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Piotr Stanisław Mazur
Akademia Ignatianum w Krakowie

Wprowadzenie

Problem osoby ludzkiej ma długą historię. Odkąd w myśli gre-
ckiej, głównie za sprawą sofistów i Sokratesa, wyodrębniono kwe-
stię człowieka jako samodzielny problem filozoficzny, dążono do 
uwyraźnienia wyjątkowości bytu ludzkiego w świecie, wskazu-
jąc na rozumność jego natury. Dali temu wyraz zwłaszcza Platon 
i Arysto teles w swoich wielkich systemach. I choć nie posługiwali 
się oni wprost pojęciem o s o b y  w odniesieniu do człowieka, to jak 
wskazuje B. Wald, już w starożytności mamy do czynienia z roz-
budowaną przedfilozoficzną świadomością ludzkiej osobowości. 
Filo zofowie ci bowiem przypisywali człowiekowi zasadnicze cechy 
osoby: samoświadomość, tożsamość i relacjonalność, a także wol-
ność. Natomiast w uwyraźnieniu osobowego statusu człowieka, 
a zwłaszcza w uznaniu powszechności tego statusu w odniesieniu 
do każdego bytu ludzkiego, ważną rolę odegrało chrześcijaństwo. 
Od początku swojego istnienia za osobowym statusem bytu ludz-
kiego opowiadał się Kościół katolicki, zwracając uwagę na podmio-
towość i godność człowieka jako bytu stworzonego na obraz i po-
dobieństwo Boże.
 Przez całe tysiąclecia, mimo różnorodnych zmian, jakim ule-
gała filozofia i cywilizacja Zachodu wraz z dynamicznymi prze-
mianami społecznymi, znakomita większość myślicieli podzielała 
przeświadczenie o szczególnej pozycji człowieka w świecie. Warto 



8 Piotr Stanisław Mazur

przypomnieć choćby myśl średniowieczną ze św. Tomaszem na 
czele, filozofię nowożytną – od renesansu i Descartesa poczynając, 
przez Kanta, aż po całą gamę wywodzących się z różnych tradycji 
filozoficznych współczesnych personalizmów. A jednak dziś pro-
porcje te zdają się diametralnie zmieniać. Wiele kierunków filo-
zoficznych i wielu myślicieli coraz śmielej atakuje koncepcję oso-
by ludzkiej, uznając tę ostatnią wyłącznie za konstrukt kulturowy 
właściwy dla określonego etapu kształtowania się cywilizacji łaciń-
skiej. W ślad za tym podąża praktyka życia społecznego odmawia-
jąca osobowego statusu tym kategoriom ludzi, którzy aktualnie nie 
są świadomi lub których „jakość życia” w aspekcie podmiotowym 
czy przedmiotowym z jakichś racji można uznać za niesatysfakcjo-
nującą. Rację ma włoski filozof V. Possenti, stwierdzając, że współ-
czesne społeczeństwa, uznając prawa człowieka, nie uznają podsta-
wowego prawa wielu ludzi do bycia człowiekiem. Sytuacja ta jest 
przejawem poważnego kryzysu kultury, ale ujawnia przy tym także 
istnienie kryzysu w rozumieniu człowieka, za który odpowiedzial-
na jest filozofia. Stąd konieczne jest odwołanie się do zawiłych dzie-
jów filozofii i poszukiwanie jego źródeł.
 Pierwszym etapem nowożytnej rewolucji w spojrzeniu na czło-
wieka, która pozbawiła go osobowego statusu, było poddanie 
w wątpliwość wiarygodności ludzkiego poznania rzeczywistości 
oraz rozdzielenie i przeciwstawienie tego, co rozciągłe (material-
ne) i tego, co świadome (duchowe). Ostatecznie doprowadziło to 
do izolacji człowieka względem bytowego uniwersum, czego wy-
razem był słynny przewrót kopernikański Kanta, który dotyczył 
uzależnienia wiarygodności rzeczywistości jako rzeczywistości od 
ludzkiego podmiotu i jego „rozumu proceduralnego”. Wraz z tym 
zakwestionowany został Bóg jako racja istnienia rzeczywistości 
i najdoskonalszy byt. Odkąd myśl nowożytna za sprawą Descartesa 
i jego następców to, co ludzkie w człowieku, związała nie z substan-
cją, lecz ze świadomością, problem osoby wydawał się rozwiązany. 
Tymczasem próba przezwyciężenia dualizmu świadomości i mate-
rialności w świecie i człowieku zakończyła się zanegowaniem od-
rębnego od materii istnienia rzeczywistości duchowej i doprowa-
dziła do uznania świadomości za emanację materii nieożywionej 
lub ożywionej. Osobowy status człowieka, a tym bardziej – osobo-
wy status każdego człowieka, stanął po znakiem zapytania. W re-
zultacie z tradycyjnej koncepcji człowieka jako mikrokosmosu, 
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łączącego w sobie pierwiastek cielesny i duchowy, pozostał jedynie 
korelat materialny. Obraz i podobieństwo człowieka usytuowane 
zostało w obrębie bytów materialnych. Jeśli Arystoteles definio-
wał człowieka jako „zwierzę rozumne” (zoon logikon), to zwierzę-
cość oznaczała tu rodzaj najbliższy, a rozumność stanowiła o róż-
nicy gatunkowej. Tymczasem współcześnie zwierzęcość zdaje się 
oznaczać samą istotę człowieka, bowiem rozumność jest tu co naj-
wyżej formą pierwotnych wobec niego przedświadomych form czy 
struktur. W aspekcie materialnym człowiek jako gatunek uznawa-
ny jest bądź za najdoskonalszy wytwór procesu ewolucji, bądź – za 
zmodyfikowane lub nawet zdeformowane w tym procesie zwierzę, 
którego sposób istnienia stanowi zagrożenie dla wszystkich pozo-
stałych istot żyjących. I dlatego z centralnego miejsca w kosmosie 
przenosi się go dziś na peryferia, poddając przy tym w wątpliwość 
jego dotychczasowe uprzywilejowanie.
 Wiek XIX upłynął pod hasłem apoteozy człowieka i społeczeń-
stwa, w którym widziano realny przedmiot kultu i cel ostateczny 
ludzkich dążeń zastępujący nawet Boga religii. To właśnie w tym 
stuleciu Feuerbach mówił o boskości człowieka, Comte – o kulcie 
ludzkości, a Nietzsche z zapałem głosił ideę nadczłowieka połą-
czoną z przemianą całej dotychczasowej kultury wyrażoną w ha-
śle „przewartościowania wszystkich wartości”. Temu uwielbie-
niu człowieka zadały kłam totalitaryzmy rozkwitłe na fałszywych 
ideologiach, których podbudowę stanowiła kolektywistyczna kon-
cepcja człowieka. Już w pierwszej połowie XX stulecia przyniosły 
one krwawe żniwo w postaci śmierci milionów ludzi. W ten spo-
sób dokonał się kolejny, bardziej praktyczny, akt rewolucji, jakim 
było pozbawienie życia ludzkiego należytego znaczenia i – w kon-
sekwencji – jego całkowita banalizacja. Natomiast w naszych cza-
sach dokonuje się kolejny zwrot. Głęboki kryzys poznawczy, jaki 
stał się udziałem filozofii, przy naporze dynamicznie rozwijających 
się nauk szczegółowych spowodował zdeprecjonowanie roli i samej 
filozofii, i problemu człowieka, spychając je na peryferia kultury. 
Negacji całej dotychczasowej kultury oskarżanej o logocentryzm 
i antropocentryzm towarzyszy wyraźne podważenie znaczenia 
człowieczeństwa, co znajduje wyraz w próbach przekreślenia oso-
bowego statusu człowieka i ważności samego pytania o człowieka.
 Przyczyny odmowy uznania człowieczeństwa człowieka w ja-
kimkolwiek stanie jego bytowania mogą być różne, ale z pewnością 



10 Piotr Stanisław Mazur

należy ich szukać także w błędach poznawczych i różnego rodza-
ju aprioryzmach, które wytwarza ludzki rozum, odrzucając rze-
czywistość. Tymczasem chodzi o dostrzeżenie i dowartościowanie 
fundamentalnego doświadczenia siebie jako rozumnego i wolnego 
podmiotu swoich aktów, istniejącego własnym istnieniem i posia-
dającego odrębny od struktur społecznych cel tego istnienia. Taka 
akceptacja swojej podmiotowości łączy się z uznaniem i afirmacją 
analogicznej podmiotowości osób drugich, także tych, które mu-
szą ją dopiero zaktualizować poprzez uformowanie sobie własne-
go ciała w łonie matki, a następnie życie społeczne. Kwestia czło-
wieka i osoby nie jest sprawą konwencji kulturowej, lecz realnego 
bytu, i nie jest zagadnieniem peryferyjnym, lecz jednym z najważ-
niejszych. Człowiek jest jedynym bytem, którego sposób organizo-
wania życia zależy od tego, co i jak poznaje oraz co o sobie my-
śli (homo est illud quod est per rationem). Jest to więc problem ważki 
nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie. Od tego, czy człowiek jest 
osobą, czy nią nie jest, zależy właściwie wszystko: życie indywidu-
alne i społeczne oraz sposób jego pojmowania; nauka, moralność, 
sztuka i religia, a więc cała kultura, a także sposób ostatecznego jej 
ukierunkowania.
 Zwrot filozofii w stronę naturalizmu i minimalizmu w pojmo-
waniu świata i człowieka zasadniczo odpowiada obecnej dominacji 
nauk szczegółowych i z ich paradygmatem poznania, prowadzi jed-
nak do rozbicia klasycznego obrazu człowieka i niesie z sobą sze-
reg zagrożeń w warstwie praktycznej. Przy naporze tychże nauk, 
zainteresowanych w coraz dalej idących eksperymentach zwią-
zanych z materialnym aspektem zaistnienia i bytowania człowie-
ka (cielesności), oraz permisywizmu w zdominowanej przez kon-
sumpcjonizm kulturze masowej, nierzadko dochodzi do naruszenia 
wolności, integralności, a nawet życia osób ludzkich. Wobec tych 
zagrożeń głównym zadaniem filozofii staje się dziś poszukiwanie 
i wskazanie prawdy o człowieku. Ciężaru tej odpowiedzialności 
są w pełni świadomi autorzy prezentowanego tomu. Ich teksty ze-
brane w książce podejmują zarówno kwestie metodologiczno-epi-
stemologiczne, historyczne, jak i przedmiotowe obecne w dyskusji 
o człowieku jako osobie.
 Berthold Wald w dyskusji z opartą na świadomości koncepcją 
osoby sformułowaną przez J. Locke’a, a współcześnie rozwijaną 
m.in. przez P. Singera podkreślił, że o osobowym statusie człowieka 
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decyduje przynależność do gatunku ludzkiego. Odwołując się do 
myśli Arystotelesa, podjął też dyskusję z rozpowszechnionym po-
glądem, jakoby koncepcja osoby była całkowicie nieznana Gre-
kom, a została wynaleziona przez chrześcijaństwo i w sposób 
bezprzedmiotowy przypisana człowiekowi. Zdaniem autora, jeśli 
dla istnienia osób konstytutywne są samoświadomość, tożsamość 
i relacjonalność, to już w starożytności istniała przedfilozoficzna 
świadomość ludzkiej osobowości. O ile jednak z punktu widzenia 
filozofii starożytnej kryteria te wzajemnie się uzupełniają, o tyle 
w myśli nowożytnej pewność swojego osobowego statusu nie obej-
muje pewności co do istnienia innych osób. Konieczne jest więc 
opowiedzenie się za klasyczną, substancjalną koncepcją osoby.
 Ks. bp Ignacy Dec scharakteryzował personalizm jako nurt 
wyrosły ze sprzeciwu wobec różnych postaci „urzeczowienia” 
człowieka. 

Ogólnie mówiąc – pisze autor – personaliści umieszczają osobę na 
szczycie hierarchii bytów, twierdząc, iż w odróżnieniu od rzeczy cechu-
je się ona duchowością, ta zaś przejawia się w intelektualnym pozna-
niu, w zdolności wolnego samookreślania się oraz w możliwości twór-
czego wyrażania siebie w czynach i dziełach (postępowanie moralne, 
sztuka, nauka, religia).

Porządkując różne typy współczesnego personalizmu, wskazał na 
specyficzne ich profile – egzystencjalistyczny, fenomenologiczny, 
moralno-społeczny, tomistyczny i przyrodniczy – oraz scharaktery-
zował poglądy najważniejszych ich przedstawicieli.
 Temat współczesnego sporu o substancjalną koncepcję osoby 
podjął Piotr S. Mazur. Autor podkreślił, że spór ten jest wypadko-
wą dwóch innych sporów: ontologicznego sporu o substancjalność 
bytów oraz antropologicznego sporu o osobowy status bytu ludz-
kiego. Według niego, sprzeciw wobec uznania osoby za podmiot 
substancjalny może wynikać z negacji substancji i oddzielenia sub-
stancji od osoby, uznania bytu za agregat części materialnych czy 
też z przekonania o nieprzydatności teorii złożenia bytu z substan-
cji i przypadłości do wyjaśniania faktu ludzkiego. Ukazując specy-
fikę substancjalnej koncepcji bytu w ujęciu realistycznym, gdzie ak-
cent pada na akt istnienia, odrzucił skierowane przeciw niej zarzuty 
i podkreślił, że jest ona otwarta na ujęcie całego egzystencjalno-
-dynamicznego wymiaru bytowania osoby ludzkiej.
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 Bliższa prezentacja rozwoju substancjalnej koncepcji człowieka 
w ujęciu trzech wybitnych przedstawicieli tego nurtu – św. Toma-
sza z Akwinu, o. Mieczysława A. Krąpca i ks. kard. Karola Wojty-
ły – została przedstawiona przez ks. Andrzeja Maryniarczyka. Au-
tor podkreślił, że istnieją różne paradygmaty formowania koncepcji 
osoby: chrystologiczno-trynitarny, angelologiczny, aksjologiczny 
etyczny oraz metafizyczny. Tomasz ukazuje osobę w perspektywie 
jej wewnętrznej struktury (ze względu na duszę, która będąc stwo-
rzona, jest pierwszym aktem istnienia człowieka i racją działania) i jej 
ostatecznej doskonałości (czyli kim powinna być), Krąpiec akcentuje 
transcendencję bytu ludzkiego na bazie bezpośredniego doświadcze-
nia istnienia – „ja jestem” i działania – „ja działam”, natomiast Wojty-
ła podkreśla podmiotowość bytu ludzkiego, która odsłania się w czy-
nie, w aktach: samopanowania, samostanowienia i samoposiadania. 
 O. Roman Darowski bycie osobą uznał za najważniejszą i naj-
wznioślejszą cechę człowieka. 

Refleksja nad człowiekiem – pisze – prowadzi do wniosku, że człowiek 
posiada w sobie kilka rysów nieograniczoności, które składają się na 
pewien wymiar jego „nieskończoności”, a więc i na pewną formę „Ab-
solutu”. „Nieskończoność” w przypadku człowieka ma swe podstawy 
w świa domości (rozum) i wolności (wolna wola), którymi obdarzony 
jest człowiek. Polega zaś w szczególności na wielorakim otwarciu czło-
wieka, które przybiera różnorakie formy,

jakimi są: nieograniczoność poznawcza i wolitywna, nieograniczo-
ne możliwości wyboru, obecność pierwiastka duchowego (duszy), 
otwartość na piękno, racjonalne przekonanie o nieśmiertelności, 
swoista wspólnota egzystencjalna z Bogiem, „niedosyt metafizycz-
ny”, religia i obecność Boga w życiu człowieka, wreszcie godność.
 Charakteryzując osobę w kontekście norm etycznych, ks. Ta-
deusz Biesaga wyakcentował radykalną różnicę między osobą 
a rzeczą. Osoba winna być afirmowana dla niej samej z uwagi na 
jej szczególną godność, która jest nieodłączna od osoby, gdyż oso-
ba ujawnia się w swej godności i nie ma godności w oderwaniu od 
osoby. Godność jest „wartością wartości”. Ze względu na różne 
źródła można mówić o różnych wymiarach godności ludzkiej. Za 
J. Seifertem autor wyróżnił podstawową godność wynikającą z na-
tury bytu ludzkiego (ontyczno-aksjologiczną), następnie godność 
związaną z podmiotową świadomością i aktualizacją dynamizmów 
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osoby, godność moralną oraz godność otrzymaną jako dar ze stro-
ny społeczności czy Boga. Każda z tych form godności osoby jest 
podstawą odpowiednich uprawnień etycznych. Najważniejszą jest 
godność ontyczno-aksjologiczna jako podstawa prawa do życia 
i rozwoju.
 Ujęcia osoby w świetle życia społecznego dokonał Paweł Skrzyd-
lewski. Zdaniem autora, prawda o człowieku jako osobie znajduje 
właściwy wyraz w takiej (personalistycznej) organizacji życia zbio-
rowego, która uznając jego wyjątkowość, ale i spotencjalizowanie, 
pomaga mu w osiągnięciu celu jego życia. Tymczasem w dziejach 
filozofii Zachodu zaistniało wiele błędnych wizji człowieka, które 
prowadziły do niezgodnego z naturą człowieka organizowania ży-
cia społecznego i w rezultacie zagrażały jego podstawowym upraw-
nieniom. Głównymi ich rodzajami są kolektywizm i indywidua-
lizm, które  – mimo pozornego przeciwieństwa – łączy traktowanie 

człowieka raczej jako towaru i budulca (tzw. zasoby ludzkie!) niż bytu 
suwerennego i godnego, posiadającego rozumną wolność w granicach 
prawdziwego dobra.

W rezultacie dla tych nurtów życie społeczne, wbrew personali-
zmowi, nie stanowi układu wzajemnie dopełniających się wspólnot 
od rodziny aż po wspólnotę państwową, lecz jest polem rywalizacji 
zantagonizowanych z sobą klas społecznych czy jednostek.
 Odpowiedzi na pytanie: „Czym jest religia jako przejaw życia 
osobowego?”, próby nowego jej zdefiniowania w oparciu o metafi-
zyczne założenia filozofii realistycznej oraz aplikacji tej definicji do 
rozumienia religii objawionej i dialogu międzyreligijnego, podjął 
się o. Jarosław Paszyński. Zdaniem autora, człowiek jako byt, któ-
rego natura jest rozumna poznaje, że nie jest źródłem swego za-
istnienia, jak i pozostałych bytów przygodnych. Ostatecznie może 
nim być tylko wola (miłość) bytu koniecznego – Boga. Tego rodzaju 
zaistnienie bytów (na sposób niekonieczny – stwarzanie) jest wyni-
kiem osobowej inicjatywy ze strony Absolutu. Człowiek, rozpozna-
jąc tę osobową inicjatywę Boga, odkrywa, iż jest ona skierowana ku 
niemu jako bytowi osobowemu. W związku z tym może on przyjąć 
tę inicjatywę tylko na sposób osobowy, a więc swoim poznaniem 
oraz świadomym i dobrowolnym zwróceniem się ku Bogu. Religia 
jest więc przyjęciem przez człowieka skierowanej ku niemu osobo-
wej inicjatywy Boga.
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 Próbie ujęcia złożoności i w pewnym sensie paradoksalności ist-
nienia osoby ludzkiej poświęcił swój artykuł ks. Grzegorz Hołub. 
Analizie poddał następujące problemy: jednoczesnego bycia i sta-
wania się osoby, jej komunikowalności i niekomunikowalności, by-
cia całością i częścią, istnienia cielesnego i duchowego. W ich świetle 
wskazał, że na określonym poziomie rozumienia (poziomie meta-
fizycznym) mamy do czynienia nie z paradoksami, lecz z różnymi 
wzajemnie się uzupełniającymi przejawami osoby. Wieloaspekto-
wość osoby nakazuje zaś stosowanie różnych metod badawczych 
dla uniknięcia redukcjonizmu. W filozoficznej refleksji nad osobą 
autor podjął również zagadnienie roli metafizyki. Opowiadając 
się za tak zwanym personalizmem uzasadnionym ontologicznie, 
wskazał jednak zarazem na ważną rolę personalizmu fenomenolo-
gicznego, egzystencjalistycznego i dialogicznego. 
 Od strony epistemiczno-metodologicznej podsumowania kla-
sycznego ujęcia człowieka dokonał Piotr Duchliński. Według kon-
cepcji klasycznej (neotomizmu) filozofia, której antropologia jest 
częścią, uznawana jest za poznanie epistemologicznie i metodolo-
gicznie autonomiczne względem nauk szczegółowych: przyrodni-
czych i humanistycznych. Jako taka posiada własny punkt wyjścia, 
gdyż ujmuje doświadczenie człowieka na sposób metafizyczny 
(ogólnoegzystencjalnie) i wyjaśnia je w aspekcie ostatecznościo-
wym. Wśród zarzutów krytycznie zreferowanych przez autora 
wobec tej antropologii pojawiają się kwestie m.in.: odrzucenie wie-
loaspektowego ujęcia faktu człowieka, brak uwzględnia problema-
tyki dziejowości i czasowości bytu ludzkiego, roszczenie do osta-
tecznościowego wyjaśniania i samej metafizyki do obiektywnego 
ujęcia rzeczywistości, zależność filozofii człowieka od klasycznej 
metafizyki, fundamentalizm, brak neutralności punktu wyjścia.
 Przybliżeniu współczesnych naturalistycznych koncepcji osoby 
i jej działania poświęcony został artykuł o. Józefa Bremera. Wska-
zał on, że filozoficzne pojęcie osoby można obecnie przypisać do 
jednej z trzech grup: dualizmu, monizmu lub przyjąć rozwiązanie 
pośrednie (nazywane często słabym materializmem lub naturali-
zmem – teorie tożsamości token-token, teorie emergencji lub super-
weniencji). W filozofii analitycznej przeważają rozwiązania moni-
styczne (redukcjonistyczno-materialistyczne) lub pośrednie, czego 
przykładem jest kognitywistyka. 
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Liczni neuronaukowcy – pisze autor – przyjmują, że pełna wiedza 
o stanach neuronalnych mózgu lub systemu nerwowego będzie mo-
gła wyjaśnić powstawanie i funkcjonowanie stanów mentalnych oso-
by, zwanych tradycyjnie stanami umysłowymi lub stanami duszy. (…) 
pytanie o osobę przechodzi najczęściej w pytanie o status self (jaźni) 
i o możliwość jego redukcjonistycznej eliminacji z analiz filozoficznych 
i naukowych.

 Prezentacji koncepcji osoby znanego rosyjskiego myśliciela Mi-
kołaja Bierdiajewa dokonał Krzysztof Duda. Zdaniem Bierdiajewa, 
przedmiotem antropologii jest badanie człowieka w jego egzysten-
cjalnej prawdzie. Tak rozumiany człowiek – osoba jest jednością du-
cha, duszy i ciała. Tym, co prawdziwie określa naturę osoby, jest 
duch stojący ponad porządkiem natury i urzeczywistniający w so-
bie obraz i podobieństwo Boże. Poprzez wolne akty twórcze oso-
ba współdziała z Absolutem w przebóstwieniu świata, kontynuu-
jąc dzieło stwarzania (creatio). Tym samym urzeczywistnia się jako 
Bogoczłowiek. W twórczości wyrosłej z wolności objawia się więc 
prawdziwe oblicze osoby. Warunkiem pełnej realizacji swojego Bo-
goczłowieczeństwa jest wspólnota „ja” – „ty”, której najpełniejszym 
wyrazem jest miłość.
 Interesującym dopełnieniem sporu o osobę w myśli współczes-
nej jest tekst ks. Jurija Załoski. Autor podkreślił w nim, że Kościół 
prawosławny w dopiero formującym się nauczaniu społecznym 
odwołuje się do pojęcia osoby, które zostało wypracowane w trady-
cji teologicznej. Podmiotowość człowieka jest tutaj interpretowana 
w sensie moralnym – jako odpowiedzialność za swoje czyny, któ-
rych odniesieniem jest prawo moralne objawione i prawo naturalne 
poznawane przez sumienie. Jako byt posiadający niezbywalną god-
ność i wolność człowiek jest wezwany do życia w dobru i prawdzie. 
Tymczasem współczesne prawa człowieka kładą akcent na wolność 
wyboru, a za mało uwzględniają moralny wymiar życia. Stąd wy-
nika zainteresowanie Kościoła prawosławnego prawno-moralnymi 
aspektami: aborcji, eutanazji, eksperymentów z życiem ludzkim 
w stadium embrionalnym, kary śmierci, samobójstwa, wojny spra-
wiedliwej, tożsamości narodowej i religijnej w warunkach globali-
zacji, wolności sumienia i wiary.
 Współczesna krytyka koncepcji osoby nie jest ani jedynym, ani 
ostatnim głosem filozofii w tej kwestii. Ścieranie się różnych trady-
cji i stanowisk należy uznać za proces ciągły i naturalny. Jednakże 
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opowiedzenie się za osobowym statusem człowieka wymaga obec-
nie krytycznego namysłu nad propozycjami zgłaszanymi przez 
filozofię o podbudowie naturalistycznej i scjentystycznej. Przed 
tą ostatnią (metafilozofią) stoi z kolei zadanie z jednej strony rze-
telnego poznania i ustosunkowania się do dorobku całej tradycji 
klasycznej filozofii, która patrzyła na człowieka w sposób bardziej 
uniwersalny i starała się o właściwe jego umiejscowienie w kosmo-
sie, z drugiej natomiast krytyczna refleksja nad głoszonymi w jej 
ramach koncepcjami i podjęcie za nie całej (teoretycznej i praktycz-
nej) odpowiedzialności. Wiele bowiem z głoszonych dziś teorii nie 
tylko nie sprzeciwia się negacji osoby ludzkiej, ale stanowi wręcz 
podbudowę różnych form nieuzasadnionej i moralnie niegodzi-
wej ingerencji w jej życie czy integralność. W ten sposób wcale nie 
przybliżają one do kluczowej dla filozofii odpowiedzi na pytanie: 
„Kim jest człowiek?”, lecz służą usprawiedliwieniu nagannej prak-
tyki. W kontekście zamieszczonych w książce tekstów rodzi się też 
inna wątpliwość, że koncepcje te wcale nie są bardziej naukowe od 
propozycji tradycyjnej filozofii, bo przyjmują cały wachlarz założeń 
filozoficznych i metodologicznych, a przy tym i tak nie dostarczają 
niepowątpiewalnej wiedzy, natomiast w zakresie filozofii są co naj-
wyżej propozycjami modeli czy samego człowieczeństwa, czy ludz-
kiej psychiki lub duchowości. Tym samym nurty te nie tylko nie 
unieważniają dorobku całej tradycji filozoficznej od Greków aż po 
współczesne personalizmy różnych proweniencji, ale – wręcz prze-
ciwnie – manifestują jej aktualność i niezbywalność. Oczywiste jest 
przy tym, że tradycja ta nie jest ani jednorodna, ani zgodna co do 
ostatecznego pojmowania człowieka, że w jej obrębie także toczy się 
wciąż żywa dyskusja.
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Bycie człowiekiem jest byciem osobą. 
Kontekst chrześcijańskii i podstawy filozoficzne

Wprowadzenie

Dyskusja wokół pojęcia osoby każe od dłuższego czasu odnosić 
wrażenie, jakoby żadna z nowożytnych teorii ludzkiej osobowości 
nie mogła być po prostu przejęta i systematycznie kontynuowana. 
W swoim czasie kwestionowane było roszczenie do obowiązywal-
ności nawet wpływowych z punktu widzenia historii społecznej te-
orii osoby doby empiryzmu i idealizmu niemieckiego 1. Nowożytne 
teorie osoby wychodzą zwykle od cech osoby ustalonych bezpo-
średnio na podstawie samodoświadczenia i wzajemnego uznania. 
Dalej idące uzasadnienia ludzkiej osobowości dokonywane z punk-
tu widzenia filozofii bytu uchodzą za niedowodne i kategorialnie 
błędne. W konsekwencji rezygnacji z metafizyki problemem – albo 
też pożądaną opcją we współczesnych dyskusjach bioetycznych – 
staje się tożsamość osoby w czasie oraz tożsamość bycia człowie-
kiem i bycia osobą.
 Jeśli dla istnienia osób konstytutywne są samoświadomość, toż-
samość i relacjonalność, to – jak potwierdzają to teksty literackie – już 

1 Przydatnego przeglądu w tym zakresie dostarcza tom wydany przez 
D. Sturma, Person. Philosophiegeschichte – Theoretische Philosophie – Praktische Phi-
losophie, Paderborn 2001.

Spór...2 
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w starożytności mamy do czynienia z rozbudowaną przedfilozo-
ficzną świadomością ludzkiej osobowości. Jednakowoż określone 
filozoficznie spojrzenie na osobę w starożytności i czasach nowo-
żytnych różni się już w zaczątku co do tego, w jaki sposób nale-
ży stosować poszczególne kryteria bycia osobą. Z punktu widzenia 
filozofii starożytnej kryteria te nie wykluczają się wzajemnie, lecz 
wzajemnie się uzupełniają, ponieważ za punkt wyjścia dla refleksji 
przyjmuje się ontologicznie warunki umożliwiające ludzką osobo-
wość, nie zaś bezpośrednio fenomenologicznie akty samoświado-
mości i uznania. Z perspektywy nowożytnej pewność, że samemu 
jest się osobą, nie obejmuje natomiast pewności co do istnienia in-
nych osób; pomiędzy perspektywami samoświadomości i uzna-
nia innych za osoby, względnie między stanowiskami pierwszej 
i drugiej osoby, brak jest zapośredniczenia, ponieważ perspektywy 
świadomości różnych podmiotów nie mogą zbiegać się w jednej 
świadomości. Ponadto, jeśli spojrzeć z obu perspektyw, rodzi się 
pytanie o tożsamość osoby poza konstytutywnymi aktami uznania 
i samorefleksji.
 Jednakowoż odpowiedź na pytanie o możliwy wkład staro-
żytności i średniowiecza w filozofię osoby jest z góry określona 
w związku z hermeneutycznym podejściem współczesnych teorii 
osoby. Jeśli bowiem rozumieć nowoczesność w sensie normatyw-
nym, to spojrzenie skierowane w przeszłość może jedynie rozróż-
niać pomiędzy „prekursorami” i „błądzącymi”, między pozycjami 
przynależnymi i nieprzynależnymi. Zgodnie z takim podejściem 
u Arystotelesa znajdziemy zatem wypracowaną psychologię, lecz 
nie znajdziemy teorii woli, ponieważ z nowożytnego punktu wi-
dzenia całkiem wyraźnie brakuje tu konstytutywnego aspektu 
mentalnego sprawstwa wolnej woli. Wola miała być bowiem jako-
by „odkryta” dopiero stulecia później, w chrześcijaństwie, najpierw 
zapewne przez Pawła 2, potem zaś zostać dookreślona pojęciowo 
przez Augustyna w sposób, który pozwolił mu stać się prekurso-
rem nowożytnych teorii woli 3. 

2 Jest to pogląd A. Dihle, jaki prezentuje w książce: Will in Classical Antiquity, 
Berkeley 1982.

3 Zob. R.A. Gauthier, L’Ethique à Nicomaque, Louvain 1959. Również Gauthier 
stwierdza: „Dans la psychologie d’Aristote la volonté n’existe pas”; «il a fallu 
aux hommes, après Aristote, quelques onze siècles de reflexions pour inventer la 
volonté» (L’Etique à Nicomaque, t. 1, Introduction, Lovain 21970, s. 266). Krytycznie 
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 To samo ma dotyczyć również pojęcia osoby jako kluczowego 
pojęcia współczesnej historii prawa i społeczeństwa. Również i tu 
stwierdza się, że „pojęcie to nie jest znane pogańskiej starożytności” 4, 
a zatem należy je uznać za „twór tradycji chrześcijańskiej” 5. Moż-
liwość przedpojęciowego rozumienia ludzkiej osobowości lub też 
pojęciowo różnego do niej dostępu jest z kolei przesłaniana przez 
przyświecające poznaniu porównywanie do współczesności. 
W oparciu o Arystotelesa nie da się zatem sformułować adekwat-
nego pojęcia osoby, ponieważ w jego filozofii ducha nie odgrywa-
ją jeszcze żadnej roli centralne elementy nowożytnej teorii osoby, 
mianowicie teoria samoświadomości i tożsamości osobowej 6. Sfor-
mułowane w chrześcijańskiej starożytności, a intensywnie dyskuto-
wane w średniowieczu, pojęcie osoby jest niedoceniane z dokładnie 
takich samych powodów, ponieważ jego istotne określenia są uza-
sadniane ontologicznie w zależności od arystotelesowskiej metafi-
zyki i psychologii, nie zaś z punktu widzenia teorii świadomości.
 W starożytno-średniowiecznym ujęciu ludzkiej osobowości sfor-
mułowanie „substancjalno-ontologiczne pojęcie osoby” nie impli-
kuje wcale, że racjonalność, jak i samoświadomość, miały dla tego 
pojęcia osoby tylko marginalne znaczenie. Jedyny wniosek jest taki, 
że rzeczywistość samoświadomości jest traktowana tu z innej per-
spektywy. Odwrotnie: sformułowanie „świadomościowo-teore-
tyczne pojęcie osoby” jako historyczny punkt wyjścia dla nowożyt-
nych teorii osoby nie powinno skłaniać do tego, by w tym miejscu 
przyjmować nieontologiczną lub „wolną od metafizyki” koncepcję 
osobowości. Również definicja osoby z bezpośrednim odwołaniem 
do pojęcia świadomości implikuje ontologię, która wcale nie operu-
je substancjami, lecz własnościami. 
 Przede wszystkim Tomasz z Akwinu, używając własnych środ-
ków filozoficznych, tak prowadził dyskusję o osobowości człowieka, 

o takiej interpretacji Arystotelesa pisze: A. Kenny, Aristotle’s Theory of the Will, 
New Haven 1979; krytycznie o interpretacji Augustyna: T.D.J. Chappell, Aristotle 
and Augustine on Freedom. Two Theories of Freedom, Volontary Action, and Akrasia, 
New York 1995. 

4 M. Müller, A. Halder, art. Person, w: Philosophisches Wörterbuch, Freiburg 
1988, s. 229-231. 

5 B. Kible, art. Person, w: Historisches Wörterbuch der Philosophie, t. 7, Basel 1989, 
s. 269. 

6 Por. Aristotle’s De anima, red. D.W. Hamlyn, Oxford 1989, s. 122.
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by można było wykazać jedność bycia człowiekiem i bycia osobą 
w odwołaniu do jedności żywej substancji. Obecnie ważnym zada-
niem metafizyki, jeśli nie najważniejszym, jest wykazanie, dlaczego 
musi to być możliwe, że ludzie są osobami jako ludzie.
 Powyższe uwagi wstępne sygnalizują kilka punktów w dzisiejszej 
dyskusji, która koncentruje się wokół pytania, czy bycie człowiekiem 
uzasadnia już bycie osobą. Swe rozważania rozpocznę od przedsta-
wienia i krytyki przeciwstawnych ujęć, zgodnie z którymi powinna 
istnieć tylko jedna przygodna tożsamość bycia człowiekiem i by-
cia osobą. Jest to pozycja empirycystycznego pojęcia osoby u Johna 
Locke’a. Zgodnie z tym ujęciem, tam, gdzie mimo wszystko głosi się 
twierdzenie o tożsamości istotowej, uzasadnienie jest czysto teolo-
giczne, lecz nie filozoficzne. Jest to propozycja, za jaką opowiada się 
bioetyk Peter Singer, który filozoficznie stoi na stanowisku, że empi-
rycystyczne pojęcie osoby jest jedynym możliwym. Na zakończenie 
omówię ujęcie Tomasza z Akwinu, które jest wystarczająco szerokie, 
by zintegrować podstawowe cechy osoby w obrębie substancjalnej 
tożsamości obowiązującej dla wszystkich osób. 

1. Twierdzenie o jedynie przygodnej tożsamości bycia 
człowiekiem i osobą u Johna Locke’a

Zacznijmy od Boecjusza, by wyraźniej dostrzec różnicę między sub-
stancjalno-ontologicznym pojęciem osoby a pojęciem osoby wycho-
dzącym od teorii świadomości w empiryzmie. Osoby to jednostki 
i od wszystkiego, co nie jest osobą, różni je istotowa racjonalność 
ich natury. W tej peryfrazie klasycznej definicji osoby u Boecjusza 
nie mówi się wyraźnie o człowieku, podobnie zresztą jak i sama de-
finicja nie mówi o człowieku: „est enim persona [...] naturae ratio-
nabilis individua substantia” 7. Intensjonalna treść definicji jest tak 
szeroka dlatego, że zakres jej zastosowania nie ma być ograniczony 
do specyficznego sposobu istnienia osób ludzkich. Merytorycznie 
i literacko definicję tę należy wiązać z kontekstem teologicznego sa-
mo-upewniania się co do stosowalności pojęcia osoby w chrystolo-
gii. Jezus z Nazaretu, zgodnie ze Składem Apostolskim, prawdziwy 

7 De duabis naturis Christi, V, 4, 20-22, cyt. za wydaniem: M. Elsässer, A.M.S. 
Boethius, Die theologischen Traktate, Hamburg 1988, s. 82.
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Bóg i prawdziwy człowiek, jest jedną osobą o dwóch naturach. 
Formuła: „jednostkowe substancje o rozumnej naturze” są istoto-
wo osobami, definiuje bycie osobą jako takie. Gdy tylko mamy do 
czynienia z istotą o racjonalnej naturze, mamy do czynienia z oso-
bą. Rozwinięcie tej formuły definicyjnej mogłoby więc brzmieć na-
stępująco: nawet jeśli wszyscy ludzie są osobami, nie oznacza to, 
że wszystkie osoby muszą być ludźmi. Dopiero średniowieczna hi-
storia interpretacji boecjańskiego pojęcia osoby dokona – poprzez 
krytyczne sprecyzowanie kryterium rozumności – wykładni teo-
logicznie nieodzownej uniwersalności definicji w odniesieniu do 
szczególnego przypadku, jakim jest człowiek, oraz poprzez analizę 
konstytucji ludzkiej natury i ludzkiego zachowania skonkretyzuje 
specyficzny sposób, w jaki ten jest osobą.
 W nowożytnej filozofii, emancypującej się od odniesień do teo-
logii, paradoksalnie nie dochodzi jednak do rewizji tego teologicz-
nie ważkiego stwierdzenia cząstkowego: nie wszystkie osoby mu-
szą być ludźmi. Zrewidowane zostaje natomiast filozoficznie ważne 
dla samoprzypisania sobie osobowości zdanie: „Wszyscy ludzie są 
osobami, ponieważ są ludźmi”. Rewizja ta wynika z konsekwen-
cji kartezjańskiego dualizmu, który zakłada istnienie w człowieku 
dwóch niezależnych substancji, różniących się pod względem ich 
idei rzeczy zmysłowych (realitas obiectiva) oraz co do pewności po-
znania z uwagi na odnośne przedmioty 8. John Locke, podobnie jak 
Kartezjusz, powołuje się przy rozróżnianiu między tym, co mental-
ne, a tym, co cielesne, zarówno na różnorodność idei rzeczy zmy-
słowych (different ideas), jak i na różny stopień wiarygodności na-
szych źródeł poznania i ich odnośnych przedmiotów.

Gdy bowiem widząc, słysząc etc., poznaję, iż poza mną istnieje jakiś 
byt cielesny, przedmiot tego doznania, to z większą jeszcze pewnością 
uświadamiam sobie, że we mnie znajduje się pewien byt duchowy, któ-
ry widzi i słyszy 9.

Tak jak cielesność i duchowość nie są tym samym, a postrzeganie 
zmysłowe nie pokrywa się z poznaniem duchowym, tak cielesne 

8 Por. Kartezjusz, Medytacje o filozofii pierwszej, VI, tłum. J. Hartman, Kraków 
2005, s. 74. 

9 J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, II, 23, § 15; t. 1, tłum. B.J. Ga-
wecki, Warszawa 1955, s. 424.
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istnienie nie jest tym samym, co osobowe „ja”, podporządkowane 
samopostrzeganiu stanów cielesnych i duchowych. 
 John Locke zaprzecza więc, by między byciem człowiekiem i by-
ciem osobą istniał definicyjny związek. Ponadto i poprzez samopo-
strzeganie nie możemy osiągnąć pewności co do tego, czy określona 
osoba nie jest tożsama z określonym człowiekiem jedynie faktycz-
nie. Nie wiemy bowiem z pewnością, jak twierdzi John Locke, ani 
co uzasadnia substancjalną tożsamość bycia człowiekiem, ani co 
łączy owo osobowe „ja” z ową ludzką jednostką. Dostęp poprzez 
doświadczenie mamy jedynie w dwóch różnych obszarach: po 
pierwsze dzięki pośrednictwu zmysłów zewnętrznych dane nam 
są własności przedmiotów cielesnych, jednak nieleżąca u ich pod-
staw substancja, która jest jedynie domyśliwana jako nośnik tychże 
własności:

wszak nasza idea substancji [...] jest to tylko coś domniemanego, coś bli-
żej nieokreślonego, przyjętego jako podłoże dla idei, które nazywamy 
przypadłościami lub akcydensami 10.

Po drugie, od środka znamy jedynie nasze własne stany świado-
mościowe, których przeżywana lub wspominana jedność ma stano-
wić dla nas niewątpliwą gwarancję tożsamości naszej osoby. 
 Locke definiuje następnie pojęcie osoby w sposób, który na 
pierwszy rzut oka może wyglądać na doprecyzowanie boecjań-
skiego kryterium rozumności, w rzeczywistości implikuje jednak 
zasadniczy – uzasadniony na gruncie teorii poznania – odwrót od 
obowiązującego do tej pory pojęcia osoby. Wyrażenie o s o b a  ozna-
cza wprawdzie 

istotę myślącą i inteligetną, obdarzoną rozumem i zdolnością refleksji, 
istote która może ujmować siebie myślą jako samą siebie, to znaczy: 
jako tę samą w różnych czasach i miejscach myślącą rzecz 11,

jednakowoż przywodzące na myśl Boecjusza odwołanie tejże defi-
nicji do „inteligentnej istoty” względnie „myślącej rzeczy” nie im-
plikuje u Locke’a już założenia dotyczącego substancji, ponieważ 
istnienie osoby ma polegać wyłącznie na jej świadomości, która jest 

10 Tamże, II, 23, § 15; s. 424.
11 Tamże, II, 27, § 9; s. 471.
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nierozdzielnie związana z aktem myślenia: „jedynie dzięki świado-
mosci swojego «ja», od myślenia nieodłącznej” 12. Locke nie uznaje 
pojęcia substancji nawet jako zasady istnienia ludzkiej jednostki, nie 
mówiąc już o ontologicznym uzasadnieniu osoby. 

Inną bowiem jest rzeczą być tą samą substancją, inną tym samym czło-
wiekiem, jeszcze inną tą samą osobą, jeśli „osoba”, „człowiek” i „sub-
stancja” są nazwami wskazującymi na trzy idee odrębne 13.

Kryterium tożsamości osób zbiega się z kryterium samouświado-
mienia, o ile świadomość danego własnego „ja” nie tylko wskazuje 
na istnienie osób, lecz je bezpośrednio konstytuuje.

Tożsamość osobowa [polega – przypis red.]: nie na tożsamości substan-
cji, lecz […] na tożsamości samowiedzy 14 „ponieważ ta sama świado-
mość sprawia, że człowiek jest dla siebie sobą, więc od tego jedynie 
zależy tożsamość osoby” 15.

Pojęcie substancji zostaje wykluczone z teoretycznego uzasadnienia 
definicji osoby również i dlatego, że z praktycznego punktu widze-
nia wydaje się ono być zbędne. Dla Locke’a samotożsamość, ważna 
z powodów praktycznych, zostaje zabezpieczona w wystarczający 
sposób poprzez tożsamość jej uświadomienia i nie wymaga żad-
nej dodatkowej tożsamości fundowanej przez substancję, jaką jest 
człowiek. 

Niezależnie od tego, jakie substancje przyczyniły się do powstania 
pewnych doznań oddzielonych od siebie w czasie, łączy je w jedną oso-
be ta sama świadomosć 16.

Zakres pojęcia osoby wychodzącego od teorii świadomości jest tym 
samym węższy, ale i jednocześnie szerszy niż substancjalno-ontolo-
giczne pojęcie osoby w średniowieczu. Jest węższy, ponieważ bycie 
człowiekiem nie implikuje jeszcze bycia osobą. To nie ludzka natura 

12 Tamże, II, 27, § 9; s. 471.
13 Tamże, II, 27, § 7; s. 467.
14 Tamże, II, 27, § 19; s. 483; „Tożsamość osoby nie sięga dalej, niż sięga świa-

domość”. Tamże, II, 27, § 14; s. 478.
15 Tamże, II, 27, § 10; s. 473.
16 Tamże, II, 27, § 10; s. 474.
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ani nie władza świadomości konstytuują bycie osobą, lecz jedynie 
wspominana oraz prospektywnie oczekiwana sekwencja świado-
mych aktów samopostrzegania. Sokrates we śnie jest w tym sensie 
nie tylko różny jako osoba od Sokratesa na jawie; ściśle rzecz ujmu-
jąc, nie jest on osobą, dopóki śpi 17. Zakres pojęcia osoby wychodzą-
cego od teorii świadomości jest szerszy, o ile wszystko, co dysponu-
je samoświadomością, można również nazwać osobą, niezależnie 
od tego, kto lub co – teraz lub w przyszłości – może występować 
jako posiadacz owej świadomości: zarówno zwierzęta, jak i inteli-
gentne maszyny.

2. Twierdzenie Petera Singera o uzasadnionej 
teologicznie konieczności istnienia tożsamości

W swej próbie zaktualizowania pojęcia osoby wychodzącego od te-
orii świadomości, którego celem było usprawiedliwienie zabijania 
niegodnego ludzkiego życia, Peter Singer krytykuje substancjalno-
-ontologiczną interpretację ludzkiej osobowości. Według niego, jest 
ona jedynie pochodną teologii chrześcijańskiej, nie zaś uzasadnioną 
ontologicznie alternatywą. 

Nasze obecne postawy ukształtowały się w okresie narodzin chrześcijań-
stwa. Chrześcijanie mieli specyficzną teologiczną motywację, by upierać 
się przy ważności przynależności gatunkowej […]. Dziś doktryny te nie 
są już ogólnie akceptowane, ale postawy etyczne, którym dały początek, 
pasują do głęboko zakorzenionych zachodnich przekonań o wyjątkowo-
ści oraz specjalnych przywilejach naszego gatunku i przetrwały 18.

Ową „specyficzną teologiczną motywację”, by wszystkich lu-
dzi postrzegać jako osoby, wywodzi Singer z przypisywanej 

17 Locke próbuje uniknąć tu owej nieprzyjemnej konsekwencji kryterium oso-
by, które wychodzi od teorii świadomości, przypisując śpiącemu Sokratesowi 
świadomość innego rodzaju, a tym samym i bycie inną osobą: „Jeśli zaś tenże Sokra-
tes, w stanie czuwania i we śnie, nie ma tej samej samowiedzy, to Sokrates na jawie 
nie jest tą samą osobą, co Sokrates pogrążony we śnie” (J. Locke, Rozważania, II, 27, 
§ 19; s. 483). Przypisanie osobowości śpiącemu Sokratesowi wiąże się jednak tyl-
ko z niedostrzeganą wieloznacznością pojęcia świadomości, które bez [kryterium] 
pewności i refleksyjności nie może być przecież konstytutywne dla osobowości.

18 P. Singer, Etyka praktyczna, tłum. A. Sagan, Warszawa 2007, s. 94.
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chrześcijaństwu „nauce o świętości życia”. Głosi ona przede 
wszystkim „jedno że życie przedstawicieli naszego gatunku ma 
szczególną wartość, i drugie – że życie osoby przedstawia szczegól-
ną wartość” 19.
 Singer twierdzi, że wystarczy zaledwie poinformowanie o kul-
turowym wpływie chrześcijaństwa w historii, by zniweczyć zrów-
nanie bycia człowiekiem i bycia osobą. 

Jak to się stało, że społeczeństwo doszło do zaakceptowania poglądu, 
który wypada tak miernie w krytycznym oglądzie? Krótka dygresja 
histo ryczna może pomóc to wyjaśnić. Jeśli sięgniemy do początków 
cywilizacji zachodniej, do czasów Greków i Rzymian, stwierdzimy, 
że przynależność do Homo sapiens nie była wystarczającą gwarancją, 
że czyjeś życie będzie chronione 20.

Singer powołuje się przy tym przede wszystkim na dwa fakty 
z histo rii kultury Grecji: 

Nie było szacunku dla życia niewolników [...]. Grecy i Rzymianie za-
bijali zdeformowane czy słabe niemowlęta […]. Platon i Arystoteles 
twierdzili, że państwo powinno wymusić zabijanie zdeformowanych 
niemowląt 21.

Singerowi wydaje się tym samym, że w oparciu o zachowania spo-
łeczne Greków udowodnił, że w starożytności filozoficznie i nor-
matywnie rozróżniano pomiędzy byciem człowiekiem i byciem 
osobą: niewolników i ułomne dzieci, choć byli ludźmi, wolno było 
zabijać, ponieważ nie uznawano ich za osoby. 
 Przywołanie faktu z historii społecznej jako argumentu przeciw 
substancjalno-ontologicznej tożsamości bycia człowiekiem i bycia 
osobą byłoby z filozoficznego punktu widzenia nieistotne. Jednako-
woż mało przekonujące jest wskazywanie przez Singera na przed-
chrześcijanśką starożytność jako na pośredni dowód na „wolną od 

19 Tamże, s. 95. Tezę tę reprezentowała przede wszystkim H. Kuhse w swej 
książce: The Sanctity-of-Life-Doctrine in Medicine – A Critique, Oxford 1987. Naukę 
o świętości życia znajdziemy również w tomie: Um Leben und Tod, red. A. Leist, 
s. 75-106. Właściwie nie trzeba tu wspominać, że odwołująca się przede wszyst-
kim do Alberta Schweitzera teza o „świętości życia” ani nie odzwierciedla po-
zycji chrześcijańskiej, ani nie daje się jej bezsprzecznie utrzymać z praktycznego 
punktu widzenia.

20 Tamże, s. 93-94.
21 Tamże, s. 94.
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teologii” ocenę ludzkiego życia. Bowiem krytyka, jaką uprawia 
Singer wobec tezy o tożsamości w obrębie chrześcijaństwa, pole-
ga na bezkrytycznym zrównaniu kultury przedchrześcijańskiej ze 
statusem rozumu naturalnego, jak gdyby przedchrześcijańskie wy-
korzystywanie rozumu odbywało się ze swej strony bez podstaw 
kulturowych, a jedynie rozumowo właśnie. Singer sugeruje miano-
wicie, że społeczna akceptacja dla zabijania dzieci i dla niewolni-
ctwa w starożytności ma spójne uzasadnienie i można je wypro-
wadzić bezpośrednio z przedchrześcijańskiego samopojmowania 
osoby. Ani w starożytności, ani w żadnym innym okresie nie istnie-
je bowiem tak ścisły związek pomiędzy społeczną akceptacją [tego 
faktu – przyp. red.] i filozoficzną nauką o zasadach. Teza ta jest tak 
samo wątpliwa, jak i na przykład twierdzenie, że społeczne instytu-
cje, jakimi w średniowieczu były wyprawy krzyżowe, a we wczes-
nej nowożytności palenie czarownic, są bezpośrednimi konsekwen-
cjami chrześcijańskiej nauki o zbawieniu i jako takie znajdują w niej 
usprawiedliwienie. Tak jak możliwe jest występowanie pewnej 
patologii w kulturze chrześcijańskiej, która to patologia mierzona 
standardami samego chrześcijaństwa okazuje się niechrześcijańska, 
tak możliwe jest i w kulturach przed- i niechrześcijańskich wystę-
powanie patologii, które oceniane miarą także ówczesnych wglą-
dów rozumowych mogą okazać się niezgodne z rozumem.
 Jeśli chodzi o Arystotelesa, jego usprawiedliwienie niewolnictwa 
i tolerancji dla zabijania dzieci zaprzecza elementarnym zasadom 
jego filozofii teoretycznej i praktycznej. Odwołanie Singera do Po-
lityki Arystotelesa 22 jest z tego względu niewłaściwe. Normatywne 
założenia rozumu praktycznego są tu inne, niż utrzymuje to Sin-
ger – nawet jeśli naoczne jest tu napięcie między arystotelesową na-
uką o zasadach i nierównym traktowaniem określonych grup osób. 
Usprawiedliwienie czy tolerancja dla zabijania dzieci i niewolni-
ctwa u Arystotelesa nie są wcale spójne, lecz są koncesją wobec wa-
runków przetrwania greckiego społeczeństwa w tamtym czasie. Już 
u samego Arystotelesa znajdziemy zaczątkowy postulat przezwy-
ciężenia tej społecznej praktyki, który filozof sformułował w swej 
uwadze o ludzkiej komunikacji i jej związku z prawdą, dzięki  której 
gatunek ludzki jako całość odróżnia się od innych gatunków 23. 

22 Polityka 1253 b nn., 1335 b.
23 Tamże, 1253 a.
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Arysto teles doskonale dostrzegał, że ze względu na niepodzielność 
bycia człowiekiem można prezentować również przeciwstawny po-
gląd, zgodnie z którym nikt „z natury” – to znaczy jako człowiek – 
nie może być niewolnikiem lub własnością innego człowieka 24. Ist-
nieje więc pewne ukryte napięcie pomiędzy usprawiedliwianiem 
przez Arystotelesa niewolnictwa w Polityce a pewnymi jego wypo-
wiedziami w Etyce nikomachejskiej. W księgach poświęconych przy-
jaźni 25 filozof rozróżnia bowiem wyraźnie pomiędzy dwoma per-
spektywami: tylko o ile niewolnik jest niewolnikiem, nazywany jest 
on „uduchowionym narzędziem”, które pozostaje w szczególnej 
relacji prawnej – innej niż określonej prawem politycznym – wobec 
swojego pana 26. Do tego odwołuje się też ów polityczny partykula-
ryzm, który akceptuje przynależność niewolnika do rodzaju ludz-
kiego tylko o tyle, o ile posiadanie rozumu (w przypadku „niewol-
ników z natury” zakładane jedynie w ograniczonym zakresie) jest 
korzystne dla pana. Jednakowoż rozum ma pod innym względem 
decydujące znaczenie jako cecha gatunku ludzkiego. Wspólna ro-
zumna natura umożliwia istnienie przyjacielskich relacji, również 
pan może darzyć przyjaźnią niewolnika nie jako niewolnika, lecz 

jako człowieka. Wszak zdaje się istnieć jakaś sprawiedliwość między 
każdym człowiekiem a każdym, kto może uczestniczyć w jakimś pra-
wie czy w jakiejś umowie; a tak samo[może też istnieć] przyjaźń [z każ-
dym] o tyle, o ile jest człowiekiem 27. 

Tym samym Arystoteles waha się z pragmatycznych powodów po-
między swą obroną niewolnictwa jako instytucji politycznej a uzna-
niem niewolnika za jakościowo takie samo – wprawdzie nie w per-
spektywie społecznej, lecz w perspektywie ludzkiej – ty.
 Dopiero wraz z upadkiem greckiego polis, pojmowanego jako 
związek państw, zanika również podstawa ambiwalencji w stano-
wisku Arystotelesa. Szkoła stoicka – a później ostatecznie chrześci-
jaństwo – nie będą już określać aksjologicznej rangi ludzkiej jednost-
ki w oparciu o jej polityczny status obywatela, pana lub niewolnika, 

24 Tamże, 1253 b.
25 Etyka Nikomachejska, VIII-IX.
26 Tamże, 1161 b, z odwołaniem do Polityki 1253 b.
27 Tamże, 1161 b nn., w : Arystoteles, Działa wszystkie, t. 5. tłum. D. Gromska, 

Warszawa 1996, s. 252-253.
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mężczyzny czy kobiety, lecz o wspólną rozumną naturę człowie-
ka. To ona uzasadnia godność człowieka jako osoby, „bo wszyscy 
mamy udział w rozumie i przez to wybijamy się ponad wszystko 
[tylko], co żyje” 28. Dopiero wtedy przezwyciężony zostaje politycz-
ny partykularyzm – przynajmniej co do zasady – który groził pod-
kopaniem arystotelesowej definicji człowieka jako zoon politikon, 
i uwydatnione zostaje uniwersalne określenie człowieka jako istoty 
rozumnej.
 Próba Singera, by z punktu widzenia krytyki kultury dokonać 
destrukcji tezy o tożsamości poprzez „historyczny ekskurs”, nie jest 
oczywiście żadnym argumentem filozoficznym przeciw tożsamo-
ści – nie jest nim również z punktu widzenia historii filozofii. To, 
czy człowieka można uznać za osobę jedynie na podstawie jego ro-
zumnej natury i przynależności do gatunku, jest w pierwszym rzę-
dzie kwestią teologiczną, której nie można rozstrzygnąć w oparciu 
o fakty z historii społecznej. Uznawanie przednowożytnego pojęcia 
osoby co do jego genezy jedynie za pochodną dogmatyki chrześci-
jańskiej nie jest wcale rzeczą nową 29. Należałoby tu raczej zapytać, 
czy historycznie prawdziwe jest twierdzenie, że starożytność i śred-
niowiecze nie znały kryteriów relacji, samoświadomości i tożsamo-
ści, miarodajnych dla nowożytnego pojęcia osoby, a tym samym nie 
mogły mieć również stosownej świadomości ludzkiej osobowości. 

28 „[...] quod omnes participes sumus rationis praestantiaeque eius, qua ante-
cellimus bestiis” (Cicero, De officiis, I, 107; por. M. Forschner, Der Begriff der Person 
in der Stoa; w: Person. Philosophiegeschichte – Theoretische Philosophie – Praktische 
Philosophie, red. D. Sturma, s. 43 n.). Pawłowa teologia (Gal 3, 28) dodaje aspekt 
podobieństwa w Chrystusie („Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewol-
nika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem 
jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie”). Uzasadnienia jego uniwersalności 
późniejsza teologia będzie dopatrywać się w naturalnym podobieństwie czło-
wieka jako istoty rozumnej do Boga.

29 Do takiego ujęcia mógł się przyczynić fakt, że „zapewne w oparciu o Hegla 
od dłuższego czasu leksykalnym autorytetem i popularnością cieszy się przeko-
nanie o pierwotnie chrześcijańskim pochodzeniu [ontologicznego] pojęcia osoby” 
(M. Forschner, Der Begriff der Person in der Stoa, s. 37). W tym miejscu należało-
by również wymienić cytowane już pisma i artykuły Dihlego, Haldera, Kiblego 
(por. przyp. 2; 4; 5), ale i tekst Richarda Heinzmanna, Thomas von Aquin, Stutt-
gart 1994, s. 66 n. Maximilian Forschner pisze: „Uważam, że to twierdzenie należy 
skorygować, bowiem również przedchrześcijańska nauka stoików o człowieku – 
wprawdzie z użyciem splotu różnych terminów, pośród których persona jest jed-
nym z wielu – rozwinęła, o ile wiadomo, po raz pierwszy wymienione tu elementy 
naszego pojęcia osoby (naturalnej)” (Der Begriff der Person in der Stoa, s. 38).
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W każdym razie ważniejsze jest, by filozoficznie dociekać, czy poję-
cie osoby należy uzasadniać jedynie poprzez bezpośrednie wycho-
dzenie bądź to od pojęć samorefleksji, bądź relacji, czy może przy 
próbie przezwyciężenia dysjunkcji perspektyw, jaka panuje między 
nowożytnymi pojęciami osoby – samoświadomość kontra relacjo-
nalność względnie samopostrzeganie kontra postrzeganie innych – 
oraz wykazywaniu konstytutywnych cech, takich jak tożsamość, 
samoświadomość i relacjonalność w oparciu o jedno i to samo poję-
cie osoby, nie jest wręcz właściwsze zorientowanie na pojęcie żywej 
substancji rozumnej.

3. Samocelowość i godność osoby ludzkiej 
u Tomasza z Akwinu

Jeśli byt, czymkolwiek by nie był, jest rozumiany z perspektywy ak-
tualności, to samoobecność ducha jest najwyższym sposobem istnie-
nia. W nawiązaniu do odnośnych fragmentów z De Anima 30 i Etyki 
nikomachejskiej 31 Arystotelesa samorefleksyjność poznania staje się 
dla Tomasza w pewnym sensie miarą tego, co znaczy być w sposób 
doskonały 32. W przypadku osób ludzkich akty osoby mogą być nie-
ciągłe, lecz nie leżący u ich podstaw byt osobowy.
 Ciągłość bytu osobowego zostaje zachowana, według Boecju-
sza i Tomasza, dzięki temu, że u człowieka obecna jest osobowa 
samoświadomość jako aktualizacja jego natury rozumnej. „Osoba 
oznacza określoną naturę o określonym sposobie istnienia” 33. Spo-
sób istnienia osób trwa poprzez ich naturę, podczas gdy samookre-
ślona aktualizacja możliwości danych przez naturę może być cza-
sowo ograniczona lub trwale utrudniona. Z tego względu Tomasz 
 godność osoby wywodzi z godności ludzkiej natury. Aktualizowa-
na w akcie istnienia osoby natura rozumna jest 

30 415 b („Vivere viventibus est esse”).
31 1070 a nn.
32 In decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum Expositio, IX, 11; n. 1908: 

„In hoc autem quod nos sentimus nos sentire et intelligimus intelligere, sentimus 
et intelligimus nos, nos esse”.

33 Quaestiones disputatae De potentia, 9, 3: „Persona [...] significat quamdam na-
turam cum quodam modo existendi”.
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najgodniejszą pośród wszystkich natur […], podobnie jak najgodniej-
szy jest sposób istnienia, z tego mianowicie powodu, że ona [osoba] jest 
czymś istniejącym przez siebie samą 34.

Godność posiada to, co istnieje przez wzgląd na siebie samo, uży-
teczność zaś to, co istnieje przez wzgląd na innych 35. Godność jest 
pojęciem przechodnim; oznacza ono samoistnienie osoby (modus 
existendi) w zależności od natury rozumnej.
 Ważna jest też u Tomasza wskazówka, że osoba jest bardziej zło-
żoną rzeczywistością wobec istnienia natury ludzkiej 36. W odniesie-
niu do godności i szczególności ludzkiej osoby oznacza to przede 
wszystkim dwie kwestie: godność wprawdzie w pierwszym rzę-
dzie polega na tym, czym osoba góruje nad innymi istotami żyjący-
mi dzięki swej rozumnej naturze 37. Jednakowoż dla osoby jako isto-
ty rozumnej i wolnej celem nie jest właściwie sama natura, bowiem 
zasadniczym celem natury i wyrazem jej godności jest działanie 
osoby. Godność ma z tego względu zarówno aspekt ontologiczny, 
jak i aspekt moralny, które to aspekty są z sobą wzajemnie powią-
zane nie tylko na zasadzie przyczyny i skutku, ale też środka i celu. 
Onto logicznie trwała podstawa godności osoby spoczywa wyłącz-
nie w jej naturze, o ile dla Tomasza, podobnie jak wcześniej dla 
Arystotelesa, dusza duchowa jest bezpośrednio przez samą siebie 

34 Tamże: „Natura autem, quam persona in sua significatione includit, est om-
nium naturarum dignissima, scilicet natura intellectualis secundum genus suum. 
Similiter etiam modus existendi quem importat persona est dignissimus, ut scili-
cet aliquid sit per se existens”.

35 3 In quatuor libros Sententiarum 35, 1, 4, 1: „Dignitas significat bonitatem 
alicuius propter seipsum utilitas propter aliud”. W nawiązaniu do sformuło-
wania Kanta związek między godnością i samocelowością osoby stał się często 
przytaczanym toposem w dyskusjach dot. praw osób. Zgodnie z nim „istoty ro-
zumne nazywamy osobami, ponieważ już sama ich natura wyróżnia je jako cele 
same w sobie, tzn. jako coś, czego nie wolno użyć tylko jako środka, tym sa-
mym o tyle ogranicza ona wszelką samowolę (i stanowi przedmiot szacunku)”. 
I. Kant, Ugruntowanie metafizyki moralności, tłum. P. Zarychta, Kraków 2005, s. 54; 
por. również: A. Zimmermann, Zur Herkunft der Idee der Menschenwürde; w: Auf-
klärung durch Tradition, red. H. Fechtrup, F. Schulze, Th. Sternberg, Münster 1995, 
s. 74-86 (Dokumentationen der Josef Pieper Stiftung, t. 1).

36 Summa Theologiae, III, 2,2: „In supposito includitur ipsa natura speciei, et 
superadduntur quaedam alia quae sunt praeter rationem speciei”; por. również: 
Summa contra Gentiles, IV, 14.

37 Summa Theologiae, I, 29, 3, ad 2: „Et quia magnae dignitatis est in rationali 
natura subsistere, omne individuum rationalis naturae dicitur persona”.
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zasadą cielesno-duchowego sposobu bytowania przez się człowie-
ka, to znaczy: jest zasadą istnienia jego całej rzeczywistości jako oso-
by. Władze duszy jako zdolność zostają odniesione do ich każdora-
zowego przedmiotowego zakresu i zastosowania jedynie w sposób 
nieokreślony. Z tego względu aktualizacja władz duszy wynika nie-
bezpośrednio z natury duszy, lecz jest działaniem osoby. W sensie 
moralnym osoba istnieje w swych czynach, będących jednocześnie 
wyrazem uznania, ale i odmowy godności, która osobie jako istocie 
rozumnej przypada z natury. Stąd rozróżnienie pomiędzy godnoś-
cią ontologiczną i godnością moralną osoby odzwierciedla również 
arystotelesowsko-tomaszowe pojmowanie ludzkiej duszy. Okre-
ślone procesy, jak przemiana materii, oddychanie, naturalne prag-
nienie zachowania gatunku i poszukiwanie ludzkiej bliskości, leżą 
zgodnie z percepcją i poznaniem we władzach ludzkiej natury i za-
chodzą bez naszego udziału. Działanie jednak bierze swój początek 
od nas. Ma ono wprawdzie naturę o takich i takich własnościach, 
lecz nie wynika z niej samo bez naszego udziału. 
 Tym samym w ujęciu ontologicznym nie można zatracić god-
ności osoby, sięga ona bowiem tak daleko jak pojęcie ludzkiej na-
tury. Ontologicznie uzasadnia ono stosunek uznania jeszcze przed 
moralną samorelacją osoby. Z moralnego punktu widzenia god-
ność polega na samostanowieniu osoby. Moralna godność sięga tak 
daleko jak samostanowienie i nie może zostać zniesiona wskutek 
korzystania z wolności, z pewnością można ją jednak zatracić. Jed-
nakowoż obraz samorealizacji i samozatracenia wskutek działania 
osoby wymaga dodatkowych wyjaśnień, które podkreślą, że To-
masz z Akwinu ma na uwadze jako ostatnie modus existendi oraz 
moralny byt osoby, zaś jego rozwinięcie boecjańskiego pojęcia oso-
by nie poprzestaje w żadnym razie na przedosobowych strukturach 
naturalnej racjonalności. 
 Dla Tomasza jest całkiem oczywiste, że wola i rozsądek lub 
wolność i rozum nie są bezpośrednimi zasadami działania. Jest 
nią zawsze sama osoba, która każdorazowo na swój sposób po-
siada ludzką naturę – mianowicie na sposób, który oparty jest na 
kwalifikowanych dyspozycjach do działania 38. W teorii działania 

38 Dyspozycje do działania to ważna część owych principia individuantia, któ-
re stanowią szerszy zakres istnienia rzeczywistości osobowej wobec samych tylko 
naturalnych własności i są tu rozpatrywane od strony ludzkiego działania. Stąd 
centralne dla etyki Arystotelesa, jak i Tomasza z Akwinu pojęcie habitus nie jest 
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 natomiast, w której sam tylko rozsądek uznawany jest za podmiot 
poznania, przesłoniona zostaje złożona rzeczywistość osoby i zaab-
sorbowanie całej osoby poznaną prawdą. Jeśli bowiem poznawanie 
rzeczywistości może nie być ślepym procesem naturalnym, proce-
sem odwzorowywania, który zachodzi niezauważenie i samoistnie 
w podmiocie, to i prawda musi mieć w akcie poznania jakiś zwią-
zek z wolnością. 

Skoro bowiem substancja obdarzona intelektem ma także wolę, a przez 
nią panuje nad swymi czynami, jest w jej mocy, by mając już formę po-
znawczą, posługiwała się nią w celu rzeczywistego poznawania lub – 
jeśli ma więcej form – by posługiwała się jedną z nich 39.

Ta wolność wobec tego, co poznane, nie bierze swego początku 
w rozsądku, a jedynie w całościowej relacji do świata podmiotu dys-
ponującego sobą samym. Osoba nie tylko bowiem poznaje, lecz gdy 
poznaje, odczuwa lęk i nadzieję, nienawiść i miłość. Stąd samorela-
cyjność poznania zasadza się nie na umożliwiającym rozsądku, lecz 
na samorealizacji osoby. Do pełnego bycia osoby jako podmiotu po-
trzeba, według Tomasza, określenia i rozwijania naturalnych władz 
(potentiae) duszy w kierunku zdolności operacyjnych (virtutes) 
w kontakcie z rzeczywistością 40. Osoba i  rzeczywistość, zwłaszcza 
osoba i osoba, odnoszą się do siebie w wieloraki sposób – aktywnie 
i biernie. Dopiero poprzez poznające i miłujące uczestnictwo w rze-
czywistości innego, którego pragnie się w sposób wolny, osoba do-
ciera do siebie samej. Takie relacje między ludźmi i  rzeczami nie 

jedynie konieczną korektą sokratejskiego intelektualizmu; dokumentuje ono rów-
nież bliskie rzeczywistości rozumienie ludzkiej osobowości, które znacząco róż-
ni się od abstrakcyjnej perspektywy subiektywno-indywidualistycznej koncepcji 
osoby w modernizmie i związanych z nią założeń w zakresie teorii działania.

39 Summa contra Gentiles, II, 101: „Non omne illud est intellectum in actu cuius 
species intelligibilis actu est in intellectu; quum enim substantia intelligens sit 
etiam volens, ac per hoc sit domina sui actus, in potestate ipsius est, postquam 
habet speciem intelligibilem, ut ea utatur intelligendo actu; vel, si habet plures, ut 
utatur una ipsarum. Unde et ea quorum scientiam habemus, non omnia actu con-
sideramus” ; w : Summa contra Gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z po-
ganami innowiercami i błądzącymi, t. 1, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Poznań 2003, s. 600.

40 1 In quatuor libros Sententiarum, 15, 5, 3: „Anima nostra comparatur ad duo: 
scilicet ad corpus, cui dat esse substantiale, per quod etiam ipsa est; [...] com-
paratur etiam ad obiectum suum, a quo recipit esse secundum perfectionem se-
cundam, quod est esse accidentale”.



33Bycie człowiekiem jest byciem osobą

są czymś dodanym zewnętrznie, nie są zwykłymi przypadłościami, 
lecz na tych relacjach polega sposób istnienia osoby 41. Dlatego byt 
osoby nie jest ani naturą rozumną jako taką, ani też pozbawioną 
rzeczywistości formą samej subiektywności. Osoba jest przezna-
czona z natury do spełnionej subiektywności. Jej niepowtarzalność 
polega na tym, by w otwartości na napotykaną rzeczywistość „być 
całością w całkiem odmienny, wzajemnie nieredukowalny i indywi-
dualny sposób” 42.

41 Dopiero Duns Szkot w swoim odwrocie od arystotelesowskiej metafizy-
ki tak określi stosunek substancja – przypadłość, że przypadłości są pomyślane 
jako ontologicznie samodzielne bytowości przydane do zawsze takiego samego 
substancjalnego jądra. Relacja inherencji zachodzi w takim przypadku jedynie na 
poziomie faktycznej egzystencji, jednak nie na poziomie określeń esencjalnych. 
(Por. B. Wald, Accidens est formaliter ens. Duns Scotus on Inherence in his Quaestiones 
subtilissimae on Aristotle’s Metaphysics; w: John Marenbon (red.), Aristotle in Bri-
tain, Cambridge 1996, s. 177-193.

42 B. Kible: Substanz und Person bei Thomas von Aquin, w: Philosophie und Re-
ligion. Jahrbuch des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover , nr 7 (1992/93), 
s. 120.
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Bp Ignacy Dec
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Typologia personalizmów

1. Uwagi wstępne

Uwagi wstępne do tematu: „Typologia personalizmów” wypada 
rozpocząć od podania wstępnej, roboczej definicji personalizmu. 
Przez kierunek ten rozumiemy doktrynę uwydatniającą autonomicz-
ną wartość człowieka jako osoby, uznającą ją za naczelną kategorię 
poznawczą, metafizyczną i aksjologiczną, albo też prąd kulturowo
-społeczny, promujący programy działań wspierających integralny 
rozwój osoby ludzkiej, w którym wartości ekonomiczne i techniczne 
są podporządkowane wartościom osobowo-duchowym 1. Jako kieru-
nek personalizm występuje głównie w filozofii, teologii, pedagogice, 
psychologii, socjologii, naukach społecznych i humanistyce. Pojawił 
się pod koniec XIX w. USA i w Europie. Po raz pierwszy termin ten 
wystąpił u F.E. Schleiermachera, a następnie w tytułach prac m.in. 
Ch. Renouviera, W. Sterna, B.P. Bowne’a, M. Schelera, E. Mouniera.
 Obserwacja życia kulturowo-społecznego pozwala zauważyć, że 
istnieje dziś wiele nurtów, szkół, ruchów społecznych, które chętnie 
określają siebie jako personalistyczne 2.

1 Por. I. Dec, Personalizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Lublin 
2007, s. 122.

2 Por. ks. S. Kowalczyk, Człowiek w myśli współczesnej, Warszawa 1990, s. 377.
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 Nurt personalizmu pojawił się jako protest przeciw różnym po-
staciom „urzeczowienia” człowieka czy to na płaszczyźnie teore-
tycznej przez głoszenie filozoficznego monizmu, czy to w życiu 
społeczno-politycznym, w którym podporządkowywano jednostkę 
społeczeństwu. Ogólnie mówiąc, personaliści umieszczają osobę na 
szczycie hierarchii bytów, twierdząc, iż w odróżnieniu od rzeczy 
cechuje się ona duchowością, ta zaś przejawia się w intelektualnym 
poznaniu, w zdolności wolnego samookreślania się oraz w możli-
wości twórczego wyrażania siebie w czynach i dziełach (postępo-
wanie moralne, sztuka, nauka, religia). Zwolennicy tego kierunku 
przypominają, że człowieka-osoby nigdy nie wolno traktować jako 
środka do celu, gdyż ze swej natury jest on zawsze celem dzia-
łań. Integralnemu rozwojowi osoby mają być podporządkowane 
wszystkie partykularne wartości realizowane zarówno w życiu jed-
nostkowym, jak i społecznym. Właściwą przestrzenią rozwoju oso-
by są relacje społeczne z innymi osobami, w tym także (lub przede 
wszystkim) z osobowym Bogiem.
 Przystępując do przedłożenia sygnalizowanego zagadnienia, 
pragnę poczynić jeszcze kilka ważnych restrykcji. Po pierwsze, 
w przedłożeniu będzie jedynie mowa o personalizmie w filozofii. 
Pominiemy zatem trendy personalistyczne w teologii, pedagogi-
ce, w naukach humanistycznych czy w ogóle w kulturze. Po dru-
gie, interesować nas będą jedynie personalizmy ostatniego czasu, 
gdyż wyraźnie mówi się o takich kierunkach w szeroko rozumia-
nej współczesności, a więc mniej więcej od połowy XIX stulecia. 
Po trzecie, przedłożenie będzie mieć charakter sprawozdawczo-
-porządkujący. Z tego też tytułu znajdą się w nim nieuniknione 
uproszczenia, syntezy i skróty myślowe, co może zadecydować, że 
w niektórych fragmentach przedkładany wywód będzie mieć cha-
rakter dyskusyjny.
 W ramach uwag wstępnych pragnę jeszcze wspomnieć o trud-
nościach w znalezieniu odpowiedniego klucza do zasadnego po-
segregowania współczesnych odmian personalizmu. Wynikły one 
z faktu różnorodnych podziałów personalizmów, jakie można spot-
kać w dzisiejszej literaturze, zwłaszcza encyklopedycznej. Ks. Win-
centy Granat w swojej monografii Personalizm chrześcijański przyta-
cza różne podziały współczesnych personalizmów. Za Aleksandrem 
Rogalskim wymienia – personalizm idealistyczny, panpsychiczny, 
dualistyczny, relatywistyczny, monadystyczny, fenomenologiczny, 
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panteistyczny, relatywistyczny, absolutystyczny, a nawet ateistycz-
ny 3. Funkcjonuje także podział na: personalizm metafizyczny (Wi-
liam Stern), personalizm etyczny (Nicolai Hartmann, Immanu-
el Kant), personalizm moralno-społeczny (Emmanuel Mounier), 
personalizm religijny (Max Scheler, Karl Barth, Romano Guardini, 
Dietrich von Bonhöffer), personalizm filozoficzny (Wiliam Stern, 
Martin Buber, Gabriel Marcel), personalizm teologiczny (Edward 
Schillebeeckx, Jean Mouroux, Karl Rahner) 4. Inni jeszcze dzielą 
personalizmy na: pragmatyczny amerykański, psychologiczno-pe-
dagogiczny niemiecki i personalizm egzystencjalizmu chrześcijań-
skiego – francuski 5. Jeszcze inni stosują podział dychotomiczny na: 
personalizmy naturalistyczne i spirytualistyczne 6. 
 Ks. prof. Stanisław Kowalczyk w wydanej w 2010 r. książce: Nur-
ty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły omówił personalizm dwu-
dziestu sześciu myślicieli, nadając każdemu personalizmowi jakiś 
przymiotnik.
 W niniejszym przedłożeniu proponuję podzielić personalizm na 
następujące odmiany: personalizmy o profilu egzystencjalistycz-
nym, fenomenologicznym, moralno-społecznym, tomistycznym 
i przyrodniczym. W takiej też kolejności będą tu zaprezentowane, 
z zastrzeżeniem, że typologia taka może być pewnym uproszcze-
niem, gdyż niektóre odmiany personalizmu dałyby się zaszerego-
wać do różnych odmian.
 W ramach uwag wstępnych chciałbym jeszcze wspomnieć 
o kierunkach antropologicznych, które mniej są personalizmami 
a bardziej humanizmami i to horyzontalnymi, gdyż byt ludzki jest 
w nich ujmowany jako element materialnego świata przyrody z cał-
kowitym lub częściowym pominięciem jego duchowego wymiaru, 
który to wymiar decydował o bytowaniu osobowym i był podstawą 
do wypracowania wizji człowieka jako osoby. Humanizmy hory-
zontalne, ateistyczne posiadały wielkie ambicje dysponowania tzw. 
naukową prawdą o człowieku, zgłaszały pretensję do monopolu na 
pełną prawdę o człowieku. Deklarowały swoją nowoczesność, wol-
ność od wpływów religijnych i ideologicznych, w rzeczywistości 

3 Por. W. Granat, Personalizm chrześcijański, Poznań 1985, s. 76.
4 Por. tamże.
5 Por. Philosophisches Wörterbuch, Hrsg. G. Klaus, M. Buhr, Leipzig 1974, Bd II, 

s. 920-921.
6 Por. W. Granat, Personalizm chrześcijański, dz. cyt., s. 77.
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zaś – przez swoją zawężoną wizję człowieka – stały się w wielu 
przypadkach narzędziem służącym do podbudowywania ideolo-
gii państw totalitarnych. Wiele z nich, jak np. humanizm Ludwi-
ka Feurbacha (1804-1872), Karola Marksa (1818-1883), Fryderyka 
 Engelsa (1820-1895), Friedricha Nietzschego (1844-1900), Sigmunda 
Freuda (1858-1939), Bertranda Russella (1872-1970), Claude’a Levi-
-Straussa (ur. 1908), Jean Paul Sartre’a (1905-1980) czy – w Polsce – 
Tadeusza Kotarbińskiego (1886-1981) były wyraźnie naturalistycz-
ne i apersonalistyczne. Mówiło się wprawdzie w niektórych z nich 
o ludzkiej świadomości, o pracy, o wolności, a nawet o miłości. 
Próbowano w nich niekiedy odnaleźć w człowieku to, co stanowi 
jego proprium humanum, to, co człowieka wyróżnia w całym świecie 
przyrody, ale ostateczna interpretacja uzyskiwała profil materiali-
styczny, czasem niespójny z innymi tezami tychże systemów. Były 
to filozofie pochylające się nad człowiekiem, ale myliły go często 
ze zwierzęciem. Niektóre zaś przypisywały mu prerogatywy bo-
skie, ale w gruncie rzeczy negowały jego transcendentny, osobowy 
wymiar. Niektóre z tych naturalistycznych humanizmów odżywa-
ją obecnie w różnych kierunkach antropologicznych o profilu libe-
ralistycznym, w szczególności postmodernistycznym i szermują 
wzniosłymi, nośnymi hasłami, zgłaszając pretensje do prezentowa-
nia dziś nowoczesnej, atrakcyjnej – według nich – jedynie wartoś-
ciowej wizji człowieka.

2. Personalizm o profilu egzystencjalistycznym

Prezentację głównych odmian współczesnych egzystencjalizmów 
należy rozpocząć od reprezentantów kierunku egzystencjalistycz-
nego, ze względu na prekursora tego kierunku – Sørena Kierke-
gaarda, który swoją wizję człowieka kreował jeszcze w pierw-
szej połowie wieku dziewiętnastego (1813-1855). Jego kierunek 
i styl myślenia kontynuowali potem głównie Karl Jaspers (1883-
1969) i Gabriel Marcel (1889-1973). Personalizm pierwszego z nich 
miał charakter indywidualistyczny, zaś pozostałych dwóch: 
dialogiczno-aksjologiczny.
 Kierkegaard, nawiązując do Pascala, uwydatniał w naturze czło-
wieka paradoksalność i antynomiczność. W swoich pismach łączył 
różnorodne wątki: biblijne, psychologiczne, filozoficzne, literackie. 
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Człowieka określał egzystencją, jaźnią, osobowością. Według nie-
go, człowiek nie jest naturą statyczną, uchwytną przy pomocy po-
jęciowych schematów i globalnych systemów. Życie człowieka jest 
na wskroś dynamiczne i zawiera momenty niepowtarzalne i ciągle 
nowe. Człowiek jest istotą materialno-duchową. Jest „syntezą nie-
skończoności i skończoności, doczesności i wieczności, wolności 
i konieczności” 7. Ze względu na duszę człowiek jest podmiotem, 
a nie rzeczą – przedmiotem, jest celem, a nie środkiem – narzę-
dziem. Spośród przymiotów człowieka najbardziej wyakcentował 
Kierkegaard wolność. Jest ona niezbywalnym prawem, powoła-
niem i zobowiązaniem człowieka. Przed każdym człowiekiem znaj-
duje się alternatywa „albo-albo”, nieuchronna konieczność wyboru. 
Przez wybory moralne człowiek kształtuje swoją osobowość.
 Podkreślając dynamikę ludzkiej natury, Kierkegaard wskazał, że 
człowiek w swoim rozwoju przechodzi przez trzy etapy: estetycz-
ny, etyczny i religijny. Przejście z jednego etapu do drugiego wy-
maga moralnego wysiłku. Przykazanie miłości bliźniego odnosił do 
indywidualnych ludzi, gdyż Chrystus nie powiedział „miłuj tłum”, 
ale „miłuj bliźniego” 8. To przesądza w dużej mierze o indywiduali-
stycznym charakterze jego personalizmu.
 Za ks. S. Kowalczykiem można powiedzieć, że 

antropologia S. Kierkegaarda wniosła cenne elementy do personalizmu, 
mianowicie: podkreślenie podmiotowości indywidualnego człowieka, 
dostrzeżenie wagi osobistego przeżywania wartości poznawczych, 
moralnych i religijnych, ujmowanie osoby ludzkiej w kontekście jej co-
dziennych doświadczeń – często trudnych czy nawet tragicznych, dia-
lektyczne połączenie wolności z ideami obowiązku i religijnej wiary 9.

 Idee Kierkegaarda stały się natchnieniem uprawiania filozofii 
dla Karla Jaspersa i Gabriela Marcela. Punktem wyjścia w anali-
zie człowieka u Jaspersa jest istnienie konkretnego „ja”. Niemiecki 
filozof, wskazując na odrębność bytu ludzkiego od świata przed-
miotów, podkreśla, iż tylko człowiek, jako konkretna osoba, może 
mówić „ja jestem”. Jedynie człowiek może ujmować siebie jako 

7 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, 
Warszawa 1969, s. 146.

8 Tenże, Wybór pism, tłum. M. Biedenstock, Lwów 1914, s. 215-216.
9 Ks. S. Kowalczyk, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Lublin 

2010, s. 59-60.
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istniejącego sposobem „od wewnątrz”. Istotę osoby ujrzał autor 
w wolności. Osoba jest nie tylko podmiotem, ale i przedmiotem 
wyboru. Dzięki temu może siebie konstytuować, siebie jakby stwa-
rzać. Konsekwencją wolności jest możliwość dowolnego komuniko-
wania się z innymi bytami osobowymi. W komunikacji personalnej 
człowiek może urzeczywistniać swoje możliwości i zdolności. Jed-
nakże napotyka w tej dziedzinie na wyraźne granice i zyskuje świa-
domość swej skończoności. Są to tzw. sytuacje graniczne, w które 
człowiek wchodzi z konieczności i które chciałby przekroczyć. To 
z kolei naprowadza go do odkrycia Transcendencji, prawdziwego 
Bytu, w którym odnajduje ugruntowanie swojej egzystencji 10.
 Drugi myśliciel – Gabriel Marcel jeszcze bardziej rozwinął wą-
tek dynamiczny bytu ludzkiego. Człowiek został ujęty przez nie-
go jako byt w drodze – homo viator – „człowiek pielgrzym”. Oso-
ba ludzka, będąc tym, czym jest, przekracza siebie, „buduje się” 
przez dialog z „ty”. To otwarcie się i skierowanie ku drugiej oso-
bie jest wpisanym w ludzką naturę atrybutem osoby, stanowi tzw. 
„wymóg ontologiczny” bytu ludzkiego. Wyrazem tego wymogu 
jest jakiś wewnętrzny apel, wzywający człowieka do przekracza-
nia siebie i wyjścia ku drugiemu. Apel ontologiczny jest wynikiem 
odczucia wewnętrznej niewystarczalności, niepełności bytu ludz-
kiego 11. Wzywa on nieustannie człowieka do wychodzenia z siebie 
ku czemuś zewnętrznemu – ku drugiej osobie – ku „ty” ludzkie-
mu, a w ostatecznej perspektywie – ku „Ty” boskiemu. Otwarcie się 
„ja” na „ty” jest jedyną szansą „upełniania” się osoby. Otwieranie 
się na drugich jest wolnym wyborem. W tym otwarciu ważną rolę 
odgrywa wewnętrzne osobowe, zaangażowanie i wierność. Osta-
tecznie, osobowa relacja staje się relacją wierności, nadziei i miłości, 
w której osoba jedna składa siebie w darze osobie drugiej. Dzię-
ki temu osoba staje się „pełniejsza”, bogatsza. Przed osobą istnieje 
zawsze wielka szansa bycia „więcej” i „pełniej”. Osobie nigdy nie 
powinna wystarczać sytuacja, w której się znajduje. Zawsze może 
sięgać wyżej. W Homo viator mówi Marcel, że dewizą życiową oso-
by winno być nie „sum”, ale „sursum” – nie „jestem”, ale „rosnę 

10 Por. ks. I. Dec, Niektóre dawniejsze i współczesne próby rozumienia osoby w „filo-
zofii chrześcijańskiej”, „Communio” III (1983), nr 2 (14), s. 109-110.

11 Por. G. Marcel, Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, tłum. P. Lubicz, War-
szawa 1954, s. 26-29.
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w górę”, „ przekraczam siebie”, „dążę ponad siebie” 12. Ostateczną 
perspektywą tego rozwoju i „upełniania się” jest Osoba Absolutu.
 Do tej egzystencjalistycznej grupy personalistów można by jesz-
cze dołączyć Victora Frankla (1905-1997). Wprawdzie jego badania 
i prace nawiązują do austriackiej szkoły psychoanalizy, jednakże 
niekiedy daleko odbiegają od ujęć S. Freuda i A. Adlera. Wydaje się, 
że lansowana przez niego terapeutyczna metoda logoterapii bardzo 
harmonizuje z personalistyczną koncepcją człowieka. Niezmiernie 
cenne jest przypomnienie przez Frankla starej prawdy, że człowiek 
może być, czym być powinien 13. Frankl w swojej psychoanalizie eg-
zystencjalnej uwydatnił takie wątki antropologiczne, jak: wolność 
odpowiedzialność, sumienie, wrażliwość na wartości wyższe, po-
szukiwanie sensu życia, zdolność odkrywania Boga 14.

3. Personalizm o profilu fenomenologicznym

Liczną grupę współczesnych personalistów stanowią myśliciele 
z kręgów fenomenologii. Nie sposób zaprezentować tu wszystkich, 
a nawet tylko ważniejszych fenomenologów. Przyjrzyjmy się po-
krótce tej odmianie personalizmu na przykładzie czterech wybra-
nych myślicieli: Maxa Schelera (1874-1928), twórcy humanistyczne-
go odłamu fenomenologii, Dietricha von Hildebranda (1889-1977), 
Romana Ingardena (1893-1970) i ks. Józefa Tischnera (1931-2000).
 Personalizm Schelera ma charakter epistemologiczno-aksjolo-
giczny. Jego wizja osoby jest aktualistyczna. Autor określał osobę 
jako „centrum aktów”: doznań, przeżyć, decyzji, spostrzeżeń itp. 
Odżegnywał się od wymiaru substancjalistycznego ludzkiego bytu. 
W schelerowskiej wizji człowieka, która przeszła w czasie znaczną 
ewolucję, kryje się wiele mniejszych czy większych sprzeczności 15. 
O ile wczesna teoria człowieka była wyraźnie personalistyczna i te-
istyczna, o tyle wizja późniejsza, z okresu panteistycznego – o za-
barwieniu wyraźnie scjentystycznym, odeszła dość daleko od an-
tropologii filozofii klasycznej.

12 Tamże, s. 34.
13 Por. ks. M. Wolicki, Człowiek w analizie egzystencjalnej Victora Emila Frankla, 

Przemyśl 1968.
14 Por. S. Kowalczyk, Nurty personalizmu, dz. cyt., s. 168.
15 Por. S. Kowalczyk, Człowiek w myśli, dz. cyt., s. 211-235.
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 Drugi myśliciel z tej grupy, Dietrich von Hildebrand, podkreślił 
w człowieku jego dwa wymiary: materialno-witalny i psychiczno-
-duchowy. Zainteresował się bliżej stroną psychiczno-duchową, wy-
różniając w niej trzy centra: rozum, wolę i uczucia. Z tych trzech sfer 
w sposób szczególny dowartościował sektor uczuć. Ich symbolem 
jest serce, które w życiu człowieka – jego zdaniem – odgrywa nie-
mniejszą rolę niż pozostałe władze: rozum i wola. Życie umysłowo-
-duchowe człowieka, powiązane ze światem wartości poznawczo-
-naukowych, etycznych, estetycznych i religijnych, jest źródłem 
osobowej godności człowieka 16. W personalistycznej aksjologii Hil-
debranda szczególną rolę odgrywają wartości etyczne, a wśród nich 
nade wszystko miłość. Idei miłości poświęcił autor specjalną mono-
grafię 17. Miłość pojął jako dar osoby dla innych osób. Ma ona róż-
ne odmiany i stopnie. Jest czynnikiem łączącym społeczności małe 
i duże 18.
 Kolejny, wybrany przez nas, przedstawiciel fenomenologii – Ro-
man Ingarden – najwięcej miejsca w swojej twórczości poświęcił 
zagadnieniom teoriopoznawczym i ontologicznym. Mniej nato-
miast zajmował się antropologią. Jednakże jego spuścizna pisarska, 
zwłaszcza słynna Książeczka o człowieku, uprawnia do zaliczenia go 
w poczet personalistów. W rozważaniach antropologicznych autora 
na pierwsze miejsce wysuwają się trzy zagadnienia: człowiek jako 
osobowe „ja” strumienia świadomości, człowiek widziany w kon-
tekście atrybutu odpowiedzialności i specyficzna, zbliżona nieco do 
klasycznej – bytowa struktura człowieka. Krakowski myśliciel in-
terpretował byt ludzki jako całość psychofizyczną, jako osobę i jako 
podmiot. Podkreślił także twórczy wymiar jego duchowej działal-
ności, pominął natomiast wymiar społeczny bytowania ludzkiego 19.
 Ingarden, jako fenomenolog, wywarł duży wpływ na swoich 
uczniów, zwłaszcza ze środowiska krakowskiego, m.in. na ks. Jó-
zefa Tischnera. Oprócz Ingardena na jego styl filozofowania mia-
ło wpływ kilku myślicieli. Od Augustyna i Kartezjusza przyjął za 
punkt wyjścia doświadczenie wewnętrzne, od Husserla przejął 
zreinterpretowaną metodę fenomenologiczną, od Schelera w dużej 

16 Por. D. von Hildebrand, Ethik, Stuttgart 1973, s. 137 n.
17 Tenże, Das Wesen der Liebe, Regensburg 1971. 
18 Por. S. Kowalczyk. Nurty personalizmu, dz. cyt., s. 90-91.
19 Por. S. Kowalczyk, Człowiek w myśli, dz. cyt., s. 256-278.
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mierze zaanektował aksjologię. Heidegger uwrażliwił go na „praw-
dę życia” i czasowy wymiar człowieka. Marcel wskazał na tajemni-
cę bytu ludzkiego związaną z kategorią „być” i „mieć”. Buber i Le-
vinas zainspirowali jego filozofię dialogu. Patrząc na cały dorobek 
myślowy autora, trzeba powiedzieć, że filozoficzna wizja człowieka 
Tischnera zasługuje na miano personalizmu, chociaż ta kategoria 
niezbyt często pojawiała się w jego pismach. Krakowski myśliciel 
rozumiał personalizm jako uznanie godności osoby ludzkiej, trak-
towanie jej jako rozumnego, wolnego i aktywnego podmiotu. Do-
minującym wątkiem rozważań Tischnera jest aksjologia, a wiodącą 
kategorią filozoficzną „ja aksjologiczne”. Do naczelnych wartości 
personalnych należą prawda i dobro. Z tych dwóch, szczególnie 
akcentował dobro, uważając, że jest ono poza i ponad bytem. Stąd 
też etos dzierży prymat wobec logosu, a etyka wobec metafizyki. 
W związku z powyższym, personalizm Tichnera można nazwać 
personalizmem fenomenologiczno-agatologicznym 20.

4. Personalizm o charakterze moralno-społecznym

Ten rodzaj personalizmu reprezentuje przede wszystkim francu-
ski społecznik Emmanuel Mounier (1905-1950), myśliciel, który 
najbardziej jest dziś kojarzony z kierunkiem personalistycznym 
w kulturze i w filozofii 21. Personalizm mounierowski, z uwagi na 
zaangażowanie we współczesność i konfrontację chrześcijaństwa 
z egzystencjalizmem, liberalizmem i marksizmem, znalazł żywy 
oddźwięk na terenie Polski. Interesowali się nim w naszym kraju 
po drugiej wojnie światowej zarówno marksiści, jak i chrześcija-
nie 22. Jednakże nie zadomowił się w polskiej umysłowości na długo. 
Powodem stosunkowo szybkiego spadku oddziaływania tego kie-
runku była jego fascynacja marksizmem, co w kontekście kolejnych, 
polskich kryzysów społeczno-politycznych podważyło jego walor.

20 Por. S. Kowalczyk, Nurty personalizmu, dz. cyt., s. 213-220.
21 Por. S. Kowalczyk, Człowiek w myśli, dz. cyt., s. 399-421.
22 Wyrazem dużej sympatii środowisk chrześcijańskich do E. Mouniera było 

opublikowanie w języku polskim trzech tomów jego pism: Co to jest personalizm?, 
Kraków 1960; Wprowadzenie do egzystencjalizmów, Warszawa 1964; Chrześcijaństwo 
i pojęcie postępu, Warszawa 1968.
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 Specyfika ujęcia osoby przez Mouniera tkwi w podkreśleniu jej 
aspektów społeczno-moralnych. Mounier nie podaje definicji oso-
by. Wskazuje jednak na trwałe pierwiastki, które w niej występują: 
transcendencję, wewnętrzność, antyindywidualizm i wolność. Rys 
transcendencji przejawia się w ciągłym dążeniu osoby ku pełniej-
szemu bytowaniu, ku przekraczaniu siebie w stronę absolutnych 
wartości 23. Przymiot wewnętrzności wyraża się w zdolności osoby 
do wewnętrznej koncentracji i skupienia się w sobie. Ów rys ku we-
wnątrz jest dialektycznie złączony z ruchem ku światu zewnętrz-
nemu, w którym ma miejsce zaangażowanie, zwłaszcza w procesy 
społeczne, zmierzające do przekształcania świata 24. Te trzy istotne 
cechy osoby wskazują na jej charakter społeczny. Mounier zdecydo-
wanie wystąpił przeciwko tym ujęciom osoby, które podkreślały jej 
cechę odrębności i nieudzielalności. Francuski myśliciel podkreślał, 
że „osoba istnieje tylko w kierunku kogoś innego, poznaje się dzię-
ki komuś innemu i odnajduje się tylko w innym” 25. Czwarta ważna 
cecha osoby to wolność. Autor odciął się w jej rozumieniu od pozy-
tywizmu i egzystencjalizmu. Nie tyle ją rozumiał jako zdolność do 
wolnego wyboru, ile jako wolne dążenie – jak to nazwał – do „per-
sonalizacji świata i samego siebie” 26.
 W jednym ze swoich pism jeszcze inaczej opisywał byt osobowy, 
wskazując na trzy jego wymiary: wcielenie, wezwanie i uczestni-
ctwo. Osoba integruje w sobie trzy wewnętrzne, często przeciw-
stawne tendencje: to, co idzie z dołu i łączy się z ciałem (wcielenie); 
to, co kieruje ją ku górze, ku wyższym wartościom (wezwanie) i to, 
co kieruje ją wszerz, w stronę drugich ludzi (uczestnictwo) 27.
 Jak widać, Mounier w swojej koncepcji osoby wyakcentował ele-
menty etyczno-społeczne. W opisie osoby nie sięgał do kategorii 
metafizycznych, ale etyczno-społecznych.
 W podobnym klimacie myślowym, akcentującym jeszcze bar-
dziej działanie, aktywizm osoby, znajduje się: Gabriel Madinier 
(1895-1958) i Maurice Blondel (1861-1949). Zdaniem Madiniera, oso-
ba tworzy się poprzez wolne działanie. Rozumne i wolne działanie 

23 Por. E. Mounier, Le personnalisme, Paris 1953, s. 84-85.
24 Por. tenże, Qu’est ce que le personnalisme?, Paris 1947, s. 27-32.
25 E. Mounier, Le personnalisme, dz. cyt., s. 38.
26 Por. tamże, s. 73-82.
27 Por. E. Mounier, Revolution personnaliste et communautaire, Paris 1935, s. 70.
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osoby ma za cel osiągnięcie i doskonalenie tzw. społeczności ducho-
wej. Realizuje się to przede wszystkim w postawie miłości, w któ-
rej osoba ofiaruje swoją indywidualność na rzecz „idealnego społe-
czeństwa z osób drugich”. Miłość tworzy społeczność duchową, ale 
zarazem konstytuuje „ja” indywidualne 28.
 Podobną koncepcję osoby prezentuje M. Blondel. Jeszcze bar-
dziej akcentuje w niej momenty moralne i ascetyczne. Autor kryty-
kuje tradycyjne cechy osoby, takie jak: jedność, niezależność, sub-
stancjalność, trwałość. Osoba – jego zdaniem – tworzy się przez 
działanie i to działanie w kontekście drugich osób. Blondel podob-
nie jak Mounier i Madinier zagubił ontologiczne rysy osoby, które 
w tradycji filozofii klasycznej uchodziły za konstytutywne dla bytu 
osobowego.

5. Personalizm tomistyczny

Personalizm tomistyczny jest dziś jednym z wyróżniających się 
nurtów personalistycznych. Teoria bytu osobowego funkcjonują-
ca w filozofii tomistycznej nawiązuje do wielkich klasyków my-
ślenia filozoficznego, mającego swe korzenie w filozofii greckiej. 
Wiele pomysłów z filozofii antycznej zostało wchłoniętych przez 
Chrześcijaństwo. Klasyczna antropologia Greków, ubogacona da-
nymi Objawienia chrześcijańskiego była rozwijana w średniowiecz-
nych szkołach zakonnych, a następnie w uniwersytetach europej-
skich. Szczególnej syntezy doczekała się u św. Tomasza z Akwinu. 
Nawiązując do boecjańskiej definicji osoby, Akwinata uznał osobę 
za szczytową formację bytową, charakteryzującą się samoistnością 
(własnym aktem istnienia), rozumnością, wolnością i indywidual-
nością. W Summie Teologii zamieścił słynne zdanie: „Persona signi-
ficat id quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in 
rationali naturae” 29. W nawiązaniu do tego stwierdzenia, w opar-
ciu o kluczowe rozwiązania filozoficzne i teologiczne Akwinaty, 
w dialogu ze współczesną myślą filozoficzną, wypracowano w na-
szym stuleciu klasyczną teorię bytu osobowego, która jest nową – 
jak się wydaje – najbardziej podstawową, realistyczną postacią 

28 Por. G. Madinier, Conscience et amour, Paris 1938, s. 140-141.
29 Sth, I, 29, 3.
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personalizmu. Funkcjonuje ona dzisiaj przede wszystkim w egzy-
stencjalnej wersji tomizmu. Fundamentem tego personalizmu jest 
metafizyka bytu ludzkiego jako osoby. Tego typu wizja człowieka 
została wypracowana po części w tomizmie egzystencjalnym we 
Francji, a przede wszystkim w Lubelskiej Szkole Filozofii Klasycz-
nej. W grupie tej jest sporo przedstawicieli. Tytułem przykładu, 
poniżej będzie zasygnalizowany personalizm tomistyczny o cha-
rakterze integralno-społecznym Jaques’a Maritaina, ks. Wincente-
go Granata i ks. Stanisława Kowalczyka, personalizm tomistyczny 
o charakterze metafizycznym o. Mieczysława Alberta Krapca, per-
sonalizm tomistyczny o profilu fenomenologiczno-etycznym ks. 
kard. Karola Wojtyły i personalizm tomistyczny o charakterze spo-
łecznym Czesława Strzeszewskiego i ks. Józefa Majki.

5.1.  Personalizm tomistyczny o charakterze 
integralno-społecznym

Popularnie przyjmuje się, że Jacques Maritain w swojej teorii bytu 
ludzkiego odróżnia osobę od jednostki (indywiduum). Osoba – zda-
niem autora – to pełna, indywidualna substancja natury rozumnej, 
rządząca swoimi czynami i zachowująca swoją autonomię. Do istot-
nych cech osoby Maritain zalicza: jedność, integralność, samoist-
ność, inteligencję, chcenie, wolność i posiadanie siebie 30. W języku 
obrazowym autor wyraża to następująco: 

Osoba jest centrum wolności, jest twarzą zwróconą ku rzeczom, ku 
wszechświatowi i Bogu, jest dialogiem z inną osobą, nawiązując z nią 
łączność dzięki posiadaniu inteligencji i uczuć 31.

Tak ujętej osobie przeciwstawia francuski tomista indywiduum, jed-
nostkę. O ile o osobie decyduje niezależny od ciała duch, o tyle o in-
dywiduum stanowi element materialny. Człowiek traktowany jako 
indywiduum, jednostka, jest fragmentem wszechświata, jest częś-
cią wielkiej machiny kosmosu. Indywidualność jest tym, co „odłą-
cza nas od wszystkich innych ludzi” oraz tym, co jest „zawężeniem 

30 Por. J. Maritain, Dinstinquer pour unir ou les degres du savoir, Paris 1935, s. 462.
31 Por. tamże, s. 357-358.
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ego, ustawicznie zagrożonym i ustawicznie skorym do zagarniania 
dla siebie” 32.
 Z powyższego przeciwstawienia Maritain wyciągnął daleko idą-
ce wnioski. Jego zdaniem, wszelkie nadużycia w życiu społeczno-
politycznym są wynikiem zbytniego akcentowania indywidualności 
i związanych z nią tendencji egoistycznych. I przeciwnie – stawia-
nie na elementy duchowe w człowieku, kultywowanie usprawnień 
intelektu i woli, a więc czynników stanowiących o osobie, prowadzi 
do właściwego rozwoju osoby i społeczności osób, czyli państwa. 
W rezultacie człowieka należy traktować jako jedność jednostki 
i osoby. Człowiek jest równocześnie indywiduum i osobą.
 Maritain oddziałał na wielu myślicieli. W Polsce duży wpływ 
wywarł na ks. Stanisława Kowalczyka, szczególnie w dziedzinie 
łączenia tradycji i współczesności. Idąc śladem Maritaina, ks. Ko-
walczyk, nie zrywając z dorobkiem przeszłości, poszukiwał od-
powiedzi na egzystencjalne pytania dziś żyjących ludzi. To nowe 
podejście ks. Kowalczyka, zawarte w zasadzie vetera novis augere, 
pozwoliło mu wypracować integralną wersję personalizmu, w któ-
rej znalazło się połączenie elementów personalizmu augustyń-
skiego, tomistycznego i niektórych wątków wziętych od autorów 
współczesnych. Nurt arystotelesowsko-tomistyczny preferował po-
dejście przedmiotowe do rzeczywistości. Bazował głównie na do-
świadczeniu zewnętrznym. Z kolei nurt platońsko-augustyński do-
ceniał pierwiastki podmiotowe, przede wszystkim doświadczenie 
wewnętrzne, które – jak się okazuje – kontaktuje nas ze światem 
wewnętrznego życia człowieka, daje nam dostęp do ludzkiego du-
cha. Te dwa podejścia ks. Kowalczyk złączył nie tylko na terenie 
filozofii Boga, ale także w swojej refleksji nad człowiekiem. W per-
sonalizmie ks. Kowalczyka człowiek jest widziany nie tylko od ze-
wnątrz, przez pryzmat doświadczenia zewnętrznego, ale wykorzy-
stany jest też kanał doświadczenia wewnętrznego. Mamy tu zatem 
do czynienia z antropologią integralną, a w konsekwencji z perso-
nalizmem integralnym lub – jak niektórzy twierdzą – z personali-
zmem realistyczno-dynamicznym 33.

32 Por. J. Maritain, La personne et le bien commun, „Revue Thomiste” 46 (1946), 
s. 259.

33 Por. K. Guzowski, Stanisław Kowalczyk: personalizm realistyczno-dynamiczny, 
w: S. Kowalczyk, Nurty personalizmu, dz. cyt., s. 235.
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5.2.  Personalizm metafizyczny Mieczysława Alberta 
Krąpca

Mieczysław Albert Krąpiec konstruuje teorię bytu osobowego na 
kanwie antropologii św. Tomasza z Akwinu. Przestrzegając zasady 
realizmu, wychodzi w swoich rozważaniach antropologicznych od 
danych pierwotnego doświadczenia. Człowiek w swoim pierwot-
nym przeżyciu poznawczym tyczącym samego siebie, doświadcza 
podstawowego zdwojenia. Z jednej strony doświadcza tego, co sta-
nowi „ja”, a z drugiej – tego, co jest „moje”; doświadcza „ja” jako 
podmiot i spełniacz aktów „moich”. Te ostatnie są różnego rodzaju. 
Są to zarówno akty – czynności fizjologiczne, związane z materią 
(z ciałem), jak i czynności i stany niematerialne (akty poznania po-
jęciowego i sądowego, akty decyzji, miłości). We wszystkich tych 
aktach „moich” doświadczamy obecności, immanencji „ja”. Mamy 
świadomość, iż „ja” jest obecne w aktach „moich”, że podtrzymuje 
je w istnieniu. Akty „moje” istnieją istnieniem „ja”. Z drugiej zaś 
strony doświadczamy, iż owo „ja” obecne w aktach „moich”, trans-
cenduje owe akty (pojedyncze i razem wzięte) i ogarnia je, zespala-
jąc w jeden byt. Treści te są jakby „nanizane” na bytowość „ja”. To 
„ja” – zauważa autor – jest nam dane jedynie od strony egzystencjal-
nej. Doświadczamy wprost tylko istnienia „ja”, ale nie poznajemy 
bezpośrednio jego natury. Tę ostatnią możemy poznać pośrednio – 
poprzez analizę aktów „moich”. Ponieważ akty „moje” mają struk-
turę zarówno materialną (akty fizjologiczne), jak i niematerialną 
(akty psychiczne wyższe), to i owo „ja” podmiotujące i spełniające 
te akty musi w swej strukturze zawierać elementy materialne i nie-
materialne. Jest ono bowiem podmiotem i spełniaczem nie tylko 
funkcji wegetatywnych, zmysłowych, ale i umysłowych. To właśnie 
samoistniejące „ja”, będące podmiotem i spełniaczem wszystkich 
aktów „moich”, nazywa Krąpiec osobą — jaźnią natury rozumnej. 
 Idąc za tradycją filozofii klasycznej, Krąpiec ukazuje w teorii bytu 
osobowego transcendencję osoby w stosunku do natury – przyro-
dy i w stosunku do społeczeństwa. Osoba transcenduje świat, całą 
przyrodę, poprzez akty poznania intelektualnego, miłości i wolno-
ści (akty decyzji). W stosunku zaś do społeczeństwa osoba dzierży 
priorytet poprzez podmiotowość praw, zupełność i godność.
 Na bazie tego fundamentalnego, metafizycznego wymiaru oso-
by ludzkiej, Krąpiec rozwija teorię poszczególnych sektorów – sfer 



49Typologia personalizmów

działań osobowych: działalność kulturową: poznawczą (naukową), 
postępowanie moralne, działalność twórczą i religijną, Rozwija tak-
że teorię rodziny, społeczeństwa, narodu, państwa i wspólnoty mię-
dzynarodowej, z uwydatnieniem relacji jednostki do społeczności. 
Z perspektywy metafizycznej ujmuje także działalność edukacyjną, 
polityczną i gospodarczą. Niemal na każdym kroku pokazuje szcze-
gólność człowieka jako bytu osobowego, zdolnego do poznania in-
telektualnego (działalności kulturowej), miłości i autodeterminacji. 
W elementach tych widzi naturalne źródło godności osoby, jej praw 
i obowiązków.

5.3. Personalizm kard. Karola Wojtyły

Został on ufundowany na trzech filarach: tomizmie, fenomenologii 
i mistycyzmie. Pierwszy zarys tego personalizmu znajdujemy w ar-
tykule: Personalizm tomistyczny, opublikowanym w „Znaku” w 1961 
roku. Potem został rozwinięty głównie w dziełach Miłość i odpowie-
dzialność (Kraków 1962) oraz Osoba i czyn (Kraków 1969).
 Kard. Wojtyła – podobnie jak Krąpiec – funduje swój persona-
lizm na doświadczeniu osobowym. Podstawowym faktem danym 
człowiekowi w pierwotnym doświadczeniu jest fakt jego osobo-
wego istnienia i działania. Określa się to w słowach: „istnieję” – 
„działam”. Sektor aktywizmu, dynamizmu ludzkiego, posiada 
dwie odmiany. Jedną określa Kardynał słowem „działam” – dru-
gie – „coś dzieje się w człowieku”. Dla pierwszego dynamizmu, 
dla „działam”, człowiek jest podmiotem, obserwatorem i sprawcą, 
dla drugiego: „coś dzieje się w człowieku” – tylko podmiotem i ob-
serwatorem. Te dwa dynamizmy wyznaczają jakby dwa poziomy, 
dwie sfery, obecne w człowieku: natury i osoby. Osoba sytuuje się 
na płaszczyźnie „działam”, natura – na płaszczyźnie „doznaję”. 
Tym, co ujawnia nam osobę, jest czyn. Jest on „oknem”, przez które 
mamy wgląd w osobę.
 Analiza czynu, pozwala nam w nim odkryć element poznawczy 
i wolitywny. Człowiek odkrywa prawdę o tym, co poznaje, prawdę 
o dobru. Doświadcza też swej wolności w stosunku do poznane-
go dobra. W sposób wolny może go wybrać albo odrzucić. Pier-
wotne doświadczenie wolności zawiera się w słowach: „mogę – nie 
muszę”. Możliwość spełnienia przez osobę czynu jest polem, na 

Spór...4 
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którym dokonuje się samostanowienie, czyli stanowienie, decydo-
wanie o samym sobie. To z kolei zakłada bardziej pierwotne struk-
tury w człowieku, mianowicie: samoposiadanie i samopanowanie. 
Osoba ma zdolność posiadania siebie samej i panowania sobie. Po-
siadanie siebie samej i panowanie sobie samej jest warunkiem two-
rzenia się osoby, czyli samokreacji przez samostanowienie. Dzięki 
samostanowieniu następuje pełna integracja osoby, jej podmioto-
wości i przedmiotowości: integracja natury w osobie. Analiza sa-
mostanowienia doprowadza autora Osoby i czynu do odkrycia po-
dwójnej transcendencji osoby: poziomej i pionowej. Transcendencja 
pozioma wyraża się w przekraczaniu siebie w kierunku zewnętrz-
nego przedmiotu; obiektu naszego poznania i ewentualnego chce-
nia. Transcendencja pionowa wyraża się w fakcie górowania osoby 
nad swym dynamizmem. Osoba jest niezależna od przedmiotów 
chcenia. Jest wobec nich wolna, może ich chcieć i wybrać albo od-
rzucić. Wybierając dobro poznane przez intelekt, osoba wchodzi na 
drogę samospełnienia. Owo dobro stojące przed osobą w polu wol-
nego wyboru jest zwykle dobrem osobowym. Wybierając to dobro, 
osoba wchodzi w interpersonalną więź z drugim bytem osobowym. 
Owo wychodzenie „ja” ku „ty”, złączone z interpersonalną wymia-
ną wartości, jest niczym innym jak tworzeniem wspólnoty „my”, 
w której decydującą rolę odgrywa uczestnictwo. Personalistyczna 
wartość działania – według kard. Wojtyły – dokonuje się i realizu-
je poprzez uczestnictwo, a nie samotne działanie, gdyż transcen-
dencji oraz integracji osoby w czynie odpowiada uczestnictwo jako 
właściwość, dzięki której działając z innymi, równocześnie przez 
to samo realizuję autentyczną wartość personalistyczną: spełniam 
czyn i spełniam w nim siebie; kreuję wspólnotę i przez to kreuję 
i siebie.
 Wykreowana wizja osoby na bazie pierwotnego doświadczenia 
antropologicznego stała się potem dla kard. Wojtyły, a zwłaszcza 
dla Jana Pawła II bazą do głoszenia prawdy o godności człowieka, 
jego powołaniu, prawach i obowiązkach. Stanęła ona także u pod-
staw rozwijania nauki o innych, bardziej szczegółowych sektorach 
działalności człowieka.
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5.4.  Personalizm tomistyczny o charakterze 
społecznym

Tę odmianę personalizmu reprezentują w Polsce przedstawiciele 
filozofii społecznej i katolickiej nauki społecznej. Spośród nich na 
szczególniejszą uwagę zasługują dwaj myśliciele, społecznicy: Cze-
sław Strzeszewski (1903-1999) i ks. Józef Majka (1918-1993). Pierw-
szy rozwinął teorię życia społecznego. W życiu społecznym wyróż-
nił trzy formy ludzkich zbiorowości: z jednej strony: przypadkowe 
zebranie ludzi, wspólnotę i społeczność, a z drugiej: rodzinę, pań-
stwo i społeczność międzynarodową. Opracował teorię tych spo-
łeczności, szczególnie: rodziny, państwa i narodu. To pozwoliło mu 
sformułować podstawowe zasady życia społecznego i polityki spo-
łecznej, w szczególności zasady: dobra wspólnego, wolności, po-
mocniczości i solidarności 34.
 Drugi przedstawiciel tej odmiany personalizmu społecznego, 
ks. Jozef Majka, w swoich pismach wyróżnił trzy główne spojrzenia 
na osobę: ontologiczne, psychologiczne i etyczne 35. Zdaniem auto-
ra, osoba ludzka w porządku ontologicznym jest to „samodzielna 
w istnieniu, substancjalna całość cielesno-duchowej natury, będąca 
podmiotem działania rozumnego i wolnego” 36. W określeniu tym 
ks. Majka idzie za klasyczną definicją osoby sformułowaną przez 
Boecjusza, a rozwiniętą przez św. Tomasza z Akwinu. Osoba jest tu 
najpierw nazwana substancją, to znaczy bytem, któremu przysłu-
guje konkretne jednostkowe istnienie, znamionowane przez dwie 
zasadnicze cechy: subsistere i substare. Pierwsza oznacza samoist-
ność, czyli osobne istnienie substancjalne, druga natomiast wyraża, 
że substancja jest podłożem dla przypadłości. Samodzielność w ist-
nieniu łączy ks. Majka – za św. Tomaszem – z przymiotem niekomu-
nikatywności i nieprzekazywalności (incommunicabilitas i inassump-
tibilitas). Oznacza to, że osoba w stosunku do innych bytów, także 
w stosunku do społeczeństwa zachowuje sobie właściwy priorytet. 
W środkowej części przytoczonej definicji osoby w wymiarze onto-
logicznym jest mowa o substancjalnej całości cielesno-duchowej na-
tury. W duchu filozofii klasycznej ks. Majka podkreśla tu, że osoba 

34 Por. S. Kowalczyk, Nurty personalizmu, dz. cyt., s. 197-204.
35 Por. J. Majka, Filozofia społeczna, Warszawa 1982, s. 110-116.
36 Tamże, s. 113.
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jest wynikiem połączenia materii i formy, pierwiastka materialnego 
i duchowego jako jednolitego i nierozdzielnego podmiotu działa-
nia. Wprawdzie zasada i źródło działania tkwi w duszy jako formie, 
ale jednak nie w oderwaniu od materii. Zatem ani sama dusza, ani 
samo ciało nie jest osobą, ale dopiero ciało wraz z duszą, jako dwie 
substancje niezupełne, stanowią jedność substancjalną, tworzą jed-
ną, pełną substancję 37. W końcowej fazie określenia osoby w sensie 
ontologicznym ks. Majka nazywa osobę podmiotem działania ro-
zumnego i wolnego. Działanie zatem przypisujemy osobie. W niej 
ma ono źródło i przyczynę. Jest to działanie rozumne i wolne, a więc 
świadome i dobrowolne. Osoba ludzka w porządku ontologicznym 
jest nam dana i każda istota ludzka jest nią w tym samym stopniu 38.
 Drugi wymiar osoby, według ks. Majki – to wymiar 
psychologiczny. 

Czynnikiem istotnym osobowości psychicznej – pisze autor – jest świa-
domość, a następnie aktywna koncentracja zjawisk w jednym ośrodku 
wewnętrznym z tendencją do kształtowania własnego „ja”. Zaraz autor 
wyjaśnia, że „chodzi tu nie tylko o refleksję własnej jaźni, ale o świado-
mość, że się jest podmiotem działania, bo osoba stwierdza się we włas-
nym działaniu będąc świadoma działania jako „swojego” 39.

Osoba jest także świadoma potencjalności własnej jaźni i swego 
kształtowania się przez działanie. Z tego też tytułu osobowość psy-
chologiczna ma wymiar dynamiczny, może się jakby zwiększać czy 
też zmniejszać. Każdy bowiem może być w większym lub mniej-
szym stopniu świadom swego działania; działanie to może dosko-
nalić. Może też w większym lub mniejszym stopniu panować i kie-
rować swoimi czynami, decyzjami, dążeniami. W związku z tym 
można mówić o mniejszej lub większej integracji lub też dezintegra-
cji osobowości. Zatem osoba w znaczeniu psychologicznym, w od-
różnieniu od osoby w sensie ontologicznym, jest różna w każdym 
osobowym przypadku 40.
 Oprócz osoby w znaczeniu ontologicznym i psychologicznym 
autor posługuje się także pojęciem osoby w znaczeniu etycznym. 
W znaczeniu tym 

37 Por. tamże, s. 112.
38 Por. tamże, s. 116.
39 Tamże, s. 114.
40 Por. tamże, s. 115.
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osoba oznacza podmiot zdolny do rozumnego poznania i świado-
mego oraz wolnego dążenia do celów, mających się przyczynić do jej 
udoskonalenia 41.

Osoba więc dzięki swej rozumnej naturze nie tylko zdolna jest do 
poznania prawdy, lecz także do wolnego dążenia do dobra. Może 
panować nad sobą i kierować sobą w dążeniu do dobra, poznając 
i wypełniając prawa moralne. W tym dążeniu do dobra ukierunko-
wana jest ostatecznie na Dobro Absolutne.

6. Personalizm przyrodniczy o charakterze 
ewolucyjno-kosmicznym

Osobliwą odmianę personalizmu zaprezentował w XX wieku 
o. Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). W jego unifikującej wizji 
wszechświata ważną pozycję zajmuje człowiek, jako etap i warunek 
kształtowania się najdoskonalszej świadomości i najdoskonalszej 
osoby, którą jest Chrystus. Człowiek jest ogniwem rozwoju kosmo-
su, ogniwem pośrednim pomiędzy kosmosem materialnym i punk-
tem Omega – Bogiem. W procesie ewolucji człowieka nawarstwia 
się i potęguje czynnik duchowy, stanowiący o tym, że człowiek co-
raz bardziej się hominizował, stając się osobą. Proces ewolucji od 
momentu wejścia na arenę świata ludzkiej świadomości refleksyjnej 
przybiera postać personifikacji. Z ewolucji biologicznej przekształca 
się w ewolucję społeczną, zmierzającą ostatecznie do zjednoczenia 
wszystkiego w Bogu. Osoba realizuje się w drodze ewolucji społecz-
nej w wyniku tzw. socjalizacji zbieżnej jako synteza tezy – jednostka 
i antytezy – zbiorowość ludzka. Personalizacja jest syntezą dwóch 
dialektycznie przeciwstawnych tendencji: indywidualizacji i ko-
lektywizacji. Teilhard podkreśla, że osoba będąc owocem długiego 
procesu ewolucji kosmicznej, nie jest jednak kresem tego procesu. 
Jej rozwój ewolucyjny, w który jest wpleciony element świadomości 
i wolitywny, zmierza ku najwyższej personalizacji i spirytualizacji 
całego kosmosu, do transubstancjacji kosmosu przez złączenie go 
z jego duszą – osobą Chrystusa. Jest to dążenie do tworzenia plane-
tarnej ludzkości w formie osoby osób. Jednostka ludzka przez swe 

41 Tamże.
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zaangażowanie duchowe, zwłaszcza przez miłość, może ten proces 
ewolucji przyśpieszać. Przez brak zaangażowania przyczynia się do 
jego opóźniania 42. 

Zakończenie

Naszkicowana tu typologia personalizmów nie jest z pewnością ani 
doskonała, ani wyczerpująca. Zresztą każda inna typologia tego 
rodzaju kierunków musi mieć jakieś niedoskonałości. Zaprezento-
wana w takiej, chociaż niedoskonałej formie, może jednak być za-
chętą i bodźcem do dalszego wgłębiania się w poszczególne nurty 
personalizmu, by w ten sposób przybliżać sobie prawdę o czło-
wieku, która to prawda jest fundamentem życia indywidualnego 
i społecznego.

42 Por. Ks. I. Dec, Niektóre dawniejsze, art. cyt., s. 114-115.
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Spór o substancjalną koncepcję osoby

Zasadniczym problemem filozofii człowieka jest wyjaśnienie faktu 
ludzkiego danego w doświadczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. 
Szczególne wyzwanie stawia właśnie to drugie, którego treścią 
jest bezpośrednie doświadczanie własnego istnienia, uwyraźnione 
w sądzie egzystencjalnym: „ja” j e s t e m, „ja” i s t n i e j ę. Sąd ten 
wskazuje istnienie konkretnego „ja”, ale owo „ja” dane jest człowie-
kowi poznawczo od strony istnienia i dlatego poznanie bytu ludz-
kiego wymaga interpretacji systemowej. Bogactwo faktu ludzkie-
go i wielość sposobów jego ujmowania sprawia, że w ludzkim „ja” 
widzi się a priori istnienia lub poznania świata, najdoskonalsze lub 
najmniej udane dzieło ewolucji, wyjątkową i tragiczną lub też dialo-
giczną egzystencję, dla której istotnym warunkiem samookreślenia 
jest drugie „ja”, a wreszcie dostrzega się w nim „gramatyczną ilu-
zję”, której w rzeczywistości nic nie odpowiada. W rezultacie filo-
zofia współczesna uznaje człowieka za zmienny byt materialny lub 
materialno-psychiczny, uwarunkowany przez swoją historyczność 
i relacje społeczne, a zarazem byt stawiający dramatyczne pytania 
o swoją indywidualność, tożsamość i sens swojej egzystencji. Jak 
w tym kontekście sytuuje się wywodząca się jeszcze ze starożytno-
ści substancjalna koncepcja osoby?
 Współczesny spór o substancjalną koncepcję osoby jest wypadko-
wą dwóch innych sporów: ontologicznego sporu o substancjalność 
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bytów oraz antropologicznego sporu o osobowy status bytu ludz-
kiego. Fakt, że w aspekcie historycznym substancjalna koncep-
cja osoby wyprzedziła inne sposoby rozumienia bytu osobowego, 
rodzi naturalne pytanie także o aktualność zasadniczych zrębów 
tej teorii. Zarzuty, jakie wymierzone są w substancjalną koncepcję 
ludzkiej jaźni (osoby) formułowane są na kanwie: 1. Uznania kon-
cepcji substancji za bezprzedmiotową. 2. Przyjęcia materialistycz-
nego monizmu, który eliminuje substancję na rzecz agregatu części 
materialnych, których osoba ludzka jest wypadkową. 3. Uznania 
teorii złożenia bytu z substancji i przypadłości za anachroniczny 
i nieprzydatny, choć niekoniecznie fałszywy, model wyjaśnienia 
bytu ludzkiego.

1. Negacja substancji i oddzielenie substancji od osoby

Źródeł krytyki metafizycznej koncepcji substancji można doszuki-
wać się w średniowiecznym nominalizmie i jego reakcji na koncep-
cję bytu Jana Dunsa Szkota. Ten ostatni uznawał istnienie w kon-
kretnym bycie wielu form, m.in. formy substancji i konkretu – np. 
Jana, których podstawą jest najogólniejsza forma bytu. Forma ta, 
będąc pozbawiona wszelkich determinacji, jest naturą wspólną (na-
tura communis) wszystkich rzeczy. Byt jest więc czystą możliwoś-
cią otwartą na przyjęcie innych form – substancji, cielesności, we-
getacji, zwierzęcości, człowieczeństwa i konkretu, z których każdej 
z osobna przysługuje istnienie 1. Jako taki zostaje zredukowany do 
prostego, a zarazem jednoznacznego pojęcia bytu. 

Najważniejszą i zarazem najgroźniejszą deformacją, jaką pociągnie 
za sobą awiceniańska i szkotowska interpretacja arystotelesowskiego 
bytu -substancji, jest potraktowanie substancji jako czegoś, co istnie-
je w sobie poza jednostkowymi rzeczami, a co stanowi jednoznaczną 
„wspólna naturę” dla wszystkiego […] 2.

Nominalizm skierował ostrze swojej krytyki właśnie przeciwko 
nadmiarowi form w bycie, stwierdzając, że w naszym poznaniu 

1 Por. A. Maryniarczyk, Zeszyty z metafizyki. II. Pluralistyczna interpretacja rze-
czywistości. Dzieje arystotelesowskiej koncepcji substancji, Lublin 1998, s. 63.

2 Tamże, s. 64.
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nie dostrzegamy wielości form, lecz jedynie przypadłości, od któ-
rych substancja się nie odróżnia. Dlatego neguje możliwość ist-
nienia w rzeczach, a tym bardziej poza rzeczami jakichś ogólnych 
natur-istot. Są one wyłącznie wytworem naszego poznania. W re-
zultacie nowożytne pojmowanie substancji obciążone zostało prze-
konaniem, że jest to: 1. Jakaś wspólna dla wszystkich bytów treść, 
która istnieje poza konkretami. 2. Treść ta jest wytworem poznają-
cego podmiotu. Interpretacja ta miała kluczowe znaczenie w świet-
le zwrotu kartezjańskiego, polegającego m.in. na wyakcentowaniu 
roli człowieka jako podmiotu poznającego oraz uznania dualizmu 
substancji w człowieku: rozciągłej i myślącej. Idąc tą drogą, J. Locke 
uznawał, że proste idee naszego umysłu wywodzą się z percepcji 
zmysłowej lub refleksji. Natomiast idee złożone pochodzą od idei 
prostych i jako takie są subiektywnymi tworami umysłu umożli-
wiającymi dokonywanie operacji myślowych. Jednym z rodzajów 
idei złożonych jest idea substancji: 

nie wyobrażamy sobie, jakby […] idee proste mogły istnieć same i […] 
przywykamy do przypuszczenia, że istnieje jakieś podłoże (substra-
tum), w którym znajdują one oparcie (subsist) i skąd pochodzą; i to na-
zywamy substancją 3.

Przez ideę substancji należy więc rozumieć bliżej niedookreślone 
(niepoznawalne) i niezmienne podłoże dla własności – substrat, 
o którym „brak nam idei jasnej i wyraźnej” 4. Istnienie substancji 
materialnych nie da się dowieść, natomiast istnieją substancje du-
chowe, czyli takie, które myślą.
 Opierając się na przekonaniu Locke’a, że całość wiedzy ludz-
kiej pochodzi z doświadczenia, jeszcze dalej w krytyce substan-
cji poszedł D. Hume. Podzielił on treści ludzkiego poznania 

3 J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 1, II, 23, § 1, tłum. B.J. Ga-
wecki, Warszawa 1955, s. 408.

4 F. Copleston zwraca uwagę na dwie zasadnicze różnice między lockowską 
a tomaszową koncepcją substancji: 1. Rozróżnienia substancji i przypadłości, 
zdaniem Akwinaty, dokonywał umysł pod wpływem doświadczenia bytu, pod-
czas gdy w przekonaniu J. Locke’a substancja leży poza doświadczeniem, jest 
nieznanym substratem dla danych doświadczalnie przypadłości. 2. Dla Tomasza 
substancja jest względnie trwałym (ulegającym zmianie), podmiotem bytowania, 
podczas gdy dla J. Locke’a jest to niezmienny substrat dla zmieniających się zja-
wisk. Zob. F. Copleston, Historia filozofii, t. 5: Od Hobbesa do Hume’a, tłum. zbioro-
we, Warszawa 2005, s. 85.
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(p e r c e p c j e) na impresje i idee. Doświadczane, dzięki zmysłom 
impresje są przetwarzane na idee. Idee proste są łączone w umyśle 
zgodnie z zasadami kojarzenia: prawdopodobieństwa, styczności 
w czasie lub przestrzeni oraz przyczyny i skutku. Idea substancji 
powstaje w umyśle na skutek kojarzenia przez wyobraźnię idei pro-
stych, którym przypisuje się określoną nazwę. Ciężar dowodu ist-
nienia substancji jako jednej z idei umysłu spoczywa na wskazaniu 
proporcjonalnego dla niej źródła w postaci percepcji ogólnej. Tym-
czasem każda percepcja jest szczegółowa, a nie ogólna i do każdej 
z nich, o ile jest jasna, można odnieść definicję substancji jako pod-
miotu bytującego w sobie, który „może istnieć samodzielnie bez 
wszelkiej sprzeczności czy niedorzeczności” 5. Substancja jest więc 
pewną ideą, której jednak nie odpowiada żadna impresja. Dotyczy 
to zarówno impresji substancji cielesnej, jak i impresji substancji du-
chowej i dlatego uznawanie za substancję ludzkiego „ja” jest fikcją. 

Gdy mówimy o  n a s z y m  j a  lub o  s u b s t a n c j i, to z tymi termina-
mi musi wiązać się jakaś idea, inaczej bowiem są one całkowicie nie-
zrozumiałe. Wszelka idea wywodzi się od poprzedzających ją impresji; 
a tymczasem nie mamy żadnej impresji naszego ja lub substancji jako 
czegoś prostego i niepodzielnego” 6.

Hume opowiada się zatem za koncepcją, którą współcześnie nazy-
wa się wiązkową teorią substancji, w myśl której nie jest ona trwa-
łym podmiotem bytowania posiadającym określoną istotę, lecz 
swoistym układem, wiązką czy zespoleniem jakości 7.
 Odrzucenie przez nurt empiryczny metafizycznej koncepcji sub-
stancji doprowadziło do negacji opartej na niej koncepcji substancji 
osobowej. Kierunek jednej z głównych współczesnych interpretacji 
bytu osobowego, forsowanej m.in. przez D. Parfita czy P. Singera 
wyznaczył sam J. Locke. Uznając za wiążący dualizm kartezjański, 
Locke odróżnia najpierw esencję realną, która jako treść rzeczy jest 
niepoznawalna oraz esencję nominalną, która jest tworzona przez 

5 D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 
2005, s. 704.

6 Tamże, s. 703.
7 Zob. T. Szubka, Problem substancji w filozofii analitycznej, w: Substancja Natura 

Prawo naturalne, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2006, s. 170; 
por. J. Bremer, Osoba. Fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność Ja w świetle badań 
neurologicznych, Kraków 2008, s. 178-212. 
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poznający podmiot. Pojęcie czegoś istotnego należy wyłącznie do 
idei podmiotu, nie zaś do rzeczywistości, bo w przypadku pozna-
wania konkretnych rzeczy wszystkie własności okazują się rów-
nie istotne 8. Esencja realna jest niepoznawalna i dlatego nie znamy 
struktury rzeczy oraz racji ich własności. Natomiast różnice mię-
dzy gatunkami i same gatunki substancji wskazuje się na podsta-
wie esencji nominalnej 9. Wszelkie rozróżnienia między bytami ma-
terialnymi mają charakter umowny. Upada więc klasyczny sposób 
definiowania bytów i rozróżnienie na gatunki w tym także odróż-
nienie człowieka od innych rodzajów bytów. W ten sposób Lock 
uzasadnia przekonanie Kartezjusza, że między ciałem człowieka 
a bytami materialnymi nie ma różnicy, a nawet jeśliby była, nie mo-
żemy jej poznać. Skoro „natura nie ustanowiła żadnej […] granicy 
dla gatunku ludzkiego” 10 poznanie człowieka i zdefiniowanie jego 
człowieczeństwa na podstawie poznania rzeczywistości nie jest 
możliwe. Odrzucając możliwość uzasadnienia osobowego statusu 
człowieka opartą na substancji, ciężar argumentacji przesuwa Lock 
na świadomość.
 Znaczenie samoświadomości jako podstawy tożsamości osoby 
ukazuje Locke w świetle innych rodzajów tożsamości. W prostych 
bytach nieożywionych tożsamość polega na byciu tym, czym są i ni-
czym innym, zaś przy złożonych – na identycznej masie. W świecie 
roślin zachodzi natomiast wymiana materii, co sprawia, że ich toż-
samość się zmienia. Wyróżniają się one poprzez organizację, two-
rzącą „jedno spójne ciało, które ma wspólne życie” 11. Nowe cząstki 
niejako dołączają do owego wspólnego życia. Podobnie widzi on 
problem tożsamości zwierząt i ciała człowieka, gdzie 

[…] stale zmieniające się cząstki materii, które pozostają w życiowym 
związku z tym samym zorganizowanym ciałem, partycypują w tym sa-
mym, nie mającym przerw życiu 12.

Cechą je wyróżniającą jest ruch wsobny. Od tożsamości ciała 
ludzkiego, Locke wyraźnie odróżnia tożsamość duszy, która nie 

8 Zob. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, dz. cyt., III, 6, §4, t. 2, 
s. 67.

9 Zob. tamże, III, 6, §7, s. 70.
10 Tamże, III, 6, § 27, s. 88.
11 Tamże, II, 27, § 4, t. 1, s. 464. 
12 Tamże, II, 27, § 6, s. 466.
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ustanawia tożsamości ciała, a więc zgodnie z założeniami karte-
zjańskimi jest czymś do ciała dodanym lub też ciało jest do niej do-
dane. Tożsamość substancji odpowiada tu podmiotowej idei. 

Inną bowiem jest rzeczą być tą samą substancją, inną tym samym czło-
wiekiem, jeszcze inną ta samą osobą, jeśli „osoba”, „człowiek” i „sub-
stancja” są nazwami wskazującymi na trzy idee odrębne; taka bowiem 
być musi tożsamość, jaka jest idea oznaczona ta nazwą 13.

Pojęcie człowieka, to idea istoty myślącej wraz z ideą ciała o pewnej 
określonej postaci. Natomiast termin „osoba” oznacza istotę myślą-
cą, obdarzoną rozumem i zdolnością refleksji, która może ujmować 
myślą siebie samą dzięki świadomości. Tożsamość istoty rozumnej 
polega na świadomości swojego „ja”. Ewentualna zmiana tożsamo-
ści substancji myślącej nie musiałaby powodować zmiany tożsamo-
ści osobowej, gdyby świadomość pozostała ta sama. Podmiot nie 
byłby więc ważny, gdyby ciągłość zachowywał sam akt. Substancja 
materialna pozbawiona tożsamej świadomości nie tworzy tej samej 
osoby.

Osoba czyli „ja” jest świadomą myślącą istotą, obojętnie z jakiej by 
utworzona była substancji, duchowej czy materialnej, prostej czy zło-
żonej […] 14.

Tożsamość osobowa polega wyłącznie na tożsamości samowie-
dzy, a zatem jej granice nie przekraczają zakresu samoświadomo-
ści. R. Spaemann zwraca uwagę, że locke’owskie określenie osoby 
poprzez świadomość pozornie nawiązuje do definicji Boecjusza. 
W istocie jednak odrzuca on klasyczne rozumienie osoby z uwagi 
na atomizację ruchu, poprzez co zrywa w człowieku pomost po-
między ideą życia a ideą myślenia oraz odrzuca pojęcie możności, 
wskutek czego osoba jako istota myśląca, aby zachowywać swój 
status, musiałaby nieustannie myśleć 15. Tak odizolowaną od ca-
łości bytu świadomość Ch. Taylor uznaje za iluzję i podkreśla, że 
jest ona przedłużeniem kartezjańskiego „podmiotu punktowego” 

13 Tamże, II, 27, § 7, s. 467.
14 Tamże, II, 27, § 17, s. 481.
15 Zob. R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tłum. J. Merecki, 

Warszawa 2001, s. 170-171.
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oderwanego od rzeczywistości, uprzedmiotawiającego własne do-
świadczenie i w ten sposób pozbawiającego je intencjonalności 16.
 Związanie osobowego statusu człowieka ze świadomością lub 
jakimiś jej funkcjami jest jakoś uzasadnione. Już filozofia klasyczna 
kładła nacisk na rozumność ludzkiej natury, na doświadczenie sa-
mego siebie jako fundament życia osobowego. Jednakże autonomi-
zacja świadomości względem ciała ludzkiego sprawia, że można ją 
uznać nie tylko za przejaw osobowego statusu osoby ludzkiej, ale 
i jedyną jej przyczynę. Zakłada to jednak skrajny dualizm człowie-
ka całkowicie oddzielający jego biologiczne istnienie od istnienia 
świadomości. Stanowisko to rodzi jednak szereg trudności. Pierw-
szą jest konieczność znalezienia odpowiedzi na fundamentalne py-
tanie: Dlaczego w człowieku następuje zupełnie niezrozumiałe ze-
tknięcie dwóch całkowicie rozdzielnych światów – przyrodniczego 
i osobowego? A ponadto: jaki byłby status bytowy człowieka, który 
nie ma jeszcze świadomości, już jej nie ma lub chwilowo ją traci? 
Filozofowie nie dostarczają tu zadowalającej odpowiedzi. Jedno-
cześnie, z czego zdawał sobie doskonale sprawę Kartezjusz, istnie-
je trudność w wyjaśnieniu zależności świadomości od ciała. Skoro 
źródłem tożsamości gatunkowej człowieka i jego świadomości są 
różne czynniki, to dlaczego zaistnienie świadomości jest uwarunko-
wane odpowiednim rozwojem biologicznym i jej utrata też wynika 
z uwarunkowań biologicznych? A idąc jeszcze dalej, należałoby za-
pytać: Dlaczego świadomość nie jest w człowieku całkowicie auto-
nomiczna względem ciała, skoro ani nie pochodzi od jakiejkolwiek 
substancji, ani od niej nie zależy. Czyż przez ową autonomię sama 
nie staje się bytem?
 Związanie osobowego statusu człowieka wyłącznie ze świado-
mością siebie nie gwarantuje ani trwałości, ani nienaruszalności 
osoby ludzkiej. Samoświadomość człowieka nie rozciąga się bo-
wiem na cały okres, a zarazem cały zakres jego biologicznego trwa-
nia. Stąd byłyby sytuacje i stany, w których jeszcze nie byłby lub już 
nie byłby człowiekiem albo nawet nie byłby nim w pełni. A nawet 
wówczas, gdyby człowiek był uznany za osobę, to w świetle oma-
wianej koncepcji jego osobowy status wynikałby wyłącznie z pod-
miotowej idei, nie zaś z ujęcia rzeczywiści, jaką jest realny, konkretny 

16 Zob. Ch. Tylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. 
O. Latek i in, Warszawa 2001, s. 297-331.
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człowiek. W takiej sytuacji rację miałby J. Gray przekonując, że oso-
ba to jedna z masek człowieka, którą rozdawano w Euro pie w cią-
gu kilku ostatnich pokoleń, a niektórzy ludzie uznali ją za własną 
twarz 17.

2. Agregat części materialnych zamiast substancji

Myśl pozytywistyczna i materialistyczna XIX i XX wieku oraz po-
krewne im lub pochodne od nich nurty, odrzucając filozoficzną kon-
cepcję substancji, nie odrzuciły jednak przekonania o istnieniu ma-
terialnego podłoża dla poznawanych zjawisk 18. Pozytywizm, jako 
nurt minimalistyczny nie pretendował do stworzenia systemowej 
wizji świata czy człowieka. Programowo natomiast zwalczał meta-
fizykę i stawiał konkretne postulaty pod adresem poznania nauko-
wego, które zadecydowały o jego materialistycznej wymowie. I tak 
już głoszony przez A. Comte’a pozytywistyczny fenomenalizm 
ograniczał zakres ludzkiego poznania do zjawisk i relacji między 
nimi, z kolei wąsko pojmowany empiryzm prowadził do uznania 
za wiarygodną podstawę wiedzy ludzkiej jedynie doświadczenia 
zewnętrznego. Za fizykalizmem Koła Wiedeńskiego szła próba re-
dukcji języka poznania naukowego do wypracowanego w zakresie 
fizyki. W odniesieniu do człowieka pozytywizm zaowocował so-
cjologizmem i behawioralną psychologią. Zwalczając metafizykę 
z jej metodą poznania i rezultatami poznawczymi, całkowicie prze-
kreślał klasyczną koncepcję substancji, uderzając zarazem w istnie-
nie trwałej natury ludzkiej. Wyrazem tego był etyczny utylitaryzm 
utożsamiający dobro moralne z przyjemnością (M. Schlick) oraz 
emotywizm (A.J. Ayer, R. Carnap, M. Ossowska) uznający normy 
moralne za wytwór społeczny, którego źródłem są emocje, a nie 
obiektywne poznanie. Ich dopełnieniem jest przekreślający istnienie 
natury ludzkiej pozytywizm prawny (H. Kelsen), który za podsta-
wę życia społecznego bierze jedynie prawo pozytywne, wyraźnie 

17 Zob. J. Gray, Słomiane psy. Myśli o ludziach i innych zwierzętach, tłum. C. Cie-
śliński, Warszawa 2003, s. 57.

18 Do nurtu tego zaliczyć należy także koncepcję B. Russella, strukturalizm 
C. Levi-Straussa, psychoanalizę Z. Freuda czy behawioryzm, których wyznacz-
nikiem jest także materializm, choć to głównie marksizm proponuje systemową 
koncepcję materii wraz z odpowiadającą jej filozofią człowieka i psychologią.
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przeciwstawiając je moralności i prawu naturalnemu. Normatywny 
charakter prawa stanowionego zależeć miał tylko i wyłącznie od 
legalności jego stanowienia, a nie od jego treści.
 Pozytywizm nie jest nurtem jednoznacznie materialistycznym. 
Jednakże spychając poza zakres poznania naukowego te obszary 
ludzkiego bytowania, które nie mieszczą się w zakresie poznania 
nauk szczegółowych, a więc całe życie duchowe i znaczne obszary 
życia psychicznego pozytywizm de facto przekreślał możliwość py-
tania i racjonalnego uzasadnienia osobowego statusu bytu ludzkie-
go. Stąd F. Copleston charakteryzując pozytywizm logiczny, pisze:

[…] nie sugeruję, iż wszyscy filozofowie przyjmujący mniej lub bar-
dziej stanowisko pozytywizmu logicznego są materialistami w tym 
sensie, iż nie wierzą w żadną rzeczywistość duchową. […] Nie ma więc 
podstaw, by mówić, że między ,,pozytywistą logicznym” a „materia-
listą” zachodzi identyczność. A jednak nawet ci pozytywiści logiczni, 
którzy są wierzącymi teistami czy chrześcijanami, pozostają pod wpły-
wem wspólnego przeświadczenia, że tylko nauka może nam przynosić 
wiedzę o faktach. […] Faktem jest […], że rozwój nauk empirycznych 
przyczynił się do wytworzenia postawy umysłowej niesprzyjającej me-
tafizyce i religii 19.

Wpływów materializmu można się dopatrzeć także we współczes-
nej kognitywistyce, w której większość – jeśli nie wszystkie – aktów 
psychicznych i duchowych, w tym także akty świadomości świad-
czące o osobowym statusie człowieka, redukuje się od fizjologicz-
nego podłoża. Nawet najbardziej skomplikowane akty poznawcze 
czy decyzyjne uznaje się wyłącznie za wytwór procesów zachodzą-
cych w ludzkim mózgu 20. J. Searle, jednoznacznie wskazując na 
materialistyczną orientację współczesnej kognitywistyki, podkreśla 
także tkwiącą w niej behawioralną tendencję, by w badaniu umy-
słu pomijać świadomość i subiektywność. Wszystkie istniejące rze-
czy ostatecznie są uznawane za przedmioty fizyczne „w tym sen-
sie, w jakim tradycyjnie pojmuje się to, co fizyczne, to znaczy jako 

19 F. Copleston, Historia filozofii, t. 11: Pozytywizm logiczny i egzystencjalizm, 
tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 2007, s. 29-30.

20 Redukcję zarówno sfery intelektualnej, jak i wolitywnej do procesów za-
chodzących w mózgu proponuje m.in. F. Crick. Zob. tenże, Zdumiewająca hipoteza 
czyli nauka w poszukiwaniu duszy, Warszawa 1997.
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przeciwieństwo tego, co mentalne” 21. Następuje tu więc redukcja 
substancji do jakiegoś bardziej lub mniej określonego materialnego 
podłoża, przy czym materializm ten będzie ostatecznie stał u spo-
du tych wszystkich koncepcji nie tylko kognitywistycznych, które 
odwołują się do czerpanego z nauk szczegółowych obrazu jednoś-
ci i tożsamości bytu ludzkiego. Obraz ten dobrze charakteryzuje 
J. Bremer, stwierdzając, że 

w porządku ontologicznym osoba jest […] w naukowym obrazie ro-
zumiana jako byt złożony, który można traktować albo jako wiązkę 
behawioralnych zachowań, albo jako zbiór neuronów tworzących ra-
zem kompleksowe biochemiczne i informacyjne relacje, albo jako zbiór 
atomów 22.

W żadnych z tych rozwiązań osoba nie jest więc substancjalnym 
podmiotem – jaźnią będącą centrum życia ludzkiego, lecz jedynie 
układem materii. Wydaje się, że istotnym źródłem tego redukcjo-
nizmu osoby do materii jest naturalizm przede wszystkim meto-
dologiczny, który głosi, że wyjaśnienia naukowe niezależnie od 
przedmiotu badania ograniczają się do przyczyn materialnych 23. 
W rezultacie nie tyle udowadnia się, co zakłada, że wszystkie 
aspekty istnienia i działania człowieka, jak również on sam mają 
materialne podłoże.
 W przeciwieństwie do pozytywizmu systemem jednoznacznie 
interpretującym byt ludzki na sposób materialistyczny jest mar-
ksizm. U jego źródeł stoją wyraźne założenia ontologiczne, do 
których zaliczyć należy przekonanie: o wzajemnym powiązaniu 
różnorodnych rzeczy i zjawisk; ruchu polegającym na ciągłym do-
skonaleniu; przechodzeniu zmian ilościowych w jakościowe oraz; 
dialektycznym rozwoju polegającym na walce przeciwieństw. Dia-
lektyczne prawa determinujące świat materialny jako rzeczywi-
stość pierwotną przenikają również życie człowieka. W rezultacie 
podlega on tak jak i przyroda 

prawidłowościom, które mają wpływ na indywidualne myślenie 
i wolę: są to zależności i relacje wynikłe z życia w zbiorowości oraz 

21 J. Searle, Umysł na nowo odkryty, tłum. T. Basznia, Warszawa 1999, s. 28. 
22 J. Bremer, Osoba. Fikcja czy rzeczywistość?, dz. cyt., s. 40.
23 R.A. Delfino, Naturalizm metodologiczny i ewolucja, w: Ewolucjonizm czy krea-

cjonizm, red. P. Jaroszyński, Lublin 2008, s. 142.
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ograniczenia gatunkowe przejawiające się w predyspozycjach psy-
chicznych jednostki 24.

Zarówno przyroda, jak i życie społeczne, same będąc zdetermino-
wane, są jednocześnie czynnikami determinującymi jednostkę. Sta-
tus człowieka jako jednostki jest tu pochodny od zasadniczej relacji, 
jaka istnieje między człowiekiem a przyrodą oraz od relacji między 
jednostką a kolektywem. Uczłowieczenie człowieka dokonuje się 
poprzez pracę, dzięki której przekształcając przyrodę, zmienia się 
warunki bytowe człowieka, od których zależy ludzka świadomość 
(byt określa świadomość). Podmiotem tego procesu nie jest jednak 
jednostka, lecz społeczność. Dynamika przemian jest zdetermino-
wana przez rywalizację tworzących społeczeństwo klas, których 
tożsamość jest pochodna od ich relacji do środków produkcji. Tak 
pojmowane społeczeństwo uwarunkowuje jednostkę genetycznie, 
ale jest też trwałym czynnikiem jej ciągłego uczłowieczania do tego 
stopnia, że poza społeczeństwem właściwie nie jest ona człowie-
kiem. Nie ma więc w człowieku nic ludzkiego, czego by nie otrzy-
mał od społeczeństwa 25. I dlatego w koncepcji marksistowskiej nie 
przypisuje mu się jakiejś stałej wewnętrznej istoty czy natury, lecz 
uznaje za „całokształt stosunków społecznych” 26. Jako taki jest więc 
wypadkową oddziaływań społecznych i historycznych, co oznacza, 
że jego istota leży poza jego jednostkową kondycją. 

Jeśli człowiek w swej istocie, w swym bytowym rdzeniu jest układem, 
wiązką relacji, jest bytem stosunkowym, to byt ten jako byt w ogóle 
albo jako byt ludzki jest wtórny, pochodny względem tych relacji (wraz 
ze zbiorem członów), nie znajdujemy w nim podłoża szczególnej pozy-
cji aksjologicznej jednostki ludzkiej, jej godności 27.

24 Zob. W. Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie, Warszawa 2008, s. 360.
25 Zob. A.B. Stępień, Wobec marksistowskiej teorii człowieka, w: Wobec filozofii 

marksistowskiej. Polskie doświadczenia, red. A.B. Stępień, Lublin 1990, s. 73.
26 Stwierdzenie K. Marksa A. Schaff interpretuje w następujący sposób: „Czło-

wiek jako «jednostka ludzka» jest «całokształtem stosunków społecznych w tym 
sensie, że można zrozumieć jego genezę i rozwój tylko w kontekście społecznym 
i historycznym, że jest w y t w o r e m  życia społecznego”. Zob. A. Schaff, Filozofia 
człowieka, Warszawa 1965, s. 28.

27 Tamże, s. 85.
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Człowiek jest więc w sobie bytem relacyjnym, a nie substancjalnym, 
a jego człowieczeństwo jest funkcją materialnych determinantów 
jego bytowania.
 Świadomość człowieka traktowana jest jako szczególna funkcja 
ludzkiego mózgu, w którym jako organie materialnym dokonują 
się procesy neurofizjologiczne. Odzwierciedla ona rzeczywistość 
danego organizmu oraz jest czynnikiem wpływającym na jego ist-
nienie i działanie w świecie 28. Zjawiska psychiczne i duchowe uzna-
je się za epifenomen materii, która w swoim bytowaniu jest pierwot-
na i której wynikający z dialektyki determinizm obejmuje zarówno 
świat przyrody, jak i relacje społeczne. Pierwsze z trzech podstawo-
wych założeń psychologii marksistowskiej głosi, że „świat jest ma-
terialny i materia jest pierwotna w stosunku do świadomości jako 
jej funkcji na określonym etapie ewolucji świata” 29. Człowiek jest 
więc bytem historycznym, całkowicie zatopionym w materii i spo-
łeczeństwie, i jako jednostka niezdolnym do ich transcendowania, 
mimo posiadania świadomości.
 Wyjaśnienie kondycji ludzkiej poprzez odwołanie się do mate-
rialnego substratu proponuje się także w psychologii w wydaniu 
psychoanalitycznym oraz behawioralnym. W pierwszym przypad-
ku libido, jako źródło całego dynamizmu psychicznego człowieka, 
jest popędem zakotwiczonym w ludzkim biologizmie, a więc osta-
tecznie w materii. 

Popędy biologiczne, choć nieświadome, ale psychiczne, kierują się za-
wsze zasadą przyjemności i one wyznaczają rodzaj i sposób ludzkiej 
aktywności od najelementarniejszych zadań po najbardziej zróżnico-
waną działalność twórczą. Całe bogactwo życia psychicznego jest nad-
budową nad popędem libidinarnym 30.

Natomiast podstawowym założeniem psychologii behawioralnej 
było całkowite pomijanie w badaniu psychiki ludzkiej doświad-
czenia wewnętrznego z introspekcją i procesem myślenia. Twórca 

28 Tamże, s. 77.
29 W. Szewczuk, Psychologia, Warszawa 1990, s. 72. Drugim założeniem jest 

to, że „procesy poznawcze odzwierciedlają rzeczywistość istniejąca niezależnie 
od poznającego podmiotu”, a trzecim, że „prawdziwe poznanie może być uzy-
skane tylko za pomocą metody naukowej, będącej zespołem działań i środków 
poznawczych o charakterze obiektywnym”. Tamże, s. 72.

30 Tamże, s. 38.
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behawioryzmu J.B. Watson odżegnywał się przy tym od koncepcji 
duszy jako podmiotu aktów duchowych, uznając ją za relikt prze-
szłości. Poprzez to znosił różnicę między człowiekiem a zwierzę-
ciem, widząc w reakcjach na bodźce jedynie działanie mięśni czy 
gruczołów. Sam proces myślenia także sprowadzał do „złożonych 
reakcji mięśniowych” 31. 
 Dla całego omawianego nurtu charakterystyczne jest uznanie, że 
materia spełnia w bycie nie tylko rolę klasycznej przyczyny mate-
rialnej, a więc czynnika, z którego jest byt, ale też rolę współkonsty-
tuującej wraz z nią byt, formy substancjalnej, gdyż to właśnie sam 
układ materii decyduje o tym, czym jest konkret. Racja podmioto-
wości bytu, jak i racja człowieczeństwa człowieka tkwi więc osta-
tecznie poza jednostkowym bytem, bo w samej materii. W aspekcie 
ontycznym człowiek wraz z innymi bytami zostaje uznany za agre-
gat części materialnych, których układ zewnętrzny określa konkret-
ną tożsamość. 

Jedność nie jest tym, co jest zadane bytowi, ale tym, co dochodzi do bytu, 
co jest pochodną ułożenia elementów. Z tej racji jedność i indywidual-
ność człowieka została zredukowana do czegoś czysto zjawiskowego 32.

To, co ludzkie w człowieku przypisane zostaje materii jako jej funk-
cja. Skoro jednak człowiek jest materią, to tym samym materia jest 
człowiekiem, co jest absurdem. 

3. Nieprzydatność teorii złożenia bytu z substancji 
i przypadłości do wyjaśniania faktu ludzkiego

Odrzucenie przydatności klasycznej koncepcji substancji w wyjaś-
nianiu osoby ludzkiej widać wyraźnie w tych koncepcjach współ-
czesnych, które odwołują się do nurtu fenomenologiczno-egzy-
stencjalnego. Twórca współczesnej filozofii człowieka, M. Scheler, 
opowiadając się za osobowym statusem człowieka, odrzuca in-
terpretację substancjalistyczną, ale ostrze krytyki kieruje głównie 

31 Zob. tamże, s. 62.
32 A. Maryniarczyk, Źródła różnorodnych koncepcji jedności bytowej człowie-

ka, w: Dusza Umysł Ciało. Spór o jedność bytową człowieka, red. A. Maryniarczyk, 
K. Stępień, Lublin 2007, s. 74.
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przeciw naturalizmowi, który koncepcję gatunkowej jedności czło-
wieka i człowieczeństwa w ogóle sprowadza do biologizmu. Tym-
czasem w przekonaniu Schelera nie ma przejścia od historii natural-
nej do historii człowieka. 

Badania przyrody – pisze Scheler – pokazują tylko jedno: Człowiek jako 
homo naturalia jest zwierzęciem, małą boczną drogą, którą życie poszło 
w [ramach] podtypu kręgowców, a tutaj [konkretnie] – naczelnych. 
Wcale zatem nie „rozwinął się” ze świata zwierząt, lecz b y ł, j e s t 
i wiecznie p o z o s t a n i e  zwierzęciem 33.

Uznając przynależność człowieka do świata zwierzęcego i biologicz-
ną ewolucję, przeciwstawia się jednak tendencjom materialistycz-
nym, według których to, co duchowe, nie istnieje lub też jest epi-
fenomenem materii powstałym w wyniku procesu ewolucyjnego.
 Podkreślenie zwierzęcego statusu człowieka stanowi dla Sche-
lera istotny punkt wyjścia w uwyraźnieniu jego duchowego, a za-
razem osobowego statusu, który w żaden sposób nie daje się zre-
dukować do materii czy tego, co w człowieku zwierzęce. Widać 
to wyraźnie w poglądach zarówno z okresu personalistyczno-te-
istycznego, jak i panteistycznego. Rysem charakterystycznym du-
chowego wymiaru istnienia człowieka czyni Scheler nie tyle fakt 
bycia określonego rodzaju bytem, ile tym, kim ma się stać jako oso-
ba. Stąd zwięźle stwierdza, że 

jedności idei „człowieka” nie można uzyskać z punktu widzenia jego 
terminus a quo, lecz tylko z punktu widzenia terminus ad quem, tzn. jako 
„poszukiwacza Boga” i jako punktu objawienia się formy sensu, war-
tości i działania, przewyższającej wszelkie inne [formy] bytu w przyro-
dzie, [tj. jako] osoby 34.

O człowieczeństwie człowieka nie decyduje więc zwierzęcy „punkt 
wyjścia”, lecz jego osobowe dążenie i cel, czyniące go „poszuki-
waczem Boga” – bytem nieustannie wychodzącym p o n a d  s a -
m e g o  s i e b i e. Stanowisko to podtrzymuje także w ostatniej fa-
zie twórczości, wyróżniając w człowieku system psychowitalny 

33 M. Scheler, O idei człowieka, w: Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, 
tłum. S. Czerniak, A. Węgrzecki, Warszawa 1987, s. 34.

34 Tamże, s. 32.



69Spór o substancjalną koncepcję osoby

i  noetyczny. Zarówno bowiem to, co przynależy do sfery witalnej, 
jak i życie psychiczne można odnaleźć w świecie zwierzęcym. 

Psychofizyczne życie jest jedno i ta jedność stanowi fakt, który dotyczy 
wszystkich istot żywych, a więc również człowieka. Nie ma najmniej-
szego powodu, by z uwagi na życie psychiczne uznawać między nim 
a zwierzęciem różnicę większą od różnicy stopnia 35.

W rezultacie złożenia z tego, co psychowitalne oraz osobowe, czło-
wiek nie daje się łatwo zdefiniować. Jest bowiem nie tyle bytem 
substancjalnym, co relacyjnym, jakimś „między” (ein Zwischen), ja-
kąś „granicą”, jakimś „przejściem” od tego, co znajduje się w świe-
cie do Boga, a więc istotnym jego znamieniem jest transcendencja 
względem świata 36. 
 W koncepcji Schelera człowieczeństwo człowieka nie wynika 
z tego, co w nim biologiczne czy psychiczne, lecz jest następstwem 
jego sfery noetycznej, której zasadą jest duch. Aktywność owego 
ducha jest osobą. 

Duch jest jedynym bytem, który sam n i e  n a d a j e  s i ę  d o  u p r z e d -
m i o t o w i e n i a, jest c z y s t ą  a k t o w o ś c i ą  (Aktualität), której byt 
polega tylko n a  s w o b o d n y m  s p e łn i a n i u  s w o i c h  a k t ó w. 
Centrum ducha, „osoba” nie jest zatem ani bytem przedmiotowym, ani 
mającym charakter rzeczy, lecz jedynie stale samoistnie dokonującym 
się (i s t o t n o ś c i o w o  określonym) u p o r z ąd k o w a n y m  z e s p o -
ł e m  a k t ó w 37.

Osoba nie jest substancją, rzeczą czy przedmiotem. Nie jest więc 
w klasycznym sensie c z y m ś. Jest dynamizmem różnym od tego, 
co w człowieku psychiczne. Transcenduje bowiem uwarunkowa-
nia materialnego świata wraz z czasem i przestrzenią. Tak ujmowa-
na osoba uwyraźnia się w świetle swoich aktów jako ich jedność, 
a zarazem ich centrum. Zależność ta jest tak wielka, że choć oso-
ba transcenduje swoje akty, to jednak właśnie w nich i dzięki nim 
istnieje 38. Osoba jest więc dla Schelera aktowością istniejącą nieja-
ko poza, a właściwie ponad przynależną do świata substancjalną 

35 M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, w: Pisma, dz. cyt., s. 131.
36 Zob. M. Scheler, O idei człowieka, dz. cyt., s. 26.
37 Tamże, s. 94.
38 Zob. S. Kowalczyk, Człowiek w myśli współczesnej, Warszawa 1990, s. 214-215.
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podmiotowością człowieka. Tę ostatnią wiąże bowiem „ja wital-
nym”, którego substratem jest dusza odpowiedzialna za to, co 
w człowieku witalne i psychiczne. W aspekcie ontycznym jest ona 
podbudową i narzędziem osoby duchowej, warunkującą zachodze-
nie w człowieku aktów noetycznych 39. Scheler odwołuje się tu do 
Kanta, który – jego zdaniem –  w y n i ó s ł  d u c h a  p o n a d  p s y -
c h e, a więc oderwał pojęcie „ducha” od „duszy”. Tym samym za-
przeczył duchowości duszy jako substancjalnego podmiotu aktów 
umysłowych, będącego zarazem formą substancjalną, czyli źród-
łem i zasadą procesów witalnopsychicznych człowieka. Ponadto 
uznał ducha za immanentny element całej rzeczywistości, a nie tyl-
ko człowieka.
 Mimo wyakcentowania bezsilności ducha w człowieku w ode-
rwaniu od biologicznego pędu, Scheler czyni go autonomiczną, nie-
zapodmiotowaną w niczym częścią bytu ludzkiego. W człowieku 
jest więc osoba, ale rodzi się niezwykle istotne pytanie: Czy czło-
wiek jest osobą, skoro ta ostatnia jest nie tylko poza materią, ale 
i poza duszą? Schelerowska koncepcja osoby, jakkolwiek słusznie 
akcentuje moment transcendencji, dynamizmu i uwyraźniania się 
osoby poprzez swoje duchowe akty, jest wyraźnie zdominowana 
przez dyskusję z materializmem i obciążona dziedzictwem karte-
zjańskim. Scheler słusznie wskazuje, że racją osobowego statusu 
bytu ludzkiego jest to, co w tym ostatnim duchowe. Dyskusyjne jest 
jego pojmowanie ducha, a pomyłką jest ograniczenie zakresu by-
cia osobą do aktywności tego ducha. Osoba ludzka nie jest czymś 
w człowieku, choćby nawet to coś było najbardziej wzniosłe. Osoba 
to cały byt ludzki wraz z tym, co w nim duchowe i tym, co material-
ne. Widać to wyraźnie w dynamice życia wewnętrznego, w której 
doświadczamy immanencji własnej, w żaden sposób nie podzielo-
nej, jaźni w nieustannie przenikających się naszych czynnościach 
fizjologicznych, psychicznych i duchowych. 
 Elementy schelerowskiej koncepcji człowieka wraz z sartre’ow-
skim rozróżnieniem „bytu w sobie” i „bytu dla siebie” oraz hei-
deggerowska krytyka filozofii klasycznej stały się kanwą do 
negacji koncepcji osoby przez J. Tischnera. Zdaniem tego ostat-
niego, biblijna koncepcja osoby pod wpływem myśli Arystotelesa 

39 Zob. M. Scheler, Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1986, 
s. 164.
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została naznaczona ontologicznym substancjalizmem, co dokonało 
się kosztem w y m i a r u  d r a m a t y c z n e g o  i s t n i e n i a  l u d z -
k i e g o. W ten sposób uwyraźniono samoistność i samodzielność 
osoby, ukazując zarazem znaczenie jej istnienia. Jednakże niepro-
porcjonalność wyjaśnień proponowanych w ujęciu ontologicznym 
(substancjalnym) do faktu człowieka sprawia, że taki sposób inter-
pretacji spotkał się w dziejach filozofii z różnymi zastrzeżeniami, 
a współczesny personalizm (m.in. K. Wojtyła) korzysta już z innych 
pojęć do opisu osoby ludzkiej 40. Do najważniejszych filozoficznych 
trudności, jakie rodzi substancjalna koncepcja osoby krakowski fi-
lozof zalicza:
1.  Nieaktualność modelu substancji (za Heideggerem i Schelerem). 

W pewnym okresie rozwoju myśli zachodniej utarło się przeko-
nanie, że tym, co rzeczywiście istnieje, jest substancja. A jeśli coś 
nie jest substancją, musi być przypadłością. Kiedy zaistniał prob-
lem osoby, chcąc uniknąć zdeprecjonowania człowieka, uznano 
go za substancję. Substancjalna koncepcja osoby jest więc jedynie 
wypadkową podyktowanego względami historycznymi zastoso-
wania metafizyki klasycznej do wyjaśniania człowieka. Tymcza-
sem to, co stanowi prawdę bycia rzeczy, nie musi być prawdą 
bycia człowieka. Odrzucenie substancjalności osoby nie oznacza 
akceptacji przypadłościowego sposobu jej istnienia, oznacza tyl-
ko, że klasyczny model opisu i wyjaśniania człowieka nie przy-
staje do rzeczywistości osoby. Tischner podziela przekonanie 
Schelera, że osoby nie da się wyjaśnić przez rzecz czy substan-
cję, lecz za Heideggerem proponuje odwołanie do Dasein, którego 
„substancją” – tym, co „naprawdę jest” – jest egzystencja.

2.  Substancjalna koncepcja osoby prowadzi do monadologii. Sub-
stancja, będąc „cała w sobie”, jest samowystarczalna, nie potrze-
buje wchodzenia w relacje z innymi substancjami, aby stać się 
sobą. Wspólnota takich substancji to agregat części pozbawio-
ny wewnętrznej więzi. Wobec tego osoba mogłaby być co naj-
wyżej „znakiem”, „na którym można wypisać dowolne znacze-
nia, ale nie mogłaby wyrażać czegoś, co zawiera jej wnętrze” 41. 

40 Zob. J. Tischner, Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów, Kraków 
1991, s. 29.

41 Tamże, s. 28
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 Substancja znajduje się poza egzystencją i poza dramatem czło-
wieka i dlatego nie może być kluczem do jego rozumienia.

3.  A priori ontologii w stosunku do natury ludzkiej sprawia, że to 
właśnie poprzez czynniki stojące „poniżej” człowieka lub „poza” 
nim próbuje się wyjaśnić kondycję ludzką. „Źródłem «iluzji sub-
stancjalistycznej» jest – jak się wydaje – założony wcześniej spo-
sób myślenia o człowieku, wyznaczony nie tyle przez naturę 
człowieka, co przez teoretyczne potrzeby ontologii. Polega ona na 
próbie «wyjaśnienia» bytu ludzkiego przez czynniki, które leżą 
jakby «poniżej» lub «poza» człowiekiem: przez przyczyny, racje 
dostateczne, czynniki składowe bytu w ogóle. Nie uwzględnia się 
tutaj tego, co jest szczególnie wyraźne w całej nowożytnej my-
śli o człowieku: potrzebę rozumienia człowieka przez to, w czym 
ów człowiek wyraża siebie” 42. Tym, zaś, co – zdaniem Tischnera – 
szczególnie wyraża człowieka, są mowa i budowane przez niego 
otoczenie, w których uwidacznia się jego dążenie do usprawied-
liwienia swojego istnienia w świecie i relacje do wartości.

 Aby przekonać się czy stawiane tu zarzuty są słuszne, trzeba 
sięgnąć do klasycznej koncepcji substancji. 

4. Specyfika substancjalnej koncepcji bytu 
w ujęciu realistycznym

Wokół substancjalnej koncepcji bytu, której źródeł trzeba szukać 
w myśli Arystotelesa, narosło przez stulecia wiele nieporozumień. 
Nowożytna krytyka substancji zaważyła na jej obecnym karykatu-
ralnym obrazie i przesądziła o odrzuceniu jej przydatności w wy-
jaśnianiu bytów. Tymczasem należy wyróżnić nie jedną, lecz wiele 
znacznie różniących się koncepcji substancji tak, że dzieje filozofii 
można opisywać właśnie przez pryzmat różnych sposobów pojmo-
wania tego, czym jest substancja. Nowożytna i współczesna krytyka 
koncepcji substancji niekoniecznie musi świadczyć o bezwartościo-
wości wszystkich rozwiązań. Wręcz przeciwnie, ewidentna niemoc 
wypracowanych w ostatnich stuleciach koncepcji filozoficznych 
i naukowych w wyjaśnianiu rzeczywistości i człowieka powin-
na raczej skłaniać do uważniejszego przyjrzenia się substancjalnej 

42 Tamże.
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koncepcji bytu, a już z pewnością ostrożniejszej jej ocenie. Czym 
zatem w sensie zasadniczym jest substancja?
 W myśli Arystotelesa wyrażenie „substancja” (ousia, substantia) 
pojawia się jako jedna z podstawowych kategorii orzekania, a zara-
zem uporządkowania różnych sposobów bytowania rzeczy. Stagi-
ryta zauważa, że to, co istnieje, może przynależeć albo do kategorii 
substancji – jako że jest czymś bytującym w sobie, albo jest jakąś 
przypadłością (symbebekos, accidens) – gdyż jest czymś zapodmio-
towanym w substancji. Wyrażenie „substancja” nie jest u Arysto-
telesa jednoznaczne, lecz analogiczne. Podstawowe znaczenie tego 
terminu odnosi się do konkretnego jednostkowego bytu (tode ti), 
który bytuje samodzielnie (np. Jan). Pochodnymi tego rozumienia 
substancji są jej funkcje związane z tym, że: 1. W niej samej znajduje 
się ogólna treść – istota (to ti en einai), która może być przedmiotem 
definicji. 2. Jako treść wewnętrznie złożona jest ona zarazem pod-
łożem (substratem) materialnym (hypekeimonon hyle) i niematerial-
nym (hypekeimenon morfe). 3. Jako pojęcie ogólne – powszechnik (to 
katholu) opisujący określony gatunek bytów jest substancją drugą.
 W dziejach filozofii zasadniczym problemem okazało się wska-
zanie, które z wymienionych znaczeń substancji jest przedmiotem 
metafizycznego poznania. Trudność była tym większa, że nauka ma 
traktować nie o indywidualnych, ale ogólnych aspektach rzeczy i że 
do czasów św. Tomasza jedyną znaną metodą ujęcia tego, co ogólne 
w bytach, była abstrakcja polegająca na pomijaniu w nich tego, co 
materialne, a więc jednostkowe. Określona koncepcja poznania na-
ukowego oraz błędy w interpretacji systemu Arystotelesa doprowa-
dziły do tego, że za przedmiot metafizycznego poznania, zamiast 
substancji ujmowanej w jej podstawowym znaczeniu jako konkre-
tu, obrano tzw. substancję-naturę trzecią, czyli zespół cech konsty-
tutywnych (Awicenna) 43. Zasadniczym zaś znamieniem tak pojętej 

43 Na podstawie analizy metafizyki Arystotelesa Awicenna doszedł do wnio-
sku, że przedmiotem tej dziedziny jest substancja. Wobec niejednoznaczności 
tego terminu u Arystotelesa wyróżnił trzy podstawowe znaczenia substancji-
-natury: 1. Natura pierwsza – konkret. 2. Natura druga – pojęcie substancji. 
3. Natura trzecia – oderwany od konkretu i pojęcia zbiór cech konstytutyw-
nych. I właśnie natura trzecia nazwana universale metaphisicum została uznana za 
przedmiot filozoficznego wyjaśniania. Zob. M.A. Krąpiec, Metafizyka, Zarys teorii 
bytu, Lublin 1988, s. 95-96. „Awiceniański byt-natura-istota zatracił podstawowe 
cechy arystotelesowskiego bytu-substancji. Nie jest to już konkret wewnętrznie 
złożony i uorganizowany pod formą. Jest to natomiast możliwy do zaistnienia 
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istoty-natury było oderwanie jej od konkretu. Fakt ten przesądził 
nie tylko o nowożytnej krytyce metafizycznej koncepcji substancji, 
ale i o jej odrzuceniu w uzasadnianiu osobowego statusu bytu ludz-
kiego. Można wskazać tu przynajmniej 3 zasadnicze powody tego 
odwrotu od substancji: 
1.  Wraz z usamodzielnieniem pojęcia substancji względem pozna-

wanej rzeczy zrezygnowano z ujęcia jej na sposób analogiczny 
(z racji wielości i różnorodności bytów) na rzecz ujęcia jedno-
znacznego. Tymczasem to, co realnie pozwala sprowadzić wie-
lość substancji do jednego pojęcia (kategorii), to nie dostrzeżenie 
identyczności ich treści ogólnej (formy), lecz podobieństwo spo-
sobu istnienia, relacji między substancją a przypadłościami oraz 
pełniona w bycie przez substancję funkcja podmiotu bytującego 
w sobie, a zarazem nośnika tożsamości bytu. Gdyby substancja 
wszystkich bytów była identyczna, jak twierdzili J. Locke czy 
J. Tischner to zarówno w myśli Arystotelesa, jak i innych filozo-
fów nie mogłaby być podstawą do wyodrębnienia bytu ludzkie-
go spośród innych bytów, a tym bardziej nie mogłaby decydować 
o osobowym statusie bytu ludzkiego.

2.  Na skutek związania rozumienia substancji z oderwaną naturą 
wspólną, a ostatecznie z pojęciem ogólnym zamiast z konkretem 
zagubiona została indywidualność bytów. Fakt ten miał kluczowe 
znaczenie w świetle formowania się filozofii nowożytnej, która po-
łożyła akcent na człowieku jako podmiocie poznającym, uznając 
doświadczenie wewnętrzne za podstawę całej filozofii. Na plan 
pierwszy wysuwała się nieutreściowiona jaźń ludzka, z doświad-
czeniem indywidualności w poznaniu i istnieniu, dla której do-
kładnie przeciwległym biegunem była wspólna wszystkim bytom 
substancja. Stąd już po Kartezjuszu, który opowiadał się jeszcze za 
dualizmem substancji, doszło do zanegowania substancjalności za-
równo jaźni człowieka, jak i jego materialnego organizmu. Złożona 
z materii i formy substancja została zredukowana do materialnego 
substratu w postaci agregatu zatomizowanych części. To, co ludz-
kie, mogło co najwyżej być funkcją owego materialnego substratu, 

ogół, będący poza konkretnym bytem, a znajdujący się w intelekcie Absolutu”. 
A. Maryniarczyk, Zeszyty z metafizyki, II, s. 59. W dziejach filozofii, jak podkre-
śla Maryniarczyk, dokonało się przejście: od arystotelesowskiego konkretu do 
ogółu (Awicenna), następnie od natury ogólnej do pustej idei (Jan Duns Szkot), 
a wreszcie od pustej idei do nicości.
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ulegając wraz z nim wszystkim materialnym przemianom lub też 
utożsamione zostało z oderwanym od substancji dynamizmem 
jednostkowego życia i świadomości. 

3.  Utożsamieniu substancji z naturą wspólną i pominięciu jej indy-
widualności towarzyszyło także zagubienie jej wewnętrznego 
dynamizmu. Oderwanej naturze wspólnej zdecydowanie bliżej 
jest do pojęcia ogólnego niż do konkretu. Podczas gdy konkret 
jest zmienny i niekonieczny, natura wspólna, podobnie jak poję-
cie ogólne, jest stała i konieczna. Do uwypuklonego przez Pascala 
wewnętrznego dynamizmu osoby ludzkiej, której centrum stano-
wi świadomość, pojęcie substancji jako ogółu nie pasuje i chyba 
dlatego nie pojawia się ani razu w jego Myślach. Natomiast zaini-
cjowane przez niego w nowożytnej filozofii zainteresowanie eg-
zystencją ludzką swoje apogeum osiągnęło w XX wieku. Nurt eg-
zystencjalny ostatecznie rozprawił się z koncepcją substancji jako 
ogólnej treści. J.P. Sartre jednostkową i zdolną do samokreacji eg-
zystencję człowieka, jaka wyłania się z tego, że jest on „bytem 
dla siebie” (étre pour soi), zderza z tym, co jest w nim masywnym 
bytem przedmiotowym – „bytem w sobie” (étre en soi), który nie 
wchodzi w relacje z innymi bytami. O tym, co ludzkie w człowie-
ku, nie decyduje „byt w sobie”, lecz „byt dla siebie” – świado-
my i wolny podmiot zdolny do projektowania siebie i aktywnego 
kształtowania tego, kim jest. Stąd egzystencja człowieka (to, kim 
jest) wyprzedza jego esencję (to, kim się stanie). 

 Podniesione tu zarzuty ogólności i statyczności substancji wobec 
wyjątkowości, niepowtarzalności i dynamizmu istnienia osoby ludz-
kiej wydają się całkowicie słuszne, o ile jednak substancję rozumie się 
w świetle tradycji widzącej w nim oderwaną od konkretu treść ogól-
ną. Rzecz w tym, że nie jest to ujęcie zgodne ani z istniejącą rzeczy-
wistością, ani z rozstrzygnięciami samego Arystotelesa i dlatego nie 
wytrzymuje konfrontacji ze współczesnym sposobem widzenia bytu 
ludzkiego. Chcąc zrozumieć osobę ludzką, trzeba sięgnąć do innej, 
realistycznej interpretacji substancji, będącej częścią egzystencjalnej 
koncepcji bytu opracowanej przez św. Tomasza z Akwinu.
 Zdaniem Akwinaty, bytem jest każdy istniejący konkret wcho-
dzący w skład pluralistycznej i powiązanej różnymi relacjami rze-
czywistości. Tego rodzaju konkret powstaje i ginie, zmienia się, za-
chowując przy tym swoją tożsamość, a z racji swoich właściwości 
realnie różni się od innych konkretów, choć zarazem przynależy do 
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określonej kategorii bytowej. Racją tych przeciwstawnych własności 
jest wewnętrzne złożenie każdego bytu i to w różnych aspektach. Na-
czelnym zaś złożeniem uniesprzeczniającym przygodność bytu jest 
złożenie z istoty i istnienia. Istnienie będące świadectwem realności 
rzeczy jako akt bytowy zawsze jest proporcjonalne do uporządkowa-
nej treści bytu, która jako podmiot istniejący w sobie jest nośnikiem 
różnorodnych przypadłości. Tak rozumiana substancja jako konkret 
(Jan) jest bytem przygodnym, posiada różnorodne właściwości (iloś-
ciowe i jakościowe), może być zarówno przedmiotem, jak i podmio-
tem różnorodnych relacji, może się zmieniać, przyjmując w siebie 
działanie bytów drugich i sama działać. Nie jest statyczną i zamknię-
tą w sobie treścią, choć jest treścią określoną i uporządkowaną, bo 
zawsze jest substancją czegoś. Podmiotowa tożsamość substancji jako 
treściowej strony bytu nie jest absolutna, lecz relacyjna, gdyż jest ona 
złożona z materii (tego, z czego jest byt) i formy (tego, czym jest byt). 
Forma substancjalna jako racja tożsamości rzeczy, poza aktualizacją 
tkwiących w niej potencjalności, nie ulega zmianie w trakcie trwania 
bytu, natomiast nieustannej zmianie ulega materia z powodu zacho-
dzenia procesu ciągłej organizacji w ciało i dezorganizacji. Substancja 
nie jest więc sztywnym, a zarazem identycznym podłożem wszyst-
kich bytów, posiadającym jakąś wspólną im naturę, lecz indywidu-
alnym podmiotem, który istnieje na sposób jednostkowy, posiada 
różne właściwości, ulega różnorodnym zmianom (ilościowym i ja-
kościowym) oraz doskonaleniu w granicach swojej natury.
 Egzystencjalna koncepcja bytu podkreśla znaczenie istnienia 
jako naczelnego aktu bytowego. Jest on racją realności bytu, a za-
razem akcentuje bytową jedność konkretnego bytu (niepodzielenie 
treści) oraz jego odrębność od bytów drugich. O ile w porządku tre-
ści o jedności bytu decyduje jego forma, o tyle w porządku byto-
wym jedność ta wynika z istnienia. To właśnie istnienie, nieredu-
kowalne do istnienia innych bytów sprawia, że każdy konkret jest 
wyjątkowy i niepowtarzalny. Jako akt bytowy istnienie nie jest tym, 
co dodane jest do formy substancjalnej i jej natury, nie jest więc do-
datkiem do bytu, ale zasadniczym aspektem jego bytowości.
 Tomaszowa koncepcja bytu oparta na separacji jako poznaniu 
sądowym akcentuje: pluralizm bytów, ich przygodność, jednost-
kowość istnienia, analogiczność, wewnętrzny dynamizm oraz ot-
wartość bytu na byty drugie w aspekcie istnienia i wzajemnego 
doskonalenia. Dzięki temu jest całkowicie otwarta na możliwość 
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wpisania w nią koncepcji osoby ludzkiej zgodnej z doświadczeniem 
zewnętrznym i wewnętrznym. Wnosi zarazem z sobą realistyczny 
depozyt w postaci uniezależnionego od subiektywnego porządku 
myśli, odpowiadającego rzeczywistości umiejscowienia bytu ludz-
kiego pośród innych bytów.

5. Specyfika substancjalnej koncepcji osoby 
w ujęciu realistycznym

Zagadnienie osoby ludzkiej można właściwie rozpatrywać jedynie 
w kontekście wyjaśniania całego bytu ludzkiego. Przedmiotem rea-
listycznego wyjaśniania jest indywidualny człowiek (np. ten oto Jan) 
jako względnie trwały podmiot bytowania przejawiający się w świe-
cie przez swoje zilościowanie (ciało), różnorodne jakości oraz relacje 
wewnętrzne i zewnętrzne. Jako taki Jan jest bytem żyjącym pośród 
innych bytów (ożywionych i nieożywionych), z którymi pozostaje 
w układzie wielorakich, a zarazem dynamicznych relacji (koniecz-
nych i niekoniecznych). Z racji swojego spotencjalizowania dąży on 
do urzeczywistnienia w świecie, zwłaszcza zaś w relacjach z osobami 
drugimi swojej ludzkiej kondycji. Sposobem tej aktualizacji są róż-
norodne akty: poznania, miłości czy decyzji. Spełniając te oraz inne 
akty, doświadcza zarazem istnienia siebie samego jako „ja” – źród-
ła i podmiotu wszystkich swoich czynności. W ten sposób ujawniają 
się dwa fundamentalne wymiary oglądu tego, co można nazwać fak-
tem człowieka, jakimi są doświadczenie zewnętrzne i doświadczenie 
wewnętrzne. W pierwszym przypadku człowiek jawi się jako część 
świata przyrodniczego, względem którego widoczne są daleko idące 
podobieństwa, jak i wyraźne różnice przejawiające się w wyłanianiu 
aktów ludzkich – rozumnych i wolnych, składających się na kulturę. 
Z kolei w doświadczeniu wewnętrznym człowiek odczytuje siebie 
jako „ja” – świadomy podmiot realizujący różnorodne akty „moje”, 
względem których doświadcza immanencji i transcendencji. Już 
sama możliwość poznawczego oglądu człowieka od zewnątrz i od 
wewnątrz stanowi o ludzkim fenomenie i domaga się wyjaśnienia 
w postaci odpowiedniej koncepcji teoretycznej.
 Uwyraźniając i uzasadniając osobowy status człowieka poprzez 
koncepcję substancji, św. Tomasz z Akwinu odwołuje się do klasycz-
nej definicji sformułowanej przez Boecjusza, według której osoba to 



78 Piotr Stanisław Mazur

„rationalis naturae individua substantia” 44. Dokonuje jednak przy 
tym znaczących uściśleń i dopowiedzeń wynikających z wyakcen-
towania znaczenia aktu istnienia w bycie, bez którego treść – sub-
stancja nie byłaby czymś realnym. Przede wszystkim, uznając osobę 
za substancję jednostkową, to właśnie w akcie istnienia jako czyn-
niku konstytuującym całą bytowość widzi rację tego wyjątkowego 
statusu człowieka (esse partinet ad ipsam constitutionem personae) 45. 
Istnienie tego rodzaju substancji, która jest osobą znajduje swój re-
alny wyraz w świecie. Zasadniczym wymiarem tego istnienia jest 
sposób doświadczania świata i samego siebie. Człowiek bowiem 
jako osoba doświadcza nie tylko świata zewnętrznego, ale – jak 
podkreśla Tomasz – wraz z tym doświadcza siebie jako istniejące-
go podmiotu, będącego źródłem różnorodnych aktów zmysłowych 
i umysłowych 46. Akty te jako pochodne od substancji – osoby, ujaw-
niają człowiekowi jego naturę, która jest rozumna i tym samym nie 
da się sprowadzić do działań innych bytów żyjących 47. Tego rodza-
ju byt nie tylko istnieje w świecie tak jak wszystkie pozostałe sub-
stancje, ale istnieje per se (przez się) a więc w jakimś sensie także 
sam dla siebie jest światem. Wiąże się z tym także jego zdolność 
do panowania nad swoimi działaniami. Zatem istnienie człowieka 
jako substancji osobowej nie jest jakimś szczególnym przypadkiem 
istnienia całego, biologicznie rozumianego, gatunku. Chcąc pod-
kreślić wyróżniony status ontyczny osoby, Akwinata stwierdza, że 
o ile, w przypadku bytów nieosobowych jednostka jest egzempla-
rzem ogółu-natury, gdyż jest podległa tejże naturze, o tyle człowiek 
z racji transcendencji względem tego, co w jego naturze jest biolo-
giczne nie może być uznawany za część świata przyrody. Tak więc 
to nie natura posiada osobę, lecz osoba posiada naturę. I dlatego 
termin o s o b a  uznaje się nie za pojęcie ogólne wspólne dla wszyst-
kich ludzi, jak ma to miejsce w przypadku nazw poszczególnych 

44 Boecjusz, Contra Eutychen et Nestorium, cap. 3, 74.
45 STh, III, q. 19, a. 1, ad. 4.
46 STh, I, q. 76, a. 1, c.
47 Należy tu odróżnić pojęcie natury (gr. physis) jako treści bytu – istoty, będą-

cej źródłem zdeterminowanego (określonego) działania, od natury w znaczeniu 
przyrody. Człowiek jako określonego rodzaju substancja uwyraźnia się poprzez 
swoją naturę osobową, przekraczającą to wszystko, co należy do porządku mate-
rialno-biologicznego włącznie ze swoim ciałem. Zob. W. Dłubacz, Natura czy na-
turalizm, w: Substancja Natura Prawo naturalne, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, 
P. Gondek, Lublin 2006, s. 205-222.
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gatunków, lecz za nazwę indywidualną każdego konkretu z osob-
na. O ile więc pojęcie „człowiek” oznacza naturę, która przysługuje 
jednostce, o tyle nazwa „osoba” odnosi się do każdego bytu z osob-
na, który istnieje jako rozumna natura 48.
 Substancjalna koncepcja osoby głosi, że to substancja jest osobą, 
a nie jej funkcje czy relacje. Osobowy status człowieka wynika z aktu 
istnienia, który przynależy do jego duchowej duszy, która jako forma 
substancjalna, organizując sobie materię w ludzkie ciało i z ciałem 
tym tworząc jedną substancję osobową, jest też źródłem czynności 
witalnych. Mimo swego wewnętrznego złożenia z duchowej duszy 
spełniającej funkcję formy substancjalnej i materii, która w następ-
stwie organizacji staje się ciałem ludzkim, człowiek jest ontyczną 
jednością. Osoba zatem to cały dynamiczny, substancjalny, duchowo-
cielesny podmiot istniejący istnieniem jednego bytowego aktu, który 
jest źródłem osobowego statusu, i który jako organizująca byt for-
ma przenika całą bytowość człowieka. Na skutek tego dusza nie jest 
umiejscowiona w jakimś konkretnym miejscu ciała, lecz skoro ciało 
jest przez nią organizowane i całe jest ciałem człowieka, to tam, gdzie 
dostrzegamy żyjące ciało, tam musi być również zasada jego organi-
zacji. Osoba nie jest więc jakąś odizolowaną substancją duchową, któ-
ra umieszczona jest w substancji materialnej, rządzącej się całkowicie 
odmiennymi od niej prawami. Osobowy status człowieka przejawia 
się więc w ludzkim ciele i poprzez ciało, a nie poza nim. Jeśli osoba 
jest substancją złożoną duchowo-cielesną, to materia człowieka i uor-
ganizowane z niej ciało również partycypuje w istnieniu osobowym 
i jest jego wyrazem w świecie. Żyjące ciało w wyniku nieustannego 
organizowania przez duszę i utrzymywania go w istnieniu jest jed-
nocześnie człowiekiem i tym, co człowiek posiada. Jako takie uczest-
niczy w całym jego człowieczeństwie, we wszystkich jego aktach 
wegetatywnych, sensytywnych i umysłowych, będąc koniecznym 
czynnikiem obecności w świecie oraz doskonalenia osoby. Ciało bie-
rze także udział w najdoskonalszych aktach osobowych człowieka 
I, choć wówczas jest to działanie towarzyszące, to jest to zarazem 
udział realny, dzięki któremu akty osobowe mają swój cielesny wy-
miar, a akty cielesno-biologiczne wymiar osobowy. Osoby w żaden 
sposób nie można więc tu pojąć jako czegoś w człowieku, lecz jest nią 

48 Więcej o interpretacji terminu „osoba” w: R. Spaemann, Osoby. O różnicy 
między czymś a kimś, dz. cyt., s. 42.
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właśnie jako złożony psychofizyczny podmiot. Nie ma więc w istnie-
niu tak rozumianego bytu stanów aosobowych. 
 Substancjalna koncepcja osoby zaproponowana przez Akwinatę 
jest rozwijana we współczesnym tomizmie. Najczęściej nazywa się 
ją hylemorfizmem lub dualizmem umiarkowanym w odróżnieniu 
od dualizmu skrajnego w wydaniu Platona czy Kartezjusza. Wyda-
je się jednak, że w świetle nieporozumień, jakie rodzi dualizm skraj-
ny poprzez oddzielenie w człowieku substancji duchowej i mate-
rialnej koncepcję Akwinaty być może lepiej byłoby ją nazywać 
k o m p l e m e n t a r y z m e m. Uznaje ona bowiem, że substruktury 
ontyczne w postaci najpierw formy i materii, a następnie duszy i ciała 
nie istnieją w substancji niejako obok siebie, lecz zawsze układają się 
w relacji aktu do możności, a więc są sobie wzajemnie przyporząd-
kowane. Stąd też wyróżnia się je dopiero w świetle zaafirmowania 
widocznej jedności konkretnego bytu w aspekcie egzystencjalnym 
i esencjalnym. Tak ujęta substancjalna koncepcja osoby nie jest ani 
fałszywa, ani przestarzała. Wydaje się, że jest ona raczej koncepcją 
poznawczo niezrozumianą, błędnie interpretowaną względnie a prio-
ri odrzucaną. Uznanie, że osoba jest szczególnym typem substancji 
nie przekreśla ani faktu jej uwyraźnienia się w aktach nabudowa-
nych na świadomości, ani wyjątkowości relacji międzyosobowych, 
które na osobie wywierają niezatarte znamię i pełnią niczym nieza-
stępowalną rolę w aktualizacji jej osobowych dyspozycji w zakre-
sie poznania, miłości, twórczości czy decyzji. Sam jednak fakt takiej 
manifestacji osoby nie stanowi racji dostatecznej do zakwestionowa-
nia substancjalności człowieka. Nie daje też możliwości wyjaśnienia 
osoby przedmiotowo uzasadniającego wyjątkowy status bytu ludz-
kiego. W koncepcjach uznających świadomość za źródło osobowe-
go statusu człowieka w istocie akceptuje się kartezjański dualizm, 
odrywający przejawy życia duchowego od materii, co prowadzi do 
konieczności uznania, że osoba jest czymś w człowieku lub do tego 
stopnia naznaczona jest relacyjnością, że może zaistnieć dopiero mię-
dzy doświadczającymi się wzajemnie podmiotami ludzkimi. Trudno 
też przyjąć rozwiązania naturalistyczne, pod wpływem których, jak 
wskazuje V. Possenti, w myśli współczesnej doszło do „wyrzucenia 
na złom ludzkiego „ja”, a wcześniej jeszcze zapomnienia duszy” 49. 

49 Zob. V. Possenti, Spór o jedność człowieka i wyzwania nowego naturalizmu. Du-
sza – umysł – ciało, w: Dusza Umysł Ciało, dz. cyt., s. 113.
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Fakt człowieka dany w doświadczeniu, zwłaszcza wewnętrznym, 
domaga się uwolnienia ludzkiego „ja” z wąsko pojmowanego natu-
ralizmu, który nie znajduje sposobu dla wyjaśnienia jego fenomenu 
w świecie materialnym. Ludzkie „ja” nie da się wyeliminować z po-
znania człowieka ani zredukować do materialnego substratu, gdyż 
jest bezpośrednim doświadczeniem siebie przez osobę – realnie by-
tujący w sobie podmiot doświadczenia równie fundamentalnego 
co i doświadczenie zewnętrzne. Przy okazji należy podkreślić, że 
od prawdziwości tego doświadczenia zależy wiarygodność jakie-
gokolwiek poznania człowieka, a to z tej racji, że jest ujęciem siebie 
jako podmiotu.

Zakończenie

Zaprezentowany tu spór o substancjalną koncepcję osoby nie zawiera 
pełnych analiz ani przedmiotowych, ani historycznych, choć do jed-
nych i drugich się odwołuje. Nie pretenduje do pełnego wyjaśnienia 
wszystkich aspektów problemu substancji czy współczesnej dyskusji 
wokół niego. Tym niemniej stara się zarysować specyfikę stanowisk 
zajmowanych wobec substancjalnej koncepcji osoby. Prezentacja 
przywoływanych tu autorów i ich poglądów została ograniczona do 
ilustracji stanowisk, co wiąże się z pewnymi uproszczeniami i wyma-
ga różnorakich dopowiedzeń. Tym niemniej co do zasady zachowuje 
ona obecne w literaturze rozróżnienie między substancjalną, asub-
stancjalną oraz relacjonistyczną koncepcją osoby 50. 
 W świetle zaproponowanych tu rozstrzygnięć na korzyść sub-
stancjalnej interpretacji bytu ludzkiego przemawiają dwa argumen-
ty: 1. Wyjaśnia fakt ludzki dany w doświadczeniu wewnętrznym 
i zewnętrznym oraz węzłowe momenty bycia osobą – przygodność, 
indywidualność, dynamizm oraz napięcie między tym, co w natu-
rze ludzkiej jest biologiczne, a tym, co w niej osobowe. 2. Pozwa-
la uniknąć problemów, jakie rodzą koncepcje osoby jako funkcji 
materii czy jako czegoś dodanego do materii, w rezultacie czego 
 zagadnienie osoby eliminuje się z dyskursu filozoficznego oraz re-
dukuje do aspektu historyczno-kulturowego w sferze społecznej.

50 Zob. E. Pietrzak, A. Warchał, Ł. Zaorski-Sikora, Podmiot Osoba Tożsamość, 
Łódź 2007, s. 65.

Spór...6 



82



83

Andrzej Maryniarczyk SDB
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Metafizyka osoby: św. Tomasz z Akwinu, 
Mieczysław A. Krąpiec, Karol Wojtyła

Przez określenie „metafizyka osoby” rozumiemy koncepcję czło-
wieka, która nabudowana jest na rozumieniu substancji jako 
podmiotu. Ponadto głównymi pytaniami, jakie kierują badania-
mi meta fizycznymi, są następujące: Dzięki czemu jest (istnieje) 
człowiek jako osoba? Kim jest osoba? Jaki jest jej cel ostateczny? 
W ujęciu tym nawiązuje się bezpośrednio do definicji Boecjusza, 
zgodnie z którą osoba to rationalis naturae individua substantia (ro-
zumnej natury jednostkowa substancja). Do tej definicji w śred-
niowieczu nawiąże św. Tomasz z Akwinu, a w czasach współ-
czesnych na terenie filozofii polskiej Mieczysław. A. Krąpiec 
i Karol Wojtyła. 
 Tak rozumiana metafizyka osoby charakteryzuje się autonomią 
w odniesieniu do teologii i nauk szczegółowych (zwłaszcza bio-
logii), ma swój odrębny przedmiot (fakt ludzki dany w doświad-
czeniu wewnętrznym i zewnętrznym), własną metodę dociekań 
(tzw. metodę uniesprzeczniania) oraz cel. 
 Metafizykę osoby odróżniamy od fenomenologii osoby. Z kolei 
metafizyczną (realistyczną) koncepcję osoby odróżniamy od ideali-
stycznej czy materialistycznej. 
 W pierwszej części artykułu zostaną przywołane podstawowe 
paradygmaty formowania rozumienia człowieka jako osoby, w dru-
giej zaś ukazane zostaną trzy etapy namysłu nad człowiekiem jako 
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osobą, które z jednej strony bazują na metafizycznym ujęciu osoby, 
z drugiej dopełniając się, dają pełny obraz człowieka.

I. Metafizyka osoby 

Na początku warto sobie uświadomić, że rozumienie człowieka 
jako osoby może być nabudowane nie tylko na paradygmacie sub-
stancji-podmiotu. To rozróżnienie jest ważne, gdyż pozwala nam 
porządkować różne koncepcje osoby, z jakimi spotykamy się we 
współczesnej filozofii i antropologii.

1.  Paradygmaty determinujące rozumienie osoby 
ludzkiej

1.1 Paradygmat chrystologiczno-trynitarny

Pierwszym z paradygmatów, z jakim spotykamy się przy formo-
waniu rozumienia osoby ludzkiej, jest paradygmat chrystologicz-
no-trynitarny. Specyfiką tego typu paradygmatu jest to, że osoba 
w kontekście Osób Trójcy Świętej (Bóg w trzech Osobach) ma sta-
tus bytu relacyjnego, a nie substancjalnego. Osoby Boskie odsłania-
ją wewnętrzne życie Boga (miłość, stwarzanie i uświęcanie). I choć 
rozumienie Osoby Boskiej Chrystusa dokonało się na bazie definicji 
Boecjusza, to często jest ono identyfikowane z rozumieniem osoby 
ludzkiej. Ten paradygmat relacyjnej koncepcji osoby legnie u pod-
staw współczesnych koncepcji osoby, z jakimi spotykamy się np. 
w filozofii dialogu, procesu, a także w innych nurtach filozoficz-
nych, które definiują osobę w kategoriach relacji.

1.2. Paradygmat angelologiczny

Zgodnie z tym paradygmatem osoby to czyste inteligencje, byty 
duchowe, aniołowie. Ten paradygmat upowszechnił Kartezjusz 
przez swoje pojęcie res cogitans, a w następstwie – cała trady-
cja post kartezjańska. Konsekwencją tak pojmowanej osoby jest 
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redukcja jej do „czystej świadomości”, „samoświadomej jaźni” czy 
do umysłu itd.

1.3. Paradygmat aksjologiczny etyczny

Ten paradygmat nabudowany jest na Kanta rozróżnieniu pomiędzy 
Sein i Solen, czyli sferą bytu i sferą powinności. Osoba będzie więc 
związana ze sferą powinności i pojęta jako najważniejszy korelat 
powinności, najwyższa wartość, tzw. nosiciel wartości (Wertträger). 
Wówczas mówimy o tym, że człowiek nie tyle jest osobą, co staje się 
nią przez urzeczywistnianie wartości.

1.4. Paradygmat metafizyczny

W tym przypadku rozumienie osoby nabudowane jest na rozu-
mieniu substancji, a więc bytu, który jest podmiotem, czyli kimś, 
kto istnieje samodzielnie (w sobie), jest bytem jednostkowym i ro-
zumnym, zdolnym do wyłaniania z siebie autonomicznych aktów 
działania.
 W związku z rozumieniem osoby jako substancji należy odno-
tować dwie uwagi: po pierwsze, rozróżnienie pomiędzy substancją 
pierwszą (ousia prote) i substancją drugą (ousia deutera), czyli pomię-
dzy Janem, który jest konkretnym jednostkowym bytem, a poznaw-
czym ujęciem Jana, które jest ujęciem gatunkowym Jana i jest czymś 
ogólnym, co wyraża termin „człowiek”. Osoba ludzka jest zawsze 
substancją pierwszą (ousia prote), czyli jednostkowym bytem. Po 
drugie, należy pamiętać, że nie każdy byt jest substancją, choć każ-
da substancja jest bytem. Bytem np. jest krzesło, ławka, dom – ale 
nie są to substancje. Ponadto bytem są przypadłości (kolor, kształt), 
części całości, a także relacje. Aby coś było substancją, musi być 
podmiotem. A podmiotem jest taki byt, który sam się od wewnątrz 
organizuje, czyli bytuje w sobie i jest zdolny do autonomicznego ist-
nienia oraz działania (ma w sobie zasadę swojego bytowania). Stąd 
substancjami mogą być tylko byty żywe (rośliny, zwierzęta i lu-
dzie). Wśród tych zaś substancji szczególne miejsce zajmuje czło-
wiek. Jest podmiotem (substancją) – jak powie Boecjusz – jednostko-
wym (indywidualnym), wewnętrznie niepodzielonym i rozumnym 
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(rationalis naturae individua substantia). Ta Boecjańska definicja bę-
dzie stanowiła kwintesencję metafizycznego rozumienia osoby. 
 Należy zatem odnotować, że termin „osoba” odnosimy nie tyl-
ko do człowieka, ale i do Boga oraz aniołów. Ponadto należy także 
pamiętać, zwłaszcza gdy poruszmy się po terenie filozofii i teologii 
oraz mówimy o różnych personalizmach, że termin „osoba” jest ter-
minem analogicznym 1.
 Przywołując triadyczną metafizykę osoby w ujęciu św. Tomasza 
z Akwinu, Mieczysława A. Krąpca oraz Karola Wojtyły, możemy, 
upraszczając rzecz, powiedzieć, że: 1) Tomasz ukazuje osobę w per-
spektywie jej wewnętrznej struktury (ze względu na duszę, która 
będąc stworzona, jest pierwszym aktem istnienia człowieka i racją 
działania) i jej ostatecznej doskonałości (czyli kim powinna być); 
2) Krąpiec akcentuje odkrycie transcendencji bytu ludzkiego na ba-
zie bezpośredniego doświadczenia istnienia – „ja jestem” i działa-
nia – „ja działam”. Ta transcendencja ujawnia się przede wszystkim 
w aktach mojego działania poznawczego, wolitywnego, amabilne-
go i religijnego; 3) Wojtyła zaś akcentuje podmiotowość bytu ludz-
kiego, a więc specyficzną suwerenność, która odsłania się w czynie, 
czyli w ludzkim działaniu, aktach: samopanowania, samostanowie-
nia i samoposiadania. 

2. Metafizyka osoby w ujęciu św. Tomasza z Akwinu 

Przy formowaniu swojej antropologii filozoficznej Tomasz z Akwi-
nu miał do dyspozycji zarówno Arystotelesa definicję człowieka jako 
„zwierzęcia rozumnego” (animal rationalae) oraz Beocjusza jako „jed-
nostkowej, niepodzielonej i rozumnej substancji”, jak i cały dorobek 
patrystyki. Co zaczerpnie od Arystotelesa i Boecjusza, a co zmieni? 
Człowiek, według Tomasza, podobnie jak i według Arystotelesa, 
jest istotą złożoną (compositum) z ciała i duszy. Z tą jednak różnicą, 

1 Termin „osoba” (łac. persona) wyprowadzany jest od greckiego słowa prósopon, 
oznaczającego maskę, którą posługiwano się w starożytnym teatrze. Aktor przybie-
rał maskę, która w zależności od kształtu określała, czy mamy do czynienia z trage-
dią, czy z komedią (a także aby ułatwić rozumienie treści, maska była swoistą tubą). 
Treść sztuki była rozpoznawana po słowach i gestach scenicznych aktora. Taka in-
terpretacja naprowadza nas na rozumienie osoby jako jednostkowego podmiotu, 
zdolnego do wyłaniania z siebie autonomicznych aktów działania.
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będzie dowodził Tomasz, że chociaż człowiek bytuje w świecie na-
tury (przyrody), to nie jest tworem natury – jak utrzymywał Ary-
stoteles. Według bowiem Arystotelesa, człowiek „powstał z natury 
i podług natury” (fuэsei te kai kata fuэsin geэgone [phýsei te kai 
katá physin gégone]) 2.
 Dusza, która jest pierwszym aktem ciała i jego organizatorką – 
zdaniem Arystotelesa – była „zawarta” w możności materii, powo-
ływana zaś jest do bytowania i działania, dzięki oddziaływaniu na 
materię najwyższej sfery ciał stałych (pierwszych niebios). Jednak 
pojawił się dla Arystotelesa problem, skąd wzięła się w duszy część 
rozumna, która nie może pochodzić z przemian materii. Intuicja 
Arystotelesa, która wyraziła się w tym, że choć człowiek rodzi się 
w świecie natury jako twór najdoskonalszy, to jednak do jego po-
wstawania musi zostać zaangażowana jedna z przyczyn zewnętrz-
nych w stosunku do świata podksiężycowego, mianowicie sfera 
słońca, wskazywała, że z tej racji nie można człowieka pojąć wy-
łącznie jako tworu świata przyrody. 
 Tę nierozwiązaną w filozofii Arystotelesa kwestię tajemnicy 
istnienia bytu ludzkiego podejmie i rozwiąże dopiero w XIII w. 
 Tomasz z Akwinu.
 Ze względu na specyficzne działania, jakie dostrzegamy u czło-
wieka (poznanie, wolność, miłość), źródłem tego działania nie może 
być podmiot (substancja), który jest czystym wytworem przyrody – 
zauważa Tomasz. Z tej racji należy koniecznie poszukiwać odpo-
wiedniego źródła (podmiotu) dla tego typu działań, w myśl zasady 
agere sequitur esse – sposób działanie jest następstwem określonego 
sposobu istnienia. Zatem, skoro działanie ludzkie przekracza dzia-
łanie natury, to i podmiot tego działania nie może być tworem natu-
ry. Wszystko to stanowiło dla św. Tomasza podstawę odkrycia du-
szy jako pierwszego aktu istnienia człowieka, substancji niepełnej 3.

2 Arystoteles, Zachęta do filozofii, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1988, fragm. 16.
3 Warto zauważyć, że wraz z Tomaszem pojawia się nowa koncepcja duszy 

ludzkiej. Pierwszą spotykamy u Platona, według którego dusza jest substancją 
doskonałą, pełną, bytem (używając języka Arystotelesa). Drugą koncepcję wpro-
wadza Arystoteles, zgodnie z którym dusza nie jest bytem, lecz elementem w by-
cie, jego formą, zasadą życia i organizatorką ciała. Tomasz łączy te dwie kon-
cepcje. Według Tomasza, dusza jest substancją, lecz niepełną. Dla swojej pełni, 
a zatem dla swojego pełnego bytowania potrzebuje ciała.
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 Dusza jako akt istnienia i forma substancjalna człowieka nie tyl-
ko organizują materię, lecz tworzą ją sobie i nadają jej określone 
istnienie. Jest więc ona jednostkowym aktem istnienia człowieka 
jako człowieka, a nie jako zwierzęcia (istoty żywej). Tak pojęta du-
sza ludzka nie może być pochodną materii czy formy ani też nie 
może być wynikiem samego złożenia bytu z formy i materii. Skoro 
zatem źródła jej istnienia nie odnajdujemy w świecie natury, trzeba 
go poszukiwać poza nim. 
 W ten sposób doszedł św. Tomasz do koncepcji duszy bezpo-
średnio stwarzanej przez Stwórcę. Dusza jest w pierwszym rzędzie 
aktem istnienia człowieka jako człowieka. Tym właśnie Tomasz 
z Akwinu różni się zasadniczo od Arystotelesa, który istotę dzia-
łania duszy upatrywał w ruchu i organizowaniu materii. Ruch jed-
nak, zauważył Tomasz, musi być zapodmiotowany w czymś, co już 
jest. A zatem dusza jako zasada ruchu nie jest pierwszym aktem 
bytu, lecz co najwyżej drugim.
 Skoro dusza jest pierwszym aktem istnienia ciała ludzkiego, 
musi istnieć przed nim i być wobec niego suwerenna. Zatem ani 
ciało, ani układ części ciała nie może być jej źródłem. Jedynym źród-
łem tak pojętej duszy ludzkiej, a zatem i człowieka jako człowieka, 
jest Stwórca. „Człowiek rodzi człowieka i Bóg” (Homo generat ho-
minem et Deus) – głosi nowa, przez Akwinatę odkryta, zasada an-
tropologiczna. Dusza, będąc formą substancjalną bytu, jest indywi-
dualna (a nie ogólna), gdyż jest aktem istnienia, a ten zawsze jest 
jednostkowy. 
 Drugim ważnym elementem Tomaszowej antropologii jest prob-
lem jedności i niepodzieloności bytu ludzkiego oraz jego podmio-
towości, co stanowi dopełnienie definicji Boecjusza. Ostatecznym 
źródłem jedności i niepodzieloności bytu ludzkiego jest dusza. Fak-
tu tej jedności doświadcza człowiek. Do tego doświadczenia odwo-
łuje się św. Tomasz: „[...] experitur enim unusquisque seipsum esse 
[...] qui percipit se et ingelligere et sentire[...]” 4. A zatem to, że istnie-
ję, odbieram wrażenia zmysłowe, a także, że poznaję umysłowo, że 
wygłaszam sądy, podejmuję wolne decyzje – to wszystko jest dzie-
łem jednego i tego samego podmiotu-substancji. Tomasz z Akwinu 
wyjaśniał, że 

4 S. Thomae Aquinatis, Summa theologiae, cura et studio P. Caramello, vol. 1, 
Taurini 1963, I, q. 76, a. 1, resp.
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dusza owo istnienie przez które samobytuje, udziela cielesnej materii, 
z której to i duszy rozumnej (intelektualnej) staje się (czymś) jednym 
i to do tego stopnia, że to samo istnienie, które jest istnieniem (powsta-
łego) całego złożenia, jest także istnieniem samej duszy. A to nie ma 
miejsca pośród innych form, które nie są samobytujące. Dlatego to 
właśnie ludzka dusza pozostaje w swym istnieniu po zniszczeniu ciała. 
Ale inne formy nie [trwają nadal] 5. 

 Człowiek jest jednością ciała i duszy – brzmi kolejna zasada an-
tropologii św. Tomasza. Choć Tomaszowy człowiek, podobnie jak 
Arystotelesowy, jest compositum ciała i duszy, materii i formy, nie 
oznacza to, że stanowi zlepek ducha i ciała, zwierzęcia i anioła. 
Związek duszy z ciałem jest związkiem koniecznym, istotowym. 
Dusza z ciałem tworzy substancję ludzką jako monolit. Znaczy to, 
że ani sama dusza, ani samo ciało nie mogą być człowiekiem. W ten 
sposób dochodzi w człowieku do zsyntetyzowania materii i ducha, 
który działając jako jeden podmiot, ujawnia w swoim działaniu 
transcendencję nad materią, przyporządkowując ją transcenden-
tnemu celowi wpisanemu w tę naturę. Z tej racji cały człowiek, jako 
byt przygodny, rozpoznaje się jako istota otwarta na Najwyższe Do-
bro, którego ostateczną racją istnienia i działania jest Absolut – oto 
dalsza zasada antropologiczna. Dążenie to wyznacza ostateczną 
perspektywę ludzkiego życia i postępowania, cel i kres wszelkiego 
dążenia. 
Charakterystycznym rysem Tomaszowej antropologii jest to, że 
człowieka ukazuje nie tyle w tym, „kim i czym jest”, a więc statycz-
nie, lecz w tym „jak działa i co powinien czynić”, by w pełni zreali-
zować swoje człowieczeństwo. A więc w aspekcie sprawnościowym 
i celowościowym („dobro należy czynić!”). 
 Z tej racji Tomasz poświęcił wiele uwagi charakterystyce cnót 
tak intelektualnych, jak moralnych, tak indywidualnych, jak spo-
łecznych, by w tym kontekście w pełni odpowiedzieć na pytanie: 
„Kim jest człowiek?”, ukazując go w jego ludzkim (moralnościo-
wym) działaniu. 

5 „anima illud esse in quo ipsa subsistit, communicat materiae corporali, ex 
qua et anima intellectiva fit unum, ita quod illud esse, quod est totius compositi, 
est etiam ipsius animae. Quod non accidit in aliis formis, quae non sunt subsi-
stentes. Et propter hoc anima humana remanet in suo esse, destructo corpore, 
non autem aliae formae”, S. Thomae Aquinatis, Summa theologiae, I, q. 76, a. 1, 
ad 5, resp.
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 Sposób bowiem doskonałościowego działania (życie według 
cnót) najpełniej odsłania naturę bytu osobowego, ukazując dziedzi-
nę dobra osobowego jako ostateczny cel i motyw tego działania. Po-
nadto, jest najlepszym argumentem przeciwko wszelkim somatycz-
nym (człowiek jest tylko ciałem) 6 czy spirytystycznym (człowiek to 
tylko duch) 7 koncepcjom człowieka, gdyż ukazuje go w całej pano-
ramie jego ludzkich możliwości, w tym, kim on jest przez rozum 
i wolę. 

3. Mieczysława A. Krąpca metafizyka człowieka

Dopełnieniem Tomaszowego rozumienia osoby, z jakim spotkamy 
się w antropologii M.A. Krąpca, jest wydobycie aspektu doświad-
czenia bycia osobą i faktu ludzkiej transcendencji tak w stosunku do 
świata przyrody, jak i do społeczeństwa. 
 W punkcie wyjścia swoich analiz M.A. Krąpiec akcentuje aspekt 
doświadczenia bycia osobą jako najbardziej pierwotnego doświad-
czenia „ja” i „tego, co moje”. Doświadczamy bezpośrednio siebie 
jako osoby (podmiotu) w doświadczaniu własnego „ja” (jaźni oso-
by). To doświadczenie jest jakby multiplikowane przez doświadcze-
nie pośrednie, które dokonuje się w tym, co „moje”. W ten sposób 
owo doświadczenie „ja-osoby” dopełnione jest doświadczeniem mo-
ich aktów (faktów) poznawania, wolności (decyzji), miłości i religij-
ności. Jest to poszerzone przez Krąpca doświadczenie faktu ludzkie-
go. W tym wewnętrznym doświadczeniu odkrywamy swoją własną 
podmiotowość, na którą wskazuje nasze „ja”. 

Owo „ja” – wyjaśnia Krąpiec – jest mi dane od strony faktu – aktu ist-
nienia, a nie od strony treści tegoż „ja”. Znaczy to, że mam doświad-
czenie: doświadczam, że ja istnieję, że ja żyję, ale nie znam treści „ja”, 
nie znam mojej konkretnej natury. Ona jest mi dana jedynie od stro-
ny podmiotowości moich aktów i od strony tożsamości wewnętrznej. 
Jako podmiot bowiem wyłaniam – i to czuję – moje czynności duchowe 
w postaci np. poznania intelektualnego i zarazem to samo „ja” wyłania 

6 W starożytności pogląd taki głosili m.in.: Demokryt, epikurejczycy, stoicy.
7 Typowym wyrazicielem tego poglądu był Platon oraz jego następcy, czy-

li neoplatończycy. Wśród chrześcijańskich neoplatoników szczególnie zasłynę-
li: Orygenes, głoszący, że człowiek to anioł, a także Pseudo-Dionizy Areopagita 
i Jan Szkot Eriugena. 
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czynności zmysłowe, i jest doświadczane jako ten sam podmiot obu 
tych heterogenicznych aktów.
 Zatem „ja” jest immanentne w tych heterogenicznych aktach „mo-
ich”, albowiem to ja jestem tychże aktów podmiotem (experitur enim 
unusquisque se esse idem qui intelligit et sentit). Jestem bowiem podmio-
tem tym samym dla mych aktów intelektualnopoznawczych, jak i dla 
aktów zmysłowopoznawczych; doświadczam, że to właśnie „ja” myślę, 
„ja” rozumiem i tak samo „ja” widzę, „ja” odczuwam ból [...]. 
 Zarazem jednak doświadczam i tego, że żaden z mych aktów, czy to 
duchowych, zmysłowych, czy biologicznych – chociaż bywają to akty 
niezwykle intensywne – nie wyczerpał i nie zagarnął całej treści „ja”, 
albowiem ciągle transcenduję siebie, czyli transcenduję wszystkie moje 
poszczególne akty oraz wszystkie akty razem wzięte [...].
 Jest więc nam dane wewnętrzne doświadczenie własnego „ja” jako 
podmiotu dostrzeganych „moich” działań. Podmiot (substantia) jest nie-
ustannie doświadczany jako ten sam we wszystkich swoich działaniach, 
zarówno biologicznych, jak i psychicznych, zmysłowych, jak wreszcie 
duchowych – poznawczych, wolitywnych lub pożądawczych 8.

 W przypadku człowieka spotykamy się z tą wyjątkową sytua-
cją, że może to być „ogląd bezpośredni”, dokonywany zarówno „od 
wewnątrz”, jak i „od zewnątrz”. Człowiek bowiem dany jest sobie 
bezpośrednio w aktach świadomego istnienia. Doświadcza i widzi 
siebie jako „ja” spełniające akty „moje”. Analiza tego doświadcze-
nia stanowi podstawę odkrywania struktury bytowej człowieka 
i poznania specyfiki jego działania.

3.1. Doświadczenie zewnętrzne

„Od zewnątrz” człowiek widzi siebie jako istotę, której działanie nie 
podlega całkowitej determinacji praw natury (przyrody). Odkrywa 
bowiem siebie jako tego, kto potrafi naturę przetwarzać, doskonalić 
czy nawet uzupełniać, a więc jako twórcę kultury. W dziełach sztu-
ki, w narzędziach technicznych, w kultach religijnych, w formach 
życia społecznego, w dziełach naukowych i w utworach literackich 
widzi siebie jako kogoś, kto w swoim działaniu przekracza naturę. 
Potrafi materii nadawać odpowiednie kształty (formy narzędzi czy 
dzieła sztuki), a także wyznaczać jej odpowiednie cele. Jest zdolny 

8 M.A. Krąpiec, Arystotelesowska koncepcja substancji, Dzieła VI, Lublin 2000, 
s. 130-131.
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ujmować całość rzeczywistości, w której żyje, dostrzegając jej skład-
niki i ich wzajemnie konieczne przyporządkowanie. 

3.2. Doświadczenie wewnętrzne

Dopełnieniem tego obrazu człowieka jest jego ogląd „od wewnątrz”, 
a więc w tym, jak człowiek sam siebie przeżywa. Jest to wewnętrz-
ne doświadczenie „bycia człowiekiem” – wyjaśnia Krąpiec. Jest to 
doświadczenie dane „każdemu wówczas, gdy cokolwiek czyni jako 
człowiek, a więc gdy działa świadomie i wolnie” 9. 
 Człowiek na co dzień doświadcza siebie, że jest tym samym, 
kiedy poznaje i odczuwa 10. Działając, w swoim wewnętrznym do-
świadczeniu odkrywam, że to ja działam i przez moje działanie 
ujawniam siebie jako „ja istniejące”. Tych aktów moich nie mogę 
zredukować do jakiegoś innego „ja” (podmiotu). I choć doświad-
czam różnorodnych aktów mojego działania, to równocześnie do-
świadczam podstawy jedności owych aktów, którą jest „ja” obecne 
we wszystkich tych aktach. 
 Doświadczając stałej obecności „ja” (a więc immanencji) w ak-
tach swojego działania, człowiek doświadcza też transcendencji 
owego „ja”. Krąpiec wyjaśnia: 

nieustannie doświadczam w moim działaniu, że „ja” nie wyczerpuje 
się w którymś z moich aktów, choćby on był najbardziej intensywny; 
jak też nie wyczerpuje się we wszystkich aktach moich razem wziętych. 
Jestem kimś więcej, aniżeli tym, co zdziałam 11.

 Aby się dowiedzieć, kim jest człowiek i jaka jest jego struktura 
bytowa, muszą zostać poddane analizie filozoficznej jego akty, któ-
re on nieustannie wyłania z siebie. Analiza ta polega na poszukiwa-
niu ostatecznej przyczyny aktów ludzkiego poznawania, miłowa-
nia czy decydowania, które to akty są specyficznie „moje”. W ten 
sposób zaczyna odsłaniać się przede mną obraz człowieka jako su-
werenie istniejącego „ja osobowego”, które jest zdolne do wyłania-
nia z siebie aktów poznania, miłości oraz wolnych decyzji. Odsłania 
się obraz osoby, której prymat istnienia w stosunku do istoty ( treści 

9 M.A. Krąpiec, Ja – człowiek, Lublin 1974, s. 108 n.
10 S. Thomae Aquinatis, Summa theologiae, I, q. 76, a. 1.
11 M.A. Krąpiec, Kim jest człowiek?, Warszawa 1987, s. 7 n.
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aktów) jest mi dany w doświadczeniu tożsamości aktów moich, ich 
podmiotowości, a przede wszystkim w doświadczeniu istnienia 
jedności „ja”, które akty te wyłania.
 Człowiek jako osoba aktualizuje się w wolnym działaniu i ujaw-
nia swoją transcendencję w stosunku do świata przyrody przez 
wolne działania 12. Wśród wolnych działań można wyróżnić cechy, 
które charakteryzują człowieka jako osobę, a więc istotę zdolną do 
wyłaniania z siebie autonomicznych i wolnych działań. One też 
ukazują przestrzeń ludzkiej wolności 13.
 Aby ujawnić naturę i specyfikę istnienia bytu osobowego, należy 
wydobyć wszystkie te elementy, które stanowią o jego charakterze. 
Możemy to uczynić, według Krąpca, na dwa sposoby:
 1) M e t o d ą  w y k l u c z a n i a  p r z y p a d k o w y c h  w ł a ś c i -
w o ś c i. Dzięki tej metodzie wskazuje się na specyfikę bytu osobo-
wego, by dotrzeć do tych, które determinują bytowanie substancji 
na sposób osoby. Analizujemy np., czy forma albo jakaś inna szcze-
gólna przypadłość determinuje bytowanie substancji jako osoby. 
Forma jako taka nie może tego czynić, gdyż wówczas osoba nie róż-
niłaby się od innych bytów. Nie może to być także jakaś właściwość 
przypadłościowa, gdyż nie stanowiłaby o doskonałości i specyfice 
substancji jako osoby. Może tym być tylko to, co determinuje sposób 
istnienia osoby, czyli specyficzny akt, którym jest rozumna dusza. 
 2) M e t o d ą  w y o d r ęb n i a n i a  s p e c y f i c z n i e  l u d z k i c h 
d z i a ł ań. Polega ona na analizie działania człowieka jako człowieka 
i wyodrębnieniu takich działań, które stanowią o jego doskonałości 
i odrębności. Analizy te ujawniają także podmiotowość, niepodzielo-
ność, indywidualność i racjonalność osoby. Wyodrębnienie tych cech 
jest efektem filozoficznej analizy aktów ludzkiego działania.
 Wśród odkrytych cech, jako najbardziej podstawowe wyróżnio-
no: zdolność do poznania, do wolności, miłości, religijności, a także 

12 Istnienia tego autonomicznego podmiotu, wyłaniającego z siebie wolne 
akty działania, doświadczamy bezpośrednio i jesteśmy tego świadomi, że to „ja” 
działam. W ramach uwyraźniania specyfiki „ja” działającego w aktach „moich” 
formułuje się rozumienie człowieka jako bytu zdolnego do wolnego i autono-
micznego działania. Zob. szerzej: M.A. Krąpiec, Ja – człowiek, dz. cyt., s. 261 n.

13 Zob. M.A. Krąpiec, Człowiek – dramat natury i osoby, w: Człowiek-Kultura-
Uniwerystet, Dzieła XII, Lublin 1998, s. 33 n; J. Seifert, Być osobą – być wolnym, 
tłum. A. Szutta, w: Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V światowego Kon-
gresu Filozofii Chrześcijańskiej KUL – Lublin 20-25 sierpnia 1996, red. Z. Zdybicka 
[i in.], Lublin 1997, s. 115-157.
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godność, podmiotowość wobec prawa i zupełność. Właściwości te 
ukazują transcendencję człowieka jako osoby w stosunku do świata 
przyrody i społeczeństwa, i w ten sposób odsłaniają specyfikę bytu 
osobowego, ujawniając sposób jego istnienia.
 Z d o l n o ś ć  d o  p o z n a n i a. Działalność poznawczą człowieka 
odkrywamy i wyróżniamy na tle jego zdolności do abstrakcyjne-
go myślenia, wypowiadania sądów, przeprowadzania rozumowań 
i na tle całej dziedziny kultury, która jest znakiem poznawczej dzia-
łalności człowieka. To właśnie w działalności poznawczej człowiek 
spełnia się jako byt rozumny, a także ujawnia swoją transcendencję 
wobec świata materii i całej przyrody. W wytworach sztuki i kultu-
ry pokazuje, jak potrafi materię poddawać prawom umysłu i ducha, 
nadając jej różnorodne formy i funkcje.
 Z d o l n o ś ć  d o  m i ł o ś c i. Zdolność do miłości, którą widzimy 
w życiu człowieka, jest czymś więcej niż tylko odkrywanym pożą-
daniem i stałą inklinacją do dobra. Człowiek dba nie tylko o własne 
dobro (co byłoby wyrazem naturalnej inklinacji), ale także potrafi 
poświęcać się na rzecz dobra drugiego człowieka. Stąd miłość ko-
biety do mężczyzny, matki do dziecka, jednego człowieka do dru-
giego mierzona jest zdolnością do poświęcenia własnego życia dla 
innych, podejmowania aktów solidarności z drugimi.
 Z d o l n o ś ć  d o  w o l n o ś c i. Akt wolności wyraża się w sądzie 
praktycznym, który podejmujemy dla zrealizowania jakiegoś dobra. 
Ponadto akt wolności wyraża się w tym, że to my sami musimy siebie 
determinować do działania. Możemy to działanie skierować przeciw 
inklinacjom natury, działać przeciw sobie, możemy także wybierając 
właściwe dla swojej natury dobra, stawiać sobie właściwe cele.
 Z d o l n o ś ć  d o  r e l i g i j n o ś c i. Tylko człowiek jako byt racjo-
nalny odczytuje istnienie Boga jako ostatecznej racji życia i istnie-
nia człowieka. Tylko człowiek przez akty modlitwy, kult i obrzędy 
zwraca się do Boga i w ten sposób wyraża afirmację Boga, równo-
cześnie ukazując swoją transcendencję.
 Te cztery właściwości bytu osobowego odsłaniają transcenden-
cję bytu ludzkiego w stosunku do świata przyrody. I choć człowiek 
jest częścią przyrody, żyje w świecie przyrody, to równocześnie ten 
świat przekracza i w ten sposób ukazuje, że jest osobą, czyli świado-
mym, niepodzielonym podmiotem, zdolnym do autonomicznego 
życia i działania, a nie „osobnikiem”. Ponadto w aktach tych i przez 
nie człowiek kształtuje swoją osobowość. Wydobywając następne 



95Metafizyka osoby

cechy charakterystyczne dla człowieka jako istoty społecznej, od-
krywamy jego transcendencję w stosunku do społeczności.
 G o d n o ś ć. Odkrycie godności ludzkiej na terenie antropologii 
klasycznej wyrasta z odpoznania bytu ludzkiego jako najwyżej sto-
jącego w hierarchii bytów. Wynika stąd, że byt ludzki jako taki nie 
może być traktowany jako środek dla państwa, społeczności czy poli-
tyki. On jest celem i tylko celem 14. Ta prawda o osobie ludzkiej, która 
ukazuje człowieka jako cel w kontekście życia społecznego, jest jedy-
ną prawdą, która może przeciwstawiać się wszelkim totalitaryzmom: 
jawnym i ukrytym alienacjom. Co więcej, prawda o godności ludzkiej 
jest „narzędziem” demaskowania i rozpoznawania owej alienacji.
 P o d m i o t o w o ś ć  w o b e c  p r a w a. Cecha ta ujawnia, że 
wszelkie tworzone prawa muszą mieć na uwadze dobro człowieka 
jako człowieka, tzn. nie mogą być tworzone przeciw człowiekowi (jak 
np. kara śmierci, aborcja, niewolnictwo). Mogą natomiast istnieć pra-
wa wymierzone przeciw człowiekowi jako np. złodziejowi czy zabój-
cy. Wszelkie prawa winny mieć na celu (bezpośrednio lub pośrednio) 
ochronę człowieka jako człowieka. A zatem prawo, którego człowiek 
jest podmiotem i przedmiotem, to kolejny element ukazujący trans-
cendencję osoby nad społeczeństwem.
 Z u p e łn o ś ć. Cecha zupełności, która przysługuje osobie, 
wskazuje, że choć człowiek jest istotą społeczną, żyje w społeczno-
ści i rozwija się dzięki społeczności, to jednak w istocie swej jest 
bytem zupełnym. Znaczy to, że ani społeczeństwo, ani inne czyn-
niki zewnętrzne nie dodają nic do jego natury i człowieczeństwa. 
Wszystko jest potencjalnie złożone w nim samym. Stąd ani praca, 
ani kolektyw – jak utrzymuje się to w antropologii materialistycz-
nej – nie są czynnikami antropotwórczymi. Człowiek bowiem za-
wsze jest człowiekiem, i to nie dzięki pracy czy kolektywowi, czy 
czemuś innemu, co czyni go dopiero człowiekiem 15.

14 We współczesnej kulturze pojęcie godności może występować w kontekście: 
a) religii – wówczas godność ludzka wynika z faktu, że jesteśmy dziećmi Bożymi; 
b) socjologii – tym pojęciem operuje np. Karta Praw Człowieka. Godność ludzką 
określają warunki życia (tzw. minimum socjalne); c) filozofii – pojęcie godności wy-
nika z rozpoznania natury bytu ludzkiego i jego odrębności w stosunku do świata 
przyrody.

15 Doświadczenie bycia podmiotem zostało wydobyte przez ukazanie specy-
fiki ludzkiego podmiotowania, która odsłania się w aktach decyzyjnych: samo-
stanowienia, samopanowania, samoposiadania, co zawdzięczamy K. Wojtyle. 
Zagadnienie to wymaga jednak oddzielnego omówienia.
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4. Karola Wojtyły metafizyka osoby

K. Wojtyła w swojej antropologii nabudowanej na Tomaszowej wizji 
człowieka jako osoby, dąży do ukazania „żywiołu ludzkiego życia”. 
Żywioł ten odsłania się przede wszystkim w czynach ludzkich, który-
mi są akty świadomego i wolnego działania. Wśród nich szczególne 
znaczenie mają akty: samoposiadania, samostanowienia, samopano-
wania 16. W tym celu sięga Wojtyła po typową dla fenomenologii me-
todę opisu. Jednak nie na opisie wewnętrznego doświadczenia chce 
pozostać. Jest przekonany, że sam opis bez wyjaśniania niczego nie 
daje. Nie daje bowiem rozumienia istoty sprawcy „żywiołu życia”.

Fenomenologia interesuje go w pewnym sensie jako sposób opisywania 
danych świadomości – wyjaśnia R. Buttiglione – a więc tego, co w świa-
domości jest bezpośrednio doświadczane i przeżywane. To jednak, co 
jest bezpośrednio doświadczane i przeżywane, nie stanowi całej rze-
czywistości, co więcej, nie jest wcale rzeczywistością w jej obiektywno-
ści. Możemy przecież poznać również wiele rzeczy, które nie są dane 
bezpośrednio w świadomości. Należą do nich rzeczy, które są nam ko-
munikowane na podstawie doświadczenia innych ludzi, na podstawie 
wiedzy czysto obiektywnej o strukturach fundamentalnych istnienia 
świata. Metafizyka tomistyczna obraca się właśnie na tym poziomie, 
podobnie jak i oparta na niej antropologia. Metafizyka i antropologia 
mające w niej swój fundament, zachowują – wedle naszego autora – 
całą swoją ważność. Nie chodzi o to, by ją rekonstruować, wychodząc 
z fenomenologii. Na tym polega, w mym przekonaniu [pisze Buttiglio-
ne], różnica pomiędzy filozofią Wojtyły a fenomenologią realistyczną 
Ingardena lub Hildebranda czy Seiferta. Według Wojtyły, nie chodzi 
o to, by fenomenologicznie uzasadniać, że człowiek jest osobą, lecz 
o to, by z pomocą fenomenologii zobaczyć, w jaki sposób człowiek jest 
osobą, w jaki sposób struktury metafizyczne charakteryzujące jego oso-
bowe istnienie odzwierciedlają się w jego istnieniu świadomym. Me-
tafizyczna antropologia tomistyczna jest tu więc cały czas obecna jako 
wieka hipoteza fundamentalna, weryfikowana przez analizę fenome-
nologiczną i która – z drugiej strony – nieustannie pilotuje tę analizę, 
pozwalając uzyskać jej większa głębię 17.

16 „Samostanowienie – wyjaśnia Wojtyła – które jest właściwą podstawą dy-
namiczną owego fieri osoby, zakłada w tejże osobie jakby szczególną złożoność. 
Osoba jest mianowicie tym, kto siebie samego posiada, i zarazem tym, kto jest 
posiadany tylko i wyłącznie przez siebie”. Myśliciele średniowiecza dawali mu 
wyraz w zdaniu „persona est sui iuris”, Osoba i czyn oraz inne studia antropologicz-
ne, red. T. Styczeń i in, Lublin 1994, s. 152.

17 R. Buttiglione, Kilka uwag o sposobie czytania „Osoby i czynu”, w: Antropologia, 
red. S. Janeczek, Lublin 2010, s. 93.
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 Ten fundament metafizyki osoby ujawnia się w sposób szczegól-
ny w opisie

doświadczenia „mogę – nie muszę – chcę”, w którym ujawnia się przy-
czynowość sprawcza osoby. Tomistyczna teoria woli daje wyjaśnienie 
wewnętrznej struktury osoby, przedstawiające rację tego, co jest nam 
bezpośrednio dane w doświadczeniu „mogę – nie muszę – chcę” [...]. 
Nie muszę wcale wybrać tego, co wybieram. Mogę nie wybrać. Wy-
bieram dlatego, że chcę. Jak to jest w ogóle możliwe? Trzeba przyjąć, 
że człowiek ma moc, władzę czy możność zajęcia stanowiska w pozy-
cji prawdy obiektywnej wobec przedmiotowego dobra i zła. Właśnie 
posłuszeństwo wobec prawdy jest tym, co czyni go wolnym wobec 
determinizmu uczuć. Odkrycie działania osoby, jej przyczynowości 
sprawczej i odpowiedzialności za swe czyny jawi się nam tu więc jako 
fenomenologiczne potwierdzenie metafizyki możności i aktu w jej 
uszczegółowieniu, przybierającym postać ludzkiego suppositum. 
Osoba nie jest tylko „sceną”, na której „wydarzają się” uczucia i prze-
życia wartości, lecz jest zarazem aktywnym podmiotem tychże czuć 
i przeżyć 18.

4.1. Doświadczenie czynu ludzkiego

Jeśli M.A. Krąpiec w doświadczeniu osoby akcentuje bezpośrednie 
doświadczenie podmiotu osobowego istnienia, czyli „ja”, którego 
treść ujawniania się w doświadczeniu „aktów moich”, to K. Wojty-
ła kładzie nacisk na doświadczenie samego faktu podmiotowania 
tego „ja”, czyli czynu, uczynnienia. Owo zaś podmiotowanie jest mi 
dane w moich czynach, które są aktami samopanowania, samopo-
siadania, samostanowienia 19. Specyfiką tego doświadczenia jest to, 
że uwzględnia ono nie tylko element zmysłowy, lecz także element 
intelektualny, nie tylko element moralny, ale i pozamoralny 20. 

18 Tamże, s. 95.
19 „Każde aktualne samostanowienie urzeczywistnia podmiotowość samo-

panowania oraz samo-posiadania, w każdej zaś z tych wewnątrzosobowych re-
lacji strukturalnych osobie jako podmiotowi (jako temu, kto panuje i posiada) 
dana jest osoba jako przedmiot (jako ten, komu ona panuje, i ten, kogo posiada)”, 
K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, dz. cyt., s. 155.

20 Niektórzy interpretatorzy Wojtyły chcą zredukować to doświadczenie pod-
miotowania do doświadczenia moralnościowego i powinnościowego.

Spór...7 
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Człowiek jest jedynie tym, kto doświadcza i zarazem tym, kogo się 
doświadcza. Jest więc równocześnie podmiotem i przedmiotem 
doświadczenia 21.

Jest to więc doświadczenie rozumiejące. Ujawnia ono się najbardziej 
w doświadczeniu nie tylko swojej świadomości, ale w doświadcze-
niu swojej podmiotowości, czyli doświadczeniu siebie jako tego, 
kto wyłania z siebie akty świadome i wolne. Jest to doświadczenie 
czynu ludzkiego. Tu pojawia się rozróżnienie na actus humanus i ac-
tus hominis, czyn człowieka i czyn ludzki. Nad pewnymi czynami, 
a właściwie tym, co się w nim dzieje, człowiek nie panuje. Są jed-
nak czyny, nad którymi człowiek panuje i jest ich autorem. Są to 
nasze decyzje, które są czynami świadomymi i dowolnymi. W tym 
też człowiek doświadcza swojego podmiotowania, sprawstwa: sa-
mopanowania, samostanowienia, samoposiadania, a także istoty 
swojej moralności 22. 

4.2. Elementy czynu 

Doświadczenie wolności
W czynie ludzkim, a więc w wolnych aktach decyzyjnych doświad-
czam wolności. Doświadczam tego, że „coś mogę” i „czegoś nie 
muszę”.

Między tym „mogę – nie muszę” jest obecne doświadczenie „chcę”. 
Analiza tego doświadczenia prowadzi do konstatacji, że wolność jest 
ontyczną właściwością człowieka. Jest wpisana w ludzką naturę. Czło-
wiek jej nie ustanawia, ale odkrywa ją jako dar, jako dobro, które zosta-
ło mu podarowane. Wolność tę nazwał samostanowieniem, autodeter-
minizmem. Jest to wolność w znaczeniu podstawowym 23. 

21 Zob. I. Dec, M.A. Krąpca i K. Wojtyły koncepcja antropologii filozoficznej, 
w: Antro pologia, dz. cyt., s. 48-49.

22 Zob. szerzej: K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, dz. cyt., 
s. 151-160.

23 Zob. I. Dec, M.A. Krąpca i K. Wojtyły koncepcja antropologii filozoficznej, dz. 
cyt., s. 57.
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 Wolności doświadczamy jako samozależności, samopanowa-
nia i samoposiadania. Doświadczenie zależności od samego sie-
bie to kolejny aspekt doświadczania wolności. Doświadczamy, że 
w strukturze bytowej jest złożona wolność jako zdolność rozstrzy-
gania i wybierania 24. Możemy zatem mówić o wolności „do” (wol-
ność wewnętrzna) i wolności „od” (wolność) zewnętrzna. Owo roz-
strzyganie i wybieranie dokonuje się na podstawie rozumu, który 
odczytuje wartość dobra. Prawda o dobru jawi się jako zasada rzą-
dząca dobrowolnym wyborem (wolą wolną przy wyborze dobra) 25. 

Doświadczenie moralności
Doświadczając swojego ludzkiego działania, czyli czynu, który jest 
dany w aktach decyzji, człowiek doświadcza siebie jako istoty mo-
ralnej, czyli takiej, która może czynić dobro lub zło. To doświadcze-
nie bycia podmiotem czynów moralnych przejawia się w przeży-
waniu powinności. Dobro (czy przeżycie wartości) wyzwala z nas 
chcenie. Dobro ma w nas moc normy wiążącej (należy je czynić). 
Z tego rodzi się powinność.

Ogólną powinność, odnoszącą się do ludzi w ogóle, przetwarza na 
powinność konkretną, powinność dla mnie, moje sumienie. Jednak-
że sumienie nie tworzy normy, ale ją odkrywa, aplikuje do konkretnej 
sytuacji 26. 

Doświadczenie drugiej osoby
Między indywidualizmem a kolektywizmem, Wojtyła wskazuje 
personalizm. Jest to doświadczenie drugiego „ja” jako kogoś, kto 
uczestniczy w „istnieniu osobowym”, a więc szczególnym, niespro-
wadzalnym do istnienia rzeczy czy zwierząt. Dzięki temu można 
budować społeczeństwa i cywilizacje miłości, w odróżnieniu od cy-
wilizacji śmierci i nienawiści, strachu i zniewolenia. 

24 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, dz. cyt., 
s. 151-160.

25 Tamże, s. 161.
26 I. Dec, M.A. Krąpca i K. Wojtyły koncepcja antropologii filozoficznej, dz. cyt., 

s. 57.
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5. Podsumowanie 

Należy na zakończenie podkreślić, że choć te dwa ujęcia różnią się co 
do aspektu, to jednak wyrastają z tego samego rozumienia osoby jako 
podmiotu – substancji jednostkowej i rozumnej 27. Zaproponowana 
triadyczna metafizyka osoby – Tomasza – Krąpca – Wojtyły – stano-
wi całościową, spójną i autonomiczną (tak co do teologii, jak i innych 
nauk) oraz uniwersalną (nie konfesyjną) teorię osoby. Tak rozumiana 
teoria osoby ma bowiem swój autonomiczny przedmiot (doświad-
czenie faktu ludzkiego), metodę (wyjaśnianie faktu ludzkiego przez 
ukazanie jego przedmiotowych racji – tzw. uniesprzecznianie i wyod-
rębnienie istotnych właściwości osoby ludzkiej – poznania, wolności, 
miłości, religii) oraz cel. Tym celem jest Najwyższe Dobro, Prawda 
i Piękno, których osiągnięcie gwarantuje realizację pełni doskonałości 
ludzkiej, czyli jego szczęście. 

27 Wojtyła opisując to specyficzne doświadczenie bycia człowiekiem, nie podej-
muje się jego wyjaśnienia. To wyjaśnienie jakby zakłada.
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Osoba ludzka – absolut?

Profesor Berthold Wald twierdzi, że: Menschsein ist Personsein – „być 
człowiekiem to być osobą”. Bycie osobą jest najważniejszą i najwznio-
ślejszą cechą człowieka. Nasuwa się więc pytanie, jaka jest ta osoba, 
jaki ma charakter, bo jeśli w ogóle można przypisać człowiekowi cechę 
Absolutu czy refleks Absolutu, to właśnie dzięki temu, że jest on osobą.
 Zestawienie tych dwu terminów i pojęć: „człowiek” i „absolut”, 
„osoba” i „absolut” może zaska kiwać. Tytuł mego artykułu nie jest 
jednak – przynajmniej na razie – jednoznacznym twierdzeniem; na 
końcu tytułu znajduje się pytajnik. Jest to ra czej zagadnienie do re-
fleksji, tzn. pytanie: czy człowiek jest absolutem, a jeśli w jakieś mie-
rze tak, to pod jakim względem i na jakiej podstawie?
 Ale najpierw zadajmy sobie inne pytanie: Co to jest „absolut” 
i co lub kto posiada „charakter absolutny”? Te r m i n y  absolut i ab-
solutny wywodzą się od przymiotnika łacińskiego: absolutus, a ten 
od czasownika: ab-solvere – ‛odwiązać, zwol nić’. Pierwotnie znaczy 
więc: odwiązany, niezwiązany; konsekwentnie: (byt) bezwzględ-
ny, bezwarunkowy, bez granic, a więc niczym nieograniczony, nie-
zależny, pierwotny i pełny, a wobec tego pod pewnym względem 
n i e s k oń c z o n y, czyli zawierający w sobie jakąś pełnię bytu. Ter-
min ten i związane z nim pojęcie nierzadko pojawia się w dziejach 
myśli ludzkiej od starożytności po czasy współczesne, przybierając 
różne, nieraz dość odległe znaczenia.
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 „Absolut” przez wielkie A oznacza często byt doskonały, naj-
wyższy, byt pełny i niezależny. Występuje w wielu różnych filozo-
fiach i religiach, zwykle jako odpowiednik pojęcia Boga, niekiedy 
jednak bez zwracania uwagi na przymioty osobowe, jest ujmowany 
niejako bezosobowo. W niektórych systemach filozoficznych i reli-
gijnych pojęcia Boga i Absolutu są właściwie równoważne. 
 Refleksja nad człowiekiem prowadzi do wniosku, że człowiek 
posiada w sobie kilka rysów nieograniczoności, które składają się 
na pewien wymiar jego „nieskończoności”, a więc i na pewną for-
mę „Absolutu”. „Nieskończoność” w przypadku człowieka ma swe 
podstawy w świa domości (rozum) i wolności (wolna wola), który-
mi obdarzony jest człowiek. Polega zaś w szczególności na wielora-
kim otwarciu człowieka, które przybiera różnorakie formy. Przyj-
rzyjmy się nieco bliżej tym rodzajom o t w a r c i a.

1. Nieograniczony horyzont poznawczy

Otwarcie w dziedzinie poznawczej, czyli w zakresie prawdy, po-
lega na tym, że człowiek posiada nieograniczone możliwości po-
znawcze: może poznać wszelki byt, nie tylko materialny, lecz także 
niematerialny, tj. duchowy. Jest otwarty także na byt absolutny, na 
byt nieskończony, czyli na Boga. Z tych możliwości poznawczych 
człowiek korzysta w większym lub mniejszym stopniu, zdobywając 
coraz to więcej wiedzy zarówno o sobie samym, jak i o rzeczywi-
stości, która go otacza. Nieograniczone jest też pole badawcze, któ-
re się przed nim otwiera i jest mu dostępne. Główne dziedziny tej 
działalności to: świadomość, myślenie, refleksyjność, poznawanie 
prawdy, rozumowanie, planowanie, kultura w najszerszym znacze-
niu, a w szczególności nauka.
 Otwarcie poznawcze ujawnia się na każdym etapie poznania czło-
wieka, poczynając od tworzenia pojęć nie tylko szczegółowych (jed-
nostkowych), ale także ogólnych (np. dobro, prawda, miłość, byt), 
poprzez formułowanie sądów (zdań), aż po najdoskonalszą formę 
poznawczą, jaką jest rozumowanie (wnioskowanie, dowodzenie, wy-
jaśnianie, sprawdzanie). Na tej drodze możliwe jest także poznanie 
istnienia Absolutu (Boga) i przynajmniej niektórych jego atrybutów.
 Wyrazem tego o t w a r c i a  człowieka jest m.in. m o w a, która 
opiera się na dźwiękach będących s y m b o l a m i. Podstawą zaś 
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mowy są pojęcia ogólne, oderwane od materii. Byt jako taki (byt 
w ogóle) staje się przedmiotem myśli i mowy.

2. Otwarcie w dziedzinie wolności

Człowiek jest istotą wolną, władną doko nywać wyboru różnych ce-
lów i środków do ich osiągnięcia. Jest to wolność wyboru, czyli brak 
konieczności fizycznej (przemocy, przymusu) od wewnątrz, tj. wol-
ność od konieczności wypływającej z natury. Innymi słowy: jest to 
władza (zdolność, uzdolnienie), dzięki której wola ludzka może się 
sama zdeterminować, czyli określić, może się zdecydować na dzia-
łanie lub niedziałanie, a decydując się na działanie, może wybrać 
ten lub inny jego rodzaj.
 Człowiek nie tylko posiada wymienione właśnie możliwości po-
znawcze i wolitywne, lecz także faktycznie je urzeczywistnia, tj. ko-
rzysta z nich, i to w dwu głównych obszarach: wewnętrznym (im-
manentnym) i zewnętrznym (transcendentnym). 
 Człowiek nie tylko rzeczywiście poznaje i pragnie (pożąda), 
lecz także wybiera i uprawia różnoraką działalność zewnętrzną. 
Główne dziedziny tej działalności to: świadomość, myślenie, reflek-
syjność, poznawanie prawdy, planowanie, mowa, praca, kultura 
(w tym także sztuka), wcielanie wartości, tradycja, wolność, postęp, 
technika, cywilizacja itp. Otwarcie poznawcze i wolitywne możliwe 
jest dzięki temu, że człowiek posiada specyficzną, szczególną, sobie 
tylko właściwą strukturę bytową (ontyczną). Otwarcie poznawcze 
i wolitywne człowieka umożliwia i postuluje dialog w najszerszym 
znaczeniu (poznanie, dążenie, przemiana itp.).

3. Nieograniczone możliwości wyboru

Ludzka wolność polega nie tyle na swobodzie dokonywania róż-
nych wyborów, ile raczej na ukierunkowywaniu ich na dobro. Ko-
rzystając jednak z tej wolności i decydując się na działanie, czło-
wiek ma przed sobą do dyspozycji niezwykłe bogactwo: posiada 
wprost nieograniczone możliwości wyboru: jest zdolny pragnąć, 
chcieć, pożądać różne dobra, nie tylko materialne, lecz także nie-
materialne (duchowe); potrafi ogarniać wszelkie dobro. I w tej 
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dziedzinie korzysta on z tych możliwości w większym lub mniej-
szym stopniu, osiągając coraz to więcej dóbr zarówno materialnych, 
jak i duchowych.
 Pragnienia, chcenia, pożądania, dążenia i osiągnięcia ludzkie nie 
są ograniczone do jakiejś tylko jednej, określonej kategorii bytów, 
lecz odnoszą się do wszelkiego rodzaju bytów, także niematerial-
nych, takich jak: prawda, dobro, piękno, miłość, szczęście, Bóg.
 Bogactwo dóbr, które człowiek może osiągać, jest nieograniczo-
ne. Oto ważniejsze dziedziny, w których człowiek może urzeczy-
wistniać i faktycznie urzeczywistnia swoją wolność: praca, wcie-
lanie wartości, tworzenie dóbr kultury, postęp, nauka, technika, 
cywilizacja itp. Człowiek nie jest jednak wszechmocny. Nie potra-
fi dokonać wszystkiego, co sobie zamarzy, ale ciągle ma do wybo-
ru różne drogi i dalsze możliwości, inne od tych, które aktualnie 
realizuje.

4. Pierwiastek duchowy

Nieograniczone otwarcie poznawcze i wolitywne człowieka i jego 
wyjątkowość w świecie musi mieć swą proporcjonalną podstawę. 
Stanowi ją współtworzący człowieka pierwiastek duchowy. W czło-
wieku tkwi pierwiastek duchowy (dusza) w sensie ścisłym, który 
właśnie jako d u c h o w y  jest w pewnym sensie absolutny. Przeko-
nują nas o tym fakty zauważane zarówno w dziedzinie poznania, 
jak i w dziedzinie woli (pożądania). W procesie poznania stwier-
dzamy różne czynności poznawcze oraz ich wyniki, czyli akty po-
znawcze. Czynności to w szczególności: postrzeganie, wyobraża-
nie, kojarzenie, tworzenie pojęć i sądów, rozumowanie; a wyniki to: 
wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia, skojarzenia, pojęcia, sądy, 
wnioski.
 Refleksja psychologiczno-filozoficzna stwierdza istotną róż-
nicę między poznaniem zmysłowym a umysłowym, opierając się 
przede wszystkim na analizie pojęć ogólnych i sądów, które będąc 
związane z poznaniem zmysłowym, nie dadzą się sprowadzić wy-
łącznie do niego. Cechuje je o g ó l n o ś ć, która nie przysługuje po-
znaniu zmysłowemu.
 Otóż pojęcie oderwane od cech jednostkowych poszczególnych 
bytów danego gatunku, pojęcie ogólne, zawierające w sobie istotne 
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cechy bytu, do którego się odnosi, i orzekające o wielu desygna-
tach tego samego gatunku – takie pojęcie jest n i e m a t e r i a l n e. 
To bowiem, co jest materialne, jest zawsze jednostkowe; posiada 
cechy przestrzenno-czasowe. Jeśli pojęcia ogólne są duchowe, to 
i władza poznawcza, która je tworzy, czyli umysł, także musi być 
duchowy. I dalej, jeśli władza (tu intelekt) jest duchowa, wówczas 
i źródło, z którego wypływa owa zdolność, czyli władza poznaw-
cza, musi być duchowe. I to właśnie źródło, tę podstawę zarówno 
umysłu, jak i – pośrednio – pojęć nazywamy duszą ludzką. Sąd – 
i jego zewnętrzny wyraz: zdanie – jest dalszym przejawem istnienia 
niematerialnego pierwiastka u człowieka. A jeszcze jaśniej widać to 
w przypadku rozumowania.
 Wolna wola i poszczególne jej przejawy, czyli wypływające z niej 
różnorakie czynności, takie jak: chęć, pożądanie, postanowienie, de-
cyzja, wybór, dążenie, wykonanie (osiągnięcie zamierzonego celu) – 
również są dowodem istnienia pierwiastka duchowego człowieka. 
Z naszego doświadczenia wewnętrznego, z refleksji nad czynnoś-
ciami woli wiemy, że istnieją w nas zarówno pragnienia zmysłowe, 
zmierzające do osiągnięcia konkretnych, jednostkowych dóbr mate-
rialnych, jak i pragnienia i dążenia naszej woli, odnoszące się do by-
tów niematerialnych, które można poznać tylko intelektualnie, np. 
dobro, piękno, miłość, sprawiedliwość, poświęcenie, doskonałość.
 Argumentacja za istnieniem pierwiastka duchowego człowieka 
opiera się więc najpierw na analizie poznania rozumowego. Niektó-
re czynności poz nawcze człowieka oraz przedmioty, które pozna-
je, są duchowe. Muszą one posiadać odpowiednią podstawę, która 
również powinna być duchowa – zgodnie z zasadą racji wystarcza-
jącej (dostatecznej) oraz zasadą przyczynowości.
 O pierwiastku duchowym świadczy również analiza naturalnych 
dążeń ludzkich (woli). Celem pragnień i dążeń ludzkich są – obok 
pragnień materialnych – również cele czysto duchowe, wieczne i nie-
przemijalne, dobro, najwyższe wartości, Bóg. Te dążenia kierują się 
ku bytom niematerialnym, które człowiek częściej lub rzadziej osią-
ga. Jeśli zatem w człowieku powstają tego rodzaju dążenia i bywają 
realizowane, to muszą one się na czymś opierać, muszą mieć w czło-
wieku odpowiednią podstawę niematerialną. Tę właśnie podstawę, 
niezależną od tymczasowości i przemijalności, nazywamy pierwiast-
kiem duchowym (duszą). Jeśli bowiem skutki są niematerialne, to 
i ich przyczyna musi być niematerialna, czyli duchowa.
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5. Człowiek a piękno

Również w dziedzinie piękna człowiek posiada nieograniczone 
możliwości. W tej zwłaszcza dziedzinie jest w nim zauważalna swo-
ista „cecha boska”, zwana niekiedy także „iskrą Bożą”. Człowiek 
jest zdolny realizować piękno przez twórczość artystyczną, potra-
fi tworzyć dzieła sztuki oraz kontemplować je. I nie tylko posia-
da takie możliwości, lecz także te możliwości faktycznie realizuje, 
tj. w różnym stopniu je urzeczywistnia, czyli tworzy dzieła piękne, 
w szczególności dzieła sztuki. Oprócz tego poznaje rzeczy piękne 
i „syci” się nimi, korzysta z nich, uszlachetniając przez to siebie, 
tj. ubogacając własną osobowość nowymi wartościami.
 Aspekt nieograniczoności człowieka w tej dziedzinie podkreśla to, 
że piękno autentycznego dzieła sztuki jest wieczne, tj. posiada swoi-
sty sposób istnienia oraz swoistą cechę nieprzemijalności i nieznisz-
czalności, mimo że same dzieła piękne – np. dzieła sztuki – poddane 
są „przemijaniu” i nierzadko ulegają zniszczeniu. To samo należy od-
nieść do muzyki oraz do innych dziedzin i wartości estetycznych.
 Osobną sprawą jest piękno samego człowieka w rozlicznych jego 
aspektach (wymiarach), w których też ujawniają się różne formy 
nieograniczoności. Wśród nich cecha szczególnego piękna przysłu-
guje zwłaszcza intelektowi i woli ludzkiej.

6. Nieśmiertelność

Człowiek jako całość podlega wprawdzie śmierci, ale jego istotny 
element: pierwiastek duchowy, czyli dusza – dzięki swej duchowo-
ści – istnieje dalej; jest bowiem nieśmiertelna, a więc swoiście ab-
solutna. N i e śm i e r t e l n o ś ć  – jak wynika z nazwy – to wolność 
od śmierci, a przez to trwanie bez końca, czyli cecha bytu, który nie 
przestaje istnieć, nie ginie, jest więc niezniszczalny. W człowieku 
nieśmiertelny jest pierwiastek duchowy (dusza), a nieśmiertelność 
ta wynika z natury człowieka, z jego niematerialności, z jego charak-
teru duchowego; dusza ludzka jest nieśmiertelna, bo jest duchowa.
 Za nieśmiertelnością przemawiają m.in. to, że dusza ludzka 
w swych istotnych działaniach, tj. w czynnościach poznawczych 
i wolitywnych, jest wewnętrznie niezależna od materii, od cia-
ła. Wynika stąd, że musi być niezależna także w swym istnieniu. 
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A więc nie przestaje istnieć wówczas, gdy umiera ciało. Dusza jest 
więc nieśmiertelna. Działanie wynika bowiem z istnienia i na nim 
się opiera.
 Ponadto człowiek jest przeznaczony do tego, by żyć zawsze:
–  Człowiek posiada nieograniczone uzdolnienia do poznania 

prawdy. Ponieważ przedmiotem ludzkiego umysłu jest to, co ist-
nieje (byt jako taki), człowiek może poznać wszelki byt; wszyst-
ko, co jest możliwe do zrozumienia. Przejawem tego jest nieza-
spokojona nigdy „ciekawość” ludzka. Chcemy wiedzieć więcej, 
niż wiemy obecnie. Tej możliwości poznawczej nie da się wy-
czerpać nawet niezwykle rozległą i głęboką wiedzą. Przekonują 
nas o tym świadectwa wybitnych uczonych i historia postępu 
ludzkiej wiedzy.

–  Ludzka wola posiada podobne uzdolnienia w dziedzinie dobra. 
Przedmiotem woli jest dobro jako takie, co oznacza: wszelkie 
dobro. Dzięki temu człowiek pragnie dobra, dąży do niego i – 
w mniejszym lub większym zakresie – osiąga je. Nie zadowala 
się j a k i m ś  d o b r e m, dobrem ograniczonym, nie poprzestaje 
na określonym dobru, lecz ciągle pragnie więcej.

 Pragnienie prawdy i dobra jest u człowieka czymś podstawo-
wym – a nie drugorzędnym i dalszoplanowym – oraz jest po-
wszechnym – istniało bowiem w przeszłości i istnieje współcześnie 
w zasadzie u wszystkich ludzi. Stąd wniosek, że wynika ono z na-
tury człowieka, że taka właśnie jest kondycja ludzka, że takie właś-
nie jest przeznaczenie człowieka.
 Jednakże te nieograniczone możliwości intelektu i woli są tu na 
ziemi zaspokajane tylko w małej części. W pełni jednak – jak wia-
domo – nie mogą być tutaj zaspokojone. Dlatego trzeba przyjąć, że 
zostaną zrealizowane po życiu ziemskim, przez udział w nieskoń-
czonym poznaniu i nieskończonym dobru, w Bogu. Inaczej trzeba 
by zakwestionować racjonalność ludzkiej natury. To właśnie prze-
mawia za nieśmiertelnością ducha ludzkiego.
 To, że niektórzy ludzie mogą celu tego nie osiągnąć, jest kwe-
stią ich wolnego wyboru, jest konsekwencją wolnej woli i ceną, jaką 
człowiek płaci za przysługujący mu wielki, ale trudny dar wolności.
 Wrodzone człowiekowi poczucie sprawiedliwości również do-
maga się istnienia życia pozagrobowego. Tu bowiem, na tym świe-
cie, często przeważa zło, przemoc, niesprawiedliwość, a nawet po-
deptanie prawości i dobra. Potrzebne jest specyficzne „miejsce”, 
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gdzie sprawiedliwości, której tak często brak na tym świecie, stanie 
się zadość.

7. Wspólnota egzystencjalna

Istnieje zarówno człowiek, jak i Absolut, czyli Bóg. Jego istnienie roz-
waża się i udowadnia się w dyscyplinie filozoficznej, zwanej teo logią 
naturalną lub filozofią Boga. Pojęcie istnienia jest wspólne dla obu ka-
tegorii bytowych: dla człowieka i dla Boga. Istnienie to jednak nie jest 
identyczne, nie jest jednoznaczne, jest więc różne: inne w przypadku 
człowieka, a inne u Boga. Zachodzą między nimi duże różnice. Ale 
są też i podobieństwa. W terminologii filozoficznej nauka o tej rze-
czywistości bywa nazywana analogią. Według niej, istnienie w obu 
rozpatrywanych przypadkach ma charakter analogiczny, czyli jest 
analogiczne: trochę takie samo, trochę różne. Bóg jest samym istnie-
niem, a człowiek uczestniczy w istnieniu. Zachodzi tu jednak swoista 
wspólnota egzystencjalna, czyli wspólnota istnienia.

8. Niedosyt metafizyczny

Człowieka cechuje specyficzny n i e d o s y t, zwany niekiedy n i e -
d o s y t e m  m e t a f i z y c z n y m. Przejawia się on w tym, że prag-
niemy wiedzieć i posiadać więcej niż obecnie i to w różnych dzie-
dzinach. Nie tylko w dziedzinie materialnej, ale także i w dziedzinie 
duchowej, a nawet przede wszystkim w niej; potencjalnie zaś: w każ-
dej dziedzinie ludzkiej aktywności. Pragnienie prawdy, dobra, miło-
ści, szczęścia wskazuje na szczególne nastawienie człowieka i ukie-
runkowanie go ku pełnemu poznaniu i pełnemu szczęściu, czego nie 
można osiągnąć w sferze materii. Niedosyt ten świadczy o istnieniu 
w człowieku pierwiastka trwałego, przewyższającego materię.
 Właściwe człowiekowi pragnienie prawdy i dobra systematycz-
nie się urzeczywistnia. Człowiek bowiem w miarę upływu czasu 
powiększa swą wiedzę o sobie i o rzeczywistości, która go otacza, 
i w ten sposób ubogaca zasób prawdy. Ta jego zdolność i dążność 
nigdy się nie wyczerpuje. Człowiek nie może wprawdzie uchwy-
cić nieskończoności naraz (aktualnie), ale potencjalnie jest na nią 
otwarty. 
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9. „Zaangażowanie” Boga po stronie człowieka

O wielkości człowieka świadczy nie tylko otwarcie człowieka na 
Boga, ale też i szczególne „zainteresowanie” człowiekiem ze strony 
Boga, więcej: swoista inicjatywa i zaangażowanie Boga w sprawy 
człowieka.
 Refleksja nad człowiekiem wykrywa w nim także wymiar re-
ligijny. Do pełnego zrozumienia człowieka nieodzowne jest więc 
uznanie i respektowanie tego wymiaru. Ten właśnie wymiar jest 
przedmiotem filozofii religii, która zajmuje się istotą, celem i uza-
sadnieniem religii.
 Istnienie religii jest faktem. Jest ona nieodłącznym zjawiskiem 
życia ludzi i to od najdawniejszych czasów. Głównym przejawem 
religii jest religijność, tj. określone akty (czynności) religijne, an-
gażujące zwykle całego człowieka. Kierują się one ku określone-
mu przedmiotowi religijnemu (sacrum), który jest bytem realnie 
istnie jącym, transcendentno-immanentnym, osobowym i będącym 
wartością.
 Główne powody uznawania tej „zależności” są następujące:
–  Egzystencjalna niewystarczalność osoby ludzkiej. Wiąże się 

ona z tą cechą człowieka, którą w języku filozoficznym nazy-
wa p r z y g o d n o ś c i ą  byto wą. Człowiek w swoim życiu do-
świadcza jej na różne sposoby, m.in. stwierdzając niemożliwość 
racjonalnego wyjaśnienia i zrozumienia pewnych faktów za-
chodzących w jego własnym życiu oraz w życiu innych ludzi, 
a zwłaszcza w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym.

–  Świadomość własnej t r a n s c e n d e n c j i  wobec świata, w ja-
kim przychodzi człowiekowi żyć. Przejawia się ona zwłaszcza 
w swoiście pojmowanej wyższości w stosunku do przyrody oraz 
w usiłowaniach przekraczania jej, tj. w próbach uwalniania się 
od ograniczeń wynikających szczególnie z faktu właściwej czło-
wiekowi cielesności.

 Przez swój pierwiastek duchowy człowiek wykracza poza przy-
rodę, poza świat, w którym na co dzień żyje. Może w nim zaspoka-
jać swe potrzeby materialne. Nie może natomiast zaspokoić wielu 
potrzeb natury duchowej, m.in. pragnienia szczęścia. Między ludz-
kim pragnieniem szczęścia doskonałego a możliwościami jego rea-
lizacji w tym świecie zachodzi dysproporcja, która oznacza niemoż-
ność zaspokojenia go.
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 Teologia chrześcijańska zaś idzie w tej kwestii jeszcze dalej: 
podkreśla wolność człowieka jako podstawę właściwej człowieko-
wi działalności oraz stwierdza, że dla człowieka Syn Boży przyjął 
ludzką naturę, odkupił ludzkość przez swą mękę, śmierć i Zmar-
twychwstanie, darzy człowieka łaską i miłością, okazuje mu miło-
sierdzie, a wreszcie przeznacza go do szczęścia wiecznego.

10. Szczególna godność

Dzięki tak bogatemu wyposażeniu człowiek posiada szczególną, 
osobową godność. Wielkość, wartość i godność człowieka pole-
ga w szczególności na tym, że ze swej natury dzięki duchowemu 
charakterowi ludzkiej osoby posiada świadomość oraz możliwości 
decydowania o sobie samym. Jest bytem poznawczo i wolitywnie 
nieograniczonym i przez to w pewnej mierze wznosi się do po-
rządku Absolutu. Inaczej mówiąc: pod pewnym względem – ana-
logicznie – człowiek jest obdarzony „boskością”. Przez swą wolną 
działalność potrafi urzeczywistniać ład wartości, w tym zwłaszcza 
wartości moralnych.
 Źródłem godności człowieka są nadto: jego szczególna struktura 
bytowa, w której różne czynniki stanowią jedność (mikrokosmos), 
dalej: dusza stworzona bezpośrednio przez Boga i bytująca w czło-
wieku oraz fakt przeznaczenia go – dzięki duszy nieśmiertelnej – do 
życia bez końca.
 Ta podstawowa godność przysługuje wszystkim ludziom. 
Oprócz tego osobny wymiar godności człowieka stanowi jej kon-
kretna i indywidualna postać, tj. osobista godność poszczegól-
nego człowieka i jego dobre cechy i sprawności (cnoty). Posiada-
ją je zwłaszcza ci, którzy się świadomie o nie starają i w sobie je 
wypracowują.
 Człowiekowi jako osobie, która ma realizować swe cele życio-
we, przysługują określone uprawnienia, zwane zwykle prawami, 
ale ciążą na nim również określone obowiązki, czyli powinności. 
Jedne i drugie dotyczą zarówno jego samego, jak i innych ludzi oraz 
społeczeństwa, w którym żyje i działa, a także środowiska, w któ-
rym przebywa. Umożliwiają one wszechstronny rozwój jego same-
go oraz innych. Obowiązki te odnoszą się tak do jednostek, zwłasz-
cza do rodziców, krewnych, dobroczyńców, potrzebujących itp., jak 
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i do różnych społeczności; dotyczą dobra wspólnego, a w szczegól-
ności tworzenia takich warunków, by również inni mogli osiągać 
wszechstronny rozwój. 

Uwagi końcowe

Wielkość człowieka polega przede wszystkim na tym, że przez swą 
świa domość oraz możliwość decydowania o sobie samym dosięga 
szczytów swej egzystencji i przez to wznosi się do porządku Abso-
lutu. Inaczej mówiąc: pod pewnym względem – analogicznie – je-
steśmy obdarzeni „boskością”. 
 Prawda i wolność – podstawowe wartości ludzkiego istnienia 
i działania – mają charakter absolutny, bezwarunkowy, tj. są moż-
liwe i dokonują się na płaszczyźnie wszelkiego bytu, bytu w ogó-
le, bytu jako takiego, nie zaś w ograniczonej dziedzinie szczegóło-
wych, konkretnych rzeczy i wartości tylko ziemskich.
 Tak obdarowany człowiek zajmuje wyjątkowe miejsce we 
wszechświecie. Nie wystarcza mu ten ograniczony świat; możli-
wości człowieka wykraczają poza ten świat, transcendują widzial-
ną rzeczywistość. Jedną z ważnych jego cech jest realizowana na co 
dzień zdolność przekraczania różnego rodzaju granic i ograniczeń.
 Warto tutaj wspomnieć, że w kształtowaniu własnego życia na 
różnych poziomach, czyli w dziedzinie otwarcia na przyszłość, „by-
cia więcej” oraz „posiadania więcej”, niemałą rolę odgrywa nadzie-
ja, występująca w różnych postaciach i wymiarach.

 Konkludując, trzeba stwierdzić, że przy zachowaniu odpowied-
nich proporcji i zasygnalizowanych poprzednio rozróżnień i za-
strzeżeń, wolno powiedzieć, że p o d  p e w n y m  w z g l ęd e m 
c z ł o w i e k  j e s t  a b s o l u t e m. Wolno tak mówić, bo j e s t  n i m 
r z e c z y w i ś c i e.
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Osoba a normy etyczne

1. Roszczenia normatywne godności osoby

Nazwanie kogoś osobą nie jest tylko stwierdzeniem jakiegoś faktu 
neutralnego aksjologicznie, ale podkreśleniem radykalnej różnicy 
między nią a rzeczami oraz istotami żywymi, które osobami nie są. 

Użycie pojęcia „osoba” – napisze Robert Spaemann – jest równoznacz-
ne z aktem uznania określonych zobowiązań wobec tego, kogo się tak 
określa 1.
 Użycie tego pojęcia zawiera implikację i roszczenia normatywne 2. 

Stąd sformułowanie normy moralności przez uczniów Karola 
Wojtyły w brzmieniu: Persona est affirmanda et amanda propter se ip-
sam – „Osobie jako osobie należna jest afirmacja, czyli miłość dla 
niej samej”. Ów wyróżnik osoby, który wzywa nas do właściwej 
jej afirmacji nazywa się godnością. Godność osoby jest zakorze-
niona w naturze osoby, ale możemy ją również uchwycić wprost, 
bezpośrednio, intuicyjnie. Trudno nam ją zdefiniować, ze względu 
na jej wyjątkowość i specyficzność. Jest ona nieodłączna od osoby, 

1 R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tłum. J. Merecki, War-
szawa 2001, s. 24

2 Tamże, s. 25.

Spór...8 
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czyli osoba ujawnia się w swej godności, a godność przez to, że jest 
godnością właśnie bytu osobowego. Nie da się jej porównać do in-
nych wartości, gdyż to ona jest „wartością wartości”, w jej kontek-
ście inne wartości nabierają właściwego odniesienia do osoby. Jeśli 
wszystko ma swą cenę, to godność jest poza tą miarą, jest bezcenna. 
Nie mamy jej ekwiwalentu, to znaczy, jakiejś wartości, którą mogli-
byśmy ją zastąpić. Jej roszczenia przez to są bezwarunkowe, katego-
ryczne, stawiają nas w matni dobra i zła. Jest ona taką, specyficzną, 
doniosłą moralnie wartością, która nie dopuszcza jakiejś formy jej 
użycia czy pogwałcenia. Wszelki gwałt godności ludzkiej jest od-
rażający. Tę specyficzność godności można nazwać jej sakralnością 
czy świętością. Dobrze wyrazili to już stoicy w swym adagium: homo 
homini res sacra est. Godność osoby ludzkiej domaga się bezwzględ-
nego przyjęcia, uznania jej jako celu samego w sobie. Odrzuca po-
traktowanie jej jako środka do innych celów poza nią. 
 Godność ta związana jest nieodłącznie z każdą indywidualną oso-
bą. Pięknie to wyraża w języku polskim pytanie: „Jaka jest Pańska 
godność?”. Pytanie to ujawnia, że godność osoby nie jest czymś abs-
trakcyjnym, ale czymś tak konkretnym, że nosi indywidualne imię 
i nazwisko. Ze względu na to nie możemy mówić tylko o jednej oso-
bie, ale o osobach, z których każda wyznacza nam odpowiednie pole 
aksjologiczne i normatywne, w którym żyjemy i realizujemy swoje 
człowieczeństwo. Tylko totalny daltonista aksjologiczny mógłby mó-
wić, że świat jest neutralny aksjologicznie i moralnie.

2. Cztery źródła i cztery wymiary godności ludzkiej

Ze względu na różne źródła można mówić o różnych wymiarach 
czy przejawach godności ludzkiej. Ważne w tym względzie będzie 
ukazanie powiązań między nimi, dające nam odpowiedź, które 
z nich są podstawowe, a które są nadbudowane, poszerzające nasze 
zobowiązania i uprawnienia etyczne. 
 Pierwszym i podstawowym źródłem ludzkiej godności jest n a -
t u r a  b y t u  l u d z k i e g o. Człowiek jest takim bytem, że istnieje na 
sposób osobowy. Jako osoba ujawnia się wówczas, gdy weźmiemy 
pod uwagę to, że świadome akty i działania nie mogą istnieć same 
w sobie, ale wymagają podmiotu, z którego się wyłaniają. Podmiot 
ludzki wyrasta z bytu ludzkiego. Persona est individua substantia 
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rationalis naturae – stwierdził Boecjusz. Osoba to jaźń natury rozum-
nej. Akty moje nie stwarzają mojej jaźni, ale jaźń wyłania je z sie-
bie, agere sequitur esse. O n t y c z n o - a k s j o l o g i c z n a  g o d n o ś ć 
o s o b y  (ontological dignity) jest dana wraz z jej zaistnieniem 3. Oso-
ba, nasze ja, nie da się zamknąć w jakościowych deskrypcjach. De-
skrypcje bowiem mówią jedynie o funkcjonalności czy dysfunk-
cjonalności naszych aktów, osoba, nasze ja ciągle transcenduje 
dotychczasowe akty, nie jest ona sumą swoich aktów, istnieje u ich 
podstaw i przekracza ich zakres.
 Godność ontyczna osoby wyrasta z istnienia takiego bytu, a nie 
z tego, jakie funkcje ta osoba podejmie. W związku z tym przyna-
leży ona wszystkim istniejącym ludziom, niezależnie od tego, czy 
aktualnie są świadomi, czy śpią, czy są zdrowi, czy też w śpiączce, 
czy są dorosłymi, czy też dziećmi, czy są urodzeni, czy rozwijają się 
w okresie prenatalnym. Ona jest uniwersalną podstawą prawa do 
życia i rozwoju każdego człowieka niezależnie od etapu jego roz-
woju i aktualnie zrealizowanych możliwości. 
 Drugim źródłem godności jest p o d m i o t o w a  św i a d o m o ś ć 
i  a k t u a l i z a c j a  d y n a m i z m ó w  o s o b y  (consciousness and ac-
tualization of personhood). Osoba aktualizuje się przez akty myśle-
nia, wolności i miłości. Myślenie wyróżnia ją spośród innych bytów 
i stąd podkreślane jest jako to, co stanowi o jej wyjątkowej wartości. 
Racjonalna natura wyraża się w racjonalnym myśleniu. Tego typu 
godność osoby ujawniają akty poznania i ich tendencja do odkrycia 
prawdy, akty wolności wewnętrznej i wolności zewnętrznej doko-
nywania świadomych i odpowiedzialnych czynów, uczucia i akty 
miłości, jak również język, zdolność komunikacji i budowania inter-
personalnych więzi społecznych oraz akty religijne skierowane do 
Boga, jak np. akty modlitwy, dziękczynienia czy adoracji. „ Źródłem 
tej godności – stwierdza Josef Seifert – jest osoba jako rozumne 
i świadome «żywe centrum aktów»” 4.

3 Opis czterech źródeł ludzkiej godności: J. Seifert, The right to life and the four-
fold root of human dignity, w: The nature and dignity of the human person as the founda-
tion of the right to life. the challenges of the contemporary cultural context, Proceedings 
of the VIII Assembly of the Pontifical Academy For Life (Vatican City, 25-27.02. 
2002) edited by Juan De Dios Vial Correa and Elio Sgreccia, Vatican City 2003, 
s. 183-215; J. Seifert, The philosophical diseases of medicine and their cure. Philosophy 
and ethics of medicine, vol. 1: Foundation, „Philosophy and Medicine” vol. 82, Do-
drecht 2004, s. 115-138.

4 J. Seifert, The philosophical diseases of medicine and their cure, dz. cyt., s. 123.
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 Rzeczywiście w swych aktach poznania, wolności i miłości oso-
ba rozbłyskuje pełnym blaskiem. Zakłócenia tych aktów np. przez 
choroby stają się dla człowieka czymś radykalnie złym. Osoba jest 
w mniejszym czy większym stopniu narażona w swym życiu na 
przeróżne zakłócenia, na różne dysfunkcje tych aktów. W różnym 
stopniu nasza kondycja biologiczna, psychologiczna czy społecz-
na spełniania tych aktów może ulec osłabieniu, ograniczeniu czy 
wręcz utracie. Ciężkie choroby neurologiczne, choroby psychicz-
ne, choroby terminalne, tzw. stan wegetatywny w różnym stopniu 
pozbawiają człowieka możliwości realizacji owych aktów specy-
ficznych dla życia osobowego. Medycyna twierdzi, że śmierć pnia 
mózgu jest bezpowrotną utratą zdolności do tych aktów. 

Godność aktualnie świadomego, rozumnego życia – stwierdza Josef 
 Seifert – nie jest zakorzeniona tylko w  o n t o l o g i c z n e j  p o t e n -
c j a l n o ś c i  do życia świadomego, którą posiada każda osoba, lecz 
wyrasta ona z  a k t u a l n i e  p r z y t o m n e g o  ży c i a  św i a d o m e -
g o  o s o b y. Dlatego też nie jest ona niezbywalna i niezniszczalna jak 
w przypadku ontologicznej godności osoby, lecz może być nieobecna 
w przypadku ciężko chorych osób, u osób w przetrwałym stanie wege-
tatywnym (PVS) czy w przypadku embrionów ludzkich 5. 

 Zgodnie z metafizyką Arystotelesa możemy dostrzec konieczny 
związek między potencjalnością racjonalnej natury ludzkiej i ak-
tualizacją owej potencjalności w postaci aktów świadomych. Mo-
żemy w tym duchu myślenia zaznaczyć zarówno priorytet aktu 
względem możności, jak też nieodzowność potencjalności. Dzięki 
aktualizacji świadomego życia osoby, możemy odkryć w jej natu-
rze potencjalność do życia świadomego. Aktualne życie świadome 
jest podstawą nowego wymiaru godności osoby. Niemniej godności 
podmiotu aktualnie świadomego siebie, nie możemy odrywać od 
ontycznej godności osoby. Potencjalność natury osoby jest bowiem 
podstawą jej aktualizacji. Przez odkrycie nowego wymiaru godno-
ści osoby, poprzedni nie traci swojej niezbywalności i ważności.
 Trzecim wymiarem godności osoby jest g o d n o ś ć  n a b y -
t a a l b o  m o r a l n a  (acquired dignity, moral dignity) 6. Ta forma 
godności jest rezultatem aktualizacji osoby, owocem jej czynów, 

5 Tamże, s. 123.
6 J. Seifert, The Right to Life and the Fourfold Root of Human Dignity, dz. cyt., 

s. 208-211.
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 moralnego doskonalenie się w prawdzie, sprawiedliwości i miłości. 
Owa samotranscendencja osoby spełnia się szczególnie w relacji do 
drugich osób, do Boga, w darze miłości, w kształtowaniu commu-
nio personarum. Godności tej nie posiadamy tylko dzięki siłom natu-
ry, ale musimy ją nabyć dzięki własnym wysiłkom, dzięki dobrym 
czynom. Godność moralna zakorzeniona jest w moralnej dobroci 
osoby. Wszystkie godności ludzkie są moralnie doniosłe, ta ostatnia 
posiadając tę zdolność, jest jednak odmienna od pozostałych. Sza-
nujemy osobę za jej geniusz intelektualny, talenty artystyczne, zdol-
ności techniczne, siłę charakteru, czar osobisty. Niemniej spraw-
ności te nie czynią ich posiadaczy automatycznie ludźmi dobrymi 
moralnie. Dopiero sprawności moralne wkomponowują owe talen-
ty w realizację pełni człowieczeństwa. Minimalna godność moralna 
jest wymagana dla realizacji wolności. Święty nabył ową godność, 
a notoryczny przestępca ją utracił. Nabyta godność moralna wywo-
łuje w nas specyficzny szacunek dla danej osoby, jest to inny szacu-
nek niż wyrażany dla godności ontycznej czy dla godności świado-
mego podmiotu. Tę bowiem godność posiada zarówno anioł, jak 
i szatan. Nabyta godność moralna posiada niezliczone odcienie, 
formy i stopnie. Również różne formy i stopnie przybiera ucieleś-
nienia postaw zła. U świętych godność moralną dostrzegamy w for-
mie różnych charyzmatów, w których rozbłyskuje blask ludzkiego 
człowieczeństwa. 
 Niektóre uprawnienia etyczne, mimo zniszczenia godności mo-
ralnej przez złe postępowanie, zakorzenione są w godności ontycz-
nej czy w godności świadomości żyjącej osoby i są niepodważalne, 
tak długo jak ona żyje. Dlatego nie można pozbawić przestępcy pra-
wa do wolności sumienia i religii, prawa do procesu, obrony sie-
bie w sądzie. Prawo do wolności zewnętrznej jest w różnej mierze 
ograniczane wtedy, gdy dane zachowania prowadzą do nadużyć, 
morderstwa czy ludobójstwa. 
 Czwarty wymiar godności to g o d n o ś ć  o t r z y m a n a  j a k o 
d a r  z e  s t r o n y  s p o ł e c z n o ś c i  c z y  B o g a  (dignity as gift, be-
stowed dignity) 7. Ten wymiar godności nie pochodzi z tego, że osoba 
jest bytem substancjalnym, że obdarzona jest życiem świadomym, 
że używa rozumu i wolności. Przekracza ona to, co osoba może wy-
dobyć z siebie poprzez swe akty intelektualne, a nawet moralne.

7 Tamże, s. 211-215.
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 Omawiany wymiar godności zyskujemy jako dar ze strony ludzi 
i Boga. Jesteśmy nią obdarzeni, gdy jesteśmy przez kogoś kocha-
ni w swej niepowtarzalności i kruchości istnienia, gdy obdarzeni 
jesteśmy miłością rodziców, miłością dzieci, szacunkiem ze strony 
społeczeństwa, które powierza nam różne, zaszczytne, ale i odpo-
wiedzialne funkcje. Ów dar akceptacji, miłości przez osoby, przez 
wspólnotę, przez społeczność obdarza nas specyficzną godnością. 
 W konstytuowaniu tej godności szczególną rolę odgrywają dary, 
którymi jesteśmy obdarzani przez Boga. Jego stwórcza miłość, jego 
troska w odkupieńczej misji Jezusa Chrystusa, jego obdarzanie nas 
powołaniem, darami Ducha Świętego, sprawia, że naturalna ludz-
ka godność przybrana jest w to, co przekracza doczesność, w to, 
co jest nieprzemijające, co wieczne. Ten wymiar ludzkiej godności 
ujawniany jest przez Objawienie i reflektowany w religii i teologicz-
nej refleksji. Godność jako dar Boga przekracza wymiary godności, 
jaką mamy w relacjach międzyludzkich czy społecznych. Stąd nasz 
wielki szacunek dla autorytetów moralnych i religijnych. 

3. Różne uprawnienia etyczne czterech form 
godności ludzkiej

Każda z czterech form godności osoby jest podstawą różnych 
uprawnień etycznych 8. Godność ontyczno-aksjologiczna jest pod-
stawą prawa do życia i rozwoju. Jest to prawo podstawowe, uni-
wersalne, obejmujące każdą istotę ludzką, od momentu jej zaist-
nienia, niezależnie od etapu jej rozwoju, stanu biologicznego czy 
zdrowotnego, niezależnie od aktualnych zdolności intelektualnych, 
emocjonalnych czy wolitywnych oraz zajmowanej pozycji społecz-
nej. Prawo to wyprzedza prawo stanowione, stąd jest deklarowane 
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i winno być nieusuwal-
nym, podstawowym elementem konstytucji każdego państwa, wy-
łączonym z możliwości jego usunięcia oraz z możliwości regulowa-
nia go drogą sporów legislacyjnych takich czy innych silnych grup 

8 Tematykę tę porusza m.in. M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka. Prawa 
człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin 1999; F.J. Mazurek, Godność 
osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001; W. Bołoz, Bioetyka i prawa czło-
wieka, Warszawa 2007.
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wpływu. Wszelkie bowiem formy zacieśniania zakresu tego prawa 
otwierają furtkę dla różnych form totalitaryzmu silniejszych wzglę-
dem słabszych. Owe prawa do życia i rozwoju przeciwstawiają się 
uprzedmiotowieniu człowieka w okresie prenatalnym, selekcji eu-
genicznej, aborcji czy niszczeniu tzw. embrionów zbędnych w pro-
cedurach in vitro. 
 W godności aktualnie świadomego podmiotu zakorzenione 
są liczne uprawnienia etyczne. Człowiek ma prawo do poznania 
prawdy. Nie powinien być okłamywany, manipulowany, lecz wi-
nien opierać swoje sądy na tym, jak jest w rzeczywistości. Ma prawo 
do prawdy zarówno, gdy chodzi o swój początek, o swoich rodzi-
ców, jak też w sytuacji niepomyślnej diagnozy medycznej. 
 Godność świadomej wolności jest podstawą wolności sumienia 
i wyznania, wolności wyboru drugiej osoby do więzi narzeczeń-
skiej, małżeńskiej, wolności zrodzenia i wychowania swych dzie-
ci itp. Wolność sumienia, a w tym możliwość sprzeciwu sumienia, 
wycofania się z czynu przez odwołanie się do klauzuli sumienia, 
jest wolnością zasadniczą, która winna być zachowana w funkcjach 
różnych zawodów, zawodu lekarza, farmaceuty, prawnika, nauczy-
ciela, handlowca, urzędnika państwowego, a nawet prezydenta 
państwa.
 Godność wewnętrznego życia uczuciowego osoby domaga się 
ochrony osoby przed znieważaniem jej uczuć moralnych i religij-
nych, przed psychologicznymi eksperymentami na osobie, przed 
przemocą czy terrorem emocjonalnym. Tzw. mechanizm pogardy 
jest radykalnym pogwałceniem tego prawa. 
 Godność świadomego i wolnego podmiotu osobowego upraw-
nia go do tworzenia odpowiednich relacji ze światem, ludźmi i Bo-
giem. Ma on prawo do posiadania swego światopoglądu, prawo do 
tworzenia wspólnoty czy to małżeńskiej, rodzinnej, czy to wspólno-
ty religijnej, etnicznej, narodowej, państwowej, czy międzynarodo-
wej. Zdolność tworzenia więzi z Bogiem uprawnia osobę do wol-
ności religijnej, do oddawania prywatnie lub publicznie czci Bogu, 
do celebracji świąt i nabożeństw. Ma on prawo do opieki religijnej 
i duchowej w różnych strukturach życia społecznego i państwowe-
go, jak np. wojsko, szpital, szkoła itp. 
 Nabyta albo moralna godność osoby uprawnia człowieka do do-
brego imienia. Domaga się oddania należnego szacunku autoryte-
tom moralnym i religijnym, szacunku zgodnego z ich moralnym 
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sprawiedliwym życiem. Oszczerstwa niszczą dobre imię osoby, jej 
dobrą reputację, dobrą opinię, nabytą przez uczciwość i prawość 
moralną. 
 Człowiek, który utracił godność moralną przez działalność kry-
minalną, zbrodniczą, nie może oczekiwać szacunku dla swych czy-
nów. Posiada on uprawnienia wynikłe tylko z poprzednich dwóch 
godności. Jeśli jest zabójcą, to stan ten generuje ograniczenie jego 
wolności i zasądzenie sprawiedliwej kary. Nie może on zasadnie 
żądać, aby jego czyny zabójstwa, aborcji nazwać czynami dobrymi. 
Może odbudować swoje dobre imię, ale może to zrobić przez poku-
tę, ekspiację i dobre czyny. Marnotrawny syn musi chcieć powrócić 
do domu ojca i zacząć nowe życie. Niektóre kategorie zła, jak zabój-
stwo, nie da się naprawić przy pomocy ludzkich sił. Zabójca choćby 
chciał, nie przywróci komuś życia. Musi wyciągnąć ręce ku Bogu 
z prośbą o przebaczenie, odkupienie i zbawienie. 
 Czwarta forma godności, otrzymana jako dar od ludzi czy od 
Boga, daje również pewne uprawnienia. Są to dary dane od we-
wnątrz i od zewnątrz. Dary Boże w sensie darów natury ludz-
kiej, czyli różnych talentów, specyficznych uzdolnień zasługują na 
poparcie nie tylko obdarzonego, ale całej społeczności. Dar piasto-
wania godności ojca, matki, dziecka, dar przyjaźni, koleżeństwa ge-
neruje odpowiednie do nich zachowania. Godność bycia rodzicem 
podkreślona została nakazem: „Czcij ojca i matkę swoją”. Niewłaś-
ciwe zachowania rodziców wobec dzieci są powszechnie piętnowa-
ne. Nie dziwimy się, że rodzice, zgodnie z owym ordo amoris, bar-
dziej kochają swoje niż cudze dzieci i poświęcają im więcej troski 
niż innym. 
 Specjalne funkcje, którym ktoś może być obdarzony przez społe-
czeństwo generują oczywiście różne obowiązki dla obdarowanego, 
ale dają mu również szersze uprawnienia moralne, w porównaniu 
z innymi. Bycie ordynatorem szpitala, rektorem uczelni itp. daje 
większe uprawnienia w porównaniu z tymi, którzy takich funkcji 
nie spełniają. Ogólnie można powiedzieć, że wszelki odpowiedni 
szacunek i wynikające z niego zachowania wobec osób obdarzo-
nych różnymi społecznymi godnościami są uprawnione, jeśli nie są 
czynione kosztem lub dyskryminowaniem tych, którzy tych godno-
ści nie posiadają. 
 Jeśli chodzi o godność jako dar Boga, to monoteistyczne reli-
gie podkreślają uniwersalną godność bycia stworzonym na obraz 
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i podobieństwo Boga. Dalsze ubogacenie tej godności pochodzi 
z przynależności do wspólnoty wierzących, z przynależności do 
wspólnoty zakonnej czy kapłańskiej. Dary płynące z sakramentów, 
dary Ducha Świętego, wezwania do spełnienia specyficznych misji, 
wyznaczają wprawdzie nieraz trudne zadania, ale owi powołani, 
święci, charyzmatycy czy męczennicy ujawniają różnorodne i boga-
te działanie Boga w świecie. Nie dziwi nas wielki szacunek, podziw 
dla charyzmatycznych świętych, a wśród nich np. św. Maksymilia-
na Kolbego, bł. Jerzego Popiełuszki czy dla bł. Jana Pawła II. Przy-
znajemy im, ze względu na wielkie sprawy Boże, większe miejsce 
w naszym życiu i większe uprawnienia bycia autorytetem moral-
nym i religijnym.
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Kolektywizm, indywidualizm a osobowa 
wizja człowieka

Wstęp 

Problem, jaki zostanie podjęty – zasługuje na uwagę z wielu powo-
dów, ale – jak można sądzić – przede wszystkim z racji konieczności 
dostrzeżenia prawdy o człowieku, a także tego, co prawdzie tej za-
graża. Nieznajomość prawdy o człowieku, „pomieszanie” jej z fał-
szem i błędami w szeroko pojętej ludzkiej kulturze skutkuje liczny-
mi zagrożeniami, a nawet zbrodniami. Toteż współczesny człowiek 
mimo ogromnego postępu technologicznego i cywilizacyjnego – nie 
jest bezpieczny, skoro jego podstawowe dobro, jakim jest jego ży-
cie – może być mu bezkarnie zabrane. Aborcja, eutanazja, a także 
coraz rozmaitsze techniki eugeniczne, redukcjonizm ludzkiego ży-
cia do konsumpcji dóbr materialnych – mogą być tu dowodem, na 
to, że zło i najgorsze przejawy zbrodni są ciągle obecne i to w tzw. 
cywilizowanych obszarach świata. Zło to nie redukuje się jedynie 
do obozów koncentracyjnych, przymusowej deportacji, rzezi na tle 
etnicznym, religijnym czy kulturowym, lecz także jest złem niejako 
„utajonym”, przykrytym maską dobra i różnymi ideologiami, które 
ostatecznie posiłkują się wizjami człowieka 1.

1 Nie bez znaczenia w tym kontekście jest również świadomość tego, że zło 
to miewa instytucjonalne wsparcie w postaci partii politycznych, różnej maści 
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1. Kolektywizm i indywidualizm oraz ich 
ideowa łączność

Słusznie zwrócono uwagę na to, że we współczesnej kulturze po-
jawił się swoisty s p i s e k  p r z e c i w k o  c z ł o w i e k o w i! Jak za-
uważono towarzyszy mu 

ekspansja kultury antysolidarystycznej, przybierającej w wielu wypad-
kach formę autentycznej k u l t u r y  śm i e r c i. Szerzy się ona wskutek 
oddziaływania silnych tendencji kulturowych, gospodarczych i poli-
tycznych, wyrażających określoną koncepcję społeczeństwa, w której 
najważniejszym kryterium jest sukces. Rozpatrując całą sytuację z tego 
punktu widzenia, można mówić w pewnym sensie o wojnie silnych 
przeciw bezsilnym: życie, które domaga się większej życzliwości, mi-
łości i opieki, jest uznawane za bezużyteczne lub traktowane jako nie-
znośny ciężar, a w konsekwencji odrzucane na różne sposoby. Czło-
wiek, który swoją chorobą, niepełnosprawnością lub – po prostu – samą 
swoją obecnością zagraża dobrobytowi lub życiowym przyzwyczaje-
niom osób bardziej uprzywilejowanych, bywa postrzegany jako wróg, 
przed którym należy się bronić albo którego należy wyeliminować. Po-
wstaje w ten sposób swoisty s p i s e k  p r z e c i w  ży c i u. Wciąga on 
nie tylko pojedyncze osoby w ich relacjach indywidualnych, rodzin-
nych i społecznych, ale sięga daleko szerzej i zyskuje wymiar globalny, 
naruszając i niszcząc relacje łączące narody i państwa 2.

 W tym kontekście pojawia się szereg ważnych pytań, a wśród 
nich pytanie o to, co sprawiło, że człowiek wybudował i nadal 
buduje tę potworną, zbrodniczą rzeczywistość zwaną cywilizacją 
śmierci? 
 Przyczyn tego stanu rzeczy wydaje się być wiele, istnieją te, któ-
re mogą zostać ujęte przez poznanie filozoficzne. Otóż w przekona-
niu autora niniejszego tekstu – za zaistnieniem i funkcjonowaniem 
wspomnianej tu cywilizacji śmierci stoi szereg niebezpiecznych błę-
dów antropologicznych, a wśród nich dwa zasadnicze, tj. kolekty-
wizm i indywidualizm. Błędy te wydają się być „kluczem” do wy-
jaśnienia wielu zbrodniczych przejawów cywilizacji śmierci. Są one 

jawnych i tajnych organizacji, którym wydają się służyć nawet sądy, organy pań-
stwa, skoro stają wielokrotnie po stronie zła i prześladują tych, którzy zło nazy-
wają złem i pracują nad ukazaniem jego prawdziwego oblicza oraz zmierzają do 
jego usunięcia.

2 Jan Paweł II, Evangelium vitae, 12. 
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także swoistym źródłem szeregu ataków na osobową wizję czło-
wieka i wypływające z niej konsekwencje teoretyczne i praktyczne. 
Kolektywizm i indywidualizm stały się kuźnią fałszywych wizji 
i praktyk wychowania, edukacji, polityki, prawa, ekonomii, wie-
lu dziedzin ludzkiej kultury. Choć w pierwszym ich ujęciu wydają 
się być czymś między sobą różnym, rozbieżnym, a nawet sprzecz-
nym z sobą – przy bliższym poznaniu okazują się podzielać sze-
reg wspólnych tez i koncepcji. Często też zwolennicy tych błędów 
współpracują razem dla jednego celu, jakim jest usunięcie persona-
lizmu lub też chociaż jego osłabienie.
 Trzeba tu zaznaczyć, że walka z osobowym pojmowaniem czło-
wieka nie jest jedynie abstrakcyjnym sporem akademickim, w któ-
rym różni filozofowie przedstawiają swoje punkty widzenia. Jest 
to walka o fundamenty, istotę i principia kultury Zachodu, walka 
o zachowanie i rozwój tożsamości tejże cywilizacji, gdyż tylko ona 
de facto posługuje się personalistycznym ujęciem bytu ludzkiego 
i jako taka afirmuje teoretyczne i praktyczne konsekwencje, które 
wypływają z odkrycia prawdy o tym, że człowiek to osoba. 
 Nie wolno w tym kontekście zapominać, że to także batalia o za-
chowanie wpływu religii chrześcijańskiej (Kościoła katolickiego) 
na samego człowieka i na bogactwo form jego życia. Bo to właś-
nie chrześcijaństwo wytworzyło i utwierdziło obecne na Zachodzie 
osobowe pojmowanie człowieka. Stąd wszelkie postulaty sekula-
ryzmu czy też hasła jakieś zradykalizowanej postaci separacji religii 
chrześcijańskiej od życia publicznego i samej kultury, nie mówiąc 
już o szerzeniu ideologii ateizmu czy też ideologii indyferentyzmu 
religijnego, godzą nie tylko w samo chrześcijaństwo i zrodzone 
w jego łonie życie religijne, lecz także w cywilizację Zachodu, która 
wyrasta, żyje i rozwija się z afirmacji osobowego życia człowieka 
i z poszanowania prawdy o tym, że człowiek to osoba. Są one tak-
że podcinaniem korzeni duchowych kultury europejskiej, która od 
wieków żyje i rozwija się w kontekście Objawienia i tradycji chrześ-
cijańskiej, a także nauki greckiej i rzymskiego prawa 3.
 Jak zwrócił na to uwagę polski filozof i ekonomista Henryk 
Romanowski – kolektywizm i indywidualizm podzielają zgodnie 

3 Te właśnie zagadnienia, szczególnie na przykładzie kultury polskiej, inte-
resująco przedstawia M.A. Krąpiec, zob. tenże, O polskiej kulturze humanistycznej, 
rozmawia Piotr S. Mazur, Lublin 2011.
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 materializm, a także ateizm oraz utylitaryzm, zaś od strony po-
znawczej agnostycyzm i relatywizm 4. W strukturze życia społecz-
nego, a także w działaniach politycznych błędy te idą zazwyczaj za 
ideologią liberalistyczną, której sednem jest nie tyle wolność czło-
wieka do realizacji właściwego dla niego dobra – co tendencja, do 
uwalniania, wyzwalania człowieka z wszelkich ograniczeń, w myśl 
koncepcji, że wolność to brak przeszkód fizycznych w działaniu. 
Mogą także iść za podszeptami socjalizmu, który nakazuje człowie-
ka zawłaszczyć „dla jego dobra” przez zorganizowaną społeczność 
państwową, aż do granic, gdzie dobro społeczności staje się dobrem 
absolutnym, dla którego trwania i doskonalenia potrzeba poświęcić 
wszystko, łącznie z życiem samego człowieka 5.
  Wspólna jest im także ideologia walki, rywalizacji, pokony-
wania i niszczenia przeciwnika, który jest zawsze „wrogiem do 

4 Zob. H. Romanowski, Wstęp do ekonomji społecznej chrześcijańskiej, Kraków-
-Warszawa 1910, s. 20-59.

5 H. Romanowski zwrócił uwagę także na niebezpieczeństwo ideologii soli-
darystycznej, która nie ma nic wspólnego z solidarnością międzyludzką (chrześ-
cijańską) wypływającą z poszanowania godności człowieka i należnych mu 
praw, w kontekście wzajemnej pomocy i współpracy opartej na dobrowolności 
i sprawiedliwości, miłości bliźniego. (Solidaryzm. Nowa teorja etyczna i społeczno-
ekonomina, Warszawa 1909). Solidaryzm nowożytny, zdaniem Romanowskigo, 
to ideologia materialistyczna i utylitarystyczna, a także ateistyczna, która prze-
czy istnieniu nadprzyrodzonego celu ludzkiego życia. Nakłada ona na człowieka 
obowiązek samopoświęcania się (dla innych) lub przymus poświęcania człowie-
ka (jego dobra) w imię dobra wyimaginowanego ogółu. W solidaryzmie pod-
stawą tychże praktyk jest przekonanie o istnieniu powinności zrodzonej z faktu 
korzystania z dobra innych ludzi i faktu konieczności współpracy między ludź-
mi. Źródłem wszelkich zasad staje się tu jakaś forma konwencji ludzkiej, umowy 
i porozumienia, kompromisu, który zawiera się dla osiągnięcia zysku. Zysk (jed-
nostki – liberalizm, grupy – socjalizm) pełni w solidaryzmie rolę naczelnego mo-
tywu wszelkich działań, wymaga on odsunięcia na plan dalszy reguł moralnych 
i religijnych, wreszcie człowiek staje się w myśl ideologii solidarystycznej jego 
funkcją. Romanowski zauważył, że solidaryzm może mieć podbudowę liberalną 
lub socjalistyczną, stając się prawidłem moralnym, ekonomicznym i wzorczym 
dla struktur gospodarczo-społeczno-prawnych. Zawsze jednak w swych zało-
żeniach teoretycznych, jak i skutkach praktycznych będzie zmuszony gwałcić 
naturalny porządek oparty na sprawiedliwości, a także będzie stawał przeciwko 
chrześcijaństwu i jego zasadom, gdyż u jego podstaw jest przekonanie o możno-
ści uwolnienia się i zrealizowania się człowieka bez Boga albo poprzez kolektyw 
zorganizowany w państwo (socjalizm), albo poprzez indywidualne działanie 
wolnej jednostki. W obu przypadkach „niepotrzebny” staje się Bóg i jego Łaska, 
a nawet pojawia się myśl o potrzebie „uśmiercenia” Boga jako zagrożenia dla 
skutecznej praktyki solidaryzmu. 
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 unicestwienia”. Walka ta wydaje się rozgrywać na wszystkich 
płaszczyznach życia jednostki i społeczności. Nikt nie jest z niej 
zwolniony, a brak uczestnictwa w niej konkretnego człowieka może 
pociągać dla niego przykre konsekwencje nawet w postaci jego 
likwidacji 6. 
 Jeśli tak się rzecz ma z błędem antropologicznym indywiduali-
zmu i kolektywizmu – to nie może dziwić fakt, że wszelkie przeja-
wy życia człowieka, czy to na płaszczyźnie indywidualnej, rodzin-
nej, czy społecznej – wyrastające z osobowej wizji człowieka muszą 
być traktowane nie tylko jako swoiste ciało obce, które należy zwal-
czyć, ale nawet swoista potwarz, obelga, wobec których indywi-
dualizm i kolektywizm nie mogą przejść obojętnie. Szczególnie 
widoczne jest to na przykładzie podejścia indywidualizmu i ko-
lektywizmu do różnych naturalnych dla człowieka form przyjaźni-
miłości, a także tego, co przyjaźń i miłość ta czyni w życiu indywi-
dualnym i społecznym 7. Indywidualizm i kolektywizm świadome 
ich roli pragną je przekształcić w egoizm bądź to indywidualistycz-
ny, bądź to klasowy, grupowy. Tym samym błędy te szkodzą całej 
strukturze życia społecznego i występującym w niej kręgom życia 
ludzkiego. Egoizm bowiem wyklucza życzliwość, ofiarność, cierpli-
wość, zdolność do służby i poświęcenia oraz szereg innych rzeczy – 
czyli to wszystko, co bywa w praktyce życia ludzkiego czynnikiem 
koniecznym dla istnienia każdej formy życia społecznego.

6 Stąd stan walki widoczny jest również w języku potocznym obecnym w ca-
łej kulturze, języku, który nie może obejść się bez takich wyrażeń, jak: wojny, 
fronty wyborcze, strategie i taktyki defensywne i ofensywne, batalie, starcia, 
kampanie itp. Towarzyszy temu przekonanie, że wszelki czas pokoju i spoko-
ju – jest tu czasem przygotowania do wojny lub czasem „leczenia ran” po wojnie. 
Wszyscy jednak oczekują ostatecznego starcia, które ma rozstrzygnąć o przy-
szłych losach. Starcie to nie tylko wiązane jest z pokonaniem przeciwnika celem 
uzyskania dominacji, lecz najczęściej z jego zniewoleniem, a nawet z unicestwie-
niem. Tym samym kolektywizm, jak i indywidualizm podzielają ideologię suk-
cesu „po trupach”, gdzie zwycięstwo nie ma nic ze szlachetnej rywalizacji, lecz 
jest wojną totalną „na unicestwienie”, posiłkującą się nienawiścią i pogardą dla 
tych, którzy stoją naprzeciw tym błędom antropologicznym.

7 Stanowią one nie tylko konieczny zaczyn i fundament wszelkich natural-
nych wspólnot ludzkich od rodziny aż do państwa i relacji międzypaństwowych. 
Są one także czymś nieodzownym do zaistnienia indywidualnej działalności 
człowieka składającej się na całą kulturę, poniekąd pełnią rolę czynnika katalizu-
jącego i wyzwalającego istnienie całej ludzkiej kultury.
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2. Błędy antropologiczne i ich społeczne skutki

Widzimy zatem, że spór o prawdę o człowieku, leży u podstaw 
rozumienia współczesnej kultury, ekonomii, prawa, wychowania, 
edukacji, polityki. Błędy i zafałszowania wizji człowieka mogą skut-
kować i faktycznie skutkują rozlicznymi formami zła. Ale pojawiają 
się tu pytania: Jak właściwie pojąć kolektywizm i indywidualizm? 
Jakie są ich ideowe źródła, oraz konsekwencje przez nie wprowa-
dzane w realne życie? Gdzie tak naprawdę te dwa stanowiska są 
obecne oraz jak one powstają?
 Mając na uwadze interesującą nas kwestię, warto odnotować, 
że w tradycji filozoficznej kultury Zachodu utrwaliły się liczne wi-
zje człowieka, lecz w sposób szczególny obecne są nadal trzy wiel-
kie ujęcia bytu ludzkiego 8. Wizje te zostały wypracowane przede 
wszystkim na polu filozofii. Są nimi: wizja człowieka jako ducha 
więzionego w ciele (Platon), ducha którego życiem jest myślenie 
(dyskurs); wizja człowieka jako istoty zwierzęcej i zarazem rozum-
nej (Arystoteles), aktualizującej swe potencjalności poprzez kontakt 
poznawczy i amabilny ze światem innych ludzi i rzeczy; oraz wizja 
człowieka jako bytu osobowego (św. Tomasz z Akwinu), rozumne-
go i zarazem wolnego, który ostatecznie żyje i działa dla pozyska-
nia transcendentnego w stosunku do świata celu, który zarazem jest 
Osobą i Źródłem całej rzeczywistości 9. 
 Poprzez szereg wieków żywa obecność tychże wizji człowieka 
stała się przyczyną wzorczą i zarazem teoretycznym uzasadnieniem 
dla formowanych licznych zrzeszeń społecznych i bogatej ludzkiej 
kultury. Nie oznacza to jednak, że wizje te nie ulegały modyfikacji, 
a nawet do pewnego stopnia wzajemnemu przenikaniu się, co jed-
nak nie oznacza, że istnieje między nimi możność dokonania jakiejś 
syntezy. Wręcz przeciwnie, takiej syntezy być nie może, gdyż ujęcia 
te są w swej istocie rozłączne i nie do pogodzenia, a tylko jedno 
z nich jest prawdziwe.
 Jak wiemy, to przez znajomość dziejów życia społeczno-
-politycznego czasy nowożytne ostatecznie – po licznych ideowych 

8 Zob. M.A. Krąpiec, Ja – człowiek, Lublin 1991, s. 27-117.
9 Zob. A. Maryniarczyk, Koncepcja bytu a rozumienie człowieka, w: Zadania 

współczesnej metafizyki 5. Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, 
Lublin 2003, s. 73-121.
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perturbacjach – skłonią się ku zmodyfikowanemu, platońskiemu 
obrazowi człowieka, który ostatecznie pojmie byt ludzki na kan-
wie ducha, który jednakże doznaje wyzwolenia na gruncie życia 
społecznego, kolektywnego. Tym samym kolektywizm stanie się 
nurtem antropologicznym dominującym, choć posiadającym róż-
ne postacie. Jego obecność zaznaczy się w klasowym ujęciu życia 
społecznego (marksizm), w ujęciach biologistycznych i ewolucjoni-
stycznych, w rasistowskich wizjach człowieka, bolszewizmie i fa-
szyzmie, a także w liberalizmie, który akcentując istotę człowieka 
w wolności (braku przeszkód do działania), czyniąc z tego zasadę 
działania i organizacji, jednocześnie będzie skłaniał się do ujmowa-
nia człowieka w kategoriach egzemplarza jakiejś większej całości. 
 Próby ucieleśnienia ładu społecznego na kanwie kolektywi-
stycznej antropologii zaowocują nie tylko licznymi zbrodniami, 
lecz także próbą przezwyciężenia kolektywizmu, którym okaże się 
być antropologia indywidualistyczna. I na odwrót – wypaczenia 
i błędy indywidualizmu, zwłaszcza w wersji liberalistycznej, owo-
cujące w praktyce życia społeczno-ekonomicznego kapitalizmem – 
zainspirowały szereg postulatów kolektywistycznych, wśród któ-
rych jest hasło zniesienia wszelkiej własności prywatnej, a także 
tego, co umożliwia jej zachowanie przez człowieka, nabywanie 
i użytkowanie 10. 
 Mimo różnic dostrzegamy jednak, że zarówno kolektywizm, jak 
i indywidualizm będzie traktował jednostkowego, realnego czło-
wieka raczej jako towar i budulec (tzw. zasoby ludzkie!) niż byt su-
werenny i godny, posiadający rozumną wolność w granicach praw-
dziwego dobra. Stąd dla tych błędów antropologicznych właściwą 
będzie nie tylko deprecjacja przyrodzonych praw człowieka, lecz 
swoista inklinacja do eugeniki. Zresztą, jak ukazują to dzieje, spo-
łeczności nabudowane na kolektywizmie bolszewickim, czy też 
narodowo-socjalistycznym, podobnie jak społeczności zdomino-
wane ideologią indywidualistyczną w postaci liberalizmu – będą 
praktykowały eugenikę w swych krajach, czy to za pomocą abor-
cji, eutanazji, sterylizacji, czy też prawa małżeńskiego, prokreacyj-
nego i imigracyjnego. Działalność ta będzie oczywiście wychodzi-
ła z właściwego dla siebie obrazu człowieka, lecz w praktyce nie 

10 Chodzi tu rzecz oczywista o rodzinę, a także takie zrzeszenia społeczne, jak 
gmina (społeczność lokalna) oraz społeczność narodowa.

Spór...9 
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będzie się wiele różnić w swym zbrodniczym charakterze 11. Spajać 
ją będzie kult progresu, który pojęty zasadniczo jako stan pomnaża-
nia zamożności oraz władztwa człowieka nad przyrodą – nie będzie 
w praktyce progresem dla wszystkich, lecz dla wybranych. Sam 
zaś progres będzie tutaj wiązany z doskonaleniem narzędzi ludz-
kich (środków do życia) i wiarą w to, że przyniesie on powszechną 
szczęśliwość na Ziemi. Ta zaś zarówno przez kolektywizm, jak i in-
dywidualizm postrzegana bywa w kategoriach utylitarystycznego 
hedonizmu wspartego terryzmem, czyli wizją świata i życia ludz-
kiego, który zawęża się jedynie do naturalnego środowiska, przyro-
dy, natury z wykluczeniem celu transcendentnego, jakim jest Bóg. 
 Samo pojawienie się idei transcendentnego celu ludzkiego życia, 
który nie może być ani osiągnięty przez dobra skończone (naturalne 
środki), ani nie polega na gromadzeniu dóbr skończonych – bywa 
zarówno przez indywidualizm, jak i kolektywizm traktowane jako 
niebezpieczne zagrożenie i czynnik stymulujący człowieka do alie-
nacji. Stąd podejmowana jest przeciwko niemu jawna lub ukryta 
walka, której namacalnym, dowodem jest dyskredytacja samej reli-
gii, a także realistycznej filozofii metafizyczne, czyli dwóch rzeczy-
wistości, które na sobie właściwe sposoby ukazują godność czło-
wieka, jego wolność, a także ostateczne przeznaczenie, które nie 

11 Warto w tym kontekście sięgnąć choćby do haseł encyklopedycznych, by 
uświadomić sobie rozmiar i rozmach praktyk eugenicznych w różnych krajach 
świata, zob. <http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics>. Praktyki te dzisiaj posze-
rzają paletę swych środków, choćby z racji postępu w genetyce i powszechne-
go upadku wykształcenia filozoficznego. Jednakże, czy sama eugenika mogłaby 
mieć miejsce tam, gdzie jest faktyczna zgoda, co do tego, iż człowiek jest osobą? 
Absolutnie nie! Stąd odrzucenie we współczesnej kulturze osobowej wizji czło-
wieka lub też jej nieobecność w umysłach ludzi nauki, polityki, kultury otwiera 
drogę do „hodowania i ulepszania ludzi” według przyjętych standardów celem 
uzyskania profitów. A zatem czysty utylitaryzm, połączony z instrumentalizacją 
człowieka. Tym samym życie człowieka i sam człowiek zrównuje się w statusie 
bytowania z psem lub marchewką. Brak personalizmu najczęściej jednak przy-
gotowuje człowiekowi los tucznika trzody chlewnej! Gdzie nie ma poszanowa-
nia dla osobowej godności człowieka i wypływających z niej praw, tam prędzej 
czy później czeka człowieka jakaś „rzeźnia” i to na masową skalę. Czyż człowiek, 
zwłaszcza w dwudziestym wieku, częstokroć nie był postrzegany i nie pełnił 
funkcji „zasobów ludzkich danych do eksploatacji”, czy nie był „mięsem armat-
nim”? Czyż dzisiaj tylko jednego dnia na całym świecie nie dokonuje się zabi-
jania przeszło stu tysięcy nienarodzonych dzieci? Oto są także jawne przejawy 
braku osobowej wizji człowieka. 
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może sprowadzać się jedynie do posiadania i korzystania z dóbr 
skończonych 12.
 Warto tu nadmienić, że znajomość wizji kolektywistycznych i in-
dywidualistycznych, zwłaszcza niesionych przez myślicieli z kręgu 
socjologii, a także przez ideologów politycznych, może rzucić wie-
le cennego światła na dokonujące się na naszych oczach przemia-
ny życia społecznego (budowę „nowych” porządków światowych, 
społecznych), które przecież muszą mieć swe ideowe zaplecze 
w przyjętych wizjach człowieka. Jeśli zatem bywają one czynnikiem 
wzorczym dla organizowania się ładu społecznego – to muszą one 
także skutkować pejoratywnie w dziedzinie prawa lex, niwecząc 
jego analogiczność i w ogóle ludzki charakter. Podobne skutki po-
wodują one w ekonomii, pedagogice, edukacji, praktyce komunika-
cji międzyludzkiej.
 Indywidualistyczne i kolektywistyczne wizje człowieka nieste-
ty są niedostatecznie znane na polu dyskursu społecznego, w ogó-
le filozoficznego, a także humanistycznego i ekonomicznego. Ro-
zumienie ich zgubnych konsekwencji praktycznych w polityce, 
strukturze państwa, organizacji kręgów ludzkiego życia – winno 
stanowić przedmiot studiów i namysły, zwłaszcza że negatywne 
konsekwencje kolektywizmu i indywidualizmu wydają się nasilać 
we współczesnym świecie 13. Nie oznacza to jednak, że nie były pro-
wadzone badania nad nimi. Przeszło sto lat temu zwrócił na nie 
uwagę Kościół katolicki poprzez swe nauczanie (np. Rerum nova-
rum), a także wielkie grono uczonych katolickich, zaś w Polsce Hen-
ryk Romanowski 14. Dostrzeżono, że wspólną cechą kolektywizmu 

12 Tym samym kolektywizm i indywidualizm musiały stanąć do ideowej wal-
ki z personalistycznym pojmowaniem człowieka i z niesioną przez personalizm 
wizją ładu społecznego. Musiały wypowiedzieć wojnę zrodzonej przez persona-
lizm ludzkiej kulturze. 

13 Zob. A. Maryniarczyk, Źródła dehumanizacji współczesnej kultury i polityki, 
w: Polityka a religia. Przyszłość cywilizacji Zachodu, red. P. Jaroszyński, Lublin 2007, 
s. 15-32.

14 Henryk Romanowski był polskim filozofem i teoretykiem życia ekonomicz-
no-społecznego, publicystą i tłumaczem, obrońcą kultury katolickiej. Szokujący 
jest fakt, że do chwili obecnej nie ustalono danych biograficznych Romanowskie-
go ani także losów jego życia, przebiegu edukacji, miejsca pracy zawodowej. Być 
może nazwisko to jest pseudonimem jakiejś osoby duchownej, która nie chciała 
ujawniać swej tożsamości. Wiadomo jedynie na podstawie danych z Archiwum 
Uniwersyteckiego KUL, że w listach między innymi z 6 kwietnia 1935 prosił 
o wysłanie korespondencji do niego na adres: Warszawa, ul. Kościelna 6/6, zaś 
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i indywidualizmu są dążenia do autonomizacji poszczególnych sfer 
i działań człowieka od ludzkiego dobra moralnego; takie ich po-
strzeganie jakby nie były w ogóle działaniami człowieka i dziedzi-
nami jego życia; jakby były one wolne od tego, czy przybliżają, czy 
też oddalają człowieka od ostatecznego celu (Boga). 
 Kolektywizm i indywidualizm wydają się nie tylko ignorować 
fakt przyporządkowania każdego człowieka do ostatecznego celu 
ludzkiego życia (czyli do Boga!), lecz także na wiele sposobów cel 
ten zwalczają, próbując w jego miejsce dać coś innego. Z tego tytu-
łu winny one być traktowane jako jedno z wielkich zagrożeń dla 
człowieka, bo zwalczając naturalny porządek, którego właśnie wy-
razem jest przyporządkowanie człowieka i wszelkich jego działań 
do ostatecznego celu życia ludzkiego są także źródłem i zaczynem 

8 sierpnia 1935 na adres: Warszawa, Krakowskie Przedmieście 6. Romanowski 
upatrując w poznaniu filozoficznym ideowych podstaw dla całej kultury ludz-
kiej, zmierzał do obrony zarówno myśli chrześcijańskiej (katolickiej), jak i samej 
religii przed jej zagrożeniami i deformacją płynącą ze strony materializmu i ate-
izmu, a także przed ideologiami wprost lub pośrednio z nich wypływających. 
Twórczość filozoficzna Romanowskiego, poprzedzona pracami z dziedziny eko-
nomii, powstawała w ramach filozofii klasycznej (arystotelesowsko-tomistycz-
nej), autonomicznej w stosunku do nauk szczegółowych, jak i samej wiary religij-
nej, choć jednocześnie otwartej na dopełnienie jej ze strony poznania religijnego. 
Jej owocem jest oryginalna koncepcja życia ekonomicznego-społecznego oraz 
filo zofia kultury i cywilizacji, a także filozoficzna krytyka szeregu nowożytnych 
nurtów filozoficznych, które – zdaniem Romanowskiego – negatywnie wpływa-
ją na kulturę ludzką, a w sposób szczególny na życie moralne człowieka i jego 
religijność. Na gruncie nauki polskiej Romanowski przyczynił się do pogłębienia 
rozumienia doktryny H. Bergsona, K. Joëla, E. Renana, upowszechnienia zwłasz-
cza w dziedzinie życia ekonomicznego katolickiej nauki społecznej oraz koniecz-
ności umocnienia i rozwoju realistycznej filozofii tomistycznej. Był autorem sze-
regu prac, w tym m.in: Spółki rolnicze elewatorowe w Niemczech, Petersburg 1904; 
Kooperacja kredytowa wiejska na Litwie, Kraków 1905; Solidaryzm. Nowa teorja etycz-
na i społeczno-ekonomiczna, Warszawa 1909; Wstęp do ekonomji społecznej chrześci-
jańskiej, Kraków-Warszawa 1910; Ekonomja społeczna a religia i filozofia 1911; Obrót 
bezgotówkowy, Warszawa 1928; Stara a nowa metafizyka, Warszawa-Kraków 1923; 
Nowa filozofja. Studjum o Bergsonizmie, Lublin 1929/1930; Filozofia cywilizacji. Pro-
legonena 1923; Renan i Bergson. Szkic porównawczy, Warszawa 1931; Aktualność filo-
zofii tomistycznej, Warszawa 1931 (odbitka z „Przeglądu Katolickiego”); Filozofia 
cywilizaji. Prawa realne cywilizacji, jej ideały, typy i pochód, Warszawa 1933-1934; 
Teoria ewolucji gatunków wobec faktów i metafizyki, Warszawa 1934. Romanowski 
dokonał także tłumaczenia z języka francuskiego pracy G. D’Azambuja, Szczęście 
doczesne. Studjum filozoficzne i społeczno-ekonomiczne, Warszawa 1909. W okresie 
międzywojennym publikował swe prace na łamach czasopism katolickich („Ate-
neum Kapłańskie”, „Przegląd Katolicki”).
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największej ludzkiej tragedii, jaką jest rozminięcie się z celem osta-
tecznym życia ludzkiego, tj. Bogiem. Walka z religią (Objawioną), 
a zwłaszcza z chrześcijaństwem niosącym osobową wizję człowie-
ka, stanie się integralnym elementem kolektywizmu, przy czym 
będzie toczona z różnych racji. Indywidualizm będzie upatrywał 
w religii i istnieniu Boga, Który zbawia – ograniczenia, a nawet ne-
gacji wolności człowieka. Będzie traktował religię i Boga jako swo-
istą potwarz, która stoi w sprzeczności z jego samozbawczymi ten-
dencjami, z autarkizmem i autonomizmem, bez których obejść się 
nie może. Kolektywizm zaś upatrując przeważnie w państwie czyn-
nika zbawczego, będzie negował religie i Boga, widząc w nich nie-
bezpieczny zespół czynników alienujący człowieka i tym samym 
uwłaczający państwu jako zbawcy człowieka.

3. Kolektywizm i jego istota na przykładzie 
marksizmu 

Do ukształtowania kolektywistycznej wizji człowieka przyczynił 
się – chyba najmocniej w kulturze współczesnej – marksizm w licz-
nych swoich wersjach 15. Niósł on wizję człowieka jako emanatu 
kolektywu, emanatu niesuwerennego, którego specyfika ujaw-
nia się dopiero poprzez odniesienie go do społeczności zorgani-
zowanej w antagonizujące z sobą grupy społeczne zwane klasami 
społecznymi.
 Zdaniem marksistów, emanat ten nie posiada swego autono-
micznego celu życia, cel ten niejako jest mu nadawany przez zor-
ganizowaną społeczność. Nie posiada on wsobnej godności ani też 
faktycznie nie jest suwerenem. Wraz z tym pozbawiony jest tego, co 
wiążemy z podmiotowością prawną i zdolnością do samostanowie-
nia o sobie. Buduje on wraz z innymi „masy społeczne” wraz z wy-
stępującymi w nim strukturami i warstwami. Człowiek jako jednost-
ka pojawia się tu jako wynik „gry stosunków społecznych” i owoc 
pracy, która jest swoistym podbojem środowiska życia kolektywu. 

15 W sposób szczególny klasową wizję życia społecznego utrwaliły w kultu-
rze różne odmiany marksizmu oraz nurty myślowe powstałe przez modyfika-
cje założeń marksistowskich (M. Bucharin, O. Lange, E. Bernstein, K. Kautskuy, 
O. Bauer, M. Adler, J. Hochfeld, M. Weber, G. Lukás, A. Gramsci, A. Labriola, 
K. Korsch, A. Kojeve).
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Temu ujęciu człowieka towarzyszy materialistyczna ontologia oraz 
utylitarystyczna etyka.
 Praca oraz toczące się w kolektywie życie są czynnikami antro-
potwórczymi. Człowiek jest tu po prostu funkcją swej społeczności. 
Winien się zgodzić ze swym statusem bytowania i uświadomić so-
bie, że jako wytwór kolektywu winien mu nie tylko wdzięczność, 
lecz przede wszystkim posłuszeństwo bez granic. Tym ujęciom to-
warzyszy materialistyczna ontologia, głosząca wszechobecny de-
terminizm, często ujmowany poprzez pryzmat nauk biologicznych 
i występujące w nich prawidłowości. To sprawia, że człowiek jawi 
się tutaj jako emanat świata materialnego, jest dzieckiem natury, 
a dokładnie mówiąc społeczności, która rodząc człowieka jedno-
cześnie zyskuje prawo do władztwa nad nim, czego wyrazem jest 
kolektywne wychowanie, edukowanie, kolektywna praca, kolek-
tywne uczestnictwo w całej kulturze, a także kolektywny osąd, jaki 
stosuje się do jednostki, widząc w niej niesamodzielny element, któ-
ry powinien jak najszybciej uwierzyć, że jego szczęście polega na 
absolutnym złączeniu się z kolektywem.
 W swym podejściu do ładu społecznego, pojmowania samego 
człowieka – kolektywistyczny marksizm nie był do końca orygi-
nalny 16. Także wcześniejsze od marksizmu koncepcje antropolo-
giczne myślicieli nowożytnych (N. Machiavelli, T. Hobbes, J. Har-
rington, J.J. Rousseau, A. Smith, J. Bentham, D. Ricardo, J.B. Say, 
G.W. Hegel i inni) akcentowały wizję ładu społecznego jako swoi-
stej gry zespolonych elementów, a nawet wojny toczącej się między 
danymi zrzeszeniami ludzkimi. Widziały one w życiu społecznym 
nie tyle środek do doskonalenia człowieka w jego pełnym i inte-
gralnym wymiarze, co dziedzinę walki o panowanie jednej grupy 
nad drugą 17. Polityka stała się tutaj dziedziną realizacji danej dok-
tryny (ideologii), ekonomia dziedziną wytwarzania bogactwa, pra-
wo narzędziem ucieleśniania zamysłów władzy, organizującego 

16 Ideowe źródła teorii klas w tym materializmie sięgają z jednej strony 
 liberalnych, ekonomicznych koncepcji życia społecznego, z drugiej strony inspi-
rowane są przez myślenie utopijne, wątki mesjanistyczne zaczerpnięte z cywi-
lizacji żydowskiej. Zob. J. Baszkiewicz, F. Ryszka, Historia doktryn politycznych 
i prawnych, Warszawa 1979, s. 359-363. 

17 Problemy te interesująco opisuje i wyjaśnia w swej pracy M.A. Krąpiec, 
Człowiek i polityka, Lublin 2007, s. 9-22; 51-125.
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 społeczność w myśl przyjętej wizji człowieka 18. Koncepcje te przejął 
kolektywistyczny marksizm, dokonując w nich pewnej modyfika-
cji, lecz przy zachowaniu ich pierwotnego charakteru.
 Przyswojona przez marksizm materialistyczna, biologistyczna 
wizja człowieka jako egzemplarza gatunku, egzemplarza klasowe-
go, postulowała kształtowanie ładu społecznego na drodze d y k -
t a t u  k l a s y  p a n u j ą c e j. Ów dyktat, a de facto należałoby po-
wiedzieć despocja, tyrania klasy panującej – stała się podstawową 
kategorią, w ramach której zostanie zdefiniowane prawo stanowio-
ne. Jest ono bowiem d y k t a t e m  k l a s y  p a n u j ą c e j 19. Nie jest 
już ono rozrządzeniem rozumu (konkretnej osoby ludzkiej!) dla do-
bra wspólnego, lecz rodzajem imperatywu, zabezpieczającego inte-
res klasy panującej 20. O jakich interesach jest tu mowa? 
 Chodzi o interesy ekonomiczne, majątkowe, gdyż to one sto-
ją najwyżej w hierarchii dóbr i ich wielkość oraz jakość decydują 
o faktycznej sile i uprawnieniu do sprawowania władzy. Jest tu więc 
i materializm, i utylitaryzm, jest przede wszystkim negacja istnienia 
jakiegoś transcendentnego w stosunku do przyrodzonego świata 
celu ludzkiego życia. Tego celu nie ma stąd jednostka, która jest poj-
mowana w kategoriach bytu przypadłościowego – musi mieć swój 
cel, którym jest realizacja dobra kolektywu. Jednostka istnieje dla 
kolektywu, przez kolektyw i dzięki kolektywowi. Nie może „być 
obok” i „poza” kolektywem, bo złem jest pogwałcenie swoistego 
„kolektywistycznego porządku naturalnego”.
 Kolektyw skoro posiada wszystko, ma prawo do wszystkiego, bo 
przecież – tak twierdzą kolektywiści – podstawą władzy jest stan po-
siadania. Przyjmuje się tu zasadę, że zakres, jakość i ilość posiada-
nia wyznaczają obszar i realną możność sprawowania władzy. Jest 
to stanowisko, które kolektywistyczny marksizm prawdopodobnie 
odziedziczył po J. Haringtonie, którego utopijne pomysły Marks 

18 Dostrzegamy, że na gruncie kolektywistycznego marksizmu z życia spo-
łecznego zaczęto usuwać nie tylko podmiotowość człowieka jako suwerena, ob-
darzonego godnością i wolnością, ale także jego naturalne zasady i fundamenty 
każdej ludzkiej społeczności, tj. przyjaźń i solidaryzm.

19 Zob. J. Zajadło, Marksistowska teoria prawa, w: Leksykon współczesnej teorii 
i filo zofii prawa, red. J. Zajadło, Warszawa 2007, s. 185.

20 Zob. M.P. Kariewa, Teoria państwa i prawa, tłum. J. Baliński, Warszawa 1951, 
s. 23, 33-35.
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 dobrze znał 21. Warto tu także odnotować, że kolektywizm ten widział 
fundament życia społecznego przede wszystkim w materialnych 
środkach, tak jak i sile fizycznej, która zawsze jest z nimi związana 22. 
  Szczególny wymiar kolektywistycznej antropologii marksi-
zmu, fundującej kolektywistyczny ład społeczny, ukaże się przed 
nami, gdy zwrócimy naszą uwagę na kategorię tzw. klasy społecz-
nej stosowaną szeroko przez marksistów 23. K. Marks, F. Engels oraz 
W.I. Lenin na bazie materializmu dialektycznego i historycznego – 
wypracowali najbardziej znane i najbardziej wpływowe w czasach 
nowożytnych rozumienie klas społecznych, które w niemałym 
stopniu przeniknęło do nauk społecznych, ze szczególnym wpły-
wem na socjologię, ekonomię, pedagogikę, nauki prawne. W tym 
aspekcie nie sposób tutaj przecenić marksizmu, którego wiele tez 
będzie powielanych przez te dyscypliny, lecz przede wszystkim 
asymilowany będzie sam kolektywizm.
 Antropologia kolektywistyczna ucieleśniona w ideologii rywali-
zujących z sobą klas społecznych jest także fundamentem marksi-
stowskiej wizji polityki, prawa, państwa, ekonomii, wreszcie posia-
da zasadnicze znaczenie dla zrozumienia historii i kresu dziejów, 
jakim ma być wizja życia społecznego o charakterze bezklasowym. 

21 Zob. A. Krawczyk, Myśl społeczna Jamesa Harringtona: historyczne kontrower-
sje, Lublin 1997; M. Goldie, The Civil Religion of James Harrington, Cambridge 1987; 
A. Krawczyk, Koncepcja władzy Jamesa Harringtona (u progu nowożytnych poglą-
dów), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Lubin 1976, vol. XXXI, 
4, sectio F, s. 59-86; A. Krawczyk, Myśl społeczna Jamesa Harringtona, „Folia Socien-
tiarum Lublinensis” vol. 27, 1985, Hum. 1, s. 37-43.

22 Nie zapominajmy również, że antropologia ta postulowała usunięcie na-
turalnych ludzkich zrzeszeń (rodziny, narodu-społeczeństwa, państwa), gdyż te 
w świetle założeń tej antropologii jawiły się jako twory historyczne i przejścio-
we, a zarazem takie, które wymagają likwidacji, bo ich trwanie zakłada istnienie 
minionego porządku społecznego. Tutaj objawia się kolejna teza kolektywizmu, 
która podzielana też bywa przez indywidualizm. Jest nią przekonanie o tym, 
że wszystko się zmienia, że zmiana jest czymś permanentnym i nieuniknionym 
i ostatecznie, mimo perturbacji, prowadzi ona do progresu, czyli postępu, stanu 
doskonalszego niż wcześniej.

23 Choć na przestrzeni dziejów w wielu społecznościach da się wyróżnić gru-
py społeczne (rodzinę, ród, plemię, klan, ułus, lud, szczep, orda inne), powiąza-
ne z sobą czy to więzami krwi, czy wspólnym rodzajem działalności wytwórczej, 
czy to podobnym statusem ekonomicznym, intelektualnym, moralno-obyczajo-
wym, społecznym, etnicznym – to jednak klasy społeczne i wizja życia społecz-
nego w kategoriach klasowych – jest dziełem czasów nowożytnych i nowożytne-
go spojrzenia na życie społeczne człowieka.
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 De facto cała frazeologia marksizmu 24 wprost i pośrednio od-
nosi się do kolektywistycznej antropologii wyrażanej w teorii klas 
społecznych. 

Co do mnie – pisał Marks – to nie przypada mi ani zasługa odkrycia 
istnienia klas w społeczeństwie nowoczesnym, ani zasługa odkry-
cia ich walki między sobą (...). To, co ja wniosłem nowego, polega na 
udowodnieniu: 1) że istnienie klas związane jest tylko z określony-
mi historycznymi fazami rozwoju produkcji; 2) że walka klas prowa-
dzi nieuchronnie do dyktatury proletariatu; 3) że owa dyktatura jest 
sama tylko przejściem do zniesienia wszelkich klas i do społeczeństwa 
bezklasowego 25. 

4. Geneza człowieka i form życia społecznego 
w świetle kolektywizmu marksistowskiego 

Za istnienie klas (i  f a k t y c z n i e  z a  z a i s t n i e n i e   s a m e g o 
c z ł o w i e k a!), zdaniem Marksa, odpowiada forma produkcji 
środków do życia (praca). Trywializując jego stanowisko, można 
powiedzieć, że pierwszy człowiek – to małpa nauczona pracy we 
wspólnocie z innymi małpami. Jest więc u początków antropologii 
Marksa akceptacja ideologii ewolucjonizmu, jest materializm, jest 
naturalizm 26. 
 Z uwagi na to, że w tak zwanym społeczeństwie pierwotnym 
(pierwszej, postulowanej przez Marksa formie kolektywnego życia 

24 Chodzi tu o takie ideologiczne elementy frazeologii marksistowskiej jak: 
alienacja, antagonizm klasowy, awangarda klasowa, baza i nadbudowa, burżu-
azja, dyktatury proletariatu, hegemonii klasy społecznej, historycznej misji pro-
letariatu, ideologii i ideologicznej walki, internacjonalizmu, kapitalizmu, kla-
sowego interesu, komunizmu, konfliktu, kultury, materializmu historycznego 
i dialektycznego, moralności, państwa i prawa, partii, polityki, postępu, pracy, 
religii, rewolucji, socjalizmu, społeczeństwa, sprawiedliwości, świadomości kla-
sowej, światopoglądu, władzy, wojny i inne. Są one nawet – zdaniem samych 
marksistów – pochodną kolektywistycznego ujmowania bytu ludzkiego. 

25 List K. Marksa do J. Wedemeyera z 5 marca 1852 r., cyt. za: Materializm 
historyczny, red. F.W. Konstantinowa, tłum. M. Borkowicz i in., Warszawa 1955, 
s. 175-176.

26 Marks pisał: „To, że fizyczne i duchowe życie człowieka jest nierozdzielnie 
związane z przyrodą, znaczy tyle tylko, że przyroda jest nierozdzielnie związana 
z sobą samą, gdyż człowiek jest częścią przyrody”. K. Marks, Rękopisy ekonomicz-
no-filozoficzne z 1844 roku, w: tegoż, Dzieła, Warszawa 1960, s. 552.
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człowieka) siły wytwórcze były słabe, wydajność pracy niska – nie 
istniały klasy społeczne. Ich pojawienie się jest związane ze „zwy-
rodnieniem” życia ludzkiego przez fakt zaistnienia własności pry-
watnej oraz rodziny wyemancypowanej ze wspólnoty pierwotnej. 
„Zwyrodnienie” to – pociągnęło za sobą kolejne wynaturzenie 
w postaci nierówności majątkowej, która sprawiła, że bogatsi stali 
się panami biedniejszych, bogacąc się przez okradanie wytwarzanej 
przez innych tzw. wartości dodatkowej 27. Dobrobyt bogatych jed-
nej grupy ludzkiej jest zatem skutkiem gwałtu, okradania, zaś bieda 
ubogich skutkiem zawłaszczenia tzw. wartości dodatkowej. 
 Kolektywizm wytwarza tu nowe rozumienie własności prywat-
nej jako „dowodu” na istnienie niesprawiedliwości jako źródła wła-
dzy jednego człowieka nad drugim, wreszcie jako środka alienacji 
człowieka. Tak oto, zdaniem marksistów, rozpoczął się swoisty dra-
mat dziejowy ludzkości, prowadzący do zaistnienia klas społecz-
nych, który zawsze wiąże się z wyzyskiem dokonywanym przez 
klasy posiadające na klasach ubogich. Wyzysk ten to – zdaniem 
Marksa – uniwersalna forma i zasada niewolnictwa i zniewalania 
człowieka, to panowanie bogatych nad biedniejszymi, skutkujące 
zawsze tym, że bogaci są coraz bogatsi, a biedniejsi coraz bardziej 
pogrążeni w nędzy. 
 Kolektywiści marksistowscy twierdzą, że wraz z własnością 
prywatną, autonomiczną rodziną, klasami pojawiło się także pań-
stwo wraz z prawem i całym aparatem ucisku. Jak twierdził Engels: 

27 Wedle marksistowskiej antropologii kolektywistycznej, każda społecz-
ność klasowa – to społeczność zantagonizowana, to pole ścierania się „sprzecz-
nych” (przeciwstawnych), wzajemnie się wykluczających interesów klasowych. 
Współpraca między klasami nie jest możliwa, jest zawsze iluzoryczna, przyno-
sząca szkody. Toczona przez klasy walka jest walką „na śmierć i życie”. Z tej 
też racji każda klasowa społeczność jest skazana na zagładę. Marksizm i jego 
 ideologia pragnie tej zagłady, stanowi ideowe zaplecze, jak dokonać zagłady kla-
sowego społeczeństwa. Czołowe miejsce w tej ideologii pełni klasa robotnicza, 
która jest jakby „nowym narodem wybranym” posiadającym zbawczą misję, 
w której uczestniczą wszyscy wchodzący w jej skład. Zdaniem marksistów, roz-
wój każdej klasy jest związany z uzyskiwaniem przez jej członków świadomości 
klasowej, która zaczyna pełnić rolę integrującą. Klasy przechodzą fazy od tzw. 
„klasy w sobie” (nie do końca świadomej masy ludzkiej) do „klasy dla siebie”, 
czyli zrzeszenia z jasną ugruntowaną ideologią, świadomą zarówno swych inte-
resów, jak i misji. Każda klasa walczy z innymi klasami niejako na trzy sposoby: 
na płaszczyźnie ekonomicznej, politycznej i ideologicznej. Najpełniejszy wyraz 
tej walki odnajdziemy w walce partii politycznych, które zawsze są narzędziami 
do realizacji interesów klasowych. Partia jest najwyższą formą organizacji klasy. 
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ponieważ państwo powstało z potrzeby utrzymywania w karbach 
przeciwieństw klasowych, a jednocześnie samo powstało wśród kon-
fliktów klasowych, to z reguły jest ono państwem klasy najsilniejszej, 
ekonomicznie panującej, która przy jego pomocy staje się również klasą 
panującą politycznie i w ten sposób zdobywa nowe środki do ciemięże-
nia i wyzyskiwania klas uciskanych 28.

 Koncepcję kolektywistyczną życia społecznego K. Marksa roz-
wijał W. Lenin. Dowodził on, iż:

klasami nazywamy wielkie grupy ludzi, różniące się pomiędzy sobą 
pod względem zajmowanego przez nie miejsca w historycznie określo-
nym systemie produkcji społecznej, pod względem ich stosunku (prze-
ważnie utrwalonego i prawnie wyrażonego) do środków produkcji, 
pod względem ich roli społecznej organizacji pracy i – co za tym idzie – 
pod względem sposobu otrzymywania i rozmiarów tej części bogactwa 
społecznego, którą rozporządzamy. Klasy – to takie grupy ludzi, z któ-
rych jedna może przewłaszczyć sobie pracę innej, dzięki różnicy pod 
względem miejsca, które zajmują w określonym systemie gospodarki 
społecznej 29. 

 A zatem, zdaniem Lenina, każda klasowa forma życia społeczne-
go musi skutkować ładem społecznym, generującym jakąś krzyw-
dę i niedolę człowieka, w którym system prawa lex strzegący kla-
sowych stosunków społecznych musi jednocześnie zadawać gwałt 
tzw. klasom uciskanym. Konflikty i zwalczanie systemu prawa lex 
przez warstwy uciskane jest w świetle tej wizji procesem natural-
nym i nieuniknionym, który ostatecznie zakończy się, gdy zaistnie-
je społeczność bezklasowa 30. Nie będzie ona potrzebowała istnienia 
żadnego już prawa lex – podobnie jak i istnienia samego państwa.

28 F. Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, Warszawa 1947, 
s. 190.

29 Cyt. za: Materializm historyczny, dz. cyt., 1955, s. 180-181.
30 Ostatecznie w materializmie dialektycznym przyjęto dychotomiczny po-

dział klasowy społeczności (w starożytności: na panów i na niewolników; 
w średniowieczu na feudałów i na chłopów, w czasach nowożytnych: na burżu-
azję i na klasę robotniczą). Tym, co decyduje o miejscu danej klasy w hierarchii 
społecznej, jest jej stosunek do środków produkcji, ta klasa, która nimi zarzą-
dza i dysponuje, która je posiada, jest klasą panującą, naczelną i zarazem uciska-
jącą inne grupy ludzkie. Ona też odgrywa decydującą rolę w państwie, rządzi 
i stanowi prawo, które jest zawsze dyktatem klasy panującej. Klasa panująca to 
klasa posiadająca środki produkcji, ona też wytwarza warstwę społeczną zwaną 
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 Likwidacja antagonizmu klasowego (uwolnienie człowieka od 
zła) może się dokonać, zdaniem K. Marksa, tylko na drodze rewo-
lucyjnej, przez zlikwidowanie klasy posiadającej środki produk-
cji. Zapewnić to może tylko klasa robotnicza, świadoma swej misji 
dziejowej i jej interesów, przez swą dyktaturę, używając wszelkich 
środków, łącznie z terrorem, gwałtem i przemocą. Efektem jej dzia-
łania ma być powstanie jednej wspólnoty równych i wolnych lu-
dzi (komunizmu), uwolnionych od wszelkich zwyrodnień, w tym 
także własności prywatnej, religii i rodziny, czynników, zdaniem 
 Marksa, prowadzących do alienacji. Zostanie to osiągnięte przez 
ludzkość po zlikwidowaniu kapitalistycznej formy życia społecz-
nego, które powiedzie do socjalizmu, czyli społeczności z państwo-
wymi środkami produkcji. Wspólnota komunistyczna jako kres 
dziejów rozwoju ludzkości, jako forma życia bezklasowego nastąpi 
po socjalizmie 31.
 Kolektywistyczna antropologia marksistowska usunie więc 
z polityki dobro człowieka na rzecz interesu klasowego, zamieni 
politykę z realizacji dobra ludzkiego na rzecz władztwa – dyktatury 
klasowej. Polityka ta ostatecznie poprzez unicestwienie wszelkich 
klas ma wybudować swoisty „raj” na całej Ziemi, gdzie każdy każ-
demu będzie równy, gdzie nie będzie żadnych barier dla wolno-
ści wszystkich, zaś konkretne działania jednostek będą ucieleśnia-
ły dobro wszystkich i przez to – dobro jednostki. Wizje te przejmą 
nie tylko marksiści, ale także bogaty nurt neomarksizmu 32. W swej 

 inteligencją, tworzy kulturę i obyczajowość, „używa” religii, która jest tworem 
czysto ludzkim do usprawiedliwienia swej hegemonii klasowej.

31 Zdaniem marksistów, w komunizmie nie będzie istniało już ani państwo, 
ani prawa stanowione, ani jakakolwiek władza polityczna, bo proces dziejowy 
po okresie klasowych walk „narodził” – stworzył doskonałego człowieka, który 
nie tylko ich nie potrzebuje, ale musi od nich się uwolnić, by zrealizować swą 
nową, „prawdziwą naturę”. Ład społeczny na gruncie tak pojętego człowieka – 
to rzeczywistość anarchiczna, gdzie zatraca się różnica między dobrem jednostki 
i dobrem innych ludzi, gdzie niknie różnica między jednostkami, to de facto rze-
czywistość bezwspólnotowa, bo nie ma w niej jednego zasadniczego celu, łączą-
cego wszystkich. Nic więc dziwnego, że zabraknie w nim prawa lex, bo nie bę-
dzie ani podmiotu (źródła prawa w postaci władzy publicznej), ani potrzeby jego 
zaistnienia z racji dobra wspólnego, ani racji rzeczowych, które usprawiedliwiają 
jego istnienie, ani samego życia osobowego człowieka, gdzie dokonywałoby się 
jego promulgowanie. 

32 Zob. Ł. Dominiak, J. Bartyzel, W gąszczu socjalizmów, „Cywilizacja. O nauce, 
moralności, sztuce i religii” nr 19 (2006), s. 36-63.
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działalności będzie zmierzał do wyzwolenia poprzez unicestwienie 
dotychczasowej kultury i form życia społecznego.

5. Kolektywistyczna antropologia w ujęciach 
socjologów 

Z perspektywy poznania zdroworozsądkowego można dostrzec, 
że kolektywistyczna antropologia marksistowska, mimo oczywi-
stych zagrożeń i zafałszowań, jakie niesie, stała się swoistym źród-
łem inspiracji, „teoretyczną bazą ideową” dla wielu myślicieli spo-
łecznych, w tym szczególnie dla wielkiej rzeszy socjologów, którzy 
modyfikując stanowisko marksistów, użyli go do wyjaśniania i opi-
su struktur społecznych i istniejącego w nich porządku 33. Liczne 
socjologiczne ujęcia bytu społecznego, własności, pracy, środków 
produkcji, przemian społecznych, także dokonywane przez socjo-
logów próby stratyfikacji społeczności oraz obecnej w społecznoś-
ciach kultury – przejęły kolektywistyczne ujęcie bytu ludzkiego. 
Tym samym głośne socjologiczne teorie przyczyniły się walnie nie 
tylko do upowszechnienia kolektywistycznej wizji człowieka jako 
takiej i do swoistego uwiarygodnienia samego marksizmu, lecz 
także do ukształtowania wizji porządku społecznego jako układu 
rywalizujących z sobą zrzeszeń ludzkich w oparciu o materializm, 
utylitaryzm i wreszcie ateizm. Sprzyjał temu fakt relatywizmu, 

33 U wielu socjologów wraz z rozróżnieniem społeczności na klasy wyższe 
i niższe doszło do ukształtowania się przekonania o specyficznych cechach ludzi, 
którzy je tworzą. Członkowie klas wyższych (najzamożniejszych) mają charakte-
ryzować się: niską reproduktywnością, ale wysokimi szansami przeżycia; śred-
nim wskaźnikiem destabilizacji życia; bogatą paletą kontaktów towarzyskich; 
kreatywnością osobistą i społeczną; dużą ufnością do władzy; niskim stopniem 
przestępczości. Członkowie zaś klas niższych (ubogich) posiadali: wysoką repro-
duktywność, lecz i umieralność; wyskoki stopień destabilizacji; niski stopień uf-
ności do władzy oraz wynikający stąd dystans; niski poziom przedsiębiorczości. 
Twierdzi się tu, że zachodnie społeczeństwo, mimo klasowego charakteru oraz 
antagonizmu, jaki mu towarzyszy, wytwarza szanse przechodzenia członków 
jednej klasy do drugiej, mamy zatem tu do czynienia z „klasami otwartymi”. Ist-
nieje także możliwość deklasacji, tj. przechodzenia do klas niższych (uboższych 
i mniej poważanych). Sam proces „krystalizacji stanu społecznego”, (ukształto-
wania klas i ich hierarchii, G. Lensky) jest tu wiązany nie tylko z czynnikami na-
tury ekonomicznej, lecz i aspiracjami członków poszczególnych klas. Jego wskaź-
nikiem są tu: zatrudnienie, dochód, edukacja, przynależność rasowo-etniczna.



142 Paweł Skrzydlewski

konwencjonalizmu, agnostycyzmu, jakie „podskórnie” są obecne 
w wielu podejściach socjologicznych. Podejścia te, badając „zmien-
ną świadomość społeczną” oraz takież same „stosunki społeczne”, 
przyjęły w zdecydowanej większości rozstrzygnięcia antropologicz-
ne kolektywizmu, który zyskał „naukowe wsparcie” poprzez „war-
tościowe, naukowe” metody poznania stosowane przez socjologów. 
 I tak czołowy, francuski socjolog E. Durkheim w swej morfolo-
gii społecznej, badającej materialne formy społeczeństwa, odwołuje 
się do pojęcia klasy społecznej i szuka podłoża „świadomości zbio-
rowej”. Klasowa wizja życia społecznego odżywa również u tych 
socjo logów, którzy podejmują refleksję nad życiem społecznym 
w XX wieku 34. Zdaniem takich socjologów, jak: Th. Veblen, Galbait-
hem, A. Gouldner, I. Kristola, D. Bell, A. Touraine, A. Gorz i innych, 
w życiu społecznym (zwłaszcza państw zachodnich, dobrze roz-
winiętych) da się wyróżnić tzw. „nową klasę” posiadającą wysoko 
rozwiniętą wiedzę techniczną (inteligencję techniczną), krytycyzm 
w stosunku do teraźniejszości i przeszłości, umiejętność sprawnego 
zarządzania. Klasa ta nie tylko dąży do emancypacji, lecz także do 
podporządkowania sobie innych klas, a także do tego, by budować 
nową rzeczywistość życia społecznego, która spełnia jej ideały, mo-
ralne, intelektualne (rodem z oświecenia). Posiada ona swą misję 
dziejową do spełnienia. Klasowy charakter społeczności amerykań-
skiej podkreślali również w swych badaniach R.S Lynd i H.M. Lynd, 
W.L .Warner, skupiający się na analizie małych wspólnot miejskich 
(middletown) 35.
 Także M. Halbwachs, będąc kontynuatorem rozważań E. Durk-
heima, posługuje się w charakterystyce porządku społecznego 

34 Pojawiają się tu różnorodne koncepcje tzw. kasy średniej (D. Lockwood, 
H. Hyman, J. Urry, S.M. Lipset, E. Ladd), charakterystycznej dla społeczności 
kapitalistycznej, zindustrializowanej. Mają one nadawać zasadniczy ton całemu 
życiu społecznemu, być gwarantem jego trwania, stabilności ekonomicznej, mo-
ralnej, równowagi politycznej. O przynależności danego człowieka do tej klasy 
zasadniczo decydują czynniki ekonomiczne (zasobność portfela), lecz także ele-
menty kulturowe i obyczajowych. Klasa to przede wszystkim zrzeszenie konsu-
mentów (J. Urry), miarą jej rozwoju jest ilość i jakość jej konsumpcji.

35 Warner widział podstawy klasowe nie tylko w czynnikach ekonomicznych, 
lecz także w kulturowych, w prestiżu. R.S. Lynd dostrzegając w lokalnej spo-
łeczności amerykańskiej przede wszystkim dwie klasy: niższą i wyższą, które 
różniły się sposobami zarobkowania, akcentował, że Ameryka lat trzydziestych 
XX w. jest już społecznością, w której nie ma wolnych, równych i przedsiębior-
czych pionierów, Społeczność lokalna jest polem ścierania się klas i ich interesów.
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i samej struktury społecznej antropologią kolektywistyczną 36. 
Nakazuje ona wiązać fakt istnienia klas społecznych w powiąza-
niu z pamięcią zbiorową oraz problematyką potrzeb, wartości ce-
nionych przez grupy ludzkie. Dla Halbwachsa badanie klas spo-
łecznych dokonuje się przede wszystkim przez badanie realizacji 
potrzeb (wartości, cenionych dóbr). Klasy społeczne różnią się po-
trzebami i środkami ich realizacji. W swych pracach wykazywał on, 
że jednym ze źródeł kryzysu społecznego jest nie tylko daleko po-
sunięta autonomizacja jednostki społecznej spod wpływu jej klasy 
społecznej, lecz także sytuacja, w której dochodzi do wyobcowania 
ze społeczeństwa wielkich grup społecznych, tzw. kas upośledzo-
nych. Klasy społeczne tworzą – jego zdaniem – porządek hierar-
chiczny, są zjawiskiem ze sfery świadomości społecznej. Treść tej 
świadomości klasowej zawiera w sobie ocenę i wizję dobra (po-
trzeby, wartości) cenionego przez członków danej klasy społecznej, 
a także wizję środków, dzięki którym dobro to jest osiągane w okre-
ślonych okolicznościach. Osiąganie dobra, spełnianie potrzeb nie 
jest w danej klasie społecznej możliwe jednakowo dla wszystkich, 
stąd też pojawiają się grupy społeczne, które z czasem kontestują 
cenione powszechnie wartości z racji niemożliwości ich osiągnięcia. 
Współczesna forma życia społecznego (uprzemysłowiona, oparta 
na własności prywatnej), zdaniem Halbwachsa, uniemożliwia osią-
ganie cenionych powszechnie potrzeb (wartości), zwłaszcza przez 
klasę robotniczą. Stąd też przez brak możliwości zaspokojenia po-
trzeb rodzi zjawiska kryzysogenne w życiu społecznym 37.
 Trzeba pamiętać o tym, że kolektywizm socjologów, wywodzą-
cy się od Marksa wpłynął także znacząco na myślicieli amerykań-
skich. Przykładem może tu być nauka o polityce i życiu społecz-
nym utworzona przez politologa i publicystę, Jamesa Burnhama 
(1905-1987). Wypracował on znaczącą teorię życia  społecznego 

36 Do ważniejszych prac M. Halbwachs’a należy zaliczyć: L’évolution des besoins 
dans les classes ouvričres, Paris, 1933; Esquisse d’une psychologie des classes sociales. 
Avec une notice sur l’auteur par Georges Friedmann, Paris 1955; La mémoire collective. 
Ouvrage posthume publié par Jeanne Alexandre, Paris 1950; Morphologie sociale, Paris 
1938.

37 Do mierzenia realizacji potrzeb danej klasy społecznej Halbwachs wykorzy-
stał metodę badania budżetów rodzinnych. Wbrew Marksowi zatem upatrywał 
on podstaw zjawiska klasy społecznej nie w formie produkcji, lecz w potrzebach 
i w sposobie ich realizacji, w praktyce w postaci rodzaju konsumpcji.
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w  oparciu o  kolektywistyczną wizję człowieka 38. Teoria ta akcen-
towała decydujący wpływ na porządek społeczny, jaki wywiera 
klasa menadże rów, stanowiących elitę państwa i społeczeństwa. 
W swej pracy The Managerial Revolution (1941) na tle analizy wyso-
ko uprzemysłowionej społeczności USA, doszedł do wniosku, że 
społeczność ta wytwarza obok klasy posiadaczy środków produkcji 
oraz klasy robotniczej (kategorie marksistowskie) – klasę menadże-
rów, tj. grupę ludzi o wysokich kwalifikacjach, którzy dzięki swojej 
wiedzy oraz aktywności zwielokrotniają zyski i istotnie zmieniają 
strukturę życia społecznego. Zdaniem Burnhama, klasa menad-
żerów rozdzieliła funkcję właściciela od przedsiębiorcy, która do 
XX w. była złączona. Dzięki niej w życiu społecznym nie panuje ani 
kapitalizm, ani też socjalizm. Klasa menadżerów zaczęła dyspono-
wać i zarządzać firmami, została wygenerowana przez wielkie kor-
poracje przemysłowe. 
 Klasa ta jest naczelną rewolucyjną siłą przemian społecznych, na 
niej spoczywa misja dziejowa. Członkowie tej klasy są specjalistycz-
nie przygotowani do swej funkcji, oprócz maksymalizacji zysków 
ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa firmie, planowanie jej 
rozwoju, a także wykreowanie nowego image firmy w społeczności. 
Z uwagi zaś na to, że wytwórczość ekonomiczna jest czynnikiem za-
sadniczym w społeczności, klasa menadżerów zajmuje w hierarchii 
społecznej, wybrane – naczelne miejsce. Członkowie tej klasy po-
siadają gruntowną wiedzę i znajomość ogólnych potrzeb społecz-
ności. Są oni także warunkiem spełnienia się potrzeb społecznych. 
Stają się oni wzorem dla reszty społeczeństwa, a ich samodyscypli-
na, kompetencje i morale stanowi przedmiot naśladowania. Stano-
wią oni elitę społeczną wysoko uposażoną ekonomicznie, zabiegają 
o należny jej społeczny prestiż. Tym samym znika na pewien czas 
z życia społecznego antagonizm między klasą posiadaczy środków 
produkcji (kapitalistami) a klasą robotniczą, nie zwycięża więc ani 
kapitalizm, ani socjalizm – lecz ostatecznie demokracja, którą niesie 
nowa klasa menadżerów (czyli USA!). Widzimy tu zatem u pod-
staw całej tej wizji, nie tylko postrzeganie człowieka jako części 

38 Burnham jako trockista i współtwórca American Worker’s Party był przeciw-
nikiem stalinizmu. Po opuszczeniu partii komunistycznej w 1940, dystansuje się 
od komunizmu, wstępuje do służb wywiadowczych USA (The Office of Strategic 
Services) i zajmuje się analizą strategicznych spraw państwowych. W 1983 za swe 
zasługi dla USA otrzymał z rąk Ronalda Regana Presidential Medal of Freedom. 
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kolektywu, lecz także utylitaryzm, materializm z całą jego ideo-
logią progresu i terryzmu. Burnham przewidywał, że ostatecznie 
działanie klasy menadżerów, którzy nie tylko zajmują się produkcją 
ekonomiczną, lecz także z czasem rządzeniem krajem, wojskiem, 
prowadzi – jego zdaniem – do powstania trzech wielkich państw 
rządzących całym światem: USA, Niemiec i Japonii. Państwa te 
będą toczyły walkę o dominację nad światem. Żywił nadzieję, że 
zwycięstwo przypadnie demokracji amerykańskiej, która zdomi-
nuje świat, niosąc amerykańską formę życia. W swej głośnej pracy 
The Machiavellians. Defenders of Freedom, pod wpływem rozważań 
V. Pareto dochodzi jednakże do wniosków pesymistycznych, a mia-
nowicie, że elity społeczne ostatecznie nie budują wolności i demo-
kracji (ona jest nierealnym marzeniem mas). Toteż, jego zdaniem, 
realna polityka zawsze jest i musi być oparta na sile, elity władzy 
zawsze mają charakter oligarchiczny; dopóki mogą żądzą oszu-
stwem i siłą, mając na uwadze dobro swoje. Ich celem jest utrzyma-
nie się przy władzy i wszystko z tej perspektywy jest środkiem do 
zrealizowania tego celu.
 Także wybitny włoski socjolog i teoretyk ekonomii V.F.D. Pareto, 
inspirowany marksizmem, psychologiczną socjologią, pozytywi-
styczną koncepcją nauki, wypracował wizję życia społecznego jako 
pola ścierania się różnorodnych warstw społecznych, w których na-
czelne miejsce zajmują tzw. e l i t y. Pareto negatywnie nastawiony 
do liberalizmu, demokracji i związanej z nim kapitalistycznej formy 
gospodarki, a także możliwości osiągania w nich postępu społecz-
nego, swymi koncepcjami wyrobił sobie miano „Karola Marksa fa-
szyzmu”. Wyznając naturalizm biologiczny i mechanicyzm, widział 
w życiu społecznym przede wszystkim mechanizm, ale o charakterze 
organicznym, w którym dochodzi do rywalizacji klas społecznych. 
Prawo stanowione staje się tu funkcją i częścią owego mechanizmu.
 Zdaniem Pareto, społeczność ludzka jest s y s t e m e m  s p o -
ł e c z n y m, w którym zmierza się do r ó w n o w a g i  s p o ł e c z n e j, 
będącej dziełem e l i t, czyli wybranych grup społecznych, mających 
misję do spełnienia. Zdaniem tego socjologa, w społeczności doko-
nują się przede wszystkim działania pozalogiczne, czyli niemające 
swego uzasadnienia w poznaniu naukowym (pozytywistycznym). 
Członkowie społeczności działają, kierując się swymi uczuciami, in-
stynktem, czynnikami pozaracjonalnymi. W społeczności przewa-
ża homo irrationalis, z tej przyczyny społeczność ludzka jest nie tyle 

Spór...10 
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dziełem rozumu i natury człowieka, co dziełem irracjonalnych pier-
wiastków tkwiących w człowieku. Pierwiastki te nie podlegają kie-
rowniczej funkcji logiki (rozumu) i odciskają swoje piętno również 
na systemie prawa lex. Grupy społeczne są pochodnymi wspólnych 
ludziom irracjonalnych pierwiastków, różnice klasowe zakotwi-
czone są zatem w różnicach irracjonalnych pierwiastków. Ponadto 
klasy społeczne różnią się także sposobami racjonalizowania swe-
go nieracjonalnego działania. A zatem poznanie społeczności win-
no się dokonywać przez badanie „stanów psychicznych”, które ge-
nerują odpowiednie sobie działania. Zdaniem Pareto, społeczność 
i państwo nie mogą walczyć z irracjonalizmem, bo byłaby to walka 
z samą naturą człowieka. 
 Dla Pareto społeczność jest jednością, równowagą, harmonią 
walczących z sobą zbiorowości ludzkich; walka jest prawem życia 
w ogóle; przeciwstawności oraz sprzeczne interesy są czymś natu-
ralnym, koniecznym i nieusuwalnym z życia społecznego 39. Zda-
niem tego socjologa, wszelkie próby usuwania pierwiastków irra-
cjonalnych są skazane na porażkę, stoją w sprzeczności z naturą 
człowieka, interesami klas, które również walczą o swój byt. Osta-
tecznie rywalizacja w społeczności prowadzi do rozwoju, do uzy-
skania r ó w n o w a g i  społecznej 40. 
 Na tle tej wizji ładu społecznego dostrzegamy, że należy przyjąć 
tezę o tym, iż ludzie nie są równi w swym człowieczeństwie – elitę 
tworzą najlepsi, ci, którzy osiągają najwyższe wskaźniki skuteczno-
ści, siłę, ci którzy posiadają najwięcej władzy. Zdaniem Pareto, eli-
ta pragnie władzy i pragnie podporządkowania sobie mas, ma ona 
do tego prawo, bo jest elitą, bo taki jest naturalny sposób działania 

39 W tym kontekście warto zwrócić uwagę na rozumienie prawa stanowione-
go, które manifestuje swe kolektywistyczne ujęcie człowieka. System prawa lex 
nie może zatem wyrastać i pochodzić od nakazów rozumu ludzkiego, nie może 
ucieleśniać jego zamysłów i prawideł, musi raczej iść za pierwiastkami irracjo-
nalnymi natury ludzkiej i całej społeczności. Właściwie należałoby tutaj zauwa-
żyć, że naturą człowieka jest natura irracjonalna społeczności.

40 Widzimy, że na tle zarysowanego tutaj obrazu życia społecznego niknie 
dobro człowieka jako kryterium oceny i sam cel dokonujących się działań, nik-
nie ono również jako przyczyna wzorcza dla prawa lex. Co więcej, dla Pareto 
w rywalizacji społecznej uczestniczą liczne elementy struktury społecznej, wraz 
z klasami, lecz przede wszystkim walczą elity danych klas. Elity są czynnikiem 
dominującym w życiu społecznym, są czymś bardziej podstawowym niż klasy 
społeczne, gdyż to elity nadają klasom ich charakter. Faktycznie zatem stratyfi-
kacja społeczna to: elity i masy.
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ludzkiego i społecznego. Elita zatem prowadzi walkę z masami. 
Narzędziem elit jest zarówno perswazja, jak i przemoc, terror. Pra-
wo lex to narzędzie elit. Żadna elita nie ma zapewnionej dominacji 
na zawsze, musi się liczyć z tym, że będzie prowadzona walka prze-
ciwko niej, że może kiedyś inna elita dokonać jej likwidacji. 
 Żadna klasa społeczna nie jest predestynowana do tego, by być 
elitą na zawsze i być elitą w ogóle (podobnie jak i masą). W życiu 
społecznym dokonuje się nieustannie zmiana elit, z racji pojawia-
nia się wśród klas społecznych jednostek lepiej przygotowanych 
od innych do walki o byt. A zatem – jak to było widoczne również 
u innych socjologów – Pareto podąża za materializmem i utylitary-
zmem, ubogacając je wątkami biologicznymi i psychologicznymi. 
Jest to jeszcze jeden przykład kolektywizmu, przy czym może on 
zostać nazwany kolektywizmem elitarnym.
 Również rozważania nad życiem społecznym i strukturą spo-
łeczną G.D. Gurvitcha wyrastają z kolektywistycznej antropolo-
gii. Na bazie marksizmu i szkoły Durkheina Gurvitch wypracował 
koncepcje klas społecznych, gdzie były one pojmowane jako duże 
(ilościowo i przestrzennie) grupy ludzkie, zawierające w sobie inne 
zrzeszenia ludzkie. Klasy społeczne były zatem makrostruktura-
mi, charakteryzującymi się nadfunkcjonalnością, odpornością na 
wpływy i przenikaniem czynników o zasięgu globalnym, własną 
strukturalizacją. Klasy radykalnie różnią się między sobą, nie przy-
stają do siebie. Klasy społeczne są makrostrukturami właściwymi 
dla społeczeństw uprzemysłowionych, z dominacją techniki i eko-
nomii, jest ich bardzo wiele i wyraźnie różnią się między sobą. Dla 
Gurvitcha nie ma znaczenia sposób powstania klas społecznych.
 W duchu kolektywizmu patrzy na życie społeczne również Max 
Weber, wybitny socjolog niemiecki. W nawiązaniu do koncepcji 
K. Marksa i neokantyzmu, podkreślał, że klasa społeczna to gru-
pa ludzi uposażona w podobną możliwość zaspokajania potrzeb. 
Przynależność do danej klasy określają zatem, według niego, czyn-
niki ekonomiczne, umożliwiające korzystanie z dóbr – środków, 
czynniki praktyczne związane z kwalifikacjami zawodowymi, dają-
cymi możliwość uzyskiwania dochodu. Proponowana przez niego 
typologia klas społecznych to: 1) klasy posiadające (Besitzklassen); 
2) klasy zysków i dochodów (Erwerbsklassen). 
 Pojęcie klas społecznych jest dla Webera przede wszystkim 
użytecznym narzędziem służącym do stratyfikacji społeczeństwa. 
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Niesie ono jednak kolektywistyczną wizję człowieka z głównymi 
jej mankamentami. Klasy nie są w jego ujęciu podmiotami, siłami 
działań społecznych. Te ostatnie przynależą do jednostek. Każda 
struktura społeczna może być analizowana z trzech aspektów: eko-
nomicznego, kulturowego i politycznego. 
 Obok dających się jasno wyróżnić na podstawie kryteriów eko-
nomicznych klas społecznych, zdaniem Webera, możemy wyróżnić 
stany społeczne, które nie posiadają wyraźnego charakteru. Istnieją 
także w życiu społecznym partie, czyli grupy ludzkie, jakie może-
my wyróżnić, biorąc pod uwagę udział ich członków we władzach 
politycznych. Partie wyrażają interesy klasowe i stanowe, najczęś-
ciej jednak są miejscem rywalizacji członków o władzę, przodow-
nictwo. Klasy społeczne charakteryzują się zawsze pewnym typem 
solidaryzmu, stany czynnikami prestiżu. O fakcie istnienia grup 
społecznych, które są uważane za stany społeczne, informuje nas 
fakt aprobaty i szacunku dla osób przynależących do nich lub też 
fakt pogardy i ubolewania. Warstwy społeczne są zatem określa-
ne przez odniesienie społeczności, klasy do czynników ekonomicz-
nych. Klasy społeczne mają właściwe sobie sposoby redystrybucji 
dóbr wraz z możliwościami ich używania, warstwy społeczne two-
rzą się na bazie określonego prestiżu społecznego. Przynależność 
danej osoby do stanu społecznego i klasy społecznej jest wynikiem 
różnych czynników (losu, oceny wartości, jakie niesie z sobą spo-
łeczeństwo, walorów moralnych). Niejednokrotnie członkowie 
różnych klas (posiadających i nieposiadających) mogą tworzyć 
 jeden stan, charakteryzujący się podobnym stylem życia, wspólno-
tą  ideałów kulturowych, moralnych, intelektualnych 41. Widzimy 

41 Zdaniem Webera, walka klasowa nie ma charakteru wyraźnie polityczne-
go, przybiera postać walki ekonomicznej o: 1) kredyt konsumpcyjny; 2) środki 
utrzymania; 3) dostęp do rynku ekonomicznego; 4) ceny, wartości pracy. Nowo-
czesne życie społeczne wymaga, zdaniem Webera, rozwiniętej i dojrzałej struk-
tury klasowej i stanowej, również politycznej opartej na partiach. Jego zdaniem, 
nowożytny Zachód Europy ukształtował się przede wszystkim pod wpływem 
etyki protestanckiej, niosącej z sobą ethos pracy i oszczędności. W tym kontekście 
prawo lex uzyskuje swoje zdeterminowanie i uposażenie treściowe. Nie jest ono 
jednak odniesione do dobra człowieka ani do naturalnych interpersonalnych re-
lacji nabudowanych na godności człowieka, lecz do klas i warstw społecznych. 
Głównym czynnikiem w stanowiącym niejako cel prawa lex staje się tu interes 
(pojęty i wymierny ekonomicznie) oraz potrzeby grup społecznych. 
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 zatem, że również u Webera jedynym typem antropologii, jaki może 
stać za jego rozważaniami będzie antropologia kolektywistyczna.

6. Człowiek i jego istota z perspektywy 
indywidualizmu

Należy sądzić, że zasadniczy wpływ na wizję życia społeczne-
go jako pola ścierania się antagonistycznych grup społecznych 42 
w czasach nowożytnych wywarł także T. Hobbes, posługujący się 
w swych rozważaniach indywidualistyczną wizją człowieka jako 
bytu biologicznego i czysto naturalnego. Jak pisał Hobbes: 

Co się zaś tyczy pochodzenia, człowiek powstaje niemal tak samo jak 
powstają rośliny. Substancją, z której powstają rośliny, jest sama ziemia, 
którą pod działaniem ciepła kształtuje swoisty ruch ziarna i nadaje mu 
postać rośliny swoistego rodzaju. Podobnie, gdy powstaje człowiek, sub-
stancją, której tworzy się płód jest krew matki, którą zapładnia humor 
obojga rodziców wprawia w ruch i kształtuje, nadając jej postać ludzką 43. 

 Człowiek jest tutaj – podobnie jak to ma miejsce w kolektywi-
stycznym marksizmie – jedynie lepiej zorganizowaną materią, 
istnieje przez nią i dzięki niej. W materii, w życiu biologicznym 
i zmysłowym wyczerpuje się ludzka bytowość, stąd antropologia 
ta stanie przed wyzwaniem wybudowania nowej wizji godności 
człowieka. Jednakże, podobnie jak to ma miejsce w kolektywizmie, 
zawęzi tę godność do tego, co wiąże się z posiadaniem, dyspono-
waniem i używaniem, a zatem będzie to „godność” ujęta w katego-
riach utylitarystycznych. Nie wszyscy będą ją mieli, a ci, którzy jej 

42 Źródła (przyczyny) zantagonizowanej społeczności różnie  wyjaśniano: 
natu rą człowieka, w której zapisana jest tendencja do panowania i  egoizm (T. Hob-
bes); uwarunkowaniami historycznymi i kulturowymi (F. Guizot, Ch.L. De Mon-
tesquieu); czynnikami natury ekonomicznej, a także faktem konieczności podzia-
łu pracy (A. Smith); istniejącą formą produkcji oraz misją dziejową (K. Marks). 
Wspólnym mianownikiem antagonistycznej wizji życia społecznego jest: prymat 
nad człowiekiem zorganizowanej w grupy społeczności, negacja naturalnych 
kręgów życia społecznego człowieka (rodziny, narodu i państwa), wrogi lub nie-
chętny stosunek do religii chrześcijańskiej wraz z obecnym na gruncie życia spo-
łecznego jej kulturowym dziedzictwem.

43 T. Hobbes, Elementy filozofii, t. 2, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1956, 
s. 11.
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nie posiadają, są niejako skazani na wymarcie. Ich śmierć, podobnie 
jak to ma miejsce w ideologii marksistowskiej, jest traktowana jako 
naturalna rzecz, konieczność dziejowa.
 Hobbes, wychodząc od wizji człowieka jako bytu doskonałego 
i zarazem autotelicznego, ze swej natury obdarzonego wszelkimi 
uprawnieniami oraz bytu zmierzającego do osiągnięcia własnej ko-
rzyści, doszedł do przekonania, że byt społeczny (państwo, społe-
czeństwo) jest w istocie rzeczy wynikiem umowy zawartej między 
rywalizującymi autotelicznymi jednostkami 44. W tym ujęciu umo-
wa ta była raczej zmową i rodzajem bandyckiego porozumienia, niż 
wynikiem jakiegoś racjonalnego namysłu pokierowanego oglądem 
rzeczywistości i zawartego w niej porządku prawdy i dobra.
 Za umową tą stoi przede wszystkim interes, korzyść, egoizm tych, 
którzy się dogadują; bo przecież nie jakiś istniejący naturalny porzą-
dek miałby pełnić rolę przyczyny formalnej samej umowy. W myśl 
tego stanowiska silni, prawdziwie wolni sami sobą kierują, a nie 
bywają kierowani. Stąd istnienie jakiegoś obiektywnego, zewnętrz-
nego w stosunku do jednostki kryterium musiałoby oznaczać uni-
cestwienie samego suwerennego indywiduum, bo istniałaby grani-
ca i kryterium działań, a to uwłacza pełni suwerenności jednostki, 
która zmierza całym swym jestestwem do pełni wolności, czyli braku 
jakiegokolwiek uprzyczynowania, uzależnienia. Oto jest sedno au-
tonomii, jakiej potrzebuje indywidualizm! Wymaga ona bycia źród-
łem norm-praw swego działania i tylko norm, które są autentycznie 
moje. Przyjęcie norm-praw niepochodzących od siebie jest w indywi-
dualizmie traktowane jako porzucenie swej wolności, czyli w istocie 
rzeczy prawdziwego człowieczeństwa, jest atakiem na swą naturę. 
Dlaczego? Bo każde indywiduum jest jednostkowe, niepowtarzalne, 
stąd istnieje tyle norm, ile jednostek, które je stwarzają.
 Na gruncie indywidualistycznej antropologii będzie zatem za-
wsze wielki kłopot z wyjaśnieniem istnienia i funkcjonowania praw 
i zasad ogólnoludzkich. De facto indywidualizm będzie takie prawa 
negował, jeśli będzie się na nie godził to tylko warunkowo, przy za-
strzeżeniu, że mają one charakter negatywny. Tym samym dostrze-
gamy, że indywidualizm jest antropologią antyspołeczną, atomizu-
jącą wszystko i antagonizującą każdego z każdym. Antagonizm ten 
ma wprawdzie inne bezpośrednie źródła niż antagonizm klasowy 

44 Zob. R. Tokarczyk, Hobbes, Warszawa 1987, s. 81-97.
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kolektywizmu, jednakże podobnie jak to jest w kolektywizmie, wal-
ka idzie o korzyść, o dobra wymierne, które dają realne władztwo.
 Warto tu w tym kontekście zauważyć, że indywiduum nie tyle 
postrzega siebie, tak jakby samo łacińskie wyrażenie wskazywało, 
jako byt niepodzielny – jeden, lecz jako byt oryginalny, nieuwarun-
kowany, jedyny w swoim rodzaju, wymykający się kontroli, wła-
dzy, coś wolnego od podległości i uzależnienia. Byt ten jest wol-
ny od braków, ma moc samorealizacji, o ile nie napotka w swym 
działaniu na zewnętrzne przeszkody. Zepsucie, zło – jeśli w ogó-
le pojawi się w indywiduum – ma źródło w czymś zewnętrznym 
w stosunku do niego. Indywiduum może ulec korupcji, lecz samo 
ze swej natury jest doskonałe, zło przychodzi od zewnątrz i jest jak-
by zapod miotowane w społeczności, składającej się z innych indy-
widuów. Tym samym indywidualizm skłania się do tezy, że w bycie 
społecznym, także rodzinie, narodzie, państwie – należy raczej upa-
trywać pewnej uciążliwości, jakiegoś zła koniecznego, a nie czegoś, 
co doskonali człowieka, co stanowi dla niego jego naturalne środo-
wisko życia. Społeczność ta tak naprawdę poza bezpieczeństwem 
i możnością zdobywania dobrobytu – nie daje korzyści – czyli do-
bra dla jednostki. Jest wręcz źródłem jej ograniczeń, zniewoleń, sło-
wem determinacji. 
 Sama instytucja władzy funkcjonująca w społeczności w świet-
le indywidualizmu powstaje przez pewne ogołocenie, scedowanie 
wolności i praw jednostki na władzę. Sama zaś władza, zwłaszcza 
publiczna, państwowa ma gwarancje swego istnienia w sile fizycznej, 
która w razie konieczności musi posłużyć się przemocą dla zacho-
wania swego status quo. Rzecz oczywista, że w tym kontekście po-
lityka da się pojąć jako sztuka utrzymania, umocnienia władzy, nie 
zaś działalność realizująca dobro człowieka, prawo stanowione może 
być pojęte jako wola władzy, wola, za którą stoi autorytet władzy, jej 
siła, w myśl powiedzenia Hobbesa, że to nie prawda (porządek rze-
czywistości) stanowi prawo, lecz autorytet władzy (non veritas, sed au-
ctoritas facit legem) 45. Jest to oczywiste wykluczenie zasad moralnych 
z dziedziny życia społecznego, wykluczenie jednakże konieczne z ra-
cji przyjętej wizji człowieka. Tym samym otwiera się w indywiduali-
zmie – podobnie jak i w kolektywizmie prosta droga do amoralizmu 
życia publicznego, który widzi czynnik kierowniczy w działaniach 

45 Zob. T. Hobbes, Lewiatan, rozdz. XXVI.
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publicznych w sile, zmierzającej do uzyskania korzyści. Jest to czysty 
utylitaryzm, złączony z dominacją siły, jaką daje majątek. 
 Jednakże zwolennicy tegoż stanowiska nie dostrzegają, że wpro-
wadzając go w życie – jednocześnie dokonują samozniewolenia 
siebie i innych, gdyż czynią ze środka to, co jest celem, z celu zaś 
środek. Majątek bowiem, podobnie jak i fizyczna siła są ze swej na-
tury przyporządkowane do dobra człowieka, mają więc mu służyć, 
a nie władać jego życiem. Mają one racje swego bytu tylko w takim 
porządku. Uczynienie z siły i majątku czynników kierowniczych, 
sprawia, że sam człowiek staje się ich sługą, że dokonuje się po-
ważny i niebezpieczny proces alienacji człowieka, który nie tylko 
grozi ludzkim nieszczęściem, lecz i zbrodnią, a także pociąga za 
sobą podkopanie fundamentów wszelkich form życia społecznego 
człowieka. Wymagają one bowiem nie tylko zaufania, nadziei, ale 
przede wszystkim przyjaźni, czyli – jak uczył Arystoteles – życzli-
wości związanej z lubieniem drugiego człowieka. Indywidualizm 
skłania raczej do wykorzystania drugiego indywiduum niż do lu-
bienia go, postuluje raczej nieufność i wrogość, jeśli nie nienawiść 
do drugich. Toteż w społecznościach indywidualistycznych łatwo 
przychodzi do zgody na zbrodnię, a ona sama zyskuje usprawiedli-
wienie z racji korzyści, jakie może faktycznie przynieść (casus abor-
cji, eutanazji, eugeniki). Zbrodnia ma także tutaj swe uzasadnienie 
i w tym, że indywidualizm poniekąd zmierza do ubóstwienia jed-
nostki. Dokonuje się ona nie wprost, lecz pośrednio poprzez afirma-
cję doskonałości, autonomii, autoteliczności jednostki, przez abso-
lutyzowanie jej suwerenności i w ogóle władztwa. Można nawet na 
gruncie indywidualizmu dostrzec, że tak naprawdę zbrodnia nie 
jest zbrodnią, bo pochodzi od boskiego źródła, a ono to, co czyni, 
czyni dobrym. Widzimy ten proces choćby w sofistycznych argu-
mentacjach za tzw. „prawem do wyboru” zabijania nienarodzonych 
dzieci, „prawem do godnej śmierci” itp., gdzie uzasadnia się, że są 
to rzeczy dobre i właściwe, bo chce ich człowiek, ten jest dobry, więc 
nie może on chcieć czegoś złego, a zatem są to rzeczy dobre i ma 
człowiek do nich prawo, zaś wszelkie próby ograniczania realizacji 
tegoż prawa są złem 46.

46 Indywiduum tak naprawdę chce w sobie widzieć Boga, chce być jak On. Jak 
każde fałszywe bóstwo żywi ono szczerą zazdrość tam, gdzie jest dobro nienale-
żące jeszcze do niego. Przeżywa ból i zawiść, gdy widzi sukces innych. Jest więc 
w nim jakieś wewnętrzne rozdarcie, które nie pozwala mu zaznać spokoju, jest 
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7. Zasady życia społecznego w świetle 
indywidualistycznej antropologii 

Analizując indywidualistyczną wizję człowieka i rodzącą się na jej 
tle koncepcję życia społecznego, dostrzegamy, że nie pozwala ona 
na za zaistnienie społeczności ludzkiej zjednoczonej jakimś jednym 
analogicznym celem. Społeczność budowana na indywidualizmie 
nie ma jedności, nie jest całością, lecz raczej swoistym tyglem, w któ-
rym dokonuje się walka, ciągła przemiana. Różni się ona zasadni-
czo od życia społecznego ukształtowanego na bazie kolektywizmu, 
który poprzez redukcję człowieka do funkcji i elementu społeczno-
ści, dokonuje niejako substancjalizacji bytu społecznego.
 Indywidualistyczna antropologia ma wielkie trudności ze znale-
zieniem czynnika, który scalałby społeczność. Nie może bowiem jed-
noczyć różnych jednostek majątek, w ogóle wszelkie mienie, bo jest 
ono raczej powodem zróżnicowania i ujednostkowienia niż jednocze-
nia. Widzimy, że na gruncie indywidualizmu jednostki wchodzące 
w skład społeczności, realizując swe indywidualne cele, kontaktują 
się, popadają w konflikty z racji rozbieżności interesów, niekiedy na-
wet współdziałają – jednakże nie budują społeczności w sensie właś-
ciwym, bo nie ma jednego celu, ku któremu ta wielość działań i pod-
miotów by zmierzała, celu, który dobrowolnie przyjmowany przez 
członków społeczności stanowiłby ostateczny motyw ich działania.
 Na gruncie personalistycznej wizji człowieka tym celem jest 
ludzka szczęśliwość, związana z aktualizacją osobowych potencjal-
ności człowieka. Cel ten jest dobrem wspólnym wszystkich człon-
ków społeczności i każdego z osobna, dobrem nieantagonistycz-
nym, które jednocześnie doskonali konkretną osobę ludzką, służąc 
wszystkim innym i nikomu nie szkodząc. Indywidualistyczna 
antropologia takiego celu uznać nie może, gdyż apriorycznie gło-
si tezę, że każdy człowiek żyje dla siebie i tylko dla siebie, a cele 

ciągły strach przed utratą swego status quo, który zmusza do ciągłego udowad-
niania sobie, kim się jest. Pokora i skromność – to nieznane mu rzeczywistości, 
które jednak z kpiną i wyszydzeniem muszą zostać oddalone od niego. Jedno-
cześnie indywiduum coraz częściej przeżywa swoją samotność, w której czuje 
się obco i smutno. Miłość własna nie pozwala mu służyć niczemu i nikomu, choć 
z drugiej strony pragnie on wielce zbliżenia do innych. Zbliżenia te są mu jednak 
potrzebne do wykazania się swą wielkością, do wzbudzenia podziwu i zachwy-
tu, do doświadczenia czci ze strony innych.
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jednostkowe są tylko celami jednostek i w istocie rzeczy to cele uty-
litarne, związane z pomnażaniem swego stanu posiadania. Cele te 
osadzone w swej bytowości na jednostce nie stają się dobrem in-
nych jednostek, wręcz przeciwnie ogałacają innych. Stąd indywidu-
alizm siłą rzeczy musi w życiu społecznym prowadzić do antagoni-
zmu, zwycięstwa jednych kosztem drugich. Stan ten uważa się tu za 
„stan naturalny”, właściwy, normalny, dobry 47.

47 Warto w tym kontekście zacytować słowa ukazujące ów antagonizm i fał-
szywą indywidualistyczną wizję wolności, które ostatecznie prowadzą do walki 
z człowiekiem, aż do pozbawienia go życia. „Ta koncepcja wolności prowadzi 
do głębokiego zniekształcenia życia społecznego. Jeżeli promocja własnego «ja» 
jest pojmowana w kategoriach absolutnej autonomii, prowadzi nieuchronnie do 
negacji drugiego człowieka; jest on postrzegany jako wróg, przed którym trzeba 
się bronić. W ten sposób społeczeństwo staje się zbiorowością jednostek żyją-
cych obok siebie, ale niepołączonych wzajemnymi więzami: każdy pragnie zre-
alizować swoje cele niezależnie od innych czy wręcz dąży do własnych korzyści 
kosztem innych. Jednakże fakt, że także inni mają podobne dążenia, zmusza do 
poszukiwania jakiejś formy kompromisu, jeżeli społeczeństwo ma zagwaranto-
wać każdemu możliwie jak najwięcej wolności. W ten sposób zanika wszelkie 
odniesienie do wspólnych wartości i do prawdy absolutnej, uznawanej przez 
wszystkich: życie społeczne zostaje wystawione na ryzyko całkowitego relatywi-
zmu. Wszystko staje się wówczas przedmiotem umowy i negocjacji; także owo 
pierwsze z podstawowych praw, jakim jest prawo do życia. Otóż to właśnie ma 
dziś miejsce także na scenie polityki i państwa: pierwotne i niezbywalne prawo 
do życia staje się przedmiotem dyskusji lub zostaje wręcz zanegowane na mocy 
głosowania parlamentu lub z woli części społeczeństwa, choćby nawet liczeb-
nie przeważającej. Jest to zgubny rezultat nieograniczonego panowania relaty-
wizmu: «prawo» przestaje być prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym 
fundamencie nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane woli 
silniejszego. W ten sposób demokracja, sprzeniewierzając się własnym zasadom, 
przeradza się w istocie w system totalitarny. Państwo nie jest już «wspólnym do-
mem», gdzie wszyscy mogą żyć zgodnie z podstawowymi zasadami równości, 
ale przekształca się w państwo tyrańskie, uzurpujące sobie prawo do dyspono-
wania życiem słabszych i bezbronnych, dzieci jeszcze nie narodzonych, w imię 
pożytku społecznego, który w rzeczywistości oznacza jedynie interes jakiejś gru-
py. Można odnieść wrażenie, że wszystko odbywa się z pełnym poszanowaniem 
praworządności, przynajmniej w tych przypadkach, gdy prawa dopuszczające 
przerywanie ciąży lub eutanazję zostają przegłosowane zgodnie z tak zwanymi 
zasadami demokratycznymi. W rzeczywistości mamy tu jednak do czynienia je-
dynie z tragicznym pozorem praworządności, zaś ideał demokratyczny – który 
zasługuje na to miano tylko wówczas, gdy uznaje i chroni godność każdej oso-
by – zostaje zdradzony u samych podstaw: «Czyż można mówić o godności każ-
dej osoby, kiedy pozwala się na zabijanie tej najsłabszej i najbardziej niewinnej? 
W imię jakiej sprawiedliwości poddaje się osoby najbardziej niesprawiedliwej 
dyskryminacji, uznając niektóre z nich za godne obrony, a odmawiając tej godno-
ści innym?» Pojawienie się takich sytuacji oznacza, że działają już mechanizmy, 



155Kolektywizm, indywidualizm a osobowa wizja człowieka

 Realne funkcjonowanie życia społecznego na bazie indywidu-
alizmu rzecz oczywista nie wyklucza jakichś form współdziałania 
jednostek, także ich komunikacji, a nawet osiągania wspólnych 
profitów, jednakże z uwagi na utylitarną lub hedonistyczną natu-
rę tychże profitów, nie mogą one być dobrem dla wszystkich. Stąd 
widzimy, że indywidualizm musi w strukturze życia społecznego 
dzielić ludzi, musi pewnych wykluczać z uzyskiwania profitów. 
Tym samym będzie on powielał znany już od starożytności niewol-
niczy model życia społecznego. Niewolnictwo indywidualizmu jest 
oczywiście inne niż to budowane na kolektywizmie, który wymaga 
niejako zatracenia konkretnego człowieka, jego dobra w społeczno-
ści, redukcji dobra człowieka do tego, co jest dobrem społeczności. 
Niewolnictwo płynące z indywidualizmu to niewolnictwo spowo-
dowane służebnością człowieka w stosunku do rzeczy (środków do 
życia), to wreszcie niewolnictwo wypływające ze samozniewole-
nia, które w tradycji kultury Zachodu wiąże się z uleganiem przez 
człowieka tzw. lex fomitis. W tym kontekście jasno rysuje się wpływ 
indywidualizmu na tworzenie się cywilizacji śmierci, podobnie jak 
w kolektywizmie przez redukcję człowieka do funkcji i elementu 
społeczności. 
 Można wprawdzie na gruncie antropologii indywidualistycznej 
dostrzegać występującą u wszystkich jednostek inklinację do speł-
nienia swego dobra, ale inklinacja ta raczej przyczynia się do atomi-
zacji społeczności niż do jej jednoczenia. W tym kontekście jedynym 
typem jedności społecznej na gruncie indywidualizmu będzie jed-
ność wynikająca z osadzenia działających jednostek w określonym 
terytorium; jedność, jaką uzyskuje się za pomocą wspólnych, uży-
wanych przez jednostki środków do życia, a także norm i zasad, któ-
re wynikają z przyjętej ugody społecznej. Jest to więc jedność bar-
dzo krucha i w istocie rzeczy trzeciorzędna dla życia społecznego, 
choć także jedność konieczna, z racji materialno-duchowej natury 
człowieka i wypływającej z niej formy ludzkiego życia i działania.
 Indywidualizm poprzez rodzącą się na jego gruncie normę 
działania, jaką jest miłość własna (egoizm), staje się przeciwni-
kiem tego, co spaja i buduje każdą wspólnotę, tj. miłości drugie-
go człowieka i różnych form przyjaźni, które w sposób naturalny 

które prowadzą do zaniku prawdziwego ludzkiego współżycia i do rozpadu sa-
mego organizmu państwowego”. Jan Paweł II, Evangelium vitae, 20.
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z miłością tą się wiążą. Tradycja personalistyczna, wyrastająca z re-
alizmu filozofii starożytnej, będzie podkreślała, że troska o wza-
jemną przyjaźń i miłość między ludźmi tworzącymi społeczność 
winna być pierwszym motywem działania wszystkich, a przede 
wszystkim władzy, która winna zabiegać o nią bardziej niż o spra-
wiedliwe prawa 48. 
 Co więcej, towarzysząca indywidualizmowi ontologia oraz pre-
ferowana przez niego teoria poznania uniemożliwia budowę spo-
łeczności przy uwzględnieniu realnych, naturalnych relacji między-
ludzkich, nacechowanych powinnością działania lub zaprzestania 
działania.
 Dla indywidualizmu istnieją w społeczności tylko relacje myśl-
ne, powstałe na drodze kulturowej, stąd społeczność nie może być 
tu traktowana jako byt relacyjny, osadzony na istnieniu i związkach 
międzyludzkich. Jest ona raczej luźną mieszaniną, skupiskiem jed-
nostek, lecz nie wspólnotą.
 Jak widzimy, naturalne relacje, powinnościorodne, nie tylko 
składają się na bogactwo bytu społecznego, lecz są czymś, co ten byt 
realnie jednoczy, scala, porządkuje, a w praktyce działania ludzkie-
go pełni rolę czynników normujących. O jakich relacjach tu mowa? 
Przede wszystkim o relacjach międzyosobowych, rodzicielskich, 
braterskich, rodzinnych, narodowych, a także relacjach między po-
koleniami, różnymi grupami społecznymi, relacjach zawodowych 
i innych. Dostrzeżenie ich istnienia, a także uświadomienie sobie 
tego, co jest powodem ich zaistnienia, odsłania przed człowiekiem 
budującym społeczność fakt uprzyczynowania ludzkiego działa-
nia, samego człowieka i co za tym idzie – konieczności zachowania 
pewnych relacji, a także proporcjonalnego, właściwego działania, 

48 Problem ten przewija się nieustannie m.in. w twórczości filozoficznej 
Arysto telesa. W sposób szczególny jest on obecny w jego Polityce, gdzie Arysto-
teles pisze, że „przecież państwo jest społecznością ludzi wolnych” (1279 a 7). 
W innym miejscu mówi, że „wzajemną miłość uważamy mianowicie za najwięk-
sze z dóbr w państwach” (1262 b 16). Efektem tak rozumianej wspólnoty ludzkiej 
jest istniejące w niej prawo, które ściśle – zdaniem Arystotelesa – należy wiązać 
z dobrem obywateli, a nawet widzieć w nim środek do ich szczęścia (zob. 1280 
b 13-15). W Etyce nikomachejskiej Arystoteles zaś zauważył, że „istotą więzów łą-
czących państwo jest przyjaźń i że prawodawcy bardziej się o nią troszczą niż 
o sprawiedliwość; bo zgoda zdaje się być podobna do przyjaźni, a o zgodę naj-
bardziej zabiegają prawodawcy, pragnąc ile można usunąć spory i kłótnie, które 
są objawem wrogości” (1155 a).
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które potocznie wiążemy z działaniem sprawiedliwym. Indywi-
dualizm nie dostrzegając tychże relacji, w istocie rzeczy kształtuje 
w człowieku postawę w myśl zasad: „Nic nie jesteś winien niko-
mu”; „Nie masz naturalnego obowiązku względem innych”. Jeśli 
zaś jakieś obowiązki będą przez indywidualizm akceptowane, to je-
dynie z racji umowy, ugody, jaka jest zawierana między członkami 
społeczności, zaś ich przestrzeganie usprawiedliwia korzyść, która 
się z nimi wiąże. 
 To podejście indywidualizmu różni się radykalnie od rozstrzyg-
nięć kolektywistycznych, dla których fakt zapośredniczenia ludz-
kiego życia w relacjach społecznych jest tak mocno akcentowany, że 
poniekąd doprowadza się je do substancjalizacji, samego zaś czło-
wieka traktuje się jako funkcję i byt przypadłościowy tychże relacji. 
Toteż w kolektywizmie należy troszczyć się w pierwszym rzędzie 
o te relacje, o sam kolektyw, który nie tylko jawi się tutaj jako re-
alny i sprawczy podmiot, lecz zasadniczo jako sprawca (rodziciel) 
człowieka! Człowiek jako skutek musi być postrzegany jako środek 
doskonalenia kolektywu. Tym samym zostaje tu zaprzepaszczona 
godność człowieka, jego podmiotowość i suwerenność. Na gruncie 
indywidualizmu podmiotowość, godność i suwerenność jednost-
ki jest tak wielka, że w praktyce uniemożliwia ona istnienie spo-
łeczności, bo przeradza się w wizję człowieka jako istoty absolutnie 
autar kicznej i autotelicznej. 

8. Rozwój indywidualistycznej antropologii 
w nowożytnej kulturze Zachodu 

O ile wiele wątków antropologii kolektywistycznej zostanie prze-
jętych przez socjologów, myśl pedagogiczną i ekonomiczną, o tyle 
antropologia indywidualistyczna wydaje się wpływać przede 
wszystkim na myśl polityczną i ekonomiczną kultury nowożytnej. 
W szczególności wpłynie na nie T. Hobbes, rozwijając zasadniczo 
indywidualizm o nachyleniu liberalnym. Będzie on twierdził, że 
umowa między jednostkami stanowi podstawę istnienia dla pań-
stwa (społeczności), władzy państwowej, a także funduje ona sy-
stem prawa stanowionego. Koncepcje te dostaną wsparcie ze strony 
nowożytnej filozofii, która – jak to zauważył trafnie H. Romanow-
ski – w nowożytności oderwawszy się od wyjaśniania realnego 
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świata, stała się analizą i krytyką różnych koncepcji i stanowisk, 
ostatecznie stając się „filozofią fałszywą” 49.
 Tomasz Hobbes żywił przekonanie, że między władzą państwo-
wą, społecznością i jednostką trwa jednak nigdy niewygasający 
konflikt, który ma swe ostateczne źródło w naturze człowieka, nie-
ustannie skłaniającej się ku dobru jednostkowemu, partykularnemu 
wbrew dobru innych, dobru, które nie może być pogodzone z do-
brem innych członków społeczności. Konflikt ten ma również prze-
łożenie na antagonizm grup społecznych budujących społeczność 
i jest postrzegany jako coś naturalnego dla społeczności (bellum om-
nium contra omnes), choć przez władzę państwową i jej prawo bywa 
ograniczany 50. Zdaniem Hobbesa, nigdy nie dojdzie do  wygaśnięcia 

49 Romanowski podkreślał, że oderwanie poznania filozoficznego od real-
nego świata na rzecz analizy różnych stanowisk i koncepcji de facto prowadzi 
nie tylko do wielkich zagrożeń kulturowych, lecz także do zepsucia filozofii 
i powstania jej swoistej karykatury, jaką jest „filozofia fałszywa”. Jego zdaniem, 
poznanie dziejów tejże „filozofii fałszywej” zmusza nas do przyjęcia konkluzji, 
iż „przedstawią się one nam jako ustawiczne powstawanie i ścieranie się coraz 
to nowych systemów, gdzie prawie tyle jest filozofii, ilu filozofów, gdzie prze-
ciwnik spycha przeciwnika w przepaść wzgardy i zapomnienia, by z kolei ulec 
temuż losowi, gdzie to, co wczoraj uznawano za prawdę, dzisiaj poczytuje się 
za fałsz i chimerę lub na odwrót, gdzie właściwie nigdy nie wiadomo, co od-
powiada rzeczywistości, a co nie, a nawet czy prawda w ogóle istnieje i czy ją 
poznać można (H. Romanowski, Aktualność filozofii tomistycznej, dz. cyt., s. 5)”. 
W czasach nowożytnych „filozofia fałszywa” staje się przez to – zdaniem Ro-
manowskiego – główną przyczyną zepsucia życia religijnego i moralnego, poli-
tyki i gospodarki, nauki oraz literatury i sztuki w ogóle. Jej początek zaistnienia 
w nowożytności związany jest z pojawieniem się nie tylko rozważań o charakte-
rze antymetafizycznym, lecz także – zdaniem Romanowskiego – tzw. „filozofii 
racjonalistycznej”, która przyniosła szereg fałszywych koncepcji w tym szczegól-
nie zgubną wizję negacji Boga (jego istnienia i poznawalności Jego natury) oraz 
negację „upadku człowieka” (zepsucia człowieka przez grzech pierworodny). 
Do „filozofii fałszywych” zaliczyć należy całą filozofię oświeceniową, inspirowa-
ną materializmem, utylitaryzmem, agnostycyzmem i ateizmem, a także szereg 
nurtów, takich jak: heglizm, kantyzm, pozytywizm, bergsonizm, marksizm, filo-
zofia życia, pragmatyzm i inne. Jak zauważa Romanowski, wszystkie one nie tyl-
ko prowadzą do największego błędu poznawczego, jakim jest ateizm, ale także 
mają charakter antykatolicki (zwalczają wprost lub pośrednio religię katolicką, 
jej światopogląd i związane z nimi formy życia ludzkiego).

50 Warto tutaj zacytować samego Hobbesa, który pisał: „Że zaś stanem czło-
wieka [...] jest stan wojny każdego z każdym, w którym to przypadku każdym 
człowiekiem rządzi jego własny rozum i nie ma rzeczy, jakiej by nie mógł użyć, 
jeśli może mu być pomocna dla obrony jego życia przeciw wrogom, przeto 
w takim stanie rzeczy każdy człowiek ma uprawnienia do każdej rzeczy, na-
wet do ciała drugiego człowieka, a wobec tego tak długo jak trwa to naturalne 
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wpisanej w naturę człowieka inklinacji do egoizmu, która stanowi 
zarzewie wszelkich społecznych konfliktów, toteż z życia społecz-
nego nigdy nie zniknie wojna, walka, antagonizm interesów.
 Rozważania Hobbesa wraz z suponowanymi przez nie założe-
niami stały się częścią licznych doktryn politycznych i ekonomicz-
nych, ideową podstawą dla nowożytnego prawa lex, ekonomi i poli-
tyki i to zarówno w wydaniu kolektywistycznym, jak i liberalnym 51. 
Tworzona w oparciu o nie rzeczywistość życia społecznego została 
zinterpretowana w kategoriach klas społecznych oraz ich rywaliza-
cji. Tym samym porzucono w czasach nowożytnych wizję społecz-
ności jako wspólnoty prawych ludzi, którzy wprawdzie w sposób 
naturalny pełnią w życiu społecznym różne funkcje, działają w róż-
nych stanach społecznych, jednakże czynią to dla swego dobra, któ-
re nie jest realizowane ze szkodą dobra innych ludzi 52.
 W XX wieku na polu myśli społecznej, prawnej i ekonomicznej 
propagatorem indywidualizmu T. Hobbesa (i nie tylko jego) sta-
nie się wiele nurtów myślowych, lecz w szczególności libertaria-
nizm, tak mocno propagowany przez Roberta Nozicka 53. Warto 

uprawnienie każdego człowieka do każdej rzeczy, nie może być bezpieczeństwa 
dla żadnego poszczególnego człowieka [dlatego każdy winien dążyć do poko-
ju]”, T. Hobbes, Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 113-114.

51 Już F. Guiozt (1787-1874), jako historyk, w dziejach Europy widział – 
dzieje walk klas społecznych. Podobnie na dzieje patrzył również A. Thierry 
(1795-1856). Widzą oni w niej przejaw walki nielicznej klasy panującej z klasą 
(masą) poddanych i zarazem „upośledzonych” w prawach społecznych. Także 
J.J. Rousseau postrzegał życie społeczne jako pole ścierania się doskonałej ze swej 
natury jednostki i społeczności, zróżnicowanej i podzielonej na grupy za sprawą 
narzuconej jej formy rządów oraz rodzaju prawa.

52 Swoisty dynamiczny porządek rywalizujących z sobą grup społecznych jest 
obecny również u myślicieli odwołujących się wprost do liberalizmu i utylitary-
zmu (A. Smith, J. Bentham, J.S. Mill, Th. Malthus, D. Ricardo). Także myśliciele 
nawiązujący do darwinizmu społecznego (E. Haeckl, L. Gumplowicz, V. Pareto) 
oraz do rasizmu (J.A. de Gobineau) bazują na klasowej wizji życia społecznego 
człowieka. Powołują się na niego zwolennicy socjalizmu utopijnego (R. Owen, 
C.H. Saint-Simon, Ch. Fourier), ewolucjonistycznego pozytywizmu (H. Spencer, 
L.H. Morgan), jak i materializmu historycznego (K. Marks, F. Engels, W. Lenin).

53 Do głównych prac Nozicka zaliczyć należy: Anarchy, State, and Utopia 
(1974), Philosophical Explanations (1981), The Examined Life (1989), The normative 
theory of individual choice (1990), The Nature of Rationality (1995), Socratic puzzles 
(1997), Invariances: The Structure of the Objective World (2001). W swych poglądach 
społecznych ewoluował od zwolennika radykalnej ideologii o charakterze lewi-
cowym, socjalistycznym, kolektywistycznym do obrońcy ekstremalnej postaci 
libertarianizmu i wolnorynkowego kapitalizmu, opartego na doktrynie wolnego 
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zwrócić uwagę na tego ostatniego myśliciela, nie tylko z tej racji, 
że jego stanowisko stało się wpływowym, lecz przede wszystkim 
na charakterystyczny dla indywidualizmu trend do absolutyzowa-
nia wolności, który ostatecznie poprowadzi Nozicka do podważe-
nia sensowności istnienia państwa, zbliżając go tym samym do roz-
strzygnięć anarchistycznych.
 Jak zaznaczał sam Nozick, swe poglądy filozoficzne kształtował, 
czytając Państwo Platona, następnie dzieła J. Locke’a. I. Kanta, J.  Rawlsa, 
H.L. Harta oraz takich liberalnych myślicieli, jak Friedrich  Hayek czy 
Milton Friedman. Wizję człowieka budował, posiłkując się także roz-
ważaniami I. Kanta oraz anarchizujących utopistów (P.J. Proudhon). 
Także utylitaryści brytyjscy XIX w, z doktrynami których polemizo-
wał, stali się dla niego inspiracją do tworzenia libertariańskiej wizji 
ładu społecznego. Dodajmy również, że nie bez znaczenia jest tutaj 
także „młodzieńczy flirt” z ideologią lewicową, marksistowską.
 Głównym przedmiotem filozoficznego zainteresowania Nozicka 
był człowiek, a dokładnie mówiąc – wolność człowieka. Człowieka 
Nozick pojmował jako jednostkę, podmiot obdarzony uprawnie-
niem do wolności, stojący przed wyzwaniem samospełnienia siebie 
i realizacji swej wolności w kontekście życia społecznego. Życie to 

handlu, państwa minimum, etyki kapitalistycznej (liberalnej) głoszącej prymat 
jednostki i jej praw do wolności, własności i samo-posiadania siebie. W swej 
pracy Philosophical Explanations Nozick podejmuje szereg zagadnień z dziedzi-
ny etyki, epistemologii, antropologii, unikając ściśle naukowego i filozoficznego 
sposobu analizy, widząc w pluralizmie niekiedy sprzecznych z sobą stanowisk 
właściwą drogę do przybliżania się do prawdy, która – zdaniem Nozicka – nie 
może być przez człowieka dostatecznie poznana, a której wyznacznikiem jest 
skuteczne działanie. Zadaniem Nozicka, prawda (lub też prawdziwość) ujaw-
nia się w praktycznym, skutecznym działaniu – a jej świadectwem jest sukces 
działającej jednostki lub grupy jednostek. Sama filozofia jest dla Nozicka raczej 
krytyką ludzkiego poznania niż poznawaniem rzeczywistości pozapodmioto-
wej, jest ciągiem myślenia i dedukcji, argumentacji i kontrargumentacji, wycią-
ganiem konsekwencji z przyjętych założeń, jest ciągłą rewizją aparatu pojęciowe-
go. Założenia filozoficzne – przesłanki, zasady – jako „punkt startowy” filozofii 
są, zdaniem Nozicka, zawsze możliwe do podważenia, mają charakter roboczy 
i tymczasowy. Właściwa metoda filozofii musi zatem, według niego, polegać na 
wyszukiwaniu i otwieraniu nowych możliwości, posługując się eksperymentem 
myślowym i hipotezą, która może mieć fikcyjne podstawy. Rzeczywistość sama 
w sobie jest niepoznawalna. Rozwój filozofii dokonuje się za sprawą krytyki sta-
nowisk wcześniejszych oraz za sprawą doprecyzowania głoszonych stanowisk. 
Za tak pojętym sposobem uprawiania filozofii, zdaniem Nozicka, przemawia 
także rozwój nowożytnej fizyki i głoszony przez nią relatywizm.
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jest, jego zdaniem, zasadniczo środowiskiem opresyjnym dla jed-
nostki. Podstawowym naturalnym prawem człowieka jest prawo 
do samo-posiadania siebie, samo-dysponowania sobą. Prawo to – 
zdaniem Nozicka – może usprawiedliwiać akty samobójstwa, a na-
wet sytuację, gdzie jedna jednostka ludzka występuje w roli niewol-
nika, o ile sama się na to godzi.
 Człowiek jako istota wolna – zdaniem Nozicka – stoi przed wy-
zwaniem spełniania siebie, jednakże na drodze ludzkiej wolności 
pojawia się szereg przeszkód i ograniczeń, a wśród nich wolność 
drugiego człowieka i samo państwo wraz z wytworzonym przez nie-
go systemem prawa lex i kultury, obyczajowości, tradycji. Wolność 
człowieka (prawdziwa ludzka natura) – zdaniem Nozicka – wymaga 
państwa, które ma charakter ultramininalistyczny, bez interwencjoni-
zmu, radykalnie minimalnych podatków, państwa, które jawi się jako 
mega-wspólnota, dobrowolnych i wolnych stowarzyszeń. Wspólno-
ta ta choć pierwotnie powstała za sprawą stosowania przymusu i dla 
ugruntowania bezpieczeństwa – musi z przymusem walczyć i go 
ograniczać, gdyż tego wymaga natura człowieka – jego wolność. 
 Jedynym sposobem poprawy sytuacji ludzi biednych jest – zda-
niem Nozicka – filantropia i pozapaństwowa, dobrowolna działal-
ność charytatywna. Celem państwa jest ochrona wolności jednostki 
i tego wszystkiego, co wolność tę konstytuuje i umożliwia. Państwo 
ma przede wszystkim chronić własność prywatną jednostek i swo-
bodne nią dysponowanie, swobodę wolnego użytkowania. Spra-
wiedliwość, według tego myśliciela, ogranicza się do zasady spra-
wiedliwego posiadania dóbr. Podobnie jak J. Locke Nozick sądził, 
że państwo tworzy się za sprawą monopolizacji usług na bezpie-
czeństwo na danym terytorium. Sądził także, że przed stanem życia 
społecznego (państwowego) istniał stan naturalny, który wiązał się 
z nieustannym konfliktem między jednostkami. 
 Swe ideowe stanowisko w kwestii porządku życia społeczne-
go Nozick przestawił w swej głośnej pracy Anarchy, State, and Utopia 
(1974), gdzie wbrew stanowisku J. Rawlsa postulował wizję państwa 
ultraminimalistycznego, pełniącego rolę „nocnego stróża” bez moż-
liwości prowadzenia jakiejkolwiek polityki interwencjonizmu pań-
stwowego w dziedzinie życia ekonomicznego 54. Taka wizja państwa 

54 Praca ta jest zaliczana do czołowych prezentacji doktryny libertarianizmu, 
uczyniła Nozicka jednym z najbardziej popularnych i wpływowych myślicieli 

Spór...11 
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 wymagała – zdaniem Nozicka – adekwatnego do jego celów systemu 
prawa lex, który zasadniczo zawężał się do ochrony wolności jednostki.
 Nozick, krytykując możliwość prowadzenia redystrybucji środ-
ków przez państwo, etatyzm i biurokrację, dochodzi do wniosku, 
że jedynym właściwym dla człowieka typem państwowości jest 
państwo minimalne, ograniczone w swych działaniach do zabez-
pieczania wolności jednostki, chroniące ją przed gwałtem, kradzie-
żą, oszustwem i narzucaniem jej (n i e s p r a w i e d l i w y c h  – P.S.) 
zobowiązań. Nie ma tu więc miejsca dla znanej od czasów Arysto-
telesa wizji państwa jako wspólnoty obywateli, ożywionej duchem 
wzajemnej miłości i przyjaźni, wspólnoty, która się zaczyna od 
rodziny, poprzez wspólnotę gminną 55. Dobre państwo jest – zda-
niem Nozicka – jedynie „agencją ochrony”, która posiada monopol 
w świadczeniu usług ochrony na danym terytorium. Jakakolwiek 
inna forma państwowości, realizująca inne cele niż wyżej wska-
zane jest – według niego – zawsze nie tylko niesprawiedliwa, ale 

politycznych w USA w drugiej połowie XX wieku. Na temat recepcji doktryny 
Nozicka i jej samej zob.: J. Paul, Reading Nozick, Oxford (1982); A.R. Lacey, Robert 
Nozick, Princeton University Press, 2001; J. Wolff, Robert Nozick: Property, Justice, 
and the Minimal State (Stanford University Press, 1991); J. Angelo Corlett, Equality 
and liberty:analyzing Rawls and Nozick, New York 1991. 

55 Warto tutaj przytoczyć sformułowanie Arystotelesa, które pokazuje, iż alie-
nacja człowieka spod życia społecznego i prawa jest czymś dla niego szkodli-
wym. „Okazuje się tedy, że państwo jest tworem natury i że jest pierwej od jed-
nostki, bo jeśli każdy z osobna nie jest samowystarczalny, to znajdzie się w tym 
samym stosunku [do państwa], co i inne części do jakiejś całości. Kto zaś nie po-
trafi żyć we wspólnocie albo jej wcale nie potrzebuje, będąc samowystarczalnym, 
bynajmniej nie jest członem państwa, a zatem jest albo zwierzęciem, albo bogiem. 
Wszystkim ludziom właściwy jest z natury pęd do życia we wspólnocie, a ten, 
kto ją pierwszy zestroił, jest twórcą największych dóbr. Jak bowiem człowiek do-
skonale rozwinięty jest najprzedniejszym ze stworzeń, tak jest i najgorszym ze 
wszystkich, jeśli się wyłamie z prawa i sprawiedliwości. Najgorsza jest bowiem 
nieprawość uzbrojona, człowiek zaś rodzi się wyposażony w broń, jaką są jego 
zdolności umysłowe i moralne, które, jak żadne inne, mogą być niewłaściwie 
nadużywane. Dlatego człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym 
i najdzikszym stworzeniem, najpodlejszym w pożądliwości zmysłowej i żarłocz-
ności. Sprawiedliwość zaś jest znamieniem państwa, wymiar jej jest bowiem pod-
stawą porządku istniejącego we wspólnocie państwowej, polega zaś na ustaleniu 
tego, co jest sprawiedliwe” (Polityka, 1253 a 12). To właśnie u Arystotelesa, ponie-
kąd również u Platona odnajdziemy słuszną intuicję, że dla wyjaśnienia polityki 
i prawa przede wszystkim należy odnieść te dziedziny do dobra człowieka. Na 
ten właśnie problem zwraca uwagę w swej pracy E. Barker, The Political Thought 
of Plato and Aristoteles, New York 1960.
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 ponadto prowadząca do pogwałcenia niezbywalnych praw jednost-
ki do wolności i samoposiadania siebie.
 Zdaniem Nozicka, konsekwencją przyjętej – jedynie słusznej 
i sprawiedliwej – formy państwowości jest konieczność wyrzecze-
nia się ze strony państwa stosowania aparatu przymusu do „zaprzę-
gania jednych obywateli do działań dla dobra innych” oraz do „po-
wściągania działań ludzi dla ich własnego dobra lub ochrony” 56. 
Państwo jako „nocny stróż” i „agencja ochrony” musi się wyrzec 
stosowania wszelkich form interwencjonizmu z racji tego, iż każ-
dy interwencjonizm prędzej czy później zaczyna godzić w prawa 
jednostek, a tym samym w rację istnienia państwa jako czynnika 
chroniącego uprawnienia jednostki. Wszelka zatem struktura pań-
stwa poza formą państwa ultraminimalnego jest, według Nozicka, 
sprzeczna z naturą ludzkiej wolności, godzącą w prawa jednostki.
 W życiu społecznym – zdaniem Nozicka – powinno funkcjo-
nować również prawo, które przede wszystkim winno ograniczać 
działania władzy państwowej, tak by nie była ona zagrożeniem dla 
wolności i własności prywatnej. Zadanie prawa jest zatem negatyw-
ne, limituje ono przede wszystkim władzę nie wyznacza ono celów 
działania dla jednostek, gdyż byłoby to sprzeczne z ich wolnością. 
Życie społeczne (w granicach państwa i prawa) to przestrzeń dzia-
łań ekonomicznych, obszar stosunków regulowanych przez zobo-
wiązania obopólne, zobowiązania wynikających z korzyści. Życiem 
tym steruje „niewidzialna ręka rynku”, sprawia ona, że jest on śro-
dowiskiem doskonałym, samoregulującym się.

9. Osobowa wizja człowieka 57

Do ukształtowania osobowej wizji człowieka przyczyniło się wiele 
elementów. Jednym z nich była antropologia Arystotelesa, a przy-
najmniej pewna jej postać rozwijana w oparciu o poznawczy kon-
takt z rzeczywistością oraz pewne inspiracje płynące ze strony Ob-
jawienia chrześcijańskiego. Należy także pamiętać o tym, że ujęcie 

56 R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, tłum. P. Maciejko, M. Szczubiałka, War-
szawa 1999, s. 5.

57 Na temat rozumienia człowieka jako bytu osobowego, żyjącego w społecz-
ności i doskonalącego siebie w życiu społecznym zob. M.A. Krąpiec, Człowiek 
i prawo naturalne, Lublin 1993, s. 115-176.
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bytu ludzkiego w kategoriach bytu osobowego otrzymało pewne 
wsparcie od myśli platońskiej, a zwłaszcza tej jej części, która ak-
centując transcendencje duszy ludzkiej oraz przyporządkowanie do 
dóbr niematerialnych, podejmowała ważkie pytanie o genezę czło-
wieka, genezę ludzkiej duszy oraz jej ostateczne przeznaczenie. 
 Już Arystoteles dostrzegł, że człowiek jako istota żywa i rozum-
na, spotencjalizowana, z natury swej społeczna wymaga do swego 
rozwoju innych ludzi, wymaga istnienia społeczności, lecz nie jakiej-
kolwiek, a społeczności właściwie zorganizowanej 58. Ów społeczny 
sposób życia człowieka – co podkreślał Stagiryta z całą mocą – nie 
przekreśla podmiotowości człowieka, która mając swe źródło zasad-
niczo w ludzkiej rozumności (zdolności do rozumnych decyzji i ich 
skutecznej realizacji), przejawia się w życiu społecznym tym, że życie 
to istnieje i działa dla dobra człowieka. Wizja ta podkreślała, że czło-
wiek rodząc się w rodzinie – w swym pierwszym naturalnym kręgu 
życia i działania – rozpoczynał długą drogę spełniania swych poten-
cjalności, których kresem miało okazać się zaistnienie jego szczęścia. 
Z uwagi na to, iż rodzina nie jest ani kręgiem życia autarkicznym, 
ani też będącym w stanie rozwinąć człowieka w pełni, życie rodzin-
ne wymaga dopełnienia przez krąg społeczności szerszej i bogatszej, 
jaką jest społeczność lokalna, zwana gminą 59. 
 Na gruncie tej antropologii dostrzeżono, że dopełnienia wymaga 
człowiek, w jego życiu rodzinnym. Ale i gmina z racji braku autarkii, 
a także z racji braków, jakie w jej strukturze i funkcjonowaniu odnaj-
dziemy, wymaga dopełnienia i umocnienia jej funkcji przez społecz-
ność samowystarczalną, silniejszą, bogatszą, jaką jest państwo. Ono 
będąc trzecim naturalnym kręgiem ludzkiego życia, jest wspólnotą 
obywateli, ci zaś to ludzie cnotliwi i wolni, którzy pragną realizować 
nakazy prawa 60. Prawo i życie społeczne na gruncie tej właśnie antro-
pologii zaczęło jawić się jako istotny i konieczny dla człowieka środek 
do osiągania przez niego właściwej mu pełni, właściwej suwerenności 
i podmiotowości, jaka płynie z używania przez człowieka rozumu. 

58 Zob. T. Gompez, Greek Thinkers. A History of Ancient Philosophy, t. 4, London 
1964, s. 311-399.

59 Zob. Arystoteles, Polityka 1252 b 12.
60 Istotne wątki arystotelesowskiej wizji prawa i życia społecznego odnajdzie-

my również u stoików, którzy mieli ponoć twierdzić, że „sprawiedliwość wywo-
dzi się z natury (φύσει), a nie z umowy (θέσει), podobnie jak prawo i zdrowy 
rozum, jak o tym mówi Chryzyp w dziele O pięknie”, Diogenes Laertios, Żywoty 
i poglądy słynnych filozofów, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1982, s. 422.
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 Arystoteles podkreślał, że nie bez znaczenia w tym kontekście 
jest także forma ustroju państwowego, który poniekąd pełni dla 
prawa lex rolę swoistej „gleby”, z której wyrasta prawo. Ustrój pań-
stwowy wraz z czynnikami ekonomicznymi, a przede wszystkim 
wraz z kondycją duchową obywateli – staje się źródłem szeregu tre-
ści, które odnajdziemy w prawie pisanym. Samo prawo pisane, choć 
ostatecznie jawi się jako reguła odniesiona do dobra-szczęścia oby-
watela, jest regułą funkcjonującą we wspólnocie państwowej i jako 
taka ma swój właściwy cel w zachowaniu jedności tejże wspólnoty. 
Jak podkreślał to Stagiryta, jedność ta nie jest skutkiem homoge-
nizacji społeczności ludzkiej ani zrównania obywateli w dziedzi-
nie majątkowej, ani skutkiem jednoczenia poprzez wyrównywanie 
ludzkiego życia duchowego 61. Jedność państwa, na straży którego 
stoi władza państwowa tworząca system prawa lex, jest owocem 
odniesienia całego życia społecznego i rodzinnego, całego istnieją-
cego sytemu prawa do jednego celu, jakim jest szczęście obywatela. 
 Można zatem dostrzec, że na gruncie tak pojętej wizji człowieka, 
a także bogatej wizji życia społecznego, przenikniętego wielością re-
lacji międzyludzkich po raz pierwszy pojawi się niewyraźny zarys, 
szkic tego, co potem zostanie określone jako osobowa wizja człowie-
ka. Odnajdziemy w nim i wyakcentowanie jedności bytu ludzkiego, 
i jego rozumności, a także potencjalności, która bywa przez człowie-
ka aktualizowana na bazie poznawczo-wolitywnego kontaktu z rze-
czywistością, który dokonuje się za sprawą ludzkiej twórczości. Jest 
w tym obrazie człowieka uchwycony pewien godnościowy sposób 
bytowania i działania człowieka, który wyraża się poprzez uczynienie 
z dobra człowieka naczelnego, ostatecznego motywu działań, a także 
pewnej normy w tworzeniu struktur społecznych. Rzecz oczywista, że 
nie będzie to teoria w sensie ścisłym personalistyczna, że będzie ona 
posiadała wiele mankamentów, ale da ona istotny impuls do odkrycia 
prawdy o osobowym sposobie bytowania i działania człowieka, który 
domaga się afirmacji w strukturze i działaniach społecznych 62.

61 Zob. Arystoteles, Polityka 1263 b 9-16. 
62 Wizję tę będzie wzmacniać filozoficzny charakter całego dyskursu Arysto-

telesa nad człowiekiem, przyrodą i całym życiem społecznym, który ukaże teleo-
logiczny i zarazem naturalny sposób bytowania zarówno człowieka, jak i całego 
kosmosu, który właśnie jest kosmosem (ładem) poprzez nakierowanie ku właści-
wemu celowi. Od nakierowania na cel nie może abstrahować także prawo stano-
wione przez człowieka. Nosi ono w sobie treści pochodne od celu, prowadząc do 
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 Rodzenie się osobowej wizji człowieka znacząco zyskało na sile 
wraz z ożywieniem i dopełnieniem kultury antycznej Grecji poprzez 
treści Objawienia zawarte w Starym i Nowym Testamencie 63. Obja-
wienie i ewangelizacyjna działalność Kościoła, akcentująca godność 
człowieka jako podmiotu działającego rozumnie i wolnie, podmio-
tu zaistniałego na mocy bezpośredniej ingerencji Boga w świat, pod-
miotu zrodzonego na obraz i podobieństwo Boga, żyjącego ostatecz-
nie dla samego Boga – zmuszały do poszukiwania odpowiedzi na 
pytanie o to, kim jest człowiek, co to jest rzeczywistość ludzka, w tym 
także rzeczywistość życia społecznego, rodzinnego, politycznego, 
tworzonego przez człowieka 64. Dodatkowo niesiony przez Ewan-
gelię obraz świata – jako dzieła stwórczej działalności samego Boga, 
który na mocy swej wolnej woli powołał do istnienia z niczego (crea-
tio ex nihilo) 65, świata będącego ucieleśnieniem Bożej Mądrości Miło-
ści i ofiarowanego przez Boga człowiekowi – stymulował do poszu-
kiwań i pytań mających za przedmiot człowieka. Wątki te zostaną 
podjęte u pierwszych myślicieli chrześcijańskich (m.in. św. Justyn 
 Męczennik, św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Grzegorz z Nyssy66, św. Ba-
zyli Wielki, św. Augustyn, św. Izydor z Sewilii)67. 66

niego – stąd znajomość celu środków, jakie skutecznie i godziwie prowadzą do 
celu, jest koniecznym warunkiem znajomością i rozumieniem prawa stanowio-
nego. W tym kontekście polityka staje się nie tyle realizacją nakazów prawa, co 
życiem społecznym człowieka spełniającym dobro człowieka poprzez zastoso-
wanie prawa. Sprawowanie władzy nie jest formą zapanowania i zawłaszczania 
człowieka, lecz raczej pewnym rodzajem posługi i pomocy człowiekowi. Musi 
ona realizować się podług natury człowieka i obecnych w niej zasad, musi wy-
pływać z właściwych racji, które usprawiedliwiają ten fakt, iż ta właśnie osoba 
pełni funkcję władcy, a ta podwładnego.

63 To właśnie zagadnienie jest interesująco zinterpretowane przez A.J. Carlyle 
w jego pracy The Christian Church and Liberty, London 1924, s. 105-128.

64 Zob. E. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, tłum. 
J. Rybałt, Warszawa 1960, s. 368-375.

65 A. Maryniarczyk, Kreacjonizm jako punkt zwrotny w interpretacji rzeczywi-
stości, w: Filozofia – wzloty i upadki (XXXIX Tydzień Filozoficzny KUL 3-6 marca 
1997), red. A. Nyga, A. Gudaniec, Lublin 1998, s. 59-85; tenże, Koncepcje bytu a ro-
zumienie człowieka, w: Błąd antropologiczny z cyklu Zadania współczesnej metafizy-
ki (5), red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003, s. 73-121.

66 Warto tutaj przytoczyć sformułowanie Grzegorza z Nyssy, które ostatecznie 
ukazuje człowieka jako istotę zmierzającą do upodobnienia się do samego Boga: 
„Człowiek, który niczym się nie wyróżnia spośród stworzeń, który jest prochem, 
zielskiem i marnością, gdy zostanie przybrany za syna przez Boga wszechświa-
ta, staje się członkiem rodziny tej Istoty, której wspaniałości i wielkości nikt nie 
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 67 Gdy z czasem poszukiwania prawdy o człowieku zostaną zrady-
kalizowane i pogłębione głównie przez tradycję chrześcijańską, gdy 
zostaną wsparte realistycznym modelem filozofowania (św. To-
masz z Akwinu), okaże się, że człowiek to nie tyle istota zwierzę-
ca, żywa, rozumna, nie tyle duch uwięziony w ciele – co osoba 68. 
Nowa wizja człowieka wygeneruje nie tylko nowe rozumienie życia 
społecznego, polityki, ekonomii, edukacji, prawa 69. Jak doszło do jej 
ukształtowania? 
 Osobowa wizja człowieka jest zasadniczo dziełem Akwinaty. 
Zwrócił on uwagę na osobowy sposób bytowania i działania czło-
wieka, który ma swe źródło w duszy ludzkiej, będącej nie tylko 
formą substancjalną ludzkiego ciała, lecz przede wszystkim tym, 
dzięki czemu sam człowiek jest – istnieje. Dusza ludzka złączona 
z ciałem i udzielająca ciału istnienia, będąca prostą, niematerialną 
oraz zdolną do transcendowania świata i siebie samej, nie może 
mieć – zdaniem Akwinaty – źródła swego zaistnienia w świecie bio-
logicznym, tj. zdeterminowanym, złożonym i materialnym. Źród-
łem, przyczyną duszy nie są rodzice dziecka. Zaistnienie duszy 
ludzkiej złączonej z ciałem (które dla niej jest złączeniem natural-
nym i dobrym) skutkuje istnieniem bytu osobowego, który dzia-
łając w materii ludzkiego ciała, działa przez swe władze duchowe 
rozumu i woli. Św. Tomasz podkreśla, że tak pojęty byt osobowy 
rodzący się w łonie kobiety ma swą rację istnienia nie tyle w ro-
dzicach ludzkich, lecz w Rodzicu, jakim jest sam Absolut – Bóg. To 
Bóg aktem stwórczym, powołuje do bytu duszę ludzką, stwarzając 
ją z niczego, i tym samym powołuje do zaistnienia osobę  ludzką 70. 
Oczywiście, powołanie do istnienia człowieka-osoby  dokonuje się 

może zobaczyć, usłyszeć ani pojąć. Jakież słowo, myśl czy poryw ducha zdo-
ła wysłowić przeobfitość tej łaski? Człowiek przerasta własną naturę: ze śmier-
telnego staje się nieśmiertelny, ze zniszczalnego niezniszczalny, z przemijalne-
go wieczny, zaś z człowieka staje się Bogiem”, De beatitudinibus, Oratio VII: PG 
44, 1280.

67 Zob. E. Gilson, Duch filozofii średniowiecznej, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1958, 
s. 112-133; 192-209.

68 Zob. J.P. Torrell, Święty Tomasz z Akwinu. Mistrz duchowy, tłum. A. Kuryś, 
Poznań-Warszawa 2003, s. 347-508.

69 Zob. Th. Gilby, The political thought of Thomas Aquinas, Midway Reprint 1973; 
M.S. Kempshall, The common good in late medieval political thought, Oxford 1999.

70 Zob. M.A. Krąpiec, Arystotelesowska koncepcja substancji, Lublin 2000, 
s. 132-133.
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w życiu biologicznym (łonie matki) przy współudziale aktu płcio-
wego rodziców. Jednak osoba ludzka ma nie tylko biologiczne po-
chodzenie, lecz i pochodzenie Boskie, które wyróżnia ją spośród 
całego świata, który także choć stworzony przez Boga, to jednak 
w porównaniu z człowiekiem nie może się z nim w żadnej mierze 
równać 71.
 Osoba ludzka to taki byt, który istniejąc w sobie jako w podmio-
cie, działa i wyraża siebie za pomocą wolnych i rozumnych aktów. 
Człowiek jest osobą, bo posiada jedność i zdolność do kierowania 
sobą na mocy swej rozumności i wolności, jednakowoż owo wyra-
żanie siebie dokonuje się zawsze w materii i przez materię 72.
 Akwinata podkreśla, że człowiek-osoba góruje nad światem, 
przewyższa go już choćby przez fakt bezpośredniego pochodzenia 
od Boga. Przewyższa świat, bo jako jedyny w świecie może stano-
wić dla siebie prawo (regułę, zasadę i miarę swego działania), może 
przez swe wolne i rozumne decyzje dokonywać samookreślenia sie-
bie, może doskonalić się i rozwijać w sposób wolny i rozumny 73. 
Cały świat z perspektywy istnienia człowieka-osoby jawi się jako 
środek do doskonalenia, jako pomoc, dzięki której osoba ludzka 
uzyskuje swoją doskonałość i spełnienie.
 W fakt spotencjalizowania człowieka w tym, co przysługuje mu 
jako bytowi osobowemu, w fakt dążenia natury ludzkiej do osiąg-
nięcia przez nią pełni, wpleciona jest zarówno działalność indy-
widualna człowieka, jak i cała kultura wraz z życiem społecznym. 
Życie osobowe przeniknięte jest i ożywiane poznaniem, miłością 
i twórczością, a także religią, przez którą osoba ostatecznie docho-
dzi – za sprawą nadprzyrodzonej pomocy Boga – do pełni swego 
bytowania 74.

71 „Et quia magnae dignitatis est in rationali natura subsistere, ideo omne in-
dividuum rationalis naturae dicitur persona, ut dictum est” (STh I, q. 29, art. 3, 
ad 2).

72 Zob. STh, I, q. 76, art. 1, resp.
73 „Respondeo dicendum quod persona significat id quod est perfectissimum 

in tota natura, scilicet subsistens in rationali naturea” (STh I, 29, art. 3, resp.).
74 A zatem z perspektywy prawdy o osobowym statusie człowieka dostrze-

gamy niejako cztery płaszczyzny kultury, cztery drogi rozwoju człowieka w jego 
życiu osobowym. Na temat kultury jako sposobu życia osobowego człowieka 
oraz na temat działów kultury zob. M.A. Krąpiec, Człowiek i kultura, Warszawa 
1996 – całość.
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 Św. Tomasz wyjaśnia, że naturalnym środowiskiem życia czło-
wieka – osoby jest ludzka społeczność i inne osoby, które pomaga-
ją osobie żyć dobrze 75. Bez tej pomocy osoba ludzka nie tylko nie 
osiągnęłaby doskonałości, ale w ogóle by nie przeżyła. Rzeczywi-
stość życia społecznego – to rzeczywistość człowieka, który jako 
podmiot życia społecznego wraz z innymi tworzy i rozwija życie 
społeczne dla dobra człowieka 76. Człowiek – jak wiemy – rodzi się 
w rodzinie, którą tworzy małżeństwo wraz z potomstwem i najbliż-
szymi. Rodzina zaś żyje w tym i dzięki temu, co nazywamy do-
mem, wspólnym ogniskiem domowym, gospodarstwem domo-
wym. Rodziny zaś wraz z innymi tworzą różnorodne wspólnoty, aż 
do wspólnoty państwowej. Państwo zaś w podstawowym sensie to 
nie jakiś mechanizm biurokratyczny wraz z aparatem administra-
cyjnym, istniejącym na danym terenie, zarządzanym przez władzę, 
lecz wspólnota obywateli, czyli ludzi dojrzałych i prawych, którzy 
umieją słuchać nakazów dobra i razem dla wspólnego dobra prag-
ną żyć 77. 
 Realistyczna filozofia Akwinaty podkreśla, że zarówno za istnie-
jącym systemem życia społecznego, jak i systemem kultury osta-
tecznie stoi jeden czynnik, jeden jednoczący wszelkie działania 
i rozrządzenia motyw – jest nim dobro wspólne, czyli ostatecznie 
osobowy rozwój człowieka 78.

75 „Alio modo iuvatur homo a multitudine, cuius est pars, ad vitae suffi-
cientiam perfectam; scilicet ut homo non solum vivat, sed et bene vivat, habens 
omnia quae sibi sufficiunt ad vitam: et sic homini auxiliatur multitudo civilis, 
cuius ipse est pars, non solum quantum ad corporalia, prout scilicet in civitate 
sunt multa artificia, ad quae una domus sufficere non potest, sed etiam quantum 
ad moralia; inquantum scilicet per publicam potestatem coercentur insolentes 
iuvenes metu poenae, quos paterna monitio corrigere non valet” (Sententia Libri 
Ethicorum, liber 1, lectio 1, N 4).

76 Sprawę tę w literaturze filozoficznej najlepiej przedstawił M.A. Krąpiec, 
zob. tenże, Człowiek i prawo naturalne, dz. cyt.; Suwerenność – czyja?, Lublin 1996; 
O ludzką politykę, Lublin 1998; Człowiek, prawo i naród, Mikołów 2002.

77 Doskonale prawdę o życiu społecznym odczytał Arystoteles, choć nie 
omieszkał popełnić znaczących w tej materii błędów (np. w kwestii niewolni-
ctwa, a dokładnie w kwestii usprawiedliwiania istnienia instytucji niewolni-
ctwa). Nie do końca również był świadom zupełności, suwerenności człowieka 
w życiu społecznym, zob. tenże, Polityka, ks. I 1252 a 1 -1260 b 12.

78 Szerzej na ten temat zob. P. Skrzydlewski, Państwo i jego cel w cywilizacji ła-
cińskiej a wolność człowieka, w: Wierność Rzeczywistości. Księga Pamiątkowa z okazji 
jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca, red. zbior., 
Lublin 2001, s. 527-543.
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 Godne podkreślenia jest – zdaniem św. Tomasza, a także wielu fi-
lozofów skłaniających się ku realizmowi – istnienie wspólnoty pań-
stwowej, gminnej, rodzinnej – jest możliwe dzięki jednemu z naj-
większych dóbr w państwie, jakim jest miłość wzajemna i wszelkie 
jej odmiany, które odnajdziemy w postaci przyjaznych związków 
międzyludzkich 79. Toteż z perspektywy poznania realistycznego 
wspólnota państwowa 

nie jest zespoleniem ludzi na pewnym miejscu dla zabezpieczenia się 
przed wzajemnymi krzywdami i dla ułatwienia wymiany towarów. 
Wszystko to co prawda być musi, jeśli państwo ma istnieć, jednakowoż 
jeśli nawet to wszystko jest, to i tak nie jest to jeszcze państwo, bo jest 
ono wspólnotą szczęśliwego życia, obejmującą rodziny, rody, dla celów 
doskonałego samowystarczalnego bytowania. Nie da się tego oczywi-
ście osiągnąć, jeśli ludzie nie mieszkają na jednym i tym samym miejscu 
i nie zawierają małżeństw. Stąd właśnie powstały w państwach i powi-
nowactwa, i bractwa [fratrie], i związki ofiarnicze, i zrzeszenia towa-
rzyskie. Są one tworem przyjaźni, bo przyjaźń jest wówczas, gdy się 
zamierza współżyć ze sobą. Celem państwa jest zatem szczęśliwe życie, 
a reszta to środki do tego celu wiodące. Państwo zaś jest wspólnotą ro-
dów i miejscowości dla doskonałego i samowystarczalnego bytowania. 
To zaś polega, powiedziałem, na życiu szczęśliwym i pięknym. Trze-
ba tedy przyjąć, że wspólnota państwowa ma na celu nie współżycie, 
lecz piękne uczynki. Dlatego ci, którzy najwięcej się przyczyniają do 
takiej wspólnoty, mają większy udział w państwie aniżeli tacy, którzy 
są im równi co do wolnego i szlachetnego pochodzenia albo i górują 
nad nimi, ale nie dorównują im co do cnoty obywatelskiej, czy też tacy, 
którzy górują bogactwem, ale ustępują im co do cnoty 80.

 Filozofia realistyczna Akwinaty na gruncie życia społecznego 
odsłania sens samego bytu społecznego 81, sens pełny, nie  zawężony 

79 Doskonale to wyraził Arystoteles słowami: „Wzajemną miłość uważamy 
mianowicie za największe z dóbr państwowych (bo gdzie ona panuje, tam naj-
mniej się przejawiają rozruchy), a właśnie jedność w państwie wysłania Sokrates 
najwięcej, podnosząc zgodnie z mniemaniem i innych, iż jest ona dziełem miło-
ści. Znane jest przecież powiedzenie Arystofanesa w rozmowach o miłości, że 
kochający się, pociągnięci potęgą swego uczucia, pragną się zrosnąć i z dwóch 
istot zespolić się oboje w jedną”, Polityka 1262 b 16.

80 Arystoteles, Polityka 1280 b 13 – 1281a 15.
81 Chodzi tu o naczelność w dziedzinie naturalnego poznania ludzkiego, nie-

odwołującego się do Objawionej Prawdy. Jeśli jednak uwzględnimy także pozna-
nie i rozumienie ukształtowane za sprawą Łaski Boga oraz Prawdy Objawionej 
(Pisma Świętego) – to naczelnym i najbardziej wiarygodnym typem wiedzy jest 
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do jakiegoś tylko aspektu, lecz integralnie i ostatecznie ujmujący 
bogactwo przejawów życia społecznego. Sens ów wiąże się niero-
zerwalnie z osobowym rozwojem człowieka, z pomnażaniem i do-
skonaleniem właściwej człowiekowi jako istocie rozumnej i wolnej 
doskonałości. Celem tym jest dobro wspólne 82. Filozofia ta dostrze-
ga i ukazuje człowieka, jako podmiot życia społecznego, podmiot, 
który w badaniach filozoficznych odsłania się jako osoba, czyli ktoś, 
kto jest suwerenem z życiem racjonalnym i wolnym. Okazuje się, 
że suwerenność osoby w życiu społecznym może być zagrożona, 
a sam człowiek może podlegać różnorodnym wpływom, które go-
dzą w jego godność i człowieczeństwo. Realistyczna filozofia uka-
zuje również te czynniki, które w życiu społecznym są niezmiernie 
doniosłe dla rozwoju człowieka, a także dla ochrony jego podsta-
wowych dóbr. Czynnikami tymi są z perspektywy filozoficznej: 
rodzina wraz z gospodarstwem domowym; wykształcenie, które 
rozwija rozum ludzki, bo przecież człowiek jest tym, czym czyni 
go jego rozum; wolny czas, w którym człowiek żyje dla celu życia, 
a nie tylko dla środków do życia; własność prywatna – majątek po-
jęty jako środek do godziwego życia 83. 
 Analizy Akwinaty ukazują fakt, że tym, co w sposób szczególny 
chroni i wspiera dobro wspólne (czytaj dobro osoby ludzkiej – kon-
kretnego istniejącego człowieka, człowieka również nienarodzo-
nego) jest prawo stanowione, oparte na istniejących uprawnie-
niach człowieka (ius), wplecione w całokształt racjonalnej kultury 
ludzkiej 84. W świetle tego życie publiczne i działania publiczne, 
tak jak i prawo lex, jawią się jako droga i sposób spełniania dobra 
 wspólnego, dobra człowieka 85.

doctrina sacra – teologia. Jasno zagadnienie to ukazał Św. Tomasz z Akwinu, zob. 
Suma Teologiczna I, q. 1; zob. także, M.A. Krąpiec, Filozofia co wyjaśnia? Filozofia 
w teologii, Lublin 2000, s. 129-250.

82 Na temat dobra wspólnego jako racji istnienia wszelkiej ludzkiej społeczno-
ści zob. M.A. Krąpiec, Człowiek i polityka, dz. cyt., s. 99-125.

83 Zob. P. Skrzydlewski, Cywilizacyjne zagrożenia życia osobowego człowieka na 
przykładzie zagrożeń ludzkiej wolności, „Człowiek w Kulturze” 13 (2000), s. 219-236.

84 Na temat filozoficznego rozumienia prawa i jego realnych podstaw, a także 
związku prawa stanowionego z dobrem wspólnym zob. M.A. Krąpiec, Człowiek 
prawo naturalne, dz. cyt. – całość, w szczególności s. 163-176; św. Tomasz z Akwi-
nu, Suma teologiczna I-II, q. 90-97.

85 Poznanie filozoficzne wnosi zatem do działań społecznych prawdę o czło-
wieku, jego naturze i przysługujących mu dobrach. Właśnie dzięki temu poznaniu 
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Zakończenie 

Już starożytni dostrzegli swoisty dramat polityki wypływający 
z fałszywego pojmowania człowieka. Sprzyjał on oderwaniu polity-
ki, prawa, struktury społecznej, działań ekonomicznych od rzeczy-
wistości, od natury człowieka. Niedwuznacznie w tej kwestii wyra-
żał się już Arystoteles pisząc:

każdy człowiek ma ochotę być władcą, bo panowanie w ogóle leży 
w naturze ludzi. Ale nie starają się oni czynić tego przez sprawiedli-
wość i zgodnie z naturą 86.

 Dramat autonomizacji, a następnie alienacji i zwyrodnienia życia 
społecznego, polityki, ekonomii spowodowany błędami antropo-
logicznymi rozgrywa się także na naszych oczach 87. Polegał on głów-
nie na tym, że dziedziny te – w sposób naturalny koniecznie związa-
ne z realizacją dobra człowieka – uległy swoistemu zwyrodnieniu, 
przez ich uniezależnienie od natury człowieka i jego porządku, a co 
za tym idzie – także od dobra człowieka. W miejsce prawdy,  która 

i rozumieniu na gruncie życia społecznego krystalizuje się rozumienie środków 
(godziwych, skutecznych), za sprawą których życie społeczne osiąga swój cel, ja-
kim jest dobro człowieka. Zauważmy, że bez rozpoznania filozoficznego natury 
człowieka, istniejących w niej potencjalności, bez uzgodnienia środków aktuali-
zujących tęże naturę nie istnieje szansa na jej doskonałość, na spełnienie. Nade 
wszystko jednak filozofia (nie odwołując się do Prawd Objawionych) ukazuje 
właściwy cel życia ludzkiego, cel, który możemy odczytać właśnie na podstawie 
natury i tkwiących w niej inklinacji. Z celem tym musi liczyć się cały porządek 
działań społecznych, musi być na jego spełnienie nakierowanym – jeśli chcemy, 
by życie społeczne miało ludzki charakter. Tym samym dzięki obecności filozofii 
w życiu społecznym człowiek posiada znajomość obiektywnego kryterium dzia-
łań zarówno swoich, jak i społeczności. Kryterium tym nie jest ani prawo stano-
wione, ani wola większości, ani pożytek i korzyść, ani bezpieczeństwo i jedność 
państwa, lecz natura człowieka i to jej dobro stoi za działaniami. Z tej racji możemy 
śmiało bronić tezy, że bez filozofii realistycznej i jej owoców w postaci integralnego 
rozumienia rzeczywistości nie będzie istnieć prawdziwie ludzkie życie społeczne.

86 Arystoteles, List do Aleksandra Wielkiego, 14. Sprawę analogicznie pojmował 
również Cycero, zob. tenże, De legibus, Lib. I, 16, 44. (tłum. I. Żółtowska, Kęty 
1999, s. 115).

87 Istniejące zło w życiu społecznym skłania niekiedy do katastroficznych wi-
zji przyszłości, zob. G. Picht, Odwaga utopii, wybór K. Maurin, wstęp. B. Sucho-
dolski, tłum. K. Maurin, K. Michalski, K. Wolicki, Warszawa 1981. Wydaje się, 
że z racji owych błędów pojawiają się głosy, że dzieje człowieka to nie tyle prze-
jaw doskonalenia bytu ludzkiego, co obraz jego upadku i zwyrodnienia, zob. 
J.J. Roussseau, O umowie społecznej, tłum. M. Starzewski, Warszawa 2002, s. 5.
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winna być normą i fundamentem dla tych spraw, pojawiają się zmy-
ślone ideologie, które zaczynają formować od wewnątrz wspomnia-
ne tu dziedziny, wyznaczając dla nich nowe, często zbrodnicze cele. 
Innymi słowy, dziedziny te uległy swoistej alienacji i autonomizacji. 
Przejawem tejże autonomizacji i alienacji jest szereg sytuacji, w któ-
rych człowiek, jako narzędzie polityki i prawa, jest środkiem, nie-
jednokrotnie używanym wbrew jego woli, naturze i przyrodzonej 
godności 88. Jaskrawym dowodem na ten właśnie stan jest aborcja, eu-
tanazja, eugenika, funkcjonujące formy niewolnictwa i wiele innych, 
czyli to wszystko, co tworzy cywilizację śmierci. 
 Z perspektywy realistycznego sposobu poznawania i rozumienia 
świata osób i rzeczy musi być rzeczą nie do zaakceptowania sytuacja, 
w której odchodzenie od dobra człowieka w polityce i prawie, a na-
wet ich jawna zbrodniczość – są postrzegane jako przejaw rozwoju, 
progresu, a nawet stanowi to powód do satysfakcji i dumy tych, któ-
rzy za takim prawem i polityką stoją 89. Dzieje się tak jednak, gdy kul-
tura zostaje skażona błędami kolektywizmu i indywidualizmu. 
 Zarówno nowożytna kolektywistyczna antropologia, jak i antro-
pologia indywidualistyczna, wraz z płynącymi z nich wizjami ładu 
społecznego, stały i stoją w rozbieżności z wizją ładu społecznego, 
jakie odnajdziemy w starożytności i średniowieczu, a które to wi-
zje miały swe ugruntowanie w antropologii akcentującej podmioto-
wość i zarazem wolność i rozumność człowieka. 
 Zarówno Arystoteles, jak i św. Tomasz akcentowali swoistą pod-
miotowość człowieka w życiu społecznym, tym samym prezentując 
wizję ładu społecznego jako czegoś pośrednio i bezpośrednio od-
niesionego do człowieka i jego dobra 90. 

88 Zob. M.A. Krąpiec, Suwerenność – czyja?, dz. cyt., s. 13-16 oraz s. 41-55.
89 „Co jest dobre? – Wszystko, co uczucie mocy, wolę mocy, moc samą w czło-

wieku podnosi. Co jest złe? – Wszystko, co z słabości pochodzi. Co jest szczęś-
ciem? – Uczucie, że moc rośnie, – że przezwycięża się opór. Nie zadowolenie, 
jeno więcej mocy; nie pokój w ogóle jeno wojna; nie cnota, jeno dzielność [...]. 
Słabi i nieudani niech sczezną: pierwsza zasada miłości dla ludzi. I pomóc na-
leży im jeszcze do tego. Co jest szkodliwsze, niż jakikolwiek występek? – Litość 
czynna dla wszystkiego, co nieudane i słabe – chrześcijaństwo [...]”, F. Nietzsche, 
Antychryst, tłum. L. Staff, Warszawa 1907, s. 6.

90 Wymownym przykładem tego podejścia jest sformułowanie św. Tomasza 
z Akwinu „omnes autem scientiae et artes ordinantur in unum, scilicet ad homi-
nis perfectionem, quae est eius beatitudo”, S. Thomae Aquinatis, In Metaphysicam 
Aristotelis commentaria, prooemium.
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 Antropologia widząca w człowieku osobę zmienia wizję struk-
tury społecznej, na którą składać muszą się nie tyle klasy społeczne 
co naturalne dla człowieka kręgi życia ludzkiego, do których nale-
ży zaliczyć rodzinę, wspólnotę rodzinną, zwaną gminą; wspólnotę 
państwową oraz od czasów średniowiecza – wspólnotę narodową 91.
 Kolektywistyczne i indywidualistyczne antropologie, ujmujące 
ład społeczny w kategoriach rywalizujących z sobą klas społecz-
nych lub jednostek, musiały i muszą podejmować walkę z kulturą 
społeczną Zachodu, zwłaszcza kształtowaną w ramach cywiliza-
cji łacińskiej, dopełnionej i ożywianej Prawdą Ewangelii, ujmującą 
człowieka w kategorii bytu osobowego, z natury żyjącego w spo-
łeczności i rozwijającego się poprzez społeczność. 
 Problem ten doskonale dostrzegał i wyjaśniał już przeszło sto 
lat temu nasz polski uczony Henryk Romanowski, który wyjaśniał, 
idąc za analizami Donoso Cortesa, że „filozofia fałszywa” stała się 
zaczynem liberalizmu i socjalizmu. Ideologie te podzielając ateizm, 
materializm i utylitaryzm, ufundowały w kulturze europejskiej po 
wiekach średnich szereg patologicznych form życia ekonomiczne-
go i społecznego, zrodziły tzw. „kwestię społeczną”, z którą zmaga 
się bezowocnie zarówno socjalizm, jak i liberalizm, a także solida-
ryzm 92. Nade wszystko „filozofia fałszywa” jest sprawcą przefor-
mowania się rozumienia samego życia gospodarczo-społecznego, 
które pod ich wpływem zostało pojęte jako dziedzina „wolna od” 
zasad i prawideł moralnych, a także praw wypływających z istnie-
nia naturalnego, nieustanowionego przez człowieka porządku. Za-
istniały próby ucieleśnienia ładu społeczno-gospodarczego, tak jak-
by nie było godności człowieka, a także jakby istnienie ostatecznego 
celu ludzkiego życia, jakim jest Bóg i połączenie się z Nim – było 
sprawą tylko postulatywną, hipotetyczną, fikcyjną. 

91 Podejście to nie wykluczało oczywiście świadomość istnienia w życiu zbio-
rowym zrzeszeń ludzkich (stanów społecznych), które z racji wykonywanych 
profesji, funkcji społecznych oraz zadań, jakie one posiadają – mogą i powinny 
być wyróżniane. Stany, warstwy i klasy społeczne były tutaj postrzegane jako coś 
wtórnego do naturalnych kręgów życia społecznego człowieka. Toteż i sam ład 
społeczny nabudowany na nich jawił się jako coś wtórnego do ładu, jaki istnieje 
ze względu na szczęście (doskonałość) człowieka.

92 Zob. H. Romanowski, Solidaryzm. Nowa teorja etyczna i społeczno-ekonomicz-
na, dz. cyt.; tenże, Wstęp do ekonomji społecznej chrześcijańskiej, dz. cyt.; tenże, Eko-
nomja społeczna a religia i filozofia, dz. cyt.
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 Romanowski podkreślał, że wprowadzanie nowożytnego po-
rządku ekonomiczno-społecznego wymagało także likwidacji 
ukształtowanego w wiekach średnich społeczeństwa stanowe-
go i związanych z nim wizji i funkcjonowania pracy i płacy, form 
własności, sposobu jej nabywania, administrowania, użytkowania, 
handlu, przepływu kapitału itp. Zmiany te wymusiły także, jego 
zdaniem, przemiany w rodzinie, społecznościach lokalnych, wresz-
cie w samych instytucjach, jakimi są państwa. Doszło do osłabienia 
i podważenia porządku naturalnego, afirmowanego przez filozo-
fię metafizyczną, która była wykorzystywana przez chrześcijan do 
budowy i funkcjonowania życia społeczno-gospodarczego. Życie to 
wymagało przyjęcia moralnego charakteru wszelkich działań bez 
wykluczania z nich działań gospodarczych, zakładało ograniczenia 
w dziedzinie ekonomicznej (produkcji, handlu, użytkowania i in-
nych) wypływające z postulatów etycznych (moralnych), promo-
wało własność prywatną w kategorii środka używanego do pod-
trzymania i udoskonalenia życia ludzkiego. Miało ono także swój 
wymiar w działalności interwencyjnej państwa, która jednak nie ła-
mała przyrodzonej sprawiedliwości. 
 Romanowski podkreślał, że chrześcijański porządek społeczno-
-gospodarczy wymaga koniecznie powszechnego afirmowania 
godności człowieka, także bogatej w różnorodne formy dobrowol-
nej miłości bliźniego, które złączone z postawą chrześcijańskiej soli-
darności i dobroczynności stanowią najwyższą zasadę chrześcijań-
skiej gospodarki społecznej. Gospodarka ta wymaga w pierwszym 
rzędzie od wszystkich ludzi cnotliwych i zarazem realistów „twar-
do stąpających po ziemi”, którzy jednak wszystko, co czynią, czynią 
dla osiągnięcia ostatecznego celu ludzkiego życia, jakim jest złącze-
nie się z Bogiem.
 Polski uczony na wiele sposobów przekonywał, że cywilizacja 
chrześcijańska, wypływająca z osobowego rozumienia człowieka 
musi stanąć do walki z cywilizacją tworzoną przez „filozofię fał-
szywą” – cywilizacją antykatolicką, która, zdaniem Romanowskie-
go, charakteryzuje się: zacieraniem różnicy między człowiekiem 
a zwierzęciem, propagandą rozwodową, wolną miłością, akcepta-
cją samobójstwa i pojedynków, porzucaniem dzieci, absolutyzacją 
władzy ludu na rzecz odmówienia władztwa opartego na Bogu 
i naturalnym porządku ustanowionym przez niego, negacją au-
torytetu w ogóle, a władzy rodzicielskiej i politycznej, religijnej 
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w szczególności, ideologią buntu i rewolucji, egalitaryzmu wszyst-
kiego u wszystkich, walki wszystkich z każdym, wolności do 
wszystkiego i od wszystkiego 93.
 W kulturze Zachodu Ewangelia i nierozerwalnie związana z nią 
posługa Kościoła powszechnego, akcentująca wizję człowieka jako 
bytu osobowego, nakazywała widzieć w człowieku podmiot (suwe-
rena) życia społecznego, a dobro człowieka stawiała jako cel i zara-
zem przyczynę wzorczą ładu społecznego. Podmiot ten uposażony 
w naturalne uprawnienia i w wielką godność, nie może być redu-
kowalny do żadnych funkcji, jakie spełnia w życiu społecznym, ani 
do żadnej warstwy, czy też grupy społecznej, w której żyje i działa. 
 Z perspektywy personalistycznej wizji człowieka ład społeczny 
to porządek, w którym suwerenem jest człowiek, to struktura spo-
łeczna, w której podmiotem jest osoba ludzka, a nie klasa, warstwa, 
grupa społeczna czy też jednostka, która toczy nieustanną wojnę 
z innymi. Toteż dobro człowieka jako suwerena życia społecznego 
staje się w kulturze Zachodu właściwym celem i sensem tak struk-
tury społecznej, jak i wszelkich działań społecznych 94. Właściwe dla 
Zachodu ujęcie ładu społecznego ma swe wyjaśnienie i uzasadnie-
nie w wizji bytu ludzkiego, które w wielkim skrócie wiąże się z afir-
macją człowieka w jego osobowym sposobie istnienia i działania.

93 Problem ten szeroko omawia w głównej swej pracy Filozofia cywilizaji. Pra-
wa realne cywilizacji, jej ideały, typy i pochód, dz. cyt., liczącej aż 432 stron!; zob. 
także tenże Stara a nowa metafizyka, dz. cyt.; tenże, Nowa filozofja. Studjum o Bergso-
nizmie, dz. cyt.; tenże, Filozofia cywilizacji. Prolegomena, dz. cyt.; tenże, Renan i Berg-
son. Szkic porównawczy, dz. cyt.; tenże, Aktualność filozofii tomistycznej, dz. cyt.

94 Zachodnia kultura w życiu społecznym widzi nie tyle przejaw układu kla-
sowego, co przejaw naturalnego człowiekowi życia społecznego. Klasowy cha-
rakter życia społecznego jest charakterystyczny dla społeczności orientalnych, 
w których dominuje gromadnościowa (kolektywistyczna) wizja człowieka, stąd 
też pojawiają się tam nie tylko klasy społeczne, lecz także kasty. W tym kontek-
ście warto zaznaczyć, iż kategoria zarówno klasy społecznej, jak i wizja klaso-
wego charakteru społeczeństwa, w ramach których rysował się obraz porządku 
społecznego jako przestrzeni rywalizujących z sobą grup ludzkich – pojawiły 
się w kulturze nowożytnej na tle dostrzeżenia istniejących w życiu społecznym 
realnych antagonizmów (przeciwstawnych interesów, nierówności: ekonomicz-
nej, intelektualnej, moralnej; różnych form niesprawiedliwości. Zagadnienia te 
interesująco, wraz z ukazaniem samej specyfiki kultury Zachodu, przedstawiał 
w swych pracach między innymi F. Koneczny, zob. tenże: O wielości cywilizacji, 
Kraków 1935; Rozwój moralności, Lublin 1938; Święci w dziejach narodu polskiego, 
t. 1-4, Warszawa 1939; Państwo w cywilizacji łacińskiej. Zasady prawa w cywilizacji 
łacińskiej, Londyn 1981; Prawa dziejowe, Londyn 1982.
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Osobowy charakter religii

Wstęp

We współczesnym świecie zróżnicowanym cywilizacyjnie i kultu-
rowo pytanie o religię, jej charakter i znaczenie dla indywidualne-
go i społecznego życia człowieka staje się coraz bardziej doniosłe. 
Pytanie to jest trudne i to nie tylko z racji wieloaspektowości fak-
tu religii, ale również z powodu wielości religii, ich określonego 
samorozumienia oraz ze względu na relację religii – mającej cha-
rakter objawiony – do wszystkich innych religii. W odpowiedzi na 
pytanie: Czym jest religia? – pomocne są badania religiologiczne 
w aspekcie historycznym i fenomenologicznym, dalej analizy socjo-
logiczne i psychologiczne, wreszcie wyjaśnienia będące owocem re-
fleksji filo zoficznej. W artykule tym nie będzie chodziło o zarysowa-
nie tych wszystkich wątków 1, ale jedynie o filozoficzną odpowiedź 
na pytanie: Czym jest religia? Odpowiedź ta nie będzie polegała 
na zreferowaniu różnych filozoficznych koncepcji religii 2, tylko na 

1 Na temat różnych naukowych podejść w badaniu religii zob. Z.J. Zdybicka, 
Człowiek i religia, wyd. 2 poprawione i rozszerzone, Lublin 1993, s. 21-154.

2 Zob. tamże, s. 118-154, 213-357; R. Schaeffler, Filozofia religii, Częstocho-
wa 1989; B. Welte, Filozofia religii, tłum. G. Sowiński, Kraków 1996; F. Ricken, 
Religionsphilosophie, Stuttgart 2003; Filozofia religii od Schleiermachera do Eco, oprac. 
V. Drehsen, W. Gräb, B. Weyel, tłum. L. Łysień, Kraków 2008.

Spór...12 
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 próbie sformułowania i uzasadnienia nowego filozoficznego okre-
ślenia (definicji) religii w oparciu o metafizyczne założenia filozofii 
realistycznej. W nurcie tak uprawianej filozofii religię definiuje się 
jako osobową relację człowieka do Boga 3. Rozbudowując to określe-
nie religii, stawia się w tym artykule tezę, iż religia jest przyjęciem 
przez człowieka skierowanej do niego osobowej inicjatywy Boga. 
Teza ta jest owocem refleksji filozoficznej. Dlatego też w artykule 
tym najpierw zostanie ukazane filozoficzne dojście do takiego okre-
ślenia religii, następnie jego zastosowanie do rozumienia religii ob-
jawionej, a w końcu jego znaczenie dla dialogu międzyreligijnego.

1. Określenie religii

Człowiek, będąc bytem osobowym, jest zdolny do intelektualnego 
poznania i w oparciu o nie do wolnego postępowania. Poznając ist-
niejącą rzeczywistość, człowiek uświadamia sobie rozumność tego 
aktu i dochodzi do poznania siebie (ja) jako istniejącego podmio-
tu, będącego źródłem stałego i rozumnie określonego działania 4. 
Oznacza to, iż człowiek rozpoznaje, że jako podmiot od strony swej 
psychofizycznej natury jest początkiem wszelkich treściowych ak-
tów, od strony zaś moralnej jest początkiem wyłonionych świado-
mie osobowych aktów poznania i dobrowolnego działania. Z dru-
giej strony, człowiek rozpoznaje, że nie jest początkiem sam dla 
siebie, że nie ma w sobie jako podmiocie początku swego (za)ist-
nienia. To rozpoznanie skłania człowieka do szukania swego by-
towego początku w bycie transcendentnym wobec niego. Szukając 
tego początku, człowiek szuka tym samym bytowego początku ca-
łej rzeczywistości. Dzieje filozoficznych dociekań i religijnych prze-
konań pokazują, jak trudne i nieoczywiste jest poznawcze uchwy-
cenie tego początku 5. Trudność ta może prowadzić człowieka do 

3 Zob. Z.J. Zdybicka, Człowiek i religia, dz. cyt., s. 302, s. 344; P. Moskal, Filozo-
fia religii w lubelskiej szkole filozoficznej, w: Polacy o religii. Od myślenia religijnego do 
filozofii, red. J. Barcik, G. Chrzanowski OP, Kraków 2005, s. 243-252.

4 Zob. M.A. Krąpiec, Dzieła, t. IX: Ja – człowiek, wyd. 5 poprawione, Lublin 
1991, s. 119-156.

5 Zob. E. Gilson, Bóg i filozofia, tłum. M. Kochanowska, w: tegoż, Bóg i ate-
izm, Kraków 1996, s. 15-107; Z.J. Zdybicka USJK, Bóg czy sakrum?, Lublin 2007; 
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wątpienia w możliwość tego typu poznania 6. Ponieważ jednak czło-
wiek rozpoznaje, iż nie ma początku swego (za)istnienienia w so-
bie, jak również, że różne byty nie mają początku (za)istnienienia 
w swej określonej istocie, w związku z tym możliwym, a zarazem 
koniecznym wydaje się sformułowanie przez człowieka stwierdze-
nia, iż musi istnieć bytowy początek wszystkiego, co posiada istnie-
nie, i dalej, iż początek ten musi być ostatecznie bytem koniecznym, 
czyli takim, którego istotą jest istnienie. Byt ten człowiek najczęściej 
nazywa Bogiem. Jeśli byt jest bytem dzięki temu, że istnieje, to Byt, 
którego istotą jest istnienie, jest pełnią bytu 7. Bóg jest zatem pełnią 
bytu. Pochodność bytów posiadających istnienie od Bytu będącego 
Istnieniem nazywa się stworzeniem. Pochodność ta, dotycząc okre-
ślonych aktów istnienia poszczególnych bytów, obejmuje tym sa-
mym ich istotowe treści 8. Z tego względu pochodność ta nazywa 
się stworzeniem z niczego (creatio ex nihilo). Oznacza to, iż Bóg jest 
ostatecznym początkiem wszystkiego, co istnieje 9.
 Skoro człowiek początek swego (za)istnienia ma w Bogu, to rów-
nież w Nim musi mieć źródło swego istotowego określenia i rację 
swego ostatecznego spełnienia. Inaczej mówiąc, istotowa tożsamość 
człowieka i innych bytów jest następstwem stwórczego działania 
Boga. A ponieważ istota człowieka i analogicznie istota innych by-
tów jest intelektualnie poznawalna, to wskazuje to na inteligibilny 
charakter bytów, czyli na ich związek z intelektem bytu, bedące-
go racją ich (za)istnienia. W związku z tym można powiedzieć, iż 
rozumna natura człowieka jest następstwem stwórczego pozna-
nia Boga, który będąc pełnią Bytu, jest tym samym najdoskonal-
szym  Intelektem 10. Człowiek, jak i inne byty, nie mając początku 
swego (za)istnienia(za)istnienia w sobie, nie są w związku z tym bytami ko-
niecznymi. Znaczy to, iż (za)istnienie człowieka i innych bytów jest 

J.A. Kłoczowski OP, Między samotnością a wspólnotą, Tarnów 1994; Religia a sens 
bycia człowiekiem, pod red. Z.J. Zdybickiej, Lublin 1994.

6 Z tym wiąże się kwestia ateizmu. Na ten temat zob. J. Paszyński SJ, Ate-
izm jest bardziej racjonalny niż wiara w Boga?, w: Współczesne herezje, red. R. Haj-
duk CSsR, Olsztyn 2009, s. 9-24.

7 Zob. S. Thomae de Aquino, Summa Theologiae (dalej cyt. S.Th.), Torino 1988, 
I, q. 3, a. 3, a. 4; tenże, De ente et essentia, cap. IV, <http://www.corpusthomisticum.
org/oee.html>.

8 Zob. tenże, S.Th. I, q. 44.
9 Tamże, I, q. 45, a. 1, a. 2, a. 3, a. 4, a. 5.
10 Por. tamże, I, q. 44, a. 3.
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 następstwem stwórczego wolnego aktu chcenia Bytu koniecznego, 
czyli Boga. Ten akt chcenia Boga jest niczym innym, jak aktem mi-
łości, który ujawnia Go jako samo Dobro, będące racją wszelkiej do-
skonałości, a więc i racją (za)istnienia i ostatecznego spełnienia by-
tów, w tym w sposób szczególny bytów mających naturę rozumną 11.
 Jeśli intelektualne akty poznania oraz akty wolnego działania 
(chcenia) są wyrazem osobowego bytu ludzkiego, to należy powie-
dzieć, iż analogicznie stwórcze poznanie i chcenie Boga ujawnia 
Jego osobowe bytowanie. A ponieważ słowo „inicjatywa” znaczy 
zapoczątkowanie czegoś, co przejawia się w określonym działaniu, 
w związku z tym słowo to można użyć na oznaczenie stwórcze-
go działania Boga, będącego początkiem (za)istnienia człowieka 
i wszelkich innych bytów. (Za)istnienie zatem człowieka i innych 
bytów oraz określenie ich natury nakierowanej na właściwe im do-
bro byłoby następstwem osobowej inicjatywy, czyli stwórczego po-
znania i chcenia Boga, będącego ich bytowym początkiem.
 Człowiek rozpoznając tę osobową inicjatywę Boga odkrywa, iż 
jest ona – ustanawiając go w bytowaniu – skierowana ku niemu jako 
bytowi osobowemu. W związku z tym człowiek może przyjąć tę ini-
cjatywę tylko na sposób osobowy, a więc swoim rozumnym i wol-
nym aktem. A zatem przyjęcie tej inicjatywy polega najpierw na jej 
poznaniu. A ponieważ, jak powiedziano, poznanie to jest trudne, 
dlatego też można tutaj upatrywać przyczyny różnych wyjaśnień 
bytu ludzkiego i całej rzeczywistości, a co za tym idzie – wielości 
różnych religii. Dalej przyjęcie tej inicjatywy przez człowieka wy-
raża się w uznaniu poznanej prawdy o niej za swe przekonanie, 
co prowadzi go do osobowej odpowiedzi w postaci świadomego 
i dobrowolnego zwrócenia się ku Bogu, a więc w moralnym akcie, 
aby oddać Mu cześć słowem, czyli aktem rozumu i miłością, czyli 
aktem woli, czego zewnętrznym wyrazem są jakieś określone znaki 
(symbole) oraz odpowiednie postawy (kult i rytuały) 12. Tego typu 
przyjęcie przez człowieka skierowanej ku niemu osobowej inicjaty-
wy Boga określa się tutaj mianem religii.

11 Por. tamże, I, q. 44, a. 4.
12 Por. tamże, II-II, q. 81.
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2. Religia objawiona

Metafizyczne wyjaśnianie bytów posiadających istnienie prowa-
dzi do pośredniego poznania istnienia ich przyczyny sprawczej, 
wzorczej i celowej, którymi jest jeden i ten sam byt, zwany Bogiem, 
który będąc samym Istnieniem, jest tym samym pełnią Bytu. Skoro 
istnieje jeden Bóg, to jedno może być Jego Objawienie się człowie-
kowi, prowadzące go ostatecznie do pełnego zjednoczenia z Nim 
przez miłość i bezpośrednie poznanie. To zaś oznacza, iż tylko jed-
na może być religia objawiona, czyli osobowa zbawcza inicjatywa 
Boga, skierowana do człowieka, aby poprzez jej przyjęcie mógł on 
osiągnąć cel, dla którego został stworzony. Człowiek odkrywa po-
trzebę tej inicjatywy szczególnie w kontekście cierpienia i swej we-
wnętrznej moralnej dezintegracji, która nie pozwala mu o własnych 
siłach dojść do Boga jako do ostatecznego celu swojego życia.
 Rozpoznanie i przyjęcie przez człowieka skierowanej do niego 
osobowej inicjatywy Boga dokonuje się najpierw przez akt wiary, 
który polega na uznaniu za prawdę tego, co Bóg w swoim słowie 
i zbawczym działaniu objawia. Człowiek uznaje to za prawdę nie ze 
względu na oczywistość, ale ze względu na zaufanie do tego, który 
objawia. W związku z tym można powiedzieć, iż akt wiary jest pew-
nego typu poznaniem właściwym w relacjach osobowych. Kiedy bo-
wiem w rozmowie jedna osoba ujawnia coś ze swego osobistego życia, 
to osoba słuchająca uznaje to za prawdę, jeśli ma zaufanie do mówią-
cej osoby, czyli jest przekonana o jej życzliwości i prawdomówności. 
Analogicznie człowiek, będąc przekonany o dobroci i prawdomów-
ności Boga, w akcie wiary uznaje za prawdę to, co On objawia o so-
bie. Oznacza to, iż te prawdy, nie będąc oczywiste z racji bezpośred-
niego bądź pośredniego ich poznania naturalnym światłem rozumu, 
nie mogą być wykazane na drodze poznania  filo zoficznego czy nauk 
szczegółowych. Nie znaczy to jednak, że są one irracjonalne, gdyż 
z jednej strony człowiek poznaje je swym rozumem, z drugiej zaś po-
chodzą one od Boga, który będąc pełnią Bytu, swą rozumnością nie-
skończenie przekracza światło naturalnego ludzkiego rozumu.
 Dalej, przyjęcie przez człowieka skierowanej do niego w słowie 
i zbawczym działaniu osobowej inicjatywy Boga polega na zwróce-
niu się do Niego wedle uznanej w akcie wiary prawdy, aby oddać 
Mu cześć aktem miłości, wyrażanej na zewnątrz słowem ( modlitwą) 
oraz określonymi postawami (cnotami i kultem).
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 W świetle tego, co powiedziano, należy zapytać, która z religii 
jest religią objawioną? Odpowiedź na to pytanie może być osta-
tecznie tylko odpowiedzią wiary. Chrześcijanie wierzą, iż skiero-
wana do człowieka osobowa inicjatywa Boga wyraża się najpełniej 
w Odwiecznym Wcielonym Słowie Jezusie Chrystusie, który jako 
prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek przez swoją naukę, śmierć 
i Zmartwychwstanie objawia Boga jako swego Ojca, będącego po-
czątkiem wszystkiego, i wraz z Nim tchnie Ducha, będącego ich 
Miłością, aby człowiek przyjmując tę inicjatywę przez swe osobo-
we akty wiary, nadziei i miłości, doszedł do pełnego udziału w we-
wnętrznym życiu Trójjedynego Boga. Śmierć i Zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa jest szczególnym znakiem prawdziwości Jego 
Objawienia jako Syna Bożego, gdyż tylko Bóg, będąc początkiem 
wszystkiego, co istnieje, ma władzę nad życiem i śmiercią. To wska-
zywałoby, iż tą jedyną religią objawioną jest chrześcijaństwo.

3. Dialog międzyreligijny

Jeśli religia jest przyjęciem przez człowieka skierowanej do niego 
osobowej inicjatywy Boga, to kluczowym w każdej religii, a co za 
tym idzie – w dialogu międzyreligijnym, wydaje się być to, co zo-
stało nazwane „przyjęciem”, będącym swoistym, osobowym dzia-
łaniem człowieka. Otóż, jak powiedziano, przyjęcie to wyraża się 
najpierw w rozpoznaniu przez człowieka prawdy o sobie i całej 
rzeczywistości przez szukanie początku wszystkiego, tłumaczące-
go sens bytowania. Ponieważ rzeczywistość jest złożona i wielo-
aspektowa, w związku z tym rozpoznanie to może być zróżnicowa-
ne. Jeśli zróżnicowanie to dotyczy odmiennych aspektów, to jest to 
okazja w dialogu międzyreligijnym do wzajemnego poznawczego 
ubogacenia. Z perspektywy religii chrześcijańskiej Kościół katolicki 
mocno podkreśla ten wymiar dialogu międzyreligijnego, wskazu-
jąc, iż to, co jest prawdą, łączy i prowadzi do Boga 13. Jeśli natomiast 
zróżnicowanie to dotyczy tego samego aspektu w postaci twier-
dzeń: jest, nie jest – to jest to wyzwanie w dialogu międzyreligijnym 
do szukania i uzasadnienia tego, co jest, czyli prawdy. W  sytuacji, 
gdy chodzi o poznanie prawdy dostępnej dla naturalnego światła 

13 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, n. 843.
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rozumu, wydaje się, iż w dialogu międzyreligijnym ważną rolę do 
spełnienia ma filozoficzna refleksja ukazująca najbardziej podsta-
wowe założenia warunkujące rozumienie człowieka, całej rzeczy-
wistości i jej relacji do Boga. Nie tylko sama refleksja jest tutaj waż-
na, ale i sposób życia, który ukazuje to, co się przyjmuje za swoje 
przekonanie. W sytuacji, gdy chodzi o prawdy przekraczające na-
turalne światło rozumu, istotne w dialogu międzyreligijnym wy-
daje się dążenie do zrozumienia motywów przyjęcia tych prawd 
aktem wiary. Ponieważ przez poznanie prawdy człowiek ujawnia 
się i zarazem realizuje jako byt osobowy, konieczne w dialogu mię-
dzyreligijnym jest uszanowanie osobistego odczytania prawdy. Ta-
kie uszanowanie stanowi wyraz rozpoznania i akceptacji osobowej 
godności każdego człowieka. Jeśli człowiek przez poznanie prawdy 
o sobie i całej rzeczywistości odkrywa skierowaną do siebie osobo-
wą inicjatywę Boga, to przyjmując ją swym wolnym aktem woli, 
wchodzi w osobową relację z Nim. Oznacza to, iż człowiek wcho-
dząc w osobową relację z Bogiem, staje się zdolny do przyjęcia ak-
tem wiary Jego osobowej inicjatywy w postaci Objawienia.
 Na Soborze Watykańskim II Kościół katolicki, podkreślając 
wagę dialogu międzyreligijnego, ukazuje swój stosunek do religii 
niechrześcijańskich w Deklaracji, zaczynającej się od słów „Nostra 
aetate” 14. W dokumencie tym wymienione są cztery religie: hindu-
izm 15, buddyzm 16, islam 17 i judaizm 18.
 W oparciu o to, co zostało powiedziane, wydaje się, że w odnie-
sieniu do hinduizmu i buddyzmu szczególne znaczenie w dialo-
gu ma refleksja metafizyczna odsłaniająca i uzasadniająca podsta-
wowe rozumienie rzeczywistości i jej relacji do Boga, jak również 
refleksja antropologiczna ukazująca rozumienie człowieka i jego 
stosunek do cierpienia. W odniesieniu natomiast do islamu i juda-
izmu, które zgodnie z chrześcijaństwem uznają jednego Boga, bę-
dącego Stwórcą świata, oraz nieśmiertelność ludzkiej duszy wraz 
z perspektywą zmartwychwstania człowieka, kluczowe w dialogu 

14 Declaratio de Ecclesiae habitudine ad religiones non-christianas NOSTRA 
 AETATE, w: Sobór Watykański Drugi. Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst łacińsko-
-polski, Paris 1967.

15 Tamże, n. 2.
16 Tamże.
17 Tamże, n. 3.
18 Tamże, n. 4.
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wydaje się wzajemne dążenie do zrozumienia założeń i reguł okre-
ślenia oraz interpretacji swych tekstów kanonicznych, jak również 
ustosunkowanie się do Osoby i dzieła Pana Jezusa Chrystusa z całą 
świadomością, iż uznanie Jego Bóstwa jest aktem wiary. Tym, co 
winno do tego aktu wiary prowadzić, jest – według Kościoła kato-
lickiego, głoszącego nauczanie Chrystusa Pana – osobiste świade-
ctwo wierzących, kierujących się w swym życiu poznaną prawdą 
o Zbawicielu, potwierdzaną postawą miłości Boga i bliźniego 19.

Konkluzja

 Zaproponowane określenie religii, jako przyjęcia przez człowie-
ka skierowanej do niego osobowej inicjatywy Boga, obejmuje z jed-
nej strony stwórczą inicjatywę Boga, której odczytanie jest wyrazem 
szukania prawdy przez człowieka, z drugiej zaś strony zbawczą 
inicjatywę Boga, w której Bóg objawia się człowiekowi, aby przez 
akt wiary i wolny wybór przyjął Go jako swego Zbawcę. Dalej, tak 
określona religia pozwala rozumieć wielość religii, będących wyra-
zem poszukiwania przez człowieka ostatecznego sensu bytowania, 
jak również jedyność religii objawionej, pozwalającej człowiekowi 
w pełni osiągnąć ostateczny cel swojego życia. Wreszcie przy tak 
określonej religii dialog międzyreligijny wydaje się odsłaniać oso-
bową godność każdego człowieka, który przez osobiste poznanie 
prawdy w sposób wolny może odpowiedzieć na skierowaną do nie-
go osobową inicjatywę Boga.

19 Por. H. Waldenfels, Religie odpowiedzią na pytanie o sens istnienia człowieka, 
przekł. E. Perczak SVD, Warszawa 1987.
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Osoba ludzka: pomiędzy paradoksem 
a wieloaspektowością istnienia

Osoba ludzka: fikcja czy rzeczywistość?

W ostatnim czasie notuje się duże zainteresowanie pojęciem „oso-
ba”. Jest to w znacznej mierze uwarunkowane zmieniającym się 
kontekstem kulturowym. Nowe problemy współczesności, szcze-
gólnie związane z aplikacją nowych technologii czy pogłębiona re-
fleksja nad tym, co wiemy o otaczającym nas świecie, pobudzają 
do pytania o to, kim jest człowiek. Czy jest on kimś szczególnym, 
a więc bytem osobowym, i czy jego istnienie wprowadza jakieś 
ograniczenia na podejmowane działania i przedsięwzięcia? Czy też 
człowiek-osoba jest jakąś iluzoryczną rzeczywistością, która może 
być łatwo zrelatywizowana i w związku z tym nie nakłada żadnych 
poważniejszych barier, na przykład na praktyczne zastosowanie 
wiedzy dotyczącej ingerencji w ludzką cielesność? 
 Tego typu pytania zakreślają panoramę współczesnych debat 
na temat osoby, szczególnie w ramach tych nurtów filozofii, które 
są zwykle wykorzystywane do rozwiązywania problemów prak-
tycznych. Zasadniczo ujawniają się tu dwa stanowiska: pierwsze – 
negujące rzeczywistość osoby; drugie – opowiadające się za jej 
istnieniem. Można by było scharakteryzować te stanowiska – posłu-
gując się pewnym uogólnieniem – w następujący sposób. W ramach 
pierwszego funkcjonuje teza o „śmierci” człowieka i iluzoryczności 
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jego szczególnej egzystencji. Orzeczenia o jego osobowym istnie-
niu są uznawane za wyraz próżności i megalomanii Homo sapiens. 
Z tego poziomu orzeczeń, o charakterze ontyczno-antropologicz-
nym, zwykle następuje przejście do tez etycznych, określających 
moralną dopuszczalność określonych działań. Zwątpienie w wy-
jątkowość istoty ludzkiej najczęściej owocuje tym, że udziela się 
przyzwolenia na coraz to nowe i radykalniejsze ingerencje w ludz-
kie życie. Skoro człowiek-osoba nie jest istnieniem wyróżniającym 
się ponad innymi istnieniami, dlaczego miałoby się zrezygnować 
z poddawania go przeróżnym eksperymentom? Następnie, skoro 
Homo sapiens staje się przedmiotem eksperymentu, dlaczego nie 
przeprowadzić klasyfikacji na lepszy i gorszy „materiał ekspery-
mentalny”, wprowadzając w ten sposób pewną selekcję pomiędzy 
jednostkami ludzkimi?
 Drugie stanowisko opowiada się natomiast za podkreśleniem 
niepowtarzalności człowieka i utrzymaniem jego szczególnej roli 
w istniejącym świecie. Wzrastający poziom wiedzy i technologicz-
nych możliwości uznany jest tu nie za adwersarza, który stawia na 
straconej pozycji, ale za bodziec do pogłębienia refleksji na temat 
tego, kto jest protagonistą nauki i jej odbiorcą w technologicznym 
zastosowaniu. W stanowisku tym uznaje się, że cokolwiek dzieje się 
w obiektywizowaniu świata, nie zmienia to faktu, że człowiek jest 
bytem jedynym i niepowtarzalnym. Co więcej, zachowanie jego oso-
bowego istnienia, jego dobrostan i integralny rozwój są swoistym 
kryteriami postępu. Takie personalistyczne spojrzenie na świat na-
kłada ograniczenia na pewne typy działań i ingerencji w odniesie-
niu do jednostki ludzkiej. Jak powie Chantal Delsol: „W odpowie-
dzi na pytanie «kto jest człowiekiem?» nie wszystko jest możliwe” 1.
 Pozytywna refleksja nad człowiekiem-osobą, rozwijana przez 
rzeczników stanowiska personalistycznego, nie tylko jest w trud-
niejszej sytuacji z powodu coraz bardziej wzrastającej roli myślenia 
naturalistycznego, negującego istnienie osoby, ale także ze wzglę-
du na wewnętrzne uwarunkowania. Otóż, kierując się ostrożnym 
spojrzeniem, można co najmniej powiedzieć, że osoba nie jest rze-
czywistością w pełni transparentną; niekiedy nawet, jawi się jako 
niejasna i ambiwalentna. Dotychczasowa refleksja antropologiczna 

1 Ch. Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności, tłum. M. Kowalska, Kraków 
2003, s. 19.
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nie tylko nie zdołała usunąć tej wieloznaczności, ale ją nawet wy-
ostrzyła. W znacznej mierze ujawniła tym złożoność czy nawet 
skomplikowanie istnienia osobowego. Zarazem jednak zrodziła 
potrzebę poddania go dalszej refleksji i doprecyzowania odniesie-
nia pomiędzy różnymi aspektami. Stąd konieczne jest prześledze-
nie tych ambiwalentnych ujęć osoby, które Vittorio Possenti określił 
jako paradoksy osoby (paradossi della persona) 2. Wtedy bowiem bę-
dzie możliwe stwierdzenie, czy świadczą one o jej bogactwie i kom-
pleksowości, czy też o niesystematyzowalnej eklektyczności, a na-
wet wewnętrznej sprzeczności. Na bazie uzyskanych tu wniosków 
możliwa również będzie refleksja na temat sposobów badania rze-
czywistości osobowej.

Różne odsłony osoby

Mówiąc o paradoksach osoby, ma się na myśli takie jej fenomeny, 
które rozpatrywane pojedynczo i osobno jawią się jako prawdziwe. 
Jednak przy odniesieniu jeden do drugiego wydają się być w kon-
flikcie 3. Obserwator tego zjawiska nie potrafi, w pierwszym mo-
mencie, wyrobić sobie jednoznacznej opinii na temat osoby. Jest 
on zmuszony albo do przemilczenia tego, co niewygodne w rozu-
mieniu, albo do podjęcia dalszej analizy życia osobowego. Z filozo-
ficznego punktu widzenia to drugie rozwiązanie jawi się jako bar-
dziej uzasadnione. Można co prawda zatrzymać się na wybranych 
aspektach i w ich świetle interpretować całość istnienia osobowego. 
Można podkreślać walory i zalety danego aspektu, a nawet przed-
stawiać go jako całość. Zawsze jednak pozostanie wątpliwość, czy 
jest to działanie słuszne. Być może lepiej jest cierpliwie przyjąć do 
wiadomości to wszystko, co poznajemy o osobie i później dopiero 
szukać sposobów uporządkowania tej wiedzy. Filozof-antropolog 
wydaje się być kimś, kto musi mieć odwagę, aby stanąć wobec całej 
prawdy o osobie, nawet jeśli nie potrafi w danym momencie zapro-
ponować ostatecznego i wyczerpującego wyjaśnienia wszystkich ja-
wiących się fenomenów. 

2 V. Possenti, Il principio-persona, Roma 2006, s. 76-81.
3 Tamże, s. 76. 
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Bycie i stawanie się osoby

Osoba jest już określoną bytowością, a zarazem dopiero się nią staje. 
Jak powie Possenti:

podmiot ludzki jest osobą w ujęciu ontologicznym i musi się nią sta-
wać w aspekcie działania, w stałej dialektyce pomiędzy naszym „ja” 
czasowym i punktowym, a naszym „ja” substancjalnym (il nostro „io” 
essen ziale). (…) Jesteśmy już osobami ontologicznie i jeszcze nie-osoba-
mi w wymiarze jakości i działania 4.

Inaczej mówiąc, można byłoby wskazać, że nie istnieje tożsamość po-
między zaistnieniem osoby a jej zewnętrzną, intersubiektywną mani-
festacją. Osoba wcześniej się staje, niż ukazuje się jako taka. Co wię-
cej, osoba trwa pomimo czasowego zaniku fenomenów osobowych. 
W stanowisku personalistycznym zaistnienie i bycie osoby niekoniecz-
nie więc przekładają się na zewnętrzne manifestacje życia osobowego.
 Bycie osoby jest jednak pewną podstawą i gruntem dla ujawnia-
nia się tejże osoby. Osoba nie mogłaby ujawnić i rozwijać swoich 
specyficznych cech, kiedy nie byłyby one dane jej potencjalnie już 
w samej strukturze bytowej. Tak więc stanowisko personalistyczne 
odrzuca tezę, że osoba staje się ontologicznie wraz z rozwojem, czy-
li że pojawiające się własności osobowe są momentem powstawania 
osoby jako osoby. W tej bowiem sytuacji dopiero zewnętrzne ma-
nifestacje osoby konstytuowałby ją ontologicznie. Pojawiające się 
własności osobowe są raczej stawaniem się osoby w drugiej – wtór-
nej skądinąd – sferze istnienia, mianowicie w wymiarze manife-
stacyjno-relacyjnym. Jest to kontynuacja (za)istnienia jako takiego, 
które przybiera konkretny kształt. I tutaj, na tym etapie życia osobo-
wego, staje się jasne, że potencjalność ontologicznego fundamentu 
może przyjąć taką albo inną konkretyzację 5.
 Podział na osobę i jej pojawienia jest poniekąd powiedzeniem, że 
osoba już istnieje jako byt i staje się zarazem osobą w rozwoju i ma-
nifestacji tego bytu. Patrząc najpierw negatywnie, należy stwier-
dzić, że osoba nie jest tylko stanem, pewną kompozycją ludzkiego 

4 Tamże, s. 77. 
5 Stawanie się osobą w wymiarze ekspresyjno-relacyjnym nie jest tylko wy-

nikiem aktualizacji czystej potencjalności ontologicznego fundamentu, ale także 
efektem oddziaływania czynników środowiskowo-socjalizacyjnych.
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 istnienia, które pojawia się w sprzyjających momentach i w innych, 
mniej pomyślnych, zanika 6. W tej bowiem sytuacji byłaby to pew-
na konstelacja pojedynczych momentów (impresji, percepcji, wspo-
mnień, aktów świadomości czy stanów somatycznych). Samo tłu-
maczenie osoby przez ich następstwo mogłoby doprowadzić do 
orzeczenia, że istnieje ona tylko tu i teraz, czyli tak naprawdę nie 
istnieje. Jak powie Peter Simpson: 

jeśli osoba ma w ogóle być, (…) to musi być ona czymś, co n i e  j e s t 
taką konstelacją. Musi być ona czymś albo konstelacją czegoś, co trwa 
w czasie 7.

Jej względnie niezmienne trwanie w czasie może być zagwaranto-
wane jedynie przez powiedzenie – biorące swój początek od Boe-
cjusza – że osoba to indywidualna substancja o rozumnej naturze.
 Substancjalne ujęcie osoby ukazuje, że zmiany i jej stawnie się 
są wtórne dla samej osoby, są poniekąd jej przypadłościami. Jednak 
te przypadłości nie są czymś mało istotnym i drugoplanowym. Nie 
są to elementy przypadkowe czy zewnętrzne względem samej sub-
stancjalności. Substancje osobowe nie posiadają ich, ale są właśnie 
tymi substancjami przez swoje przypadłości. Można powiedzieć za 
Simpsonem, że 

przypadłości są sposobami [istnienia] substancji, czyli tego, jak te sub-
stancje się wyrażają. Nie są to rzeczy same w sobie. One należą do sub-
stancji i substancje są w swoich przypadłościach. W tym przypadku, 

6 Takie rozumienie osoby wyłania się na przykład z myśli Johna Locke’a. Osoba 
dla niego ujawnia się w tożsamości pamięci i świadomości, niezależnie od rodza-
ju bytu, który by wykazywał te własności (czy to byt duchowy, czy materialny). 
Jak powie Jenny Teichman, u Locke’a bycie osobą jest bardziej porównywalne do 
zdolności magnetyzowania, niż do bycia żelazem. Magnetyzm, tak jak elementy 
pamięci i świadomości bieżącej, jest tym, co dany byt może nabyć lub utracić. Zob. 
J. Teichman, The Definition of Person, „Philosophy” vol. 60 (1985), s. 180.

7 P. Simpson, The Definition of Person: Boethius Revisited, „The New Scholasti-
cism” vol. LXII, no. 2 (1988), s. 214. Oczywiście zwolennicy np. Davida Hume’a 
powiedzieliby, że strumień impresji, jakiegokolwiek typu, jest fenomenem, który 
dokonuje się w czasie; poniekąd trwa w czasie. Jednak następstwo impresji – pa-
trząc krytycznie – jest tu nieprzewidywalne. To, co faktycznie znamy, to tylko 
konstelacja bieżących impresji; nie wiadomo, jaka ona będzie za chwilę. Nie ist-
nieje żadna gwarancja, nic nie gwarantuje tego, że dalsza konstelacja utrzyma 
charakter tej aktualnej. Stąd, konsekwentnie patrząc, można wiarygodnie orze-
kać o byciu tego tylko momentu istnienia konstelacji osobowej. 
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substancja bez swoich przypadłości, swoich sposobów wyrazu, jest nie-
kompletna i niedoskonała 8.

Zewnętrzne, ekspresyjno-relacyjne pojawienia się osoby są więc 
istotne; są one dopełnieniem istnienia osobowego, jego udoskonale-
niem i zarazem momentami jego identyfikacji.
 To bycie i zarazem stawanie się osoby dobrze oddaje podział na 
osobę i osobowość. Osoba to rzeczywistość ontyczna; osobowość 
natomiast to konstrukt jakościowo-psychologiczny. Ten pierwszy 
jest stały i poniekąd niezmienny; ten drugi ma charakter rozwojo-
wy i nawet w dojrzałej postaci ulega różnym modyfikacjom. Moż-
na więc powiedzieć, że jednostka ludzka jest osobą, natomiast oso-
bowością się staje czy nawet osobowością – taką czy inną – bywa. 
W porządku poznania najpierw dociera się do osobowości, do spe-
cyficznej konstrukcji uchwytnej w percepcji czy za pomocą innych 
metod badawczych, o charakterze empirycznym. Do osoby nato-
miast dochodzi się na drodze uniesprzecznienia tego, co się jawi. 

Komunikowalność i niekomunikowalność osoby

Istnieje wśród personalistów – różnej proweniencji – przekonanie, 
że osoba jest istnieniem jedynym, niepowtarzalnym i takim, któ-
re do końca nie może być zakomunikowane, zobiektywizowane 
i „przełożone” na informację. Z drugiej jednak strony jest ona tym, 
kto stale komunikuje i daje się poznać. Possenti określi te przeci-
wieństwa w następujący sposób: „Osoba jest współistnieniem abso-
lutnej niekomunikowalności ontologicznej i nieograniczonej komu-
nikowalności intencjonalnej” 9. Niekomunikowalność osoby wynika 
z jej jedynej i niepowtarzalnej struktury ontycznej, która dla jed-
nych – jak Possenti czy inni inspirowani myśleniem Arystotelesa 
i Tomasza z Akwinu – wynika z posiadania indywidualnej duszy, 
formy substancjalnej; dla innych z faktu posiadania tego jedynego 
istnienia czy bycia. Norris Clarke powie, że „ludzkie „ja” zawsze 
pozostaje czymś znanym-i-nieznanym, pewną tajemniczą otchła-
nią, w której więcej jest nieznane niż poznane” 10. 

8 Tamże, s. 217.
9 V. Possenti, Il principio-persona, dz. cyt., s. 77.
10 W.N. Clarke, Person and Being, Milwaukee 1993, s. 46.
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 Ta niekomunkowalność struktury ontycznej czy struktury istnie-
nia przenosi się w pewien sposób na nieprzekazywalność formal-
nych aktów osoby. Są one jej i tylko jej, i nikt innym nie może być ich 
podmiotem sprawczym. Uwagę na to zwraca Karol Wojtyła, któ-
ry tłumaczy znaczenie określenia: osoba jest alteri incommunicabilis. 
Filo zof ten stwierdza, że nie chodzi tu o prostą niepowtarzalność 
tej oto jednostki: to w pewien sposób można orzekać o różnej klasie 
istnień – ludziach, zwierzętach czy nawet roślinach. Osoba ludzka 
jest innym niekomunikowalna, bo jak powie Wojtyła: 

owa nieprzekazywalność czy też nieodstępność osoby jest najściślej 
związana z jej wnętrzem, ze samostanowieniem, z wolną wolą. Nikt 
inny nie może za mnie chcieć. Nikt nie może podstawić swojego aktu 
woli za mój 11.

 Z drugiej strony osoba jest kimś, kto stale znajduje się w relacji 
komunikowania i ujawniania się. Nie może ona pozostać i spełnić 
się w aspekcie swojej nieprzekazywalności. „Naturalnie” dąży do 
ujawnienia samej siebie, poprzez wchodzenie w relacje ze światem, 
a szczególnie z innymi osobami. Coraz to nowe możliwości udzie-
lania siebie ukazują jej potencjalność i wewnątrz-bytowe bogactwo. 
Na zewnątrz ujawnia się to w wytworach człowieka, coraz to no-
wych i doskonalszych. W relacjach z innymi osobami szczytem 
automanifestacji osoby jest odniesienie miłości, które jest nie tylko 
dojrzałym ujawnieniem jej istoty, ale otwarciem na istotę drugiego, 
który jawi się jako dobro i domaga się respektu. To otwarcie się na 
dobro drugiej osoby jest swoistym katalizatorem procesu poznaw-
czego. W miłości bowiem osoba ma szansę na stosunkowo zaawan-
sowane ujawnienie tego, kim jest. Im bardziej angażuje się w relację 
do innej osoby, tym bardziej ujawnia swoje kwalifikacje duchowe 
i osobowościowe. Ta postawa miłości ukazuje ponadto, że osoba 
nie może zamknąć się w swojej niekomunikowalności, ponieważ 
to groziłoby jej totalną samotnością, solipsystyczną izolacją i unie-
możliwiło jej rozwój. Niekomunikowalność, choć stale charaktery-
zuje życie osoby, w pewnym stopniu przechodzi w to, co może być 
poznane. 
 Niekomunikowalność i komunikowalność osoby stale sobie to-
warzyszą i ukazują istotną dwuaspektowość osoby: bycie w relacji 

11 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 26.
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do siebie samej i w relacji do tego, co inne, szczególnie do drugiej 
osoby. Dostrzegają to personaliści w różnych nurtach filozoficz-
nych. Wskażą na to myśliciele inspirujący się Arystotelesem i Toma-
szem z Akwinu, jak na przykład Norris W. Clarke 12, jak i personali-
ści z nurtu filozofii egzystencjalnej. Na przykład włoski personalista 
i egzystencjalista Luigi Pareyson. Uzna on zasadę zbieżności relacji 
do siebie samego z relacją do innego za centralny punkt inspirują-
cy egzystencjalizm 13. Kontynuując swój namysł nad osobą rozwinie 
tę kwestię w postaci jasno sformułowanej tezy personalizmu egzy-
stencjalistycznego. Powie, że w filozofii osoby należy

zaprzestać określania [ludzkiego] „ja” jako tego, co posiada charakter 
subiektywny i osobisty, jak gdyby wszystko z czym człowiek wchodzi 
w kontakt wyczerpywało się w jego wewnętrzności. Osoba natomiast 
jest w tym samym czasie i w relacji ze sobą i otwarciem na innego; nie 
jest ona jednym bez drugiego 14.

 Niekomunikowalność i komunikowalność osoby mogą być od-
niesione do dwu podstawowych tendencji, właściwych dla życia 
osobowego. Possenti powie tu o tendencji „in-statycznej” i „ek-
-statycznej” 15. In-statyczna oznacza skierowanie na samą siebie, 
na swoje istnienie substancjalne. Natomiast tendencja ek-statyczna 
określa skierowanie na zewnątrz, ku innym bytom, a szczególnie 
ku innym osobom. Jedna i druga są konieczne. In-statyczna określa 
bycie w sobie, pewne źródło tego oto konkretnego istnienia oso-
bowego. Ta aktywność jest ostatecznym wytłumaczeniem tożsamo-
ści osoby jako istnienia spójnego z sobą samym. Ek-statyczna nato-
miast jest naturalnym kierunkiem wyrażania się i manifestacji. Jest 
ona konieczna, aby osoba się rozwinęła i ukazała to, kim jest poten-
cjalnie. W tym wymiarze będą się realizowały również wszystkie 
relacje ze światem poza-podmiotowym, z otaczającym osobę śro-
dowiskiem. Zwieńczeniem tego będą dojrzałe relacje dwustronne, 
które w odniesieniu do innych osób przybiorą (albo przynajmniej 
mogą przybrać) postać wzajemnego szacunku, przyjaźni i miłości.
 Inną formą ujęcia problemu komunikowalności i niekomuniko-
walności osoby jest powiedzenie, że jest ona rzeczywistością jawną 

12 Clarke będzie tu mówił o byciu-w-sobie i byciu-ku, byciu-dla.
13 L. Pareyson, Esistenza e persona, Genova 2002, s. 13.
14 Tamże, s. 201.
15 V. Possenti, Il principio-persona, dz. cyt., s. 77-78.
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i skrytą zarazem. Osoba ludzka zawsze jawi się jako ktoś znany i nie-
znany; ujawniający się i skrywający. Osoba – jak powie  Possenti – 
przynależy równocześnie do sfery manifestacji i skrytości, unikając 
pełnej obiektywizacji 16. Wyrażał to już sam termin „persona” i jego 
grecki odpowiednik „prosopon”. Pierwotnie była to maska, którą 
aktor ubierał na czas sztuki teatralnej. W tym znaczeniu prosopon-
-maska zakrywała prawdziwą twarz artysty; ujawniała jedynie tę 
postać, którą on odgrywał, z którą utożsamiał się na krótki okres 
czasu. W terminie tym więc stale obecne są dwa znaczenia: zakry-
wania i ujawniania. Gdyby wziąć pod uwagę dosłownie znaczenie 
maski-prosopon, to oczywiste się staje, że bardziej zakrywała ona 
autentyczne oblicze żyjącej jednostki (aktora). Te przesłanki natury 
semantycznej sygnalizują jednak obecność poważniejszego proble-
mu filozoficznego. 
 Ta ambiwalencja otwartości i skrytości ujawnia się w relacjach 
międzyludzkich, kiedy to doświadczamy pewnej niepoznawalności 
drugiej osoby. Ma ona zawsze w sobie to „coś więcej” niż uchwytuje-
my za pomocą naszych władz poznawczych. W praktyce objawia się 
to wówczas, kiedy dobrze znane jednostki zaskakują nas, co pewien 
czas, ujawniając coś dotychczas nieznanego. Vittorio Possenti zwraca 
uwagę na to, że owa ambiwalencja jest w istocie częścią doświadcze-
nia nas samych. Również my nigdy nie znamy siebie do końca – po-
zostajemy dla siebie zawsze pewną tajemnicą. Na gruncie filozofii 
arystotelesowsko-tomistycznym wynika to z niezdolności do wy-
czerpującej penetracji poznawczej naszej duszy 17. Jednak wątek ten 
pojawi się także u Immanuela Kanta, dla którego dane są wyłącznie 
fenomeny osoby, a nie jej rzeczywistość noumenalna 18. U egzysten-
cjalistów będzie to istotna kwestia, choćby pod postacią głębi i niewy-
czerpalności poznawczej ludzkiej egzystencji czy bytowania. 
 Skrytość osoby jest oznaką jej głębi wewnętrznej i złożoności. Ję-
zyk stawania się może być dobrym kluczem interpretacyjnym tej nie-
uchwytności poznawczej. Osoba cały czas staje się tym, kim ma być, 
stąd to, co o niej wiemy tu i teraz, nie wyczerpuje całej prawdy. Tezy 
te będą do zaakceptowania – choć z różnych względów – tak przez 

16 Tamże, s. 78.
17 Tamże, s. 79.
18 Kant powie: „Jestem sobie dany nie takim, jakim jestem dla intelektu, lecz 

jakim się sam sobie przejawiam”. Zob. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. 
R. Ingarden, Kęty 2001, s. 169 (B 155).

Spór...13 
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filozofów inspirujących się Arystotelesem i Tomaszem, jak i przez 
egzystencjalistów czy nawet dialogików. Zarazem jednak będą one 
w pewnym konflikcie z ideami Kartezjusza. Ten to bowiem filozof 
twierdził, że tak on sam, jak i jego idee są dla niego jasne i wyraź-
ne. Można powiedzieć, że zakres jego świadomości i zakres istnie-
nia osobowego pokrywały się. Istnienie jego osoby było dla niego 
samego oczywiste i transparentne. Pomimo faktu, że część filozofów-
-personalistów u Kartezjusza znajduje inspiracje dla swej filozofii, to 
jednak doświadczenie samego siebie wydaje się kierować ich w prze-
ciwną stronę i przeczyć wykładni tego myśliciela. Częścią bowiem 
doświadczenia samego siebie jest pewna nieprzejrzystość swego 
wnętrza i ambiwalencja przeżyć. Jak powie Possenti: 

im bardziej wchodzimy w samych siebie, tym ciemność staje się inten-
sywniejsza, ponieważ subiektywność, wnętrze, głębsze pokłady świa-
domości nie mogą być całkowicie zobiektywizowane 19.

Osoba: część i całość

Osoba jawi się jako całość i zarazem jako część, na przykład część 
społeczeństwa czy nawet kosmosu. Istnieje jako totalność w so-
bie, ale i jako fragment pewnej większości. Osoba – chociażby dla 
etyków środowiskowych – jest jednostką jednego z gatunków za-
mieszkujących naszą planetę; jest ona więc częścią pewnej szerszej 
bio-wspólnoty. Dla radykalniejszych filozofów społecznych, osoba 
jest również tylko częścią większej i właściwej całości – społeczeń-
stwa. Dla personalistów jednak w tym miejscu pojawi się paradoks. 
Osoba będzie i częścią jakiejś społeczności, i kompletną zarazem 
rzeczywistością w sobie. Jak powie Jacques Maritain:

powiedzenie, że społeczność jest „całością” złożoną z osób, jest za-
razem powiedzeniem że społeczność jest „całością” złożoną z wielu 
„całości” 20.

 Possenti rozwijając wątek relacji osoby do społeczności, wskazu-
je, że osoba jest sługą w obrębie danego społeczeństwa, ponieważ 

19 V. Possenti, Il principio-persona, dz. cyt., s. 79. 
20 J. Maritain, La persona e il bene comune, Brescia 1998, s. 35.
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oczekuje się od niej wkładu w dobro wspólne. Zarazem jednak jest 
ona tym, komu społeczeństwo służy poprzez to, że dzieła kultury 
i inne dobra wypracowane przez społeczność są ostatecznie skie-
rowane na doskonalenie osoby. W tym aspekcie więc osoba po-
siada godność celu 21. Paradoks ten jest dostrzegany tak przez per-
sonalistów, jak i przez egzystencjalistów. Egzystencjaliści jednak 
będą nachyleni bardziej indywidualistycznie niż personaliści. Waga 
społeczeństwa jako społeczności osób-celów-samych-w-sobie, w wy-
miarze obiektywnych instytucji, będzie tu nieco niedoceniana. Rysy 
indywidualizmu pojawiają się u Sørena Kierkegaarda i Jeana-Paula 
Sartre’a. Jak powie Frederick Copleston, u Karla Jaspersa i Gabriela 
Marcela pojawi się wyraźne hasło „komunikacji”, choć zarazem bę-
dzie ono wskazywało bardziej na „bliską więź między pokrewnymi 
duszami” 22. Tak więc naturalne skierowanie osoby do społeczeństwa 
będzie tendencją podkreślaną przede wszystkim przez takich perso-
nalistów, jak na przykład Jacques Maritain czy Emanuel Mounier.
 Osoba jest rzeczywistością kompletną, jakąś pełnią samą w sobie. 
Prawdę tę sygnalizowała już definicja Boecjusza. Mówiąc o osobie 
jako o indywidualnej substancji natury rozumnej chciał on wskazać 
na jej pełnię i kompletność. Szczególnie nazwanie osoby mianem 
substancji komunikuje to przekonanie. Odniesienie bowiem poję-
cia substancji do istnienia osobowego charakteryzuje je jako pewną 
określoną strukturę bytową, która w swoim zasadniczym wymia-
rze jest pełnym i względnie zamkniętym w sobie światem. Nie jest 
ona – w swoim wymiarze ontycznym – po prostu częścią jakiejś ca-
łości. Trafnie określa tę pomocniczą funkcję pojęcia substancji Mie-
czysław Krąpiec. Twierdzi on, że 

w koncepcji (…) substancji, w zastosowaniu do człowieka (…), jest 
jednak (…) coś niezwykle wartościowego, mianowicie wyrażenie 
możliwości samobytowania, możliwości takiego (…) bytu, który już 
samoistnieje, który już nie jest cechą czegoś; którego istnienie jest ory-
ginalnym aktem, konstytuującym to coś jako byt realny, nosiciel wielu 
cech. Właśnie na oznaczenie realnej tożsamości bytu ludzkiego, mimo 
jego wielostronnej zmienności, nazywamy człowieka samoistnym 
bytem – substancją 23. 

21 V. Possenti, Il principio-persona, dz. cyt., s. 81.
22 F. Copleston, Osoba ludzka w filozofii współczesnej, w: tegoż, Filozofia współ-

czesna, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1981, s. 110-111.
23 M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, Lublin 1991, s. 131.
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 Określenie osoby mianem substancji niejednokrotnie było kryty-
kowane jako posunięcie, które nie dostrzega dynamizmu ludzkiego 
istnienia. Zarzucano temu stanowisku również zbyt daleko posu-
niętą obiektywizację osoby, która w końcu może doprowadzić do 
jej urzeczowienia czy uprzedmiotowienia. Tego typu uwagi, choć 
mogą być uzasadnione, są jednak dostrzegane przez propagatorów 
substancjalizacji osoby. W ramach tego stanowiska urzeczowienie 
czy nawet uprzedmiotowienie człowieka również postrzega się 
jako działania niepożądane. Zarazem jednak twierdzi się, że po-
sługiwanie się pojęciem substancji wcale nie musi do tego prowa-
dzić 24. W obrębie myślenia arystotelesowsko-tomistycznego moż-
na bowiem tak zinterpretować pojęcie substancji, że oznacza ono 
rzeczywistość wysoce dynamiczną i relacyjną. Przykład takiej inter-
pretacji podaje Norris W. Clarke, dla którego „być, to być substancją 
w relacji” 25. Osoba jest wówczas pewnym bytem-w-sobie, charak-
teryzującym się pewną niekomunikowalnością i niewyrażalnością, 
ale zarazem jest bytem-ku i bytem-dla, co wskazuje na jej naturalną 
skłonność do autoekspresji i wchodzenia w różnorakie relacje.
 Również Josef Seifert wskazuje na pomocną rolę pojęcia „sub-
stancja” w odniesieniu do osoby ludzkiej. Po pierwsze, zwraca on 
uwagę na to, że pojęcie substancji w sensie jednoznacznym i pełnym 
może być odniesione tylko do osoby ludzkiej (w  przeciwieństwie 
do rzeczy nieożywionych) 26. Tylko ona posiada formę-substancjal-
ną-duszę jako wewnętrzną i pierwotną zasadę organizującą istnie-
nie; rzeczy materialne nabywają tę formę od zewnątrz i w istocie 
jest ona wtórna w stosunku do ich organizacji. Po drugie, dzięki 
ujęciu substancjalnemu indywidualność osoby ludzkiej znajduje 
swoje wytłumaczenie na poziomie struktury ontycznej – jej indy-
widualność rozstrzyga się na poziomie samo-bytowania. Element 
duchowy, czy po prostu dusza, jest źródłem osobności i indywidu-
alności osoby ludzkiej. Choć podobne predykaty można orzekać 

24 Tamże.
25 W.N. Clarke, Explorations in Metaphysics. Being – God – Person, Notre Dame 

1994, s. 118-119. Zob. na rozwinięcie tej kwestii w: G. Hołub, Problem osoby we 
współczesnych debatach bioetycznych, Kraków 2010, s. 241-256.

26 Również Robert Spaemann, analizując myśl Arystotelesa, wskaże, że to 
właśnie w myśli arystotelesowskiej „paradygmatem substancji jest człowiek”. 
Zob. R. Spaemann, O pojęciu natury ludzkiej, [w:] Człowiek w nauce współczesnej, 
red. K. Michalski, Paris 1988, s. 134.
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o  roślinach i zwierzętach, to jednak osoba ludzka wyraźnie góru-
je nad nimi. Tak więc – po trzecie – osoba ujawnia swą doskona-
łość w bytowaniu, które jest bytowaniem świadomym. Jak powie 
Seifert:

Osoba posiada samą siebie w oparciu o swoją świadomość, o to, że 
świadomie przeżywa swoje istnienie. W tak rozumianym wymiarze ist-
nienia, osoba jest świadoma siebie w sposób absolutnie wewnętrzny 
(głęboki) i w formie, która jest niedostępna innym bytom. Już przed 
dokonaniem refleksji nad sobą samym, jest ona świadoma siebie: jest 
bytem obdarzonym uwagą. Jej istnienie jest przeżywane świadomie, jej 
działania i zachowania są dokonywane racjonalnie 27.

 Niekompletność osoby ujawnia się więc nie na planie struktury 
metafizycznej, ale w wymiarze stawania się, dochodzenia do tego, 
kim ona jest ze swej natury. Żadna osoba nie może żyć w próżni i do 
tego, aby być sobą potrzebuje szeroko rozumianego wsparcia. Moż-
na w tym kontekście wskazać na całe środowisko naturalne, któ-
re osoba wykorzystuje dla swego życia i rozwoju. Bliższym jednak 
kontekstem jest kontekst społeczny, kontekst innych osób. Jest on 
potrzebny, aby jednostka ludzka mogła ujawniać i rozwinąć specy-
ficznie osobowe cechy. Wielu filozofów wskazuje na to, że obecność 
i asystencja innych osób są konieczne, aby mogło dojść do swoi-
stego obudzenia życia osobowego. Robert Spaemann na przykład 
twierdzi, że dziecko uczy się mówić dlatego, że jest przy nim matka, 
która do niego mówi (a nie tylko mówi w jego obecności) 28. Osoba 
wchodzi w specyficznie osobowy świat wówczas, kiedy jest do nie-
go wprowadzona. W istotnym sensie zajmuje ona w nim miejsce jej 
należne, ale to dokonuje się wspólnym wysiłkiem. 
 Przykładem tego wkraczania w świat osób jest sposób, w jaki 
dziecko uczy się języka. Spaemann wyraźnie wskazuje, że próby 
uczenia dzieci głuchoniemych języka w sztuczny sposób, to zna-
czy za pomocą samych środków audiowizualnych, okazały się nie-
skuteczne. Niezbędna okazała się tu obecność osób dorosłych, które 
zakładają, że małe niemowlęta są w stanie je zrozumieć 29. I tylko 

27 Zob. J. Seifert, Essere e persona. Verso una fondazione fenomenologia di una me-
tafisica classica e personalistica, Milano 1989, s. 333-344 (344).

28 R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tłum. J. Merecki, War-
szawa 2001, s. 296. 

29 Tamże, 297.
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interakcja pomiędzy dorosłym a dzieckiem może sprawić, że te 
ostatnie poznają zarówno odniesienia semantyczne, jak i nabywają 
strukturę syntaktyczną, czyli gramatykę języka. W tej kwestii dosyć 
ciekawe analizy prezentuje także jeden z czołowych współczesnych 
fenomenologów, Robert Sokolowski. W kwestii odniesienia seman-
tycznego stwierdza on:

Dziecko nie doświadcza danego słowa i danej rzeczy; ono doświadcza 
innej osoby, która używa danego słowa, aby oznaczyć daną rzecz. Bez 
pośrednictwa innej osoby, dźwięki nie byłyby brane za słowa 30.

Podobnie dzieje się w wypadku formułowania predykatów i two-
rzenia w ten sposób relacji syntaktycznych. Sokolowski wskazuje na 
współdziałanie osób w wydaniu sądu o rzeczy i o nowym jej aspek-
cie. Nie jest to czynność nakładania na rzecz już gotowych kategorii 
umysłu przez pojedynczego ludzkiego obserwatora, ale formułowa-
nie orzeczenia, które może być dokonywane przez daną jednostkę, 
wobec innych poznających i posiadających odnośne oczekiwania 31. 
Jakaś forma „społecznej zgody” poznających podmiotów pozwala na 
wyłonienie nowego predykatu, który wchodzi do intersubiektywne-
go systemu językowego. W końcu Sokolowski powie, że 

nie istniałaby dla nas syntaktyczna artykulacja rzeczy, pojęć czy języ-
ka jeśli nie rozmawialibyśmy ze sobą. Język nie jest wydarzeniem psy-
chologicznym, ale społecznym. Tak syntaktyka, jak i znaczenie słów są 
nam dane na mocy dokonującej się wymiany społecznej. Myślenie do-
konywane przez nas jest rodzajem rozmowy i dokonuje się ono dzięki 
wsparciu języka 32.

Osoba ludzka: istota cielesna i duchowa

Kolejnym paradoksem osoby ludzkiej jest to, że istnieje ona jako 
istota materialno-biologiczna, a zarazem ma w sobie coś, co tę cie-
lesność wyraźnie przekracza. Jest ona ciałem, a zarazem kimś wię-
cej niż ciało. Inaczej mówiąc, nie możemy wiarygodnie sprowadzić 

30 R. Sokolowski, Phenomenology of the Human Person, New York 2008, s. 63.
31 Tamże, s. 61. 
32 Tamże, s. 69. 
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istnienia osoby albo do rzeczywistości materialnej, albo duchowej. 
Próba przeprowadzenia takiej redukcji byłaby jakimś zamachem na 
osobę jako taką. Jak powie John Kavanaugh: 

jeśli jesteśmy zmuszeni, aby zaakceptować wybór pomiędzy czystym 
[niematerialnym] umysłem, a skończonym [materialnym] ciałem, znika 
osoba ludzka 33.

Tak więc, aby nie ulec temu niebezpieczeństwu stale jesteśmy zobli-
gowani, aby osobę rozpatrywać jako rzeczywistość konstytuowaną 
przez czynniki materialne i zarazem duchowe. 
 To, że osoba ludzka jest również rzeczywistością materialną nie 
ulega już dzisiaj prawie żadnej wątpliwości. Nie spotkamy już dzi-
siaj poważnego myśliciela, który twierdziłby, że człowiek posiada 
ciało pozorne, a nie realne. Również nie tak wielu będzie filozofów, 
którzy powtarzaliby kanoniczną tezę Rene Descartesa, że osoba to 
res cogitans, a ciało, res extensa, to rzeczywistość całkowicie poza-
osobowa. Tego typu konstatacje wynikają z prostej obserwacji, że 
człowiek w pewien sposób należy do tego świata materialnego i to 
określa również jego życie osobowe. 
 Kierując się tym spojrzeniem możemy powiedzieć, że 

człowieka wiele łączy ze światem, szczególnie organicznym. Tak samo 
jak każdy żyjący organizm, człowiek przechodzi kolejne stadia rozwo-
jowe; jest podatny na choroby i umieranie; jego genotyp jest zbliżony do 
wielu wyższych ssaków, a nawet do innych organizmów żyjących. Na 
przykład badania porównawcze przeprowadzone na genotypie szym-
pansa i człowieka pokazały, że istnieje tu podobieństwo posiadanych 
genów wahające się pomiędzy 92% a 99%, z średnią 95% 34. Również 
pewne podobieństwo istnieje pomiędzy człowiekiem a przyrodą nie-
ożywioną. Wiele składników występujących w ciele człowieka to sub-
stancje naturalnie obecne również w innych częściach środowiska, jak 
na przykład tlen, węgiel, wodór, potas czy wapno. W aspekcie więc na-
ukowo-obiektywnym człowieka wiele łączy ze światem naturalnym 35.

33 J.F. Kavanaugh, Who Count as Persons? Human Identity and the Ethics of Kil-
ling, Washington, D.C. 2001, s. 40. 

34 R.J. Britten, Divergence between Samples of Chimpanzee and Human DNA Se-
quences Is 5%, Counting Indels, „Proceeding of the Natural Academy of Science” 
15 October, vol. 99, no. 21 (2002), s. 13634.

35 G. Hołub, Głęboka ekologia a idea jedności człowieka z przyrodą, w: Sacrum a pri-
roda, red. G. Pala, P. Tirpak, Kraków 2009, s. 139.
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To obiektywistyczne ujęcie podobieństwa człowieka-osoby do na-
turalnego świata jest niekiedy przyczyną twierdzenia, że jego isto-
ta to nic innego niż rzeczywistość fizykalna, tyle tylko iż wysoce 
zorganizowana. 
 Osoba ludzka jednak wykazuje także to, że nie można być całko-
wicie sprowadzona do tego, co materialne. Zwykle jest ona przeko-
nana, że jest kimś więcej niż zorganizowanym systemem komórek, 
tkanek czy systemów neurobiologicznych; że posiada w sobie to 
„coś więcej”. Twierdzeniem, które będzie konsekwentnie wynikało 
z tego przekonania, będzie powiedzenie, że to „coś więcej”, czynnik 
duchowy, nie jest pochodną tego, co materialne, a co jednak współ-
konstytuuje osobę ludzką. Różne filozofie będą różnie określały ten 
aspekt duchowy. Jedni będą mówili tu o duszy, inni o umyśle, jesz-
cze inni o centrum osobowym.
 Jak jednak można wykazać obecność tego, co duchowe w podsta-
wowej strukturze istnienia osobowego? Tomasz z Akwinu był prze-
konany, że działania podmiotu i wykonywane przez niego operacje 
ujawniają to, jak ten podmiot istnieje; mówią coś istotnego o jego 
podstawowej strukturze. Tomasz zawarł to – w nieco innej kolejno-
ści – w stwierdzeniu: „w jaki więc sposób jakiś byt istnieje, w taki 
działa” 36. Skoro w jego działaniu – powiedzmy w jego poznaniu – 
można dostrzec obecność elementów niezależnych od uwarunko-
wań świata materialnego, sugeruje to istnienie adekwatnej sfery 
osobowej. Będzie tu chodziło przede wszystkim o obecność i funk-
cję pojęć abstrakcyjnych. Właściwie cały przebieg procesu poznania 
ujawnia zaangażowanie nie tylko sfery materialnej osoby, ale i sfery 
duchowej. Osoba poznaje zmysłowo, ale nigdy nie jest to poznanie 
czysto zmysłowe. Zdolność do zobaczenia w materiale zmysłowym 
czegoś ogólnego, ponadjednostkowego, świadczy o udziale w pro-
cesie poznawczym jakiegoś czynnika duchowego. Co więcej, moż-
na wskazać na operacje umysłowe, które odbywają się na samych 
pojęciach abstrakcyjnych, bez udziału danych naocznych. Jak po-
wie Akwinata: „Umysł lub intelekt, posiada (…) działalność wyko-
nywaną przez nią samą, w której ciało nie bierze udziału” 37. Istnieją 
więc takie funkcje poznawcze, które odbywają się bez odniesienia 

36 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I, q. 75, a. 2; tłum. S. Świeżawski, Kęty 
1998, s. 31.

37 Tamże, s. 30.
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do materiału zmysłowego, co dodatkowo podkreśla ów poza-empi-
ryczny sposób istnienia podmiotu poznającego.
  W ramach filozofii współczesnej można by przedstawić ten fakt 
obecności sfery duchowej w osobie, odwołując się do funkcji ludz-
kiej świadomości. Stanisław Judycki wskazuje na dwa, podstawo-
we typy świadomości: świadomość fenomenalną i świadomość nie-
fenomenalną 38. Świadomość fenomenalna jest związana z danymi 
naocznymi 39. Jest ona napełniona danymi, konkretnymi postrze-
żeniami, które są uchwytywane w ramach zmysłowej funkcji per-
cepcyjnej. Świadomość niefenomenalna z kolei to typ świadomości, 
który za temat ma ogólność i abstrakcyjne pojęcia. Treści tej świado-
mości odnoszą się do wielu indywiduów i są zasadniczo pozbawio-
ne cech, które przysługują poszczególnym jednostkom. 
 Świadomość niefenomenalna nie potrzebuje danych naocznych, 
czy to bieżących, czy odtwórczych (z pamięci), czy wytwórczych 
(z wyobraźni). Mogą one jej towarzyszyć, ale nie są istotne dla jej 
operacji i wyniku końcowego. Inaczej jest natomiast ze świadomoś-
cią fenomenalną. Jej podstawowym materiałem są dane naoczne, 
ale zarazem są one niewystarczające. Ten typ świadomości jest na-
sycony elementami świadomości niefenomenalnej. Tylko dzięki nim 
podmiot jest w stanie zdystansować się do konkretu (do szczegółów 
materiału wrażeniowego), dostrzec to, co ogólne i dokonać klasyfi-
kacji – określenia przynależności percypowanego szczegółu do klasy 
ogólnej. Tak więc dzięki pojęciom ogólnym i zdolności do abstrakcji, 
podmiot nie jest beznadziejnie zatopiony w danej naoczności. 
 Obecność poznania duchowego, umysłowego nie tylko więc 
pełni ważną rolę w obrębie samego procesu poznania, ale niedwu-
znacznie ujawnia adekwatną sferę istnienia – wymiar duchowy. Bez 
niego osoba nie może być tym, kim jest, ale z nim zawsze jawi się 
jako istota graniczna. Jak powie Norris W. Clarke: „osoba ludzka 
[jest] «istnieniem granicznym» żyjącym na krawędzi, na granicy, 
pomiędzy materią a duchem, czasem a wiecznością” 40.

38 S. Judycki, Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, 
Lublin 2004, s. 36-37.

39 Te dane naoczne mogą być dane w sposób bieżący lub mogą być odtwarza-
ne przez pamięć. Również na ich bazie wyobraźnia może tworzyć nowe obrazy, 
o charakterze naocznym (czyli obciążone konkretnością).

40 W.N. Clarke, Living on the Edge: The Human Person as „Frontier Being” and 
Micro cosm, „International Philosophical Quarterly” vol. XXXVI, no. 2 (1996), s. 183.
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Ku syntezie rzeczywistości osoby

Osoba ludzka zawsze jawi się jako istnienie złożone. Obserwacja 
osoby, przypatrywanie się jej różnym ujawnieniom, sprawia, że zło-
żoność ta jest dla nas pewną zagadką. Czy mamy tu do czynienia 
z pojawieniami paradoksalnymi czy ujawnieniem wieloaspektowo-
ści istnienia, uzależnione jest między innymi od typu wglądu po-
znawczego, którym się posługujemy. W powierzchownej bowiem 
obserwacji złożoność osoby łatwo może być określona mianem pa-
radoksalności, dla której bieżącym wytłumaczeniem jest jedynie 
wskazanie na niewytłumaczalną wewnętrzną sprzeczność. Ta po-
stawa poznawcza jest jednak niezadawalająca i pobudza do uważ-
niejszej analizy życia osobowego.
 Złożoność osoby ujawnia to, że nie można jej wytłumaczyć na 
poziomie prostej jedności struktur, cech i własności. Tutaj bowiem 
uderzałaby nas właśnie jej paradoksalność, która kończyłaby się ja-
kimś typem eklektyczności. Złożoność ma jednak szansę, aby stać 
się zrozumiana na wyższym poziomie jedności, który łączy i inte-
gruje w sobie sprzeczne czy paradoksalne skądinąd cechy i włas-
ności. I ten wyższy poziom jedności jest możliwy, kiedy zaakceptu-
jemy każdą z jawiących się własności taką, jaka ona jest, a zarazem 
nie ulegniemy pokusie absolutyzacji żadnej z nich. Przyjmiemy jed-
nak, że składają się one na pewną większą całość. 
 Ta całość staje się dla nas jasna, kiedy popatrzymy na osobę 
jako na istnienie substancjalne. Osoba jako substancja właśnie jest 
pewnym spójnym istnieniem, które zarazem łączy w sobie i inte-
gruje różne przypadłości. One to niejednokrotnie, na płaszczyźnie 
samego oglądu, jawią się jako przeciwstawne sobie. Jednak dzię-
ki duszy-formie-substancjalnej są zintegrowane z całym istnieniem 
osobowym, bowiem – jak powie Seifert – zdolność do jednoczenia 
przeciwieństw „uzyskuje w duszy [ludzkiej] taką miarę, która z za-
sady jest niedostępna rzeczy materialnej” 41. 
 Można powiedzieć, że ta zdolność do łączenia przeciwieństw 
różnych manifestacji osoby świadczy o jej bogactwie bytowym. 
Osoba potrzebuje ich, w całym ich zróżnicowaniu, aby zaktualizo-
wać i zakomunikować potencjalność swojego osobowego istnienia. 

41 J. Seifert, Essere e persona, dz. cyt., s. 335.
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Pewnym potwierdzeniem tej tezy są analizy Tomasza z Akwinu, 
w których określa relację formy do materii. Twierdzi on, że 

forma nie jest dla materii, lecz raczej odwrotnie, materia dla formy; 
w formie więc należy szukać przyczyn, dlaczego materia łącząc się 
z daną formą ma takie a nie inne właściwości, a nie odwrotnie 42. 

Nieco parafrazując tę wypowiedź, można by było powiedzieć, że 
zewnętrzne, dostępne poznawczo manifestacje osoby są dostoso-
wane do charakteru duszy-formy-substancjalnej osoby; są adekwat-
ne do jej statusu ontycznego. Stąd zrozumienie charakteru i zróż-
nicowania tych pierwszych jest w pewnym sensie zrozumieniem 
złożoności i bogactwa samej duszy osoby. 
 Fakt, że osoba-substancja „potrzebuje” swoich przypadłości 
w celu realizacji różnych funkcji ukazuje jej złożoność, którą – na 
poziomie samych fenomenów – możemy określić mianem wielo-
aspektowości. Poznawczo ujmujemy najpierw te złożone manife-
stacje; dopiero w drugiej instancji, na drodze namysłu racjonalnego, 
dochodzimy do stwierdzenia istnienia substancjalnego. Konieczne 
jest więc uświadomienie sobie faktu, że poznając osobę nie jesteśmy 
zdolni objąć jednorazowo całości jej istnienia 43. Poznajemy najwy-
żej kolejne aspekty, które się nam ujawniają. Niosą one z sobą, za 
każdym razem, nowe informacje na temat osoby: osoba już jest, ale 
zarazem się staje; osoba komunikuje charakter swojego istnienia, 
a zarazem coś w niej pozostaje skryte i niemożliwe do wyczerpania 
poznawczego; osoba jest całością w sobie, a zarazem częścią pew-
nych większych zbiorowości; osoba jest istnieniem materialnym, 
a zarazem duchowym. 
 Świadomość ujawniających się aspektów powinna powstrzy-
mać nas przed deklaracją o wyczerpaniu procesu poznania, nawet 
wtedy, kiedy dane jest parę fenomenów osobowych, uderzających 
swoją oczywistością. Żaden fenomen bowiem nie komunikuje ca-
łej prawdy o osobie. Tak więc nawet te przedstawione powyżej nie 

42 Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, I, q. 76, a. 5, s. 126. 
43 Inaczej może być na płaszczyźnie etycznej. Tutaj personaliści opowiadają 

się za możliwością ujęcia osoby i jej godności, w sposób bezpośredni i całościo-
wy, na mocy doświadczenia aksjologicznego. Tak więc osoba nie ujawnia się tu 
na drodze sukcesywnej manifestacji fenomenów, ale całościowo i bezpośrednio. 
Zob. A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1998, s. 49. 
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stanowią wystarczającej podstawy do zakreślenia kompletnego 
obrazu osoby 44. Można nawet powiedzieć, że same fenomeny nie 
są w stanie wyczerpać bogactwa bytowego osoby. Pozostaje ona za-
wsze „kimś więcej” niż to, co poznajemy, wskutek niemożności po-
znawczego spenetrowania fundamentu bytowego osoby.
 Wieloaspektowość osoby, a zarazem jej jedność domagają się za-
stosowania różnych metod poznawczych. Antyredukcjonistyczna 
refleksja nad osobą może być prowadzona tylko wówczas, kiedy 
zagwarantuje się możliwość badania tego, j a k  o s o b a  s i ę  j a w i 
(fenomenów osoby), jak również tego, k i m  o n a  f a k t y c z n i e 
j e s t  (sposobu istnienia osoby). W dotychczasowych analizach rze-
czywistości osoby pojawiły się metody właściwe dla metafizyki, 
fenomenologii, filozofii spotkania (dialogu) czy egzystencjalizmu. 
Wydaje się, że adekwatne badanie rzeczywistości osobowej, w dal-
szej kolejności, musi uwzględnić także metody nauk empirycznych, 
jak neurologia czy nauki kognitywne. Choć one same nie ujawniają 
tego, co w człowieku specyficznie osobowe, to jednak mogą pomóc 
w refleksji czysto filozoficznej. Mogą pomóc, na przykład, w dopre-
cyzowaniu pewnych pytań czy orzeczeń filozoficznych, a przez to 
je wzmocnić.
 Obecność różnych sposobów badania rzeczywistości osoby pro-
wadzi do wyłonienia się różnych stanowisk personalistycznych. 
Jednym z podstawowych konfliktów, jaki je dzieli, jest spór o rolę 
metafizyki. Część personalistów uznaje konieczność metafizyki 
w prowadzeniu adekwatnej refleksji nad osobą; inna część zdecy-
dowanie metafizykę odrzuca. Tę pierwszą grupę reprezentują ci, 
którzy na przykład w punkcie wyjścia przyjmują Boecjańską defi-
nicję osoby („osoba to indywidualna substancja natury rozumnej”). 
Tę drugą natomiast ci filozofowie, którzy są przekonani, że wystar-
czającym materiałem badawczym są różnorakie fenomeny osoby. 
Konflikt ten można by określić jako spór pomiędzy personalizmem 
uzasadnionym ontologicznie a personalizmem fenomenologicz-
nym czy egzystencjalnym, czy też relacyjno-dialogicznym. Czy 
konflikt ten – można by zapytać – jest nieprzezwyciężalny?
 Propozycję pewnego rozwiązanie napotykamy w myśli Karola 
Wojtyły. Otóż filozof ten komentując formułę Boecjusza, stwierdza: 

44 Można byłoby analizować dalsze „paradoksy” osoby, jak na przykład: wy-
jątkowość osoby ludzkiej i jej podobieństwo do innych osób. 
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definicja Boecjańska przede wszystkim określa niejako „teren meta-
fizyczny”, czyli wymiar bytu, w którym urzeczywistnia się osobowa 
podmiotowość człowieka, stwarzając jakby warunek „zabudowy” tego 
terenu na podstawie doświadczenia 45.

Metafizyczne orzeczenia o osobie są ważne, ponieważ określają 
specyficzny dla człowieka sposób istnienia. Jednak nie dają one za-
razem wyczerpującego czy kompletnego obrazu osoby, z racji na 
konieczność mocniejszego odniesienia do wnętrza osoby 46. Taki 
obraz można tworzyć (tzn. dążyć do jego utworzenia), analizując 
doświadczenie osoby, czyli aktywność jej sfery subiektywnej czy 
intersubiektywnej. Zachowując twierdzenie o znaczeniu metafi-
zyki dla właściwego rozumienia osoby, można jednak powiedzieć, 
że wyznaczony przez to „teren” nie tylko stwarza warunek „zabu-
dowy”, ale wręcz tej zabudowy się domaga. Porzucając więc wza-
jemne uprzedzenia, może się okazać, że współgranie czy swoista 
komplementarność myślenia metafizycznego z tym, właściwym dla 
filozofii podmiotowych może być bardzo owocna w odkrywaniu 
bogactwa życia osobowego.

45 K. Wojtyła, Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku, w: Osoba 
i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. zbiorowa, Lublin 1994, s. 438. 

46 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 24.
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Uwagi o stylu klasycznej koncepcji 
antropologii filozoficznej 

1. Uwagi wstępne 

1.1. K i m  j e s t  c z ł o w i e k  – oto podstawowe pytanie antropologii 
filozoficznej. Określa ono poniekąd tożsamość antropologii, tak jak 
pytanie: „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?”, określa  tożsamość 
metafizyki/ontologii 1. Pytanie to jest powiązane z innym: „ J a k 
f i l o z o f o w a ć  o  c z ł o w i e k u?”. Właściwie rzecz biorąc, odpo-
wiedź na to pierwsze, zależy od odpowiedzi na drugie. Udzielenie 
odpowiedzi na te pytania, nie jest proste, i myślę że nie trzeba do 
tego nikogo specjalnie przekonywać. Na przeszkodzie w udziele-
niu prostej odpowiedzi stoi historyczny fakt wielości różnych sty-
lów antropologii filozoficznej, które od starożytności po czasy nam 
współczesne proponują różne, nierzadko sprzeczne, wyjaśnienia 
bytu ludzkiego. Jak do tej pory, nie udało się osiągnąć jakiegoś kon-
sensusu antropologicznego w kwestii odpowiedzi na pytanie „K i m 
j e s t  c z ł o w i e k”. Nie udało się także osiągnąć konsensusu co do 
odpowiedzi na pytanie: „Jak o nim filozofować” 2. Obawiam, że taki 

1 Ciekawe analizy tego pytania przeprowadzał swego czasu Władysław Stró-
żewski, a ostatnio Jacek Wojtysiak w kontekście filozofii analitycznej.

2 Badań z zakresu metaantropologii jest stosunkowo niewiele, zwłaszcza bio-
rąc pod uwagę tylko polską literaturę przedmiotu.
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konsensus nie przyjdzie prędko, o ile w ogóle jest kiedykolwiek 
możliwy do osiągnięcia. Antropologia jako dział filozofii podziela 
jej naturę. Tak bowiem jak nie ma jednej filozofii, tak nie ma jednej 
antropologii; i jak nie ma zgody na to, która filozofia jest tą właści-
wą i prawdziwą, tak nie ma zgody na gruncie antropologii filozo-
ficznej, czy też jak nazywają to niektórzy, filozofii człowieka 3. Nie 
istnieje antropologia, która byłaby podzielana przez wszystkich.
 Dyskurs antropologiczny z samej swej natury jest pluralistycz-
ny. Różne style antropologiczne współczesności odmawiają sobie 
wzajemnie prawa do bycia tą jedyną i ostateczną wizją wyjaśnia-
jącą kondycję homo sapiens. Niektórzy ubolewają może nad tym, że 
konsensus antropologiczny jest niemożliwy i każdy skazany jest na 
pozostanie we własnym „antropologicznym podwórku”. Wielość 
i pluralizm podejść do odpowiedzi na pytanie: „K i m  j e s t  c z ł o -
w i e k?”, świadczy o tym, że przedmiot antropologii, jest bogaty 
i wielowymiarowy, że nie może być objaśniony na gruncie jednej te-
orii. Ci zaś, którzy uważają, że takowa możliwość istnieje, pozosta-
ją na poziomie prywatnej wiary w sens ostatecznych rozstrzygnięć 
i ustaleń co do pytania o istotę (o ile ona w ogóle istnieje) człowieka. 
Fakt istnienia wielu podejść i stylów antropologicznych oraz pro-
wadzone między nimi polemiki, mniej lub bardziej twórcze debaty 
jest bardzo wartościowy, stanowi motor napędowy rozwoju antro-
pologii filozoficznej.

1.2. W niniejszym artykule zamierzam przedstawić koncepcję kla-
sycznej antropologii filozoficznej wypracowanej na gruncie filozofii 
tomizmu (czy neotomizmu) egzystencjalnego. Tomizm egzysten-
cjalny to dwudziestowieczny kierunek filozoficzny, który twórczo 
nawiązuje do tradycji myślenia metafizycznego wypracowanego 
przez Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu 4. Dzięki zastosowa-
niu osiągnięć współczesnej metodologii nauk kierunek ten zdo-
łał  wypracować pewną oryginalną koncepcję filozofii, która przez 

3 Neotomiści też posługują się nazwą filozofia człowieka, np. R. Darowski SJ. 
Natomiast J. Tischner oddzielał antropologię od filozofii człowieka, rezerwując 
nazwę antropologia dla szczegółowych nauk o człowieku.

4 Szczegółową charakterystykę klasycznej filozofii (metafizyki) w neotomi-
zmie egzystencjalnym przeprowadziłem w innej publikacji. Zob. P. Duchliński, 
Z ogólnej meta-charakterystyki metafizyki klasycznej (MK) w ujęciu tomizmu egzysten-
cjalnego, „Episteme” 10 (2010) t. 2, s. 317-354. 
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jego zwolenników jest nazywana mianem klasycznej koncepcji 
filozofii 5.
 W poniższych analizach dokonamy charakterystyki tej antropo-
logii z punktu widzenia epistemologicznego i metodologicznego, 
następnie przyjrzymy się zarzutom, jakie formułowane są wobec 
tego stylu antropologicznego przez jego krytyków z różnych nur-
tów filozoficznych 6. Na kanwie tej krytyki postaramy się wyeks-
ponować wartość filozofii klasycznej oraz jej braki, których nic tak 
dobrze nie odsłania jak właśnie rzetelna krytyka i dialog z innymi 
nurtami filozoficznymi. Warto bowiem zauważyć, że proponuje 
on pewien ideał wiedzy maksymalistycznej, wiedzy metafizycz-
nej i fundamentalistycznej także o człowieku, który to ideał jednak 
coraz bardziej staje się obcy współczesnej mentalności kulturowej 
i filozoficznej 7. Współczesna kultura o wyraźnym znamieniu anty-
metafizycznym i antyfundamentalistycznym 8 odrzuca wszelkie 
wielkie metafizyczno-religijne narracje o człowieku, uznając je jako 
nic nie wnoszące we współczesne konteksty życia 9. W tym wzglę-
dzie filozofowie klasyczni nie ulegają presji mody współczesności 

5 W tej materii szczególne zasługi ma Lubelska Szkoła Filozofii Klasycznej. To 
dzięki rozwijanym w niej tradycjom metodologicznym opracowano zręby pro-
jektu metafizyki klasycznej. 

6 Bardziej chodzi tu o rekonstrukcję poglądów na temat antropologii klasycz-
nej. Nie podejmuję się interpretacji pewnych niedopracowanych jej fragmentów. 

7 Wiedzę maksymalistyczną kwestionuje postmodernizm,  współczesna 
episte mologia o proweniencji analitycznej oraz filozofia nauki nastawiona 
antyfundacjonalistycznie. 

8 Ten antyfundamentalizm obecny jest np. w stwierdzeniu jednego z czoło-
wych teoretyków postmodernistycznej filozofii. „Jeśli chodzi o korzyść główną, 
polega ona rzecz jasna na ukryciu kryzysu, w jakim się znajdujemy od dawna 
i którego zasięg wciąż się powiększa. Kryzys ów dotyczy refleksji transcenden-
talnej, z którą utożsamiała się filozofia od Kanta; dotyczy problematyki począt-
ku, obietnicy powrotu, za pomocą której omijamy różnicę naszej teraźniejszości; 
dotyczy pewnej myśli antropologicznej, która wszystkie pytania podporząd-
kowuje pytaniu o byt człowieczy i pozwala uniknąć analizy praktyki; dotyczy 
wszystkich ideologii humanistycznych; dotyczy – wreszcie i przede wszystkim – 
statusu podmiotu”. M. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Warszawa 
22002, s. 236-237.

9 Trafnie oddaje stan ducha współczesnej postnowoczesnej kultury Zygmunt 
Bauman. „Ponowoczesność przynosi tego świata «powtórne zaczarowanie». Nie-
ufność wobec ludzkiej spontaniczności, popędów, impulsów i takich skłonności, 
jakie nie poddają się racjonalnemu uzasadnianiu, została całkowicie zastąpiona 
nieufnością wobec nieemocjonalnego i wyrachowanego rozumu”, Z. Bauman, 
Etyka ponowoczesna, tłum. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa 1996, s. 46.

Spór...14 
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na filozofię minimalistyczną 10. Proponując maksymalizm meta-
fizycznego wyjaśnienia natury bytu ludzkiego, uważają, że tylko 
w ten sposób można zaspokoić intelektualne roszczenia ludzkiego 
umysłu na wiedzę pewną i nie do obalenia 11. 

2. Klasyczna koncepcja antropologii filozoficznej

2.1. Zacznijmy nasze analizy od krótkiej epistemologiczno-metodo-
logicznej charakterystyki tego, czym jest tzw. klasyczna koncepcja 
filozofii. Wedle klasycznej koncepcji filozofii jest ona poznaniem 
epistemologicznie i metodologicznie autonomicznym 12 od nauk 
szczegółowych – czy to przyrodniczych, czy humanistycznych 13. 
W punkcie wyjścia niezależna jest także od danych objawienia re-
ligijnego. Między filozofią klasyczną a naukami nie ma żadnych 
punktów stycznych 14. Dane tych nauk nie mogą stanowić punk-
tu wyjścia w uprawianiu filozofii. Płaszczyzna filozofii i nauki nie 
przecina się. Każda ze stron koncentruje się na właściwym sobie 

10 Interesujące uwagi na temat mody w filozofii poczynił z punku widzenia 
klasycznej koncepcji filozofii A.B. Stępień, w: tenże, Studia i szkice filozoficzne, 
Lublin 1999. 

11 To w samej ludzkiej naturze, jak podkreśla Kamiński, jest zapotrzebowanie 
na taką wiedzę. Natura nas w tym względzie nie może oszukiwać.

12 W metodologii filozofii klasycznej dzieli się style filozoficzne na autono-
miczne i nieautonomiczne. Za pomocą tych kategorii precyzuję się epistemo-
logiczny profil danej filozofii i odkreśla się jej stosunek do tzw. nauk szczegó-
łowych. Style autonomiczne nie przyjmują wyników nauk szczegółowych jako 
wiążących dla swoich analiz, style nieautonomiczne wprost przeciwnie, uważa-
ją, że bez tych danych snucie jakiejkolwiek refleksji filozoficznej jest pozbawione 
większego sensu.

13 S. Kamiński, Osobliwość metodologiczna teorii bytu, w: tenże, Jak filozofować. 
Studia z metodologii filozofii klasycznej, Lublin 1989.

14 „Metodologiczna autonomia filozofii w stosunku do nauk szczegółowych 
nie wyklucza ich wzajemnych związków i wpływów genetycznych lub funk-
cjonalnych. Filozofia jest implikowana w podstawach (tzw. bazie zewnętrznej) 
nauk, a w okresach przełomowych pełni w nich funkcję heurystyczną (stanowi 
protonaukę lub daje inspirację merytoryczną); może również występować w roli 
wiedzy regulatywnej, na której ostatecznie opiera się kontrola wartości poznaw-
czej i pozapoznawczej nauk. Natomiast ich osiągnięcia dostarczają filozofii cen-
nego materiału dla postawienia problematyki dotyczącej poszczególnych typów 
rzeczywistości” S. Kamiński, O naturze filozofii, w: tenże, Jak filozofować, dz. cyt., 
s. 46.
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przedmiocie badań i stosuje do jego badania odpowiednią metodę. 
Metod stosowanych w nauce, zapożyczać filozofowi klasycznemu 
nie wolno, gdyż to niechybnie grozi popadnięciem w dogmatyzm 15 
i zniesieniem autonomii. Nauka zajmuje się aspektem zjawisko-
wym rzeczywistości zaś filozofia ogólnoegzystencjalnym lub istot-
nościowym 16. W metodologii neotomistycznej precyzyjnie ustala 
się sprawę tzw. aspektów badawczych. Filozofia ma inny aspekt 
badawczy, nauki szczegółowe inny. Aspekty te nie przecinają się, 
zabezpieczając obydwu stronom autonomię poznawczą i bezkon-
fliktowe współistnienie. Niektórzy to bezkolizyjne współistnienie 
określają mianem metodologicznego izolacjonizmu filozofii kla-
sycznej względem nauk szczegółowych. 

2.2. Klasyczną koncepcję filozofii 17, najkrócej określić można za po-
mocą następujących epistemologicznych znamion 18: 
 i) musi posiadać podejście na wskroś ontologiczne, a nie tylko 
zjawiskowo-funkcjonalne, powinna zatem określać podstawowy 
repertuar kategorii, które służą do wyjaśnienia rzeczywistości 19; 
 ii) powinna badać rzeczywistość w aspekcie ogólno-egzysten-
cjalnym, a nie tylko jakościowym czy ilościowym, jak czynią to na-
uki szczegółowe, które właśnie w swoich analizach pomijają ów 
aspekt;
 iii) szukać ostatecznych racji wyjaśniających doświadczane stany 
bytowe. Kiedy tak określi się metodologiczny profil filozofii, to wi-
dać, że nauki szczegółowe nie mogą dostarczyć jej ani właściwych 

15 Podobne argumenty dotyczące dogmatyzmu nauk przedstawiali fenome-
nolodzy, np. R. Ingarden. 

16 W zależności od tego, czy mamy do czynienia z typem filozofii klasycznej 
esencjalistycznej, czy egzystencjalistycznej. 

17 M.A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, The Lublin Philosophical School, Lublin 2010. 
Jest to najnowsze przedstawienie poglądów tej szkoły.

18 Tę ogólną charakterystykę filozofii klasycznej przeprowadzam za Stanisła-
wem Kamińskim. W moim przekonaniu, przedstawiona przez tego metodologa, 
epistemologiczno-metodologiczna charakterystyka tego stylu filozoficznego, jest 
najbardziej precyzyjna i czytelna w rekonstrukcji. S. Kamiński, O metodzie filozofii 
klasycznej, „Roczniki Filozoficzne KUL” 34 (1986), z. 1, s. 5-19. Interesujące przed-
stawienie tego, jak filozofia klasyczna jest pojmowana w szkole lubelskiej, można 
znaleźć w pracy: A. Bronk, S. Majdański, Klasyczność filozofii klasycznej, „Roczniki 
Filozoficzne KUL” 39-40 (1991-1992), z. 1, s. 368- 391.

19 Zob. M.A. Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin 1994.
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przesłanek, ani też metody i nie pomagają także w rozwiązywaniu 
żadnych ontologicznych i antropologicznych problemów 20.

2.3. Antropologia filozoficzna 21 uprawiana w nurcie klasycznej filo-
zofii realizuje wszystkie metodologiczne dyrektywy właściwe dla tej 
koncepcji filozofii 22. Również tu nie przyjmuje się w punkcie wyjścia 
żadnych danych nauk szczegółowych 23. Antropologia posiada włas-
ny, autonomiczny, a niektórzy powiadają, neutralny punkt wyjścia 24. 
Posiada własne dane do zbadania, opisania i wyjaśnienia 25. To, co od-
krywa się w innych typach antropologii, nie powinno interesować 
antropologa klasycznego przystępującego do wyjaśnienia bytu ludz-
kiego 26. Wprawdzie dobrze jest, kiedy zna on wiedzę o człowieku 
niesioną przez szczegółowe nauki, ale nie powinien czynić z niej żad-
nego użytku w punkcie wyjścia budowania teorii 27. Kiedy to robi, 

20 Zob. S. Kamiński, Jak filozofować, dz. cyt. 
21 Interesujące uwagi o charakterze metateoretycznym w związku z antropo-

logią filozoficzną w nurcie filozofii klasycznej przedstawia A.B. Stępień, Czy me-
tafizyka człowieka jest możliwa, w: tenże, Studia i szkice filozoficzne, II, Lublin 1999, 
s. 9-15; tenże, W poszukiwaniu istoty człowieka. Z fenomenologii i metafizyki bytu ludz-
kiego, tamże, s. 17-48; tenże, Główne trudności teorii człowieka, tamże, s. 49-54; ten-
że, Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964.

22 W charakterystyce klasycznej koncepcji antropologii opieram się na: S. Ka-
miński, Antropologia filozoficzna a inne działy poznania, w: O Bogu i człowieku, War-
szawa 1968, s. 149-164; tenże, O koncepcjach filozofii człowieka, „Zeszyty Naukowe 
KUL” 13 (1970), nr 4, s. 9-19.

23 Stanowisko to jest podzielane przez wszystkich tomistów egzystencjalnych. 
24 Na gruncie metafizyki ogólnej problem neutralnego punktu wyjścia opra-

cował M.A. Krąpiec. Zob. Metafizyka. Zarys teorii bytu, dz. cyt., s. 46. Neutralność 
punktu wyjścia metafizyki, związana jest z faktem (aktem) istnienia. Istnienie 
jest tym, co jest najbardziej pierwotne, co jeszcze nie nasuwa żadnej interpretacji 
rzeczywistości, i tym samym nie ustawia ludzkiego myślenia na torach ideali-
stycznych czy materialistycznych. Jeśli ktoś twierdzi, że świat jest tylko material-
ny albo jest jakimś przejawem absolutnego ducha, wówczas – jak uzasadnia to 
Krąpiec – przyjęty punkt wyjścia nie ma neutralnego charakteru. Sam bowiem 
fakt istnienia bytu nie nasuwa żadnych prekoncepcji co do natury rzeczywistości.

25 Sprawę tę szczegółowo prezentuje M.A. Krąpiec, Ja człowiek, Lublin 1994. 
Jest to pionierska praca z zakresu antropologii filozoficznej przedstawiona w du-
chu klasycznej realistycznej koncepcji filozofii. 

26 Zasadniczo tomiści przyjmują, że wiedzę o człowieku można uzyskać 
w naukach szczegółowych, w teologii oraz filozofii. Pytaniem pozostaje, jak 
można tę wiedzę zintegrować.

27 Ta znajomość wiedzy szczegółowej przez filozofa klasycznego ma raczej 
charakter negatywny. Znając metody i teorie tych nauk, zachowuje wobec nich 
dystans określony przez metodologiczne reguły.



213Uwagi o stylu klasycznej koncepcji antropologii filozoficznej

łamie reguły metodologiczne i przekreśla epistemologiczną autono-
mię antropologii 28.
 Filozofowie klasyczni, co trzeba podkreślić, nie negują skądinąd 
wartościowej wiedzy o człowieku dostarczanej przez inne typy an-
tropologii, tylko nie czynią tej wiedzy punktem wyjścia swojej włas-
nej teorii. Dla zdeterminowania punktu wyjścia wiedza empiryczna 
o człowieku niesiona przez nauki szczegółowe nie jest konieczna 
i nie wnosi niczego na wstępnych etapach konstrukcji teorii antro-
pologicznej. Wprawdzie może istnieć zależność psychologiczna 
antropologa od tych danych, ale ta nie jest rozstrzygająca dla sfor-
mułowania punktu wyjścia 29. Nauki szczegółowe pokazują jeszcze 
od strony negatywnej konieczność istnienia autonomicznej antro-
pologii filozoficznej. Nauka nie odpowiada na wszystkie pytania 
dręczące umysł człowieka. Pomija bowiem pytania egzystencjalne 
dotyczące sensu życia i ostatecznego przeznaczenia człowieka 30. 
Odpowiedzi na te pytania można znaleźć tylko na gruncie autono-
micznie uprawianej antropologii. Ta jednak ma być nie tylko jakimś 
dopełnieniem innych antropologii, ale ma stanowić ich fundament.

2.4. Przedstawiciele klasycznego stylu uprawiania antropologii 
krytycznie odnoszą się do prób budowania antropologii na wyni-
kach danych nauk szczegółowych 31. Wszelkie poliantropologie są 

28 Józef Turek na gruncie klasycznej koncepcji filozofii przyrody, starał się ja-
koś pogodzić epistemologiczną autonomię filozofii z wykorzystaniem wiedzy 
nauk szczegółowych.

29 „Zależność wyłącznie psychologiczna (motywacyjna), gdy uprawiający 
jedną naukę znajduje w tym bodziec do uprawiania innej”. S. Kamiński, Teoria 
bytu a inne dyscypliny filozoficzne. Aspekt metodologiczny, „Roczniki Filozoficzne 
KUL” 23 (1975), z 1, s. 15. Autor wymienia tam jeszcze związki przedmiotowe, 
do których należą zależności: genetyczne, funkcjonalne i strukturalne. Można 
mówić o zależności strukturalnej i funkcjonalnej antropologii filozoficznej od 
metafizyki ogólnej.

30 Wydaje się, że prace z zakresu współczesnej psychologii wcale nie uciekają 
od egzystencjalnych pytań, które stawia człowiek. Nie przedstawiają one tylko 
ostatecznych rozstrzygnięć. Dlatego stwierdzenie, że wszystkie nauki w ogóle 
nie podejmują tego rodzaju pytań, jest zbyt daleko idące. Jest wprawdzie róż-
nica w dawanych na te pytana odpowiedziach, ale obecnie pytanie o sens życia 
częściej kieruje się do psychologów niż do filozofów, którzy o owym sensie życia 
mówią w sposób niezrozumiały dla potocznego stylu myślenia. 

31 „Pomijając tu epistemologiczne zagadnienie prawomocności fenome-
nologii i metafizyki człowieka, należy przynajmniej zaznaczyć problem sto-
sunku między nimi a naukami szczegółowymi, rozmaitymi przyrodniczymi 
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przez nich kwestionowane jako metodologicznie niespójne. Stawia 
się zarzuty o pomieszanie płaszczyzn, niespełnienie kryteriów na-
ukowych stawianych naukom przyrodniczym. Nierzadko formu-
łuje się zarzut eklektyzmu i pozbawionej krytycznego namysłu 
ekstrapolacji danych tych nauk na inne obszary wiedzy. Odrzu-
ca się także koncepcje antropologiczne, które wiedzę filozoficzną 
o człowieku traktują jako wczesne i niedojrzałe stadium wiedzy 
o człowieku, które dopiero nauka rozwiąże i właściwie usystema-
tyzuje 32. Takie koncepcje prowadzą do zniesienia antropologii jako 
osobnej wiedzy o człowieku przez zastąpienie jej naukowymi an-
tropologiami, zakładającymi przeważnie monizm materialistyczny 
i redukcjonizm. 

2.5. Z punktu widzenia klasycznej koncepcji antropologii odrzuca 
się także te style antropologii, które oparte są na metodach meta-
przedmiotowych. Klasyczna koncepcja antropologiczna przyjmu-
je jako zasadny wyłącznie przedmiotowy punkt wyjścia. Tylko 
bowiem taki punkt wyjścia gwarantuje realizm, obiektywizm po-
znawczy oraz umożliwia publiczną kontrolę tez antropologicz-
nych. Wprawdzie na gruncie antropologii uprawianej metodami 

i humanistycznymi dyscyplinami dotyczącymi człowieka. Nie mogąc tu wcho-
dzić w szereg skomplikowanych kwestii, poprzestańmy na następujących 
stwierdzeniach. Nauki szczegółowe ujmują różne aspekty bytu ludzkiego i roz-
szerzają zakres naszej wiedzy o człowieku. Jest to wiedza bardzo wyspecjalizo-
wana, akcentująca i ekstrapolująca pewne punkty widzenia. Niejasność jej sta-
tusu epistemologiczno-metodologicznego – mimo licznych i głębokich nieraz 
badań – każe ostrożnemu filozofowi traktować współczesne teorie i hipotezy 
przyrodnicze, psychologiczne, etnologiczne czy socjologiczne nie tyle jako dane 
do przyjęcia, ile raczej jako dane do zbadania, jako pewne możliwości, które trze-
ba wziąć pod uwagę. Zresztą ażeby tego typu teorie i hipotezy zawierały wiedzę 
metafizycznie walentną, muszą one być interpretowane realistycznie, jako odno-
szące się do określonych bytów i ujmujące ich kwalifikacje ontycznie doniosłe. 
Nie jest to interpretacja powszechnie przyjmowana przez epistemologów acz-
kolwiek w pewnym sensie i stopniu jest ona potwierdzona przez technologię, 
przez praktyczne zastosowanie przyrodoznawstwa”. A.B. Stępień, W poszukiwa-
niu istoty człowieka, art. cyt., s. 21. Stępień sprzeciwiał się przyjmowaniu danych 
nauk szczegółowych w punkcie wyjścia konstrukcji antropologicznej, ale nie wy-
kluczał możliwości uwzględnienia pewnych danych tych nauk na określonych 
etapach analizy antropologicznej. Z tym, że korzystanie to powinno dokonywać 
się z dużą samoświadomością metodologiczną i epistemologiczną odmienności 
tych perspektyw poznawczych. 

32 S. Kamiński, Antropologia filozoficzna a inne działy poznania, art. cyt, s. 155-156.
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metaprzedmiotowymi broni się autonomiczności antropologii, to 
z drugiej jednak strony, brak jest ontycznego i ostatecznościowego 
wyjaśnienia danych ludzkiej subiektywności. Dlatego filozofowie 
klasyczni określają te metody, mianem „minimalistycznych”. Za po-
mocą metod metaprzedmiotowych (chodzi tu o metodę fenomeno-
logiczną i transcendentalną oraz semiotyczno-krytyczną) można 
wprawdzie odsłonić szereg istotnych elementów konstytuujących 
ludzką subiektywność, jednakże nie można za ich pomocą zbudo-
wać metafizyki osoby z ostatecznościowym odniesieniem do real-
nego Absolutu. Nie można także, zdaniem filozofów klasycznych, 
rozpoczynać analiz antropologicznych od badania różnych syste-
mów znakowych i dopiero za ich niejako pośrednictwem zmierzać 
do odkrycia konstytutywnych struktur bytu ludzkiego. Systemy 
znakowe nie są, jak argumentują filozofowie klasyczni, obiektem 
macierzystego doświadczenia antropologicznego, dlatego nie mogą 
stanowić punktu wyjścia. Znaki są tylko śladem poznawczej aktyw-
ności człowieka, podlegają licznym uwarunkowaniom, i choć za-
kodowana jest w nich wiedza o człowieku, nie można antropolo-
gicznej refleksji zredukować do semiotyki 33 badającej znakotwórcze 
czynności człowieka i ich zobiektywizowane rezultaty 34. 

2.6. W klasycznym stylu filozofowania antropologia nie jest głów-
nym działem wiedzy, jak ma to miejsce w tradycji pokartezjańskiej. 
Filozofowie klasyczni odrzucają różne formy nowożytnego antro-
pocentryzmu ontologicznego i epistemologicznego, gdzie wszel-
kie kwestie metafizyczne, teoriopoznawcze i etyczne rozstrzyga się 
przez pryzmat podmiotu poznającego 35. Antropologia nie jest dy-
scypliną wyróżnioną i nie możne odgrywać, jak ma to miejsce we 
współczesnych kierunkach filozoficznych, roli filozofii pierwszej 36. 

33 Z punktu widzenia metodologii filozofii klasycznej wszelkie metody se-
miotyczne zaliczane są do metod metaprzedmiotowych.

34 S. Kamiński, Naukowa, filozoficzna i teologiczna wizja człowieka, w: tenże, Jak 
filozofować, dz. cyt., s. 284-285.

35 Szczególnie M.A. Krąpiec wraz ze swymi uczniami krytycznie nastawiony 
jest wobec wszelkich prób, możemy powiedzieć, antropologizowania filozofii. 

36 Na gruncie filozofii klasycznej T. Styczeń zdaje się twierdzić podobnie. 
 Pisze, że etyka jako antropologia to filozofia pierwsza. Podobne poglądy można 
spotkać u K. Krajewskiego, ucznia T. Stycznia. Tendencje do uznawania etyki 
jako filozofii pierwszej spotykane są u przedstawicieli filozofii dialogu. Wydaje 
się, że pogląd taki reprezentują również J. Tischner i J. Filek. 
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Taka koncepcja antropologii nie mieści się w ramach stylu klasycz-
nie uprawianej filozofii 37. Antropologia jest tylko częścią filozofii, 
nie wyczerpuje całości poruszanej przez nią problematyki. Nie moż-
na bowiem wszystkich problemów filozoficznych zredukować do 
problemów antropologicznych, jak czyni to wielu współczesnych 
filozofów 38. Zasadnicze kwestie dotyczące natury bytu, poznania 
czy języka powinny, zdaniem neotomistów, zostać rozstrzygnięte 
nie na gruncie antropologii, ale metafizyki – ogólnej teorii bytu.

2.7. Antropologia zakłada jako metodologicznie wcześniejszą ogól-
ną teorię bytu 39. Chodzi tu o teorię bytu egzystencjalnie pojętego, 
czyli taką, która w strukturze konkretu podkreśla szczególną rolę 
aktu istnienia 40. Dla metafizyki aspekt ogólnoegzystencjalny jest 
podstawowy 41. Stawia sobie ona za cel ostateczne wyjaśnienie re-
alnie istniejącej rzeczywistości – bytu. Chodzi tu rzecz jasna o wy-
jaśnienie w perspektywie przyczyn ostatecznych, realnych nie zaś 
tylko przyczyn możliwych. Kształt antropologii wyznaczony jest 
przez metafizykę i zakładaną przez nią koncepcję bytu jako bytu 42. 
Można powiedzieć, że taka jest koncepcja człowieka, jaka jest kon-
cepcja bytu. Metafizyka rozstrzyga także o strukturze i specyfice 
epistemologicznej antropologii. Stąd też, tak ważne jest, jak uza-
sadniają filozofowie klasyczni, wypracowanie właściwego (ade-
kwatnego) pojęcia bytu, które dokonuje się na gruncie metafizyki 
ogólnej 43. Wszelkie nieprawidłowości związane z uformowaniem 

37 Zgoda na ten stan rzeczy jest w całym neotomizmie. 
38 Problem ten sam w sobie jest warty przedyskutowana. Wydaje się jednak 

zasadne to, aby nie redukować całej problematyki filozoficznej do antropologicz-
nej czy też etycznej. 

39 „Metafizyka ogólna i filozofia przyrody (kosmologia filozoficzna) są jakby 
nieodzownym wstępem do filozofii człowieka (antropologii filozoficznej), któ-
rej konieczne dopełnienie stanowią: filozofia postępowania, czyli etyka, filozofia 
społeczna (jej rozwinięciem są: filozofia polityczna, filozofia państwa i prawa, 
filozofia gospodarcza), filozofia kultury (religii, sztuki, nauki, języka, techniki) 
i filozofia dziejów”, S. Kamiński, O naturze filozofii, art. cyt., s. 50.

40 Neotomiści odrzucają antropologię, która oparta jest na klasycznej filozofii 
esencjalistycznej. 

41 Na temat relacji miedzy antropologią a metafizyką ogólną pisze A.B. Stę-
pień, Czy metafizyka człowieka jest możliwa?, art. cyt., s. 9-19.

42 Mocno zwracają na to uwagę M.A. Krąpiec i A. Maryniarczyk.
43 Na temat pojęcia bytu w klasycznej koncepcji filozofii istnieje duża litera-

tura. Ważne są tutaj prace J. Maritaina, E. Gilsona, M.A. Krąpca, S. Kamińskiego, 
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pojęcia „bytu jako bytu” odciskają się swoim piętnem na filozofii 
człowieka 44. Antropologia filozoficzna zakłada także całą aparaturę 
pojęciową metafizyki ogólnej jako bazową da swoich ustaleń. Szcze-
gólnie ważna jest koncepcja analogiczności poznania metafizyczne-
go, która w filozofii człowieka znajduje swoje zastosowanie.

2.8. Klasyczna antropologia filozoficzna redukuje się w całości do 
metafizyki człowieka 45, ta zaś do metafizyki ogólnej 46. W metodo-
logii neotomistycznej określa się ją także jako metafizykę szczegóło-
wą. Różni się ona od ogólnej teorii bytu tylko punktem wyjścia. Na-
tomiast jeśli chodzi o procedury wyjaśnienia, to są one takie same 
jak w metafizyce ogólnej. Filozofowie klasyczni wyraźnie podkre-
ślają, że tak rozumiana antropologia, nie jest w żadnym wypadku 
zwykłym uszczegółowieniem metafizyki ogólnej 47. Stanisław Ka-
miński argumentuje, że 

nie jest to partykularyzacja metafizyki ogólnej, czyli wydedukowanie 
twierdzeń antropologicznych z tez metafizycznych. Nie posługuje się 
również (przynajmniej jako typowym) wyjaśnieniem przez zwykłą 
subsumcję obserwowanych danych antropologii prawom teorii bytu. 
W tym typie filozofii człowieka opieramy się na danych doświadcze-
nia, które winny być konstytutywne i znamienne wyłącznie dla bytu 
ludzkiego i jego relacji do innych bytów oraz ujęte w horyzoncie 
ontycznym 48.

 W punkcie wyjścia antropologii nie wychodzi się od kate-
gorii bytu jako bytu, tylko od szczegółowej kategorii bytowej, 
jaką jest człowiek. Punkt wyjścia ma charakter przedmiotowy 

A.B. Stępnia, Z.J. Zdybickiej i ich uczniów. Najbardziej dopracowane pod wzglę-
dem metodologicznym są jednak prace S. Kamińskiego, E. Morawca i A.B. Stępnia. 

44 Neotomiści twierdzą, że błąd antropologiczny, który na dobre zadomowił 
się we współczesnej filozofii jest właśnie skutkiem źle uformowanej koncepcji 
metafizyki i pojęcia bytu.

45 Zob. S. Kamiński, Teoria bytu a inne dyscypliny filozoficzne. Aspekt metodolo-
giczny, art. cyt., s. 5-17.

46 „Teoria bytu nie jest tylko działem filozofii klasycznej ani nawet jej główną 
częścią, ale pod pewnym względem wyczerpuje ona ściśle pojętą filozofię kla-
syczną”, tamże, s. 12.

47 Zob. A.B. Stępień, Czy metafizyka człowieka jest możliwa, art. cyt., s. 11. 
48 S. Kamiński, Naukowa, filozoficzna i teologiczna wizja człowieka, w: tegoż, Jak 

filozofować, dz. cyt., s. 285.
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(doświadczalny), nie zaś metaprzedmiotowy. Wychodzi się w nim 
od pewnego typu doświadczenia i jego fenomenologicznego opi-
su 49. Można zatem powiedzieć, że antropologia klasyczna rozpo-
czyna się od pewnej „fenomenologii człowieka” 50. Przedmiotem 
opisu jest ludzkie „ja” dane od strony egzystencjalnej. To „ja” ujaw-
nia się jako immanentne i zarazem jako to, co transcenduje „akty 
moje”. Na samym jednak opisie się nie poprzestaje 51. Opis ma cha-
rakter wstępnych ustaleń, służy tylko do uwyraźnienia pewnych 
faktów danych od wewnątrz i od zewnątrz. Pozwala to na wstęp-
ną klasyfikację danych, które następnie poddawane są kolejnym 
procedurom wyjaśniającym. Antropologia nie kieruje się pytaniem 
„jak” – fakty są dane, ale „dlaczego” są takie, a nie inne. Szuka ich 
ontycznych racji. 

Na podstawie wszystkich tych danych rozwiązuje się zagadnienia me-
tafizyczne, a zwłaszcza dąży się do zbudowania metafizycznej gene-
zy, struktury i dynamiki (egzystencjalnej pozycji uniwersum bytowym 
i ostatecznego sensu) bytu ludzkiego. W najbardziej teoretycznej eks-
planacji trzeba odwoływać się do tez metafizyki ogólnej lub filozofii 
przyrody. Antropologia nie stanowi bowiem pierwszej dyscypliny filo-
zoficznej, jak np., u niektórych egzystencjalistów, dla których jest ona 

49 Można powiedzieć, że opis fenomenologiczny w antropologii filozoficznej 
spełnia funkcję usługową, bo pozwala na uwyraźnienie danych. Nie oznacza to 
w żadnym wypadku niekonsekwencji w przyjętym przez filozofów klasycznych 
przedmiotowym punktem wyjścia. Trzeba bowiem pamiętać, że filozofowie kla-
syczni cenią pewne metody metaprzedmiotowe i chętnie wykorzystują je szcze-
gólnie na gruncie różnych metafizyk szczegółowych. 

50 Tomiści, jak zaznaczyliśmy, traktują fenomenologię (elementy metody fe-
nomenologicznej) usługowo, często nie określając tego, co rozumieją pod poję-
ciem fenomenologii: opisu czy oglądu. Bardziej poważnie rolę jej podkreśla teo-
retyk poznania A.B. Stępień. W sprawie rozumienia fenomenologii człowieka 
pisze on w następujący sposób: „Zatrzymajmy się jeszcze przy «fenomenologii 
człowieka», ponieważ nazwa ta, mimo wyjaśnień, rodzi niekiedy szereg nieporo-
zumień. Przez fenomenologię rozumiemy tutaj, jak powiedzieliśmy, ogląd i opis 
tego, co bezpośrednio dane oraz sposobu , w jaki coś jest dane. Taka fenomeno-
logia musi być początkiem każdej empirycznie, a nie spekulatywnie nastawionej 
filozofii: dostarcza podstawowych, źródłowych informacji zarówno teorii bytu, 
jak i teorii poznania. Ogląd i (opis) fenomenologiczny może być skierowany ma 
to, co indywidualne, na daną w pełni jej konkretność, albo na to, co ogólne, na 
sens, istotę danej”, A.B. Stępień, W poszukiwaniu istoty człowieka, art. cyt., s. 21.

51 Rolę opisu fenomenologicznego w punkcie wyjścia antropologii na gruncie 
klasycznej koncepcji filozofii podkreśla A.B. Stępień, W poszukiwaniu istoty czło-
wieka, art. cyt., s. 17-20.
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przede wszystkim analizą i opisem ludzkiej subiektywności w jej swo-
istym sposobie istnienia i rozumiejącego przeżywania (…) Aby całko-
wicie zaspokoić ogólnoludzkie zainteresowania intelektualne, filozofia 
człowieka musi zdobyć wiedzę transcendentalną, czyli przekraczającą 
wszelkie kategorie (ilość i jakość) oraz – przynajmniej w niektórych 
wypadkach – nieobalalną 52.

Zmierza się zatem do ostatecznego wyjaśnienia ontycznej struktu-
ry człowieka i wszelkich zachowań (działań) wynikających z jego 
 ontycznej natury.

2.9. W obszarze antropologii filozoficznej pojawia się szereg no-
wych pojęć, których nie spotykamy na gruncie ogólnej teorii bytu. 
Pojęcia te dotyczą człowieka w jego różnorakich relacjach analo-
gicznych. Jednakże nie funkcjonują one samodzielnie bez odnie-
sienia do pojęć ogólnometafizycznych. Można powiedzieć, że na 
gruncie antropologii dokonuje się coś w rodzaju uwyraźnienia po-
jęć metafizyki ogólnej. Trzeba pamiętać, że poznanie metafizyczne, 
tak jak pojmowane jest ono w klasycznej filozofii, jest bardzo ogól-
ne, niejasne jest pewną formą „szczypowego” ujęcia świata realne-
go 53. Dlatego metafizyka ogólna może znaleźć swoje uwyraźnienie 
na gruncie metafizyk szczegółowych, które przekraczają poziom 
tylko „szczypcowego” ujęcia rzeczywistości starając się uchwycić 
coś głębiej z kategorialnej struktury bytu 54.

2.10. Tak rozumiana antropologia filozoficzna stawia sobie cele 
maksymalistyczne 55. Cele te „dziedziczy” po metafizyce, któ-
ra w neotomizmie z istoty jest właśnie maksymalistyczna, inna 

52 S. Kamiński, Naukowa, filozoficzna i teologiczna wizja człowieka, art. cyt., s. 286.
53 Sprawę tak rozumianego poznania metafizycznego omawia M.A. Krąpiec, 

Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin 1994.
54 Chodzi tu o zależność strukturalną między antropologią a metafizyką. 

„Zależność strukturalna między naukami może być trojaka: gdy jedna stanowi 
przedmiot drugiej (w takiej zależności pozostaje teoria i metateoria), gdy jedna 
jest nadbudowana na drugiej (chodzi o rozbudowanie pewnej teorii inną, któ-
ra wystąpi jako jej gałąź, partykularyzacja, analogiczna transformacja czy nawet 
interpretacja), oraz gdy jedna nauka jest implikowana przez drugą (stanowi jej 
bazę zewnętrzną)”, S. Kamiński, Teoria bytu a inne dyscypliny filozoficzne. Aspekt 
metodologiczny, art. cyt., s. 15.

55 Szczegółowo o kwestii epistemologicznego maksymalizmu metafizyki 
w: S. Kamiński, Filozofia i metoda. Studia z dziejów metod filozofowania, Lublin 1993.
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 bowiem być nie może. Maksymalizm jest bardzo ważnym wskaźni-
kiem metodologicznym i epistemologicznym klasycznej koncepcji 
antropologii filozoficznej. Maksymalistyczne roszczenia poznaw-
cze związane są z procedurami ostatecznego wyjaśniania ontycznej 
struktury bytu osobowego. W procedurach tych, które mają charak-
ter intuicyjno-redukcyjny wskazuje się na takie racje, które ostatecz-
nie i w sposób nie do obalenie uniesprzeczniają (czy też wyjaśniają) 
dostrzeżone stany bytowe, które same w sobie takiego ostatecznego 
wyjaśnienia nie posiadają 56. S. Kamiński podkreśla, że ogólna teoria 
bytu dostarcza unifikującej podstawy dla wszystkich dziedzin filo-
zoficznych w tym dla antropologii. „Możliwa jest redukcja dyscy-
plin filozoficznych do teorii bytu pod względem sposobu ostatecz-
nego wyjaśnienia” 57. Podstawą tej unifikacji jest formalny aspekt 
badawczy teorii bytu oraz procedury eksplanacyjne. Trzeba pamię-
tać, że taka unifikacja nie przekreśla epistemologicznej specyfiki 
antro pologii jak argumentują filozofowie klasyczni. Ich zdaniem 

pragnie jedynie utrzymać osobliwy charakter filozofii klasycznej, za-
gwarantować jej to, że wyjaśnia koniecznościowo i ostatecznie, a przy 
tym jest realistycznym poznaniem. Te momenty realizują się wyłącznie 
w wyjaśnieniu, które odwołuje się w końcowej fazie również do we-
wnętrznej struktury bytowej rzeczywistości. Struktura ta stanowi przy 
tym jedyną rację uniesprzeczniającą dla wyjaśnianej rzeczywistości 58.

2.11. Tak rozumiana antropologia dostarcza także rozstrzygnięć dla 
innych metafizyk szczegółowych, dziedzin teorii bytu. Szczegól-
nie ważna jest dla etyki, filozofii kultury oraz filozofii społecznej. 
Filozofowie klasyczni skłonni są także epistemologię (filozoficzną 
teorię poznania) traktować jako część rozbudowanej antropologii 
filozoficznej. Antropologia bowiem zajmuje się ostatecznym uza-
sadnieniem ludzkiego poznania, działania oraz wytwarzana 59. Od-
wołuje się przy tym do ontycznej struktury bytu, do teorii trans-
cendentaliów, a w ostateczności do Absolutu, który zamyka całość 

56 Szczegółowe opracowanie metody intuicyjno-redukcyjnego dowodzenia 
w metafizyce klasycznej zostało opracowane przez Kamińskiego. 

57 S. Kamiński, Teoria bytu a inne dyscypliny filozoficzne. Aspekt metodologiczny, 
art. cyt., s. 12.

58 Tamże, s. 17.
59 Krytycznie o takiej propozycji redukcji epistemologii do metafizyki szcze-

gółowej wypowiada się A.B. Stępień. 
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analiz antropologicznych w klasycznym stylu filozofowania. To 
Bóg, filozoficzny Absolut, który przez neotomistów rozumiany jest 
także jako Bóg osobowy stanowi ostateczny element wprowadzają-
cy zrozumiałość struktur ontycznych w tym i człowieka, który jest 
częścią bytu świata. 

3. Kwestie dyskusyjne w klasycznej konceopcji 
antropologii

Przejdźmy teraz do kwestii dyskusyjnych, które pojawiają się 
w związku z tak scharakteryzowaną koncepcją antropologii. Poni-
żej przedstawię zasadnicze zarzuty, które stawiane są pod adresem 
klasycznego stylu antropologii filozoficznej ze strony różnych nur-
tów filozoficznych. Postaram się także ustosunkować do niektórych 
zarzutów. Pozwoli to dostrzec nie tylko braki klasycznego myśle-
nia antropologicznego, ale także uwypukli na tle tej krytyki jego 
wartość. 

3.1. Postawmy pytanie: „Czy w klasycznej antropologii jest miejsce 
na lansowane we współczesnej filozofii tzw. podejście wieloaspek-
towe (interdyscyplinarne) uwzględniające w badaniach nad czło-
wiekiem szczegółowe perspektywy antropologiczne 60, chodzi tu 
szczególnie o antropologie przyrodnicze i humanistyczne? Odpo-
wiedź zależy od tego, jak pojmujemy ową wieloaspektowość badań 
i w oparciu o jaką metateorię chcemy ją realizować. Filozofowie kla-
syczni nie kwestionują tego, że wiedza z innych nauk jest konieczna 
do głębszego poznania bytu ludzkiego. Błędem jest posądzanie filo-
zofów klasycznych o lekceważenie czy też świadome ignorowanie 
tego, co niesie nauka współczesna w zakresie wiedzy o człowieku. 
Krytycznie odnoszą się oni tylko do sposobów łączenia tej wiedzy 
z wiedzą, jaką wypracowujemy na gruncie autonomicznej  koncepcji 

60 O podejściu wieloaspektowym można powiedzieć, że jest to pewna regu-
ła metodologiczna, reguła badania, ukierunkowująca antropologiczny dyskurs, 
zmierzający do odpowiedzi na pytanie: „Kim jest człowiek?”. Mówiąc o wielo-
aspektowości, trzeba zwrócić uwagę na jej przedmiotowe i podmiotowe uwarun-
kowania. Podejście wieloaspektowe jest w pierwszej kolejności uwarunkowane 
przedmiotem badań antropologii, którym jest człowiek. Niektórzy powiadają, że 
człowiek to istota wielowymiarowa, a skoro tak, to jedna perspektywa poznaw-
cza nie wystarczy do zrozumienia jego natury.
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filozofii. Natomiast jeśli przyjmiemy, że realizacja wieloaspektowe-
go podejścia badawczego do człowieka może być urzeczywistniona 
tylko z uwzględnieniem szczegółowych nauk o człowieku (szcze-
gółowych antropologii), to w klasycznej antropologii filozoficznej 
nie ma miejsca.
 Wieloaspektowy (czy też interdyscyplinarny) program badawczy 
może być zrealizowany tylko przy takiej koncepcji antropologii, która 
epistemologicznie jest otwarta na dane nauk szczegółowych o czło-
wieku, czyli na inne antropologiczne perspektywy. W klasycznym 
stylu antropologicznym otwarcie takie jest niemożliwe ze względu 
na określone ustalenia metodologiczne dotyczące przedmiotu for-
malnego tej nauki. Antropologia ta choć ma taki sam przedmiot ma-
terialny jak inne antropologie, to jednak różni się od nich właśnie spe-
cyficznie zdeterminowanym przedmiotem formalnym. I to sprawia, 
że nie posiada z nimi żadnych styków. Z punktu widzenia klasycznej 
koncepcji filozofii, budowanie antropologii na bazie nauk szczegóło-
wych, mogłoby zaowocować co najwyżej stworzeniem jakiegoś typu 
antropologii scjentystycznej. Tymczasem taka antropologia narażona 
jest na szereg metodologicznych trudności. 

Scjentystyczna filozofia człowieka nie wykracza z zasadzie poza po-
znanie nauk szczegółowych. W postaci metanaukowych dociekań nad 
formą i rezultatami nauk o człowieku nie jest w stanie rozwiązać w spo-
sób ontycznie ugruntowany zagadnień, które dotyczą ludzkiej natury 
oraz egzystencjalnej pozycji człowieka we wszechświecie i jego życia. 
A przecież życie stawia takie właśnie problemy pod adresem filozofii 61.

 Problem nieuwzględniania wyników nauk szczególwoych, jest 
bardzo często podnoszony przez krytyków tej koncepcji filozofii 
i antropologii. Dla wielu jej krytyków jest to właśnie koronny argu-
ment za odrzuceniem tej antropologii. Krytykuje się oparty na me-
todologii aspektów badawczych epistemologiczny i metodologicz-
ny izolacjonizm tej antropologii. Antropologia ma badać człowieka 
w innym aspekcie, niż czynią to nauki szczegółowe. Padają zarzuty 
o ahistoryczność i nienaukowość antropologii klasycznej o to, że nie 
jest ona w stanie intersubiektywnie weryfikować swoich  ustaleń 62. 

61 S. Kamiński, Naukowa, filozoficzna i teologiczna wizja człowieka, w: tegoż, Jak 
filozofować, dz. cyt., s. 283.

62 Ahistoryczność i brak dziejowości w antropologii klasycznej podnosił 
J. Tischner, Myślenie wobec wartości, Kraków 1982. Interesujące uwagi na temat 
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 Krytykuje się ją za nadmierny spekulatywizm i oderwanie od ży-
wego konkretnego, ludzkiego doświadczenia. Od nauk szczegóło-
wych o człowieku oddziela ją gruba linia demarkacyjna wynikają-
ca z teorii innej „perspektywy poznawczej” czy – jak określają to 
neotomiści – „innego aspektu badawczego”. Jak już wspomniałem 
o tym wcześniej, w klasycznej metodologii nauk (tak określam me-
todologię uprawianą przez neotomistów) przyjmuje się za Arysto-
telesem, naturalną klasyfikację nauk, o której to klasyfikacji decy-
duje ontologia świata. Trzem poziomom bytu, odpowiadają trzy 
stopnie abstrakcji, a tym z kolei odpowiadają trzy rodzaje nauk, 
fizyka, matematyka i metafizyka. Zdaniem współczesnych filozo-
fów nauki, teoria ta całkowicie obca jest współczesnym ustaleniom 
metodologicznym, przynajmniej gdy idzie o nauki przyrodnicze 
i matematykę 63. Arystoteles tworzył swoją koncepcję nauki na bazie 
mocnych intuicji metafizycznych. Na podstawie teorii stopni abs-
trakcji nie da się współcześnie poklasyfikować nauk, jak chcą tego 
neotomiści 64. Wbrew optymistycznym deklaracjom neotomistów, 
jak twierdzą krytycy tej teorii, we współczesnej filozofii nauki nie 
operuje się już trójstopniową koncepcją abstrakcji. Współczesna fi-
lozofia nauki tym różni się od tomistycznej metodologii nauk, że 
nie szuka wzorca naukowości w koncepcjach arystotelesowskich. 
To raczej tradycja Archimedesa, nie zaś Arystotelesa jest wzorem 
dla współczesnej nauki. Dla neotomistów arystotelesowska stra-
tegia wytycza nieprzekraczalne granice między filozofią a nauką. 
Jest strategią usuwania wszelkich konfliktów i sprzeczności mię-
dzy filozofią a naukami szczegółowymi. Sztywno ustalona „płasz-
czyzna poznawcza” jednoznacznie rozstrzyga o tym, że antropo-
logia klasyczna jest odseparowana od jakiegokolwiek twórczego 
dialogu ze szczegółowymi naukami o człowieku. Antropologia ta 
ma swoją „płaszczyznę poznawczą”, poza którą nie powinna wy-
kraczać. Wszelkie zaś próby przekraczania tej płaszczyzny wiąza-
łyby się z łamaniem sztywnych reguł metodologicznych. Dlatego 
nie ma się co dziwić, że brakuje w opracowaniach tej antropologii 

dziejowości w klasycznej filozofii i filozofii hermeneutycznej zob. A. Bronk, 
S. Majdański, Kategoria dziejowości w hermeneutyce i filozofii klasycznej, „Roczniki 
Filozoficzne KUL” 42 (1994), z. 2, s. 91-105.

63 Powołuję się tutaj na opinię wyrażoną w pracy M. Hellera, Teologia i wszech-
świat, Tarnów 2008.

64 M. Heller, Archimedes i współczesna teologia, „ZNAK” 7-8 (422-423), s. 74-81.
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 odnośników do kosmologii, do teorii ewolucji, że brakuje dyskusji 
z psychologią ewolucyjną, socjobiologią i innymi dziedzinami wie-
dzy o człowieku.
 U podstaw klasycznej antropologii znajduje się arystotelesow-
ska wizja świata, przepracowana przez św. Tomasza z Akwinu. Jest 
to wizja, w której przedmioty mają swoje stałe natury, istoty, te zaś 
mogą być poznane przez człowieka 65. Procesy dynamiki zachodzą-
cej w rzeczywistości wyjaśnia się przy pomocy teorii aktu i możno-
ści. Jak tę wizję uzgodnić z tym, co mówi nam współczesna nauka 
na temat ewolucji gatunków?
 Antropologia klasyczna oparta jest, jak już wspomniałem, na 
zmodyfikowanej koncepcji nauki wywodzącej się od Arystotelesa. 
Jest zatem wiedzą przyczynową, jak wymagał tego od nauki Stagi-
ryta. Celem dyskursu antropologicznego jest odkrycie ontycznych 
przyczyn bytu osobowego. Zatem nie opis, ale wyjaśnienie kauzal-
ne jest właściwą metodą postępowania w klasycznej antropologii. 
Byt osobowy, zostanie ostatecznie zrozumiany (wyjaśniony), kiedy 
on sam i wszystkie związane z nim stany bytowe zostaną wytłu-
maczone w perspektywie przyczyny sprawczej, celowej oraz wzor-
czej. Ponadto, przedstawiciele antropologii klasycznej chcą, aby 
antropologia ta była wiedzą o charakterze greckiej episteme, a nie 
doksą, jaką jest współczesna nauka i niesione przez nią prawdopo-
dobne wyjaśnienia fenomenów antropologicznych. Jej celem jest 
dostarczenie wiedzy pewnej, koniecznej i nieobalanej o ostatecz-
nych przyczynach wyjaśniających byt osobowy. Jeśli przyjmuje się 
tak maksymalistyczną koncepcję wiedzy, to nie ma się co dziwić, 
że ustalenia szczegółowych nauk o człowieku nie znajdują w niej 
miejsca i należytego uznania. Szczegółowe nauki o człowieku (czyli 
szczegółowe antropologie) przedstawiają wiedzę, która faktycznie 
plasuje się na poziomie greckiej doksy. Ten stan rzeczy nie jest dla 
naukowców jakimś problemem, któremu trzeba by jak najszybciej 
zaradzić. Doksalny charakter nauki wynika niejako z samej jej na-
tury, gdyż nie tyle jest ona w posiadaniu prawdy, ile do prawdy 
stopniowo się przybliża. Dotyczy to także prawdy o człowieku. Czy 
jest coś takiego jak ostateczna prawda o człowieku z punktu wi-
dzenia szczegółowych nauk o człowieku? Wydaje się że raczej nie, 
zresztą nauki takiej ostatecznej prawdy o człowieku nie szukają. 

65 Zarzut ten często podnosił J. Życiński. 
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Zadowalają się wyjaśnieniami partykularnymi, ale za to bardziej 
precyzyjnymi i empirycznie sprawdzalnymi. Natomiast klasyczna 
antropologia w swoich roszczeniach poznawczych takiej ostatecz-
nej prawdy o człowieku poszukuje.
 Filozofowie klasyczni replikują na powyższe zarzuty w następu-
jący sposób: 
 A. „Podobnie nieskuteczna okazuje się antropologia filozoficz-
na, traktowana jako uogólniająco-syntetyczne dopełnienie humani-
stycznych i biologicznych nauk o człowieku. Koncepcja ta zrodziła 
się z ogromnego uznania dla naukowych osiągnięć i przynajmniej 
milczącej akceptacji monizmu epistemologicznego, głoszącego, że 
na uznanie zasługuje tylko jeden typ wiedzy racjonalnej, a mia-
nowicie ukształtowany na wzór teorii przyrodniczej. Tymczasem 
ten typ poznania nie jest w stanie dać ostatecznej odpowiedzi na 
uporczywie nurtujące pytanie, dlaczego w ogóle oraz po co istnieje 
człowiek, skoro nie musi istnieć, a życie jego tak często wydaje się 
tragiczne, a nawet bezsensowne. Ściśle mówiąc, nie da się nawet 
sformułować w języku nauk szczegółowych o człowieku istotnie 
filo zoficznych problemów. Do tego potrzebny jest bowiem osobli-
wy aparat pojęciowy, który nie powstaje w wyniku wyższego stop-
nia uniwersalizacji terminów naukowych. Nieodzowna również 
jest specyficzna metoda rozwiązywania tych zagadnień, co najwy-
żej w swych elementach występująca w innych typach wiedzy” 66.
 B. Wieloaspektowe podejście może prowadzić do stworzenia 
czegoś w rodzaju poliantropologii. Ta jednak z perspektywy filozo-
fii klasycznej budzi wątpliwości natury metodologicznej. Kamiński 
stwierdza, że 

polinaukowa teoria człowieka nie może posiadać jednolitego języka 
nadrzędnego, ani metody, która pozwoliłaby zjednoczyć w sobie me-
tody nauk szczegółowych. Nie może być zatem adekwatna do rozwią-
zania przedmiotowych zagadnień wykraczających poza granice tych 
nauk. Nie przekreśla to, pisze Kamiński, możliwości i potrzeby tworze-
nia antropologicznych badań interdyscyplinarnych ani tworzenia kom-
pleksowych nauk o człowieku 67.

66 S. Kamiński, Naukowa, filozoficzna i teologiczna wizja człowieka, w: tegoż, Jak 
filozofować, dz. cyt., s. 283.

67 Tamże, s. 284

Spór...15 
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Antropologia kompleksowa, jeśli nawet udałoby się taką zbudo-
wać, mogłaby tylko zestawić wyniki uzyskane w poszczególnych 
antropologiach, nie mogłaby jednak pretendować do rozwiązywa-
nia tych zagadnień, które poza ramy tych ujęć wykraczają. Poza 
tym budowanie antropologii filozoficznej z uwzględnieniem da-
nych nauk szczegółowych, zawsze rodzi problem jednolitości tych 
dziedzin pod względem metodologicznym i epistemologicznym. 

Nie ma bowiem faktów zupełnie neutralnych teoretycznie, a więc 
wspólnych do wyjaśniania w różnych typach wiedzy. Ściśle się wyraża-
jąc, fakty opisuje się i problemy formułuje w języku zależnym od teorii, 
w ramach której fakty te chce się wyjaśniać a problemy rozwiązywać. 
Postępując inaczej nie tylko naruszamy zasady metodologiczne, lecz 
także osiągamy rozwiązania pozorne 68. 

 C. Filozofowie klasyczni nie kwestionują znaczenia pluralizmu 
badań antropologicznych. Zwracają tylko uwagę na to, że ten plu-
ralizm może być źle rozumiany i prowadzić do eklektycznych wi-
zji człowieka, które nie będą prezentowały spójnych całościowych 
koncepcji. Wizja, która jest niespójna, tak naprawdę niczego nie 
wyjaśnia. 

Źle rozumiany pluralizm wiedzy o człowieku, pisze S. Kamiński, staje 
się przyczyną błędów w jej funkcjonowaniu. Dlatego, aby dobrze pojąć 
pluralizm, trzeba odróżnić istnienie rozmaitych teorii antropologicz-
nych od różnych ról poznawczych. Harmonizacja i symbioza dotyczy 
nie tyle istnienia wielu odmiennych informacji o człowieku a więc po-
wiązania wiedzy naukowej, filozoficznej i teologicznej ile określenia 
tego, jak posługiwać się poszczególnymi antropologiami oraz jak łączyć 
rozmaite typy poznania antropologicznego w ich używaniu, a w szcze-
gólności w uzasadnieniu poglądu na świat 69.

 We wszelkim łączeniu danych z nauk szczegółowych z filo-
zofią należy przestrzegać przedmiotu formalnego tych nauk. Na 
podstawie właśnie tego przedmiotu, można dokonać pewnej kla-
syfikacji nauk o człowieku – od tych najbardziej ogólnych do tych 
najbardziej szczegółowych. Na gruncie klasycznej koncepcji antro-
pologicznej jasno postuluje się dopełnienie antropologii opartej na 

68 Tamże, s. 289.
69 Tamże, s. 291.
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 poznaniu naturalnym antropologią teologiczną 70. Większy problem 
rodzi asymilowanie na poszczególnych etapach antropologicznego 
dyskursu wiedzy niesionej przez nauki szczegółowe. Ten problem 
w klasycznej filozofii pozostaje do opracowania 71.
 D. Również w łonie zwolenników klasycznej antropologii, bar-
dziej krytycznie nastawionych wobec jej ustaleń, pojawiają się 
wątpliwości, czy wystarczy tylko powtarzać i streszczać poglądy 
św. Tomasza z Akwinu oraz jego kontynuatorów na takie kwestie, 
jak problem poznania zmysłowego czy poznania umysłowego 72. 
Józef Herbut, w związku z poruszonym powyżej zagadnieniem, 
twierdzi, że: 

Uprawiający tzw. metafizykę szczegółową ma korzystać z rezultatów 
odpowiednich nauk, lecz wyłącznie jako wyjściowej postawy erudycyj-
nej, w szczególności – na sposób negatywny tj. dla determinacji włas-
nego przedmiotu badań. Pomijając fakt, że to negatywne korzystanie 
z rezultatów nauk szczegółowych bywa dość wybiórcze, nieodparcie 
nasuwa się pytanie; czy metafizyk bez zubożenia swoich rozważań 
w dziedzinie antropologii lub etyki może nie uwzględniać pozytywnie, 
na przykład, dobrze potwierdzonych wyników współczesnej psycho-
logii poznawczej albo psychologii potrzeb ludzkich? Czy kiedy proces 
intelektualnego poznania pojęciowego objaśnia się jedynie przez para-
frazę poglądów Tomasza z Akwinu, naraża się na zarzut jednostronne-
go potraktowania tej kwestii? 73.

Możemy zapytać, kierując się tokiem rozumowania Józefa Herbu-
ta, czy sama teoria species przekonująco tłumaczy nasuwające się 
w związku z tymi zagadnieniami problemy? Czy wobec ciągłe-
go przywoływania tych poglądów i uznawania ich za ostateczne 
rozstrzygnięcia, antropolog klasyczny nie ściąga na siebie zarzutu 
niewiarygodności? Czy nie należałoby wziąć pod uwagę tego, co 

70 „Antropologia teologiczna może pełnić rolę negatywnej normy dla całej na-
turalnej wiedzy o człowieku oraz może adekwatnie kierować stosowaniem jej 
w życiu”, tamże, s. 289.

71 Pewne ogólne wytyczne znajdują się w cytowanym już artykule Kamiń-
skiego, poza dokonanymi rozróżnieniami autor nie pokazuje od strony mery-
torycznej, jak taka współpraca różnych teorii antropologicznych w konkretnym 
rozwiązywaniu zagadnień antropologicznych miałaby wyglądać. 

72 Problemy te podnosił Józef Herbut uczeń Stanisława Kamińskiego. 
73 J. Herbut, Sprawa tak zwanej filozofii pierwszej w Szkole Lubelskiej, „Roczniki 

Filozoficzne” 45 (1997), z. 1, s. 198.
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o problemach tych ma do powiedzenia psychologia poznawcza czy 
współcześnie tak intensywnie rozwijająca się kognitywistyka – in-
terdyscyplinarna nauka o procesach poznawczych? Trudno uznać 
wiarygodność filozofa, który omawiając strukturę ludzkiego po-
znania, ogranicza się tylko do streszczenia tekstów św. Tomasza czy 
jego zacnych komentatorów. Filozof, który tylko ogranicza się do 
streszczenia poglądów innych na pewne tematy (no chyba, że jest 
tylko historykiem filozofii i z tym zastrzeżeniem podchodzi do ba-
dania) oraz notorycznie pomija wyniki współczesnej filozofii i nauk 
szczegółowych (innych antropologii), można zapytać, czy jest jesz-
cze wiarygodny, czy przypadkiem nie jest tak, że sam ustawia się 
na bocznym torze, sam wyklucza z dyskusji, rezygnuje z dialogu, 
okopuje się w getcie, z którego już nie pozostaje mu nic innego, jak 
tylko strzelać do przeciwnika, przeważnie ślepymi nabojami.
 E. Wydaje mi się, że filozofia klasyczna powinna powoli przy-
gotowywać się na dialog (konfrontację) z kognitywistyką. Kogni-
tywistyka to interdyscyplinarna nauka o procesach poznawczych. 
W tej kwestii przestrzega przed chowaniem głowy w piasek Michał 
Heller, który w 2008 roku w wywiadzie dla „Tygodnika Powszech-
nego” powiedział: 

W tej chwili następuje ogromny postęp w dziedzinie określanej po an-
gielsku neuroscience, zajmującej się funkcjonowaniem mózgu, procesem 
tworzenia się obrazów, istotą świadomości, możliwością sztucznej in-
teligencji, problemem relacji umysłu do mózgu (mind-body problem). 
Przepowiadam, że jeśli była sprawa Galileusza, jest sprawa Darwina, to 
prędzej czy później będzie sprawa neuroscience. Jeśli Kościół się do niej 
nie przygotuje, czeka nas kryzys jeszcze większy niż za czasów Galileu-
sza. Już w tej chwili Kościół powinien kształcić zastępy fachowców. Ina-
czej w teologii pozostaniemy w czasach przedpotopowych. Poza tym 
stawianie czoła nowym wyzwaniom może sprawić, że teologia stanie 
się dziedziną fascynującą dla współczesnego człowieka.

 W przywołanym wywiadzie Michał Heller skierował to peł-
ne troski ostrzeżenie pod adresem Kościoła i nauczania teologii, 
myślę jednak, że jest ono także aktualne w odniesieniu do filozo-
fii klasycznej, a dokładnie skierowane do tych jej protagonistów, 
którzy jeszcze nie dostrzegają nakreślonej przez M. Hellera wagi 
problemu, jakim obecnie jest szybki rozwój kognitywistyki. Filo-
zofia klasyczna, wypowiadając się na temat ludzkiego poznania 
(procesów poznawczych), powinna czynić to z dużą świadomością 
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problemów poruszanych i rozwiązywanych na gruncie współczes-
nej filozofii nauki 74. Inaczej, jak powiada M. Heller w odniesieniu 
do teologii, filozofia klasyczna pozostanie w czasach przedpotopo-
wych, a jest zbyt wartościowa, jak głoszą to jej przedstawiciele, aby 
na taki zastój sobie pozwolić. Aby zobrazować problem posłużę 
się pewnym przykładem. W wydanej ostatnio przez KUL Dydaktyce 
antropologii znajdują się ciekawe i uwspółcześnione argumenty za 
istnieniem duszy, które przedstawia Stanisław Judycki. Autor ten, 
znawca filozofii umysłu, od wielu lat broni pewnej wersji dualizmu 
antropologicznego 75. Podejmując klasyczne problemy antropolo-
giczne, dokonuje ich konfrontacji ze współczesną filozofią umysłu. 
W jego argumentacji powraca klasyczne pojęcie duszy jako zasady 
konstytuującej umysł człowieka. Przedstawione przez S. Judyckie-
go argumenty są bardziej spójne, przejrzyste, bardziej przekonujące 
oraz bardziej trafiają do wrażliwości współczesnego czytelnika niż 
te, które znajdujemy w Ja człowiek M.A. Krąpca. Może były one traf-
ne trzydzieści lat temu, może w dyskusji z marksizmem dialektycz-
nym, który wówczas w Polsce zdominował większość środowisk 
akademickich i zagrażał chrześcijaństwu, faktycznie odegrały swo-
ją rolę, kiedy zalewało nas morze materializmu, ale dziś ich wartość 
jest już tylko historyczna 76. Nie są to jakieś argumenty nośne, jeśli 
chodzi o współczesną debatę antropologiczną, w którą coraz moc-
nej angażuje się szybko rozwijająca się kognitywistyka. Ten dzisiej-
szy materializm, czy raczej naturalizm, jak wolą niektórzy, jest inny 
niż ten marksistowski z ubiegłego wieku. Jest on bardziej wysub-
limowany i metodologicznie bardziej dopracowany, analityczny. 
Trudno z nim dyskutować bez dobrej znajomości logiki i metodolo-
gii nauk. Dlatego za pomocą argumentów przedstawionych w mo-
nografii Ja człowiek M.A. Krąpca nie można skutecznie debatować 
np. ze współczesną filozofią umysłu w dużej mierze zdominowanej 
przez stanowiska naturalistyczne 77. Argumenty te mogą  stanowić 

74 W ten właśnie sposób postępuje S. Judycki, jeśli dobrze rozumiem jego 
poglądy. 

75 S. Judycki, Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, 
Lublin 2004.

76 Klasyczne argumenty przedstawia także: P. Mazur, O nazwach intelektu, 
Lublin 2004.

77 Dla przykładu można podać artykuł czołowego polskiego kognitywisty, 
przedstawiciela naturalizmu metodologicznego i ontologicznego – W. Duch 
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co najwyżej punkt wyjścia w dyskusji ze współczesnym naturali-
zmem, jednakże domagają się radykalnego doprecyzowania, a ści-
ślej mówiąc, ujęcia w nowy aparat pojęciowy 78. Stanisław Judycki 
również wychodzi z pewnej klasycznej, maksymalistycznej (moż-
na powiedzieć odnowionej scholastycznej) koncepcji filozofowania, 
jednakże zdaje sobie sprawę z tego, z czego niestety nie zdają sobie 
sprawy filozofowie klasyczni uprawiający antropologię, że mówiąc 
o duszy ludzkiej jako zasadzie fundującej ludzki umysł i poznanie, 
trzeba wejść w debatę z naturalizmem i różnymi jego odmianami, 
które spotykamy dziś w naturalistycznie zorientowanej filozofii 
umysłu 79. Trzeba wykorzystać współczesne argumenty antynatura-
listyczne, które próbują podważyć redukcję człowieka do wymiaru 
materialnego, czyli do mózgu 80. 
 Pojawiają się również argumenty, w których podkreśla się, że 
oprócz merytorycznej bariery w przyjmowaniu wyników nauk 
szczegółowych w klasycznych analizach antropologicznych, wystę-
puje jeszcze bariera psychologiczna. Polega ona na swoistej niechę-
ci, czy też postawie zamknięcia, która nierzadko, co można wysnuć 
z niektórych wypowiedzi, przedstawicieli klasycznej antropologii, 
przemienia się w filozoficzną pychę i myślenie życzeniowe 81. 
 Trzeba stwierdzić, że w analizach zwolenników klasycznego 
stylu antropologicznego pojawiają się sporadycznie odniesienia do 
filozofii współczesnej – jest ich jednak stanowczo za mało, są one 
zdawkowe, służą raczej jako kontrast dla lepszego uwyraźnienia 
własnego stanowiska. Choć niektórzy, jak np. M.A. Krąpiec, wprost 

w artykule Duch, dusza czyli prehistoria kognitywistyki, „Kognitywistyka i Media 
w Edukacji” 1 (1999), s. 7-38, rozprawia się definitywnie z pojęciem duszy jako 
czymś, co jest zbyteczne z punktu widzenia współczesnych nauk kognitywnych. 
W szeregu innych artykułów kwestionuje on zasadność klasycznych pojęć antro-
pologicznych stosowanych do opisu człowieka. Wyzwaniem z punktu widzenia 
klasycznej antropologii, przynajmniej na rodzimym gruncie, mogłaby być właś-
nie debata z takimi stanowiskami.

78 Bardziej preryjne i metodologicznie spójne argumenty za istnieniem duszy 
można znaleźć u A.B. Stępnia, Zagadnienie genezy ludzkiej duszy z materii, w: tegoż, 
Studia i szkice filozoficzne, dz. cyt., s. 55-65.

79 Próbę taką z pozycji neotomizmu na terenie bioetyki teoretycznej podjął 
G. Hołub, Problem osoby we współczesnych debatach bioetycznych, Kraków 2010.

80 Interesujące uwagi na temat pojęcia duszy w naukach kognitywnych pre-
zentuje J. Bremer, Pojęcie duszy w naukach kognitywnych, w: Filozofia Chrześcijańska, 
t. 7: Osoba i dusza, Poznań 2010. 

81 Szczególnie u J. Życińskiego można spotkać takie argumenty.



231Uwagi o stylu klasycznej koncepcji antropologii filozoficznej

przyznają się do pewnych inspiracji, które zaczerpnęli od filozofów 
współczesnych (M. Heidegger czy K. Jaspers). To samo dotyczy 
też odwoływania się w analizach antropologicznych do niektórych 
nauk szczegółowych. Wspomniany M.A. Krąpiec chętnie powołuje 
się np. na dane psychologii przy analizie niektórych aspektów bytu 
ludzkiego, co szczególnie widoczne jest w pracy Psychologia racjo-
nalna czy też w Ja – człowiek. Odwołanie to służy lepszemu wydo-
byciu rozumienia człowieka zaproponowanego przez św. Tomasza, 
w żadnym też wypadku odwołania te nie mogą stanowić punktu 
wyjścia badania struktury ontycznej kondycji człowieka.

3.2. Filozofowie nawiązujący do tradycji hermeneutyki filozoficznej 
i filozofii dialogu twierdzą, że w filozofii klasycznej nie uwzględnia 
się problematyki dziejowości i czasowości bytu ludzkiego. Filozofia 
klasyczna jest ahistoryczna. Pominięcie tych wymiarów niezwykle 
zubaża obraz człowieka, jaki przedstawia klasyczna antropologia 
filozoficzna. Powodem tego jest, że operuje ona takimi dystynkcja-
mi pojęciowymi, które nie nadają się do opisu doświadczenia czasu 
i dziejowego wymiaru bytu ludzkiego. Kategorie ontologii substan-
cji i przypadłości, aktu czy możności nie nadają się do uchwycenia 
historycznego wymiaru człowieka (Józef Tischner i inni filozofowie 
dialogu) 82. Filozofowie klasyczni replikują tutaj, że kategorie me-
tafizyki klasycznej nie oddają tylko statycznych aspektów rzeczy-
wistości. Za pomocą takich kategorii, jak akt i możność można uj-
mować pewne dynamiczne i czasowe aspekty rzeczywistości oraz 
objaśnić kwestię stawania się bytu ludzkiego w różnych aspektach. 
Argumentacja ta nie usuwa jednak problemu, jak twierdzą jej prze-
ciwnicy. Jeśli nawet kategorie metafizyki trafnie opisują pewne 
rodzaje zmian (dynamiki, stawania się) w świecie, to nie opisują 
jednak dogłębnie tego, jak człowiek w swoim wnętrzu (subiektyw-
ności) przeżywa czasowość swojego bytu, historyczność swojego 
istnienia. Jak doświadcza teraźniejszości, przeszłości czy przyszło-
ści. Klasyczna antropologia, chcąc zachować obiektywność w inter-
pretacji zmian i dynamiki bytu, gubi jakże ważny aspekt subiek-
tywnego przeżywania czasu, zmiany i historyczności ujawniający 
się w strumieniu naszej świadomości. Pomija, można powiedzieć, 

82 Zob. J. Tischner, W kręgu spraw psychologii i filozofii, „Znak” 19(1967), 
s. 80-105.
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aspekt pierwszoosobowy. Zbytnia obawa (chyba raczej psycholo-
giczna) przed popadnięciem w subiektywizm uniemożliwia rzetel-
ne przebadanie tych zagadnień i zagłębienie się w obszary ludzkiej 
subiektywności. Dlatego nie dziwi brak w podręcznikach klasycz-
nej antropologii, podkreślają jej krytycy, rozdziałów poświęco-
nych zagadnieniu czasu, dziejowości czy historyczności bytu ludz-
kiego, brakuje tam wyraźnie pogłębionych analiz subiektywnego 
przeżywania czasu. Tego nie zastąpią same opisy faktu przygod-
ności bytu 83. Doświadczenie przygodności bytowej, to tylko jeden 
z aspektów doświadczenia czasu i przemijania. Bardzo ważny, 
ale nie najważniejszy. Interesującą rzeczą byłoby przebadać to do-
świadczenie przygodności od strony tego, jak jest ono przeżywane 
przez podmiot 84. Przeżycia czasu czy dziejowości nie można ująć 
za pomocą pojęć metafizycznych, tutaj trzeba skorzystać z pewnych 
cennych propozycji fenomenologii i hermeneutyki, których język 
jest bardziej operatywny w ujmowaniu tych fenomenów. 

3.3. Należy stwierdzić, że zasadniczo słusznym jest postulat, w któ-
rym głosi się, że celem antropologii jest wyjaśnienie (eksplanacja), 
a nie tylko opis bytu ludzkiego. Problem rodzi natura tego wyjaś-
nienia, czy ma ono być ostateczne, maksymalistyczne, czy też par-
tykularne i minimalistyczne, ograniczone przez wyznaczające je, 
jak chcą tego postmoderniści, konteksty kulturowe i społeczne. 
Spór dotyczy wstępnych ustaleń metodologicznych i odnosi się 
do koncepcji filozofii, na bazie której budowana jest antropologia. 
Trzeba pamiętać o tym, że nie ma filozoficznie neutralnych antro-
pologii, jak również i to, że w szczegółowych naukach o człowieku 
(czyli innych antropologicznych perspektywach) znajduje się sze-
reg filozoficznych założeń, bez których nauki te nie mogłoby ist-
nieć. Problem – który trzeba przedyskutować – to, czy antropolo-
gia filozoficzna jest w stanie dostarczyć ostatecznego wyjaśnienia 
bytu ludzkiego? Tym gwarantem ostatecznie wyjaśniającym struk-
turę bytu osobowego jest Absolut. Można postawić pytanie: Czy 

83 Piotr Moskal analizuje zagadnienie filozofii dziejów na gruncie filozofii 
klasycznej. 

84 W niektórych tekstach przedstawicieli klasycznej antropologii można zna-
leźć pewne szczątkowe analizy doświadczenia przygodności od wewnątrz. Dla-
tego interesującą rzeczą byłoby rozwinięcie tego doświadczenia przy pomocy 
aparatury fenomenologii i hermeneutyki. 
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antropologia filozoficzna musi implikować istnienie Absolutu jako 
racji ostatecznej wyjaśniającej istnienie świata i człowieka? Czy od-
wołanie się do Absolutu, pytają krytycy tej antropologii, faktycznie 
wyjaśnia naturę człowieka? Czy asercja zdania „Bóg istnieje” może 
stanowić pełną odpowiedź na pytania dotyczące człowieka? Kla-
syczna antropologia winna tu przedyskutować kwestię, czy w ogó-
le możliwe jest coś takiego, jak „ostateczne wyjaśnienie”? Czy jest 
ono możliwe na gruncie filozofii, czy może tylko wiary? Szczegól-
nie wartościowa mogłaby okazać się dyskusja ze współczesną filo-
-zofią nauki radykalnie odrzucającą wszelki fundacjonalistyczny 
(fundamentalistyczny) 85 model wiedzy z jego ostatecznymi i nie-
powątpiewalnymi uzasadnieniami. Ta tendencja do poszukiwania 
ostatecznych wyjaśnień, wynika, jak twierdzą niektórzy filozofowie 
analityczni, z „dziecinnej maniery ludzkiego umysłu”, którą trudno 
jest przełamać. Maniera ta wyrasta z instynktu poszukiwania pew-
ności i ostatecznej prawdy. Filozofowie klasyczni, mówiąc o wyjaś-
nieniu, nie mają na myśli jakiejś li tylko formalnej procedury. Nie 
chodzi zatem o sam mechanizm tego wyjaśniania i o jego pragmaty-
kę. Razem z wyjaśnieniem, czyli wskazaniem na ostateczne i unie-
sprzeczniające racje, mamy odkryć także sens, czyli zrozumieć to, co 
początkowo od zrozumienia było dalekie 86. Sens wszak jest czymś 
głębokim, początkowo ukrytym dla umysłu, który dostrzega tylko 
przygodność skutków, jego zaś korelatem jest rozumienie, które tu-
taj zapośredniczone jest w szeregu ogniw dyskursu metafizyczne-
go posługującego się intuicyjno-redukcyjną metodą uzasadniania 87. 
Ma ono zaspokoić z jednej strony wymogi metateorii, z drugiej zaś 
psychologiczne tendencje ludzkiej natury do poszukiwania osta-
tecznych odpowiedzi, które metateoria antropologii jakby odzwier-
ciedla. Jako że antropologia klasyczna ma charakter teistyczny, to 
w Bogu jako racji ostatecznej upatruje źródło sensu i zrozumienia 

85 Róże rodzaje i typy fundamentalizmu przebadał A. Bronk, Zrozumieć świat 
współczesny, Lublin 1998.

86 Dlatego metoda intuicyjno-redukcyjnego wyjaśnienia ma swój niezbywal-
ny nerw hermeneutyczny, ma nas bowiem doprowadzić do zrozumienia, czyli 
ujęcia określonego rodzaju sensu ostatecznego, a nie tylko sensu partykularnego. 
Tym ostatecznym sensem i podstawą wszelkiej racjonalności jest Absolut, Bóg 
Osobowy, jako ostateczna przyczyna (przyczyna stwórcza, celowa i wzorcza) 
bytu realnego. Sens ostateczny, można powiedzieć, jest już epistemologicznie 
nieproblematyzowalny. 

87 Szczególną rolę intuicji w rozumowaniu redukcyjnym podkreślał S. Kamiński. 
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człowieka (szczególnie istnienie duszy) jego natury i działań będą-
cych jej konsekwencją. 

3.4. Słuszne wydaje się stwierdzenie, że antropologia jest uzależnio-
na od określonej koncepcji bytu, od określonej metafizyki/ontologii. 
To, jaka jest koncepcja człowieka, zależy treściowo od tego, za jaką 
koncepcją bytu opowiada się uprawiający ją antropolog. Jednakże 
tu pojawia się następujący problem, która z koncepcji bytu (rzeczy-
wistości) jest tą właściwą, na której można by oprzeć dociekania 
antropologiczne tak, aby wizja homo sapiens nie była karykaturą – 
pytają sceptycznie nastawieni wobec klasycznej antropologii filozo-
fowie. Historycznym faktem jest wielość różnych stylów uprawia-
nia ontologii, który z nich jest więc właściwy. Jakie jest kryterium, 
które pozwoliłoby nam taki właściwy styl wyodrębnić? 88.

3.5. Filozofowie klasyczni twierdzą, że tylko ontologia egzystencjalna 
i realistyczna jest tą właściwą i tylko ona adekwatnie opisuje i wyjaś-
nia ostatecznie świat realny. Zatem to ona powinna być oparciem dla 
antropologii. Wszelkie zaś inne ontologie, przeważnie aprioryczne 
i oparte na nich teorie antropologiczne prowadzą do zdeformowa-
nych obrazów człowieka. Nie mają nawet prawa nosić nazwy meta-
fizyka, gdyż ta przysługuje tylko klasycznej koncepcji filozofii. Błąd 
antropologiczny, który z takim namaszczeniem tropią filozofowie 
klasyczni u nowożytnych i współczesnych filozofów, polega na tym, 
że ich antropologie nie są oparte na realistycznej i egzystencjalnej on-
tologii świata realnego 89. Budowane są na różnego typu naukowych 

88 Tym kryterium w przyjmowaniu poglądów metafizycznych może być 
zdrowy rozsądek. „Zdrowy rozsądek zasadniczo usprawiedliwia ten kierunek 
filozofii (metafizyki), który za przedmiot swych badań przyjął rzeczywistość 
(głównie rzeczywistość pozapodmiotową). W tak pojętej rzeczywistości miesz-
czą się niewątpliwie i jaźń ludzka, i idee, i wartości, ale nie są one brane jednost-
kowo, w sensie osobistych przeżyć (o jednostkowych przeżyciach jako jednost-
kowych nie ma nauki; zajmuje się nimi literatura), lecz ogólnie, w sensie ogółu 
analogicznego (…). Jeśli zatem przedmiotem filozofii jest byt, czyli wszystko, 
co istnieje to metafizyka daje ostateczne wyjaśnienie struktury rzeczywistości”, 
M.A. Krąpiec, Metafizyka, dz. cyt., s. 42.

89 Samo wyrażenie „błąd antropologiczny”, używane przez filozofów kla-
sycznych, pochodzi z Encykliki Jana Pawła II Centesimus annus, wydanej w 1991 
roku. W tej encyklice Jan Paweł II zwrócił uwagę na fakt, że u podstaw fałszywej 
ideologii i niesprawiedliwego systemu społeczno-politycznego, jakim był socja-
lizm, znajdował się błędny wizerunek, fałszywe rozumienie człowieka. Tej spra-
wie poświęcone było sympozjum metafizyczne na Katolickim Uniwersytecie 
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lub filozoficznych mitologiach, apriorycznych systemach idealistycz-
nych, które straciły kontakt ze światem i zajmują się nie realnym by-
tem ludzkim, ale wytworami świadomości 90.
 Krytycy klasycznego stylu uprawiania filozofii kwestionują taką 
argumentację. Replikują, że stwierdzenie, iż istnieje tylko jedna 
prawdziwa ontologia zasadnie opisująca i wyjaśniająca świat re-
alny, a inne ontologie są błędne, jest formą myślenia życzeniowe-
go, w którym więcej jest dogmatycznej wiary niż rzeczowego uza-
sadnienia. Nie będę w tym miejscu przytaczał różnych ważkich, 
w moim przekonaniu, argumentów sformułowanych na rzecz in-
nych ontologii, czy tych, które wskazują (nawet w łonie samego 
neotomizmu) na mankamenty metafizyki egzystencjalnej. Trzeba 
jednak stwierdzić, że ontologia egzystencjalna proponowana przez 
filozofów klasycznych dosyć dobrze opisuje świat naszego potocz-
nego doświadczenia. Jednakże, pomimo wielu mankamentów tej 
teorii bytu (żadna koncepcja nie jest bowiem od nich wolna), jest 
ona zasadna na tzw. makropoziomie naszego doświadczenia i nie 
trzeba z niej tak szybko rezygnować. Problemy pojawiają się wtedy, 
kiedy staramy się odnieść kategorie ontologii substancji i przypad-
łości do poziomu odkrywanego przez fizykę kwantową, czyli do 
tzw. mikropoziomu, który jest poza zasięgiem naszego bezpośred-
niego doświadczenia. Wtedy rodzi się, moim zdaniem uzasadnio-
ne, pytanie: Czy kategorie metafizyki klasycznej nadają się do opisu 
tego poziomu „bytu”? 91

3.6. Styl klasycznej antropologii reprezentuje, jak twierdzą jej kry-
tycy, radykalny fundamentalizm (czy też fundacjonalizm) metafi-
zyczny 92. Wyraża się on w tezie, że teoria bytu (metafizyka ogólna) 

Lubelskim Jana Pawła II. Zob. Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stę-
pień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003. 

90 Ten argument szczególnie mocno podkreślany jest przez M.A. Krąpca 
i jego uczniów. 

91 Problem ten często podnosił w swoich pracach z zakresu filozofii nauki 
J. Życiński w odniesieniu np. do kategorii substancji. 

92 Andrzej Bronk charakteryzuje fundamentalizm w następujący sposób: 
„Przy specyficznym znaczeniu, tym, o które głównie chodzi w dyskusjach nad 
epistemologicznym fundamentalizmem, jest on poglądem (lub raczej grupą po-
glądów) postulującym ściśle hierarchiczną strukturę wiedzy, uporządkowaną 
ze względu na wyróżnione zdania bazowe, to jest takie, które nie uzasadnia się 
za pomocą żadnych innych zdań, gdyż są one uzasadnione same z siebie, i na 
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weryfikuje i ustala tezy oraz sposoby dowodzenia w filozoficznej 
antropologii. Aby uprawiać antropologię trzeba założyć wszystkie 
bazowe pryncypia ogólnej teorii bytu. Bez realistycznie pojętej on-
tologii/metafizyki nie można rzetelnie uprawiać antropologii. Kry-
tycy takiego podejścia, stawiają pytanie: Czy filozofia człowieka po-
winna być tak mocno związana z ontologią (zwłaszcza analitycy)? 
Co daje antropologii tak gruntowne oparcie na ontologii? Pojawia-
ją się zarzuty o ontologizację człowieka, stawiane przez filozofów 
współczesnych (szczególnie dialogicy). Podnosi się zarzut, że ka-
tegorie metafizyczne wypracowane na podstawie doświadczenia 
świata zewnętrznego nie nadają się do opisu rzeczywistości bytu 
ludzkiego (filozofowie dialogu, hermeneutyka). Stawia się pytanie: 
Czy może istnieć umiarkowana postać fundamentalizmu metafi-
zycznego, w którym nie przyjmuje się aż tak mocnych związków 
antropologii z określonym stylem metafizyki/ontologii?

3.7. Przedstawiciele antropologii klasycznej argumentują za moż-
liwością sformułowania neutralnego punktu wyjścia 93. W związku 
z tym przyjmują jako pierwotny i obiektywnie ujęty (w perspek-

których proces uzasadniania się kończy, oraz zdania niebazowe, przyjmowane 
na podstawie zdań bazowych. Przyjmuje więc istnienie dwu rozłącznych klas 
zdań: bazowych, które są naturalnym, ostatecznym kresem w porządku racji, 
i pochodnych, przyjmowanych (nadbudowanych) na podstawie pierwszych. 
Fundamentaliści odrzucają przy uzasadnianiu zarówno ciąg w nieskończoność 
(regressus in infinitum), jak i rozumowania o charakterze kołowym (circulus in 
argumentatione). Przyjęcie zdań bazowych wydaje się fundamentalistom jedy-
nym sposobem uniknięcia sceptycyzmu, zagrażającego stale filozofii i ludzkie-
mu myśleniu”, A. Bronk, Typy fundamentalizmu, w: Zrozumieć świat współczesny, 
red. A. Bronk, Lublin 1998, s. 152-153. Natomiast fundamentalizm metafizycz-
ny (filozoficzny) można scharakteryzować następująco: „Zgodnie z klasycznym 
ideałem wiedzy filozofia jest nauką «poszukującą pierwszych zasad i przyczyn», 
niekiedy, jak metafizyka Arystotelesa lub epistemologia Kartezjusza, chce mieć 
o nich również wiedzę pewną (konieczną), szukając na przykład nieobalalnego 
punktu wyjścia poznania w postaci ostatecznego fundamentu: świata, poznania, 
wartości itd. Filozofia pierwszych zasad (filozofia pryncypialna) jest fundamen-
talistyczna w podwójnym znaczeniu: nie tylko przyjmuje istnienie pierwszych 
zasad, stanowiących nieobalalny punkt wyjścia filozofowania, lecz odkrywa je 
u podstaw innych dziedzin poznania i kultury. Przypisując sobie misję wręcz re-
ligijną, nie zadowala się samym poszukiwaniem teoretycznej prawdy o świecie 
i człowieku, lecz stawia sobie (nieklasycznie!) instrumentalnie za cel ratowanie 
człowieka, humanizmu, moralności, kultury, religii, nauki”, tamże, s. 149.

93 Szczegółowe przedstawienie problemu neutralnego punktu wyjścia można 
znaleźć w pracy M.A. Krąpca, Ja – człowiek.
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tywie zewnętrznej i wewnętrznej) tzw. fakt ludzki do wyjaśnienia. 
Ten „fakt ludzki” jest symbolizowany wyrażeniem „zwierzę ro-
zumne” i – jak powiada M.A. Krąpiec, czołowy teoretyk klasycz-
nej antropologii – podkreśla te cechy, które wyróżniają człowieka 
spośród wszystkich innych rodzajów bytów. Ustalenie faktu ludz-
kiego jest wstępnym wyodrębnieniem bytu ludzkiego, przedmiotu 
antropologii. W punkcie wyjścia antropologia klasyczna przyjmu-
je potoczne, przednaukowe i zdroworozsądkowe rozumienie czło-
wieka i uważa, że jest ono w jakiś sposób neutralne, gdyż z góry 
wyklucza wszelkie systemowe (szczególnie nierealistyczne oraz na-
turalistyczne i redukcjonistyczne) interpretacje człowieka. Ten „fakt 
ludzki” jako neutralny punkt wyjścia, domaga się bardziej skompli-
kowanych i zorganizowanych interpretacji, których celem ma być 
ostateczne wyjaśnienie natury bytu osobowego. Tych prób wyjaś-
nienia w historii myśli o człowieku było wiele 94. Przeważnie mia-
ły charakter błędny i prowadziły do antropologicznych karykatur, 
jak powiadają filozofowie klasyczni. Tylko antropologia oparta na 
klasycznej koncepcji filozofii (filozofii autonomicznej, realistycznej 
i maksymalistycznej) jest w stanie adekwatnie i ostatecznie wyjaś-
nić byt ludzki. Taka antropologia ma również stanowić fundament 
(bazę) dla wszystkich dziedzin życia kulturowego.

3.8. Można zgodzić się, że w „punkcie wyjścia” 95, o ile takowy da się 
w ogóle wyodrębnić, trzeba operować jakimś pojęciem (czy opisem 
człowieka) człowieka 96. Dlatego też, na wstępnym etapie badań an-
tropologicznych, można przyjąć potoczne, czy też przednaukowe 
rozumienie człowieka 97. W każdej procedurze badawczej chodzi 

94 W książce Ja – człowiek Krąpiec je omawia i krytycznie z nimi dyskutuje. 
95 Epistemologiczno-metodologiczna charakterystyka punktu wyjścia znajdu-

je się w pracach A.B. Stępnia i S. Kamińskiego. Zob. A.B. Stępień, O metodzie teorii 
poznania. Rozważania wstępne, Lublin 1966.

96 Np. M. Heller kwestionuje możliwość sformułowania czegoś takiego jak 
punkt wyjścia w danej nauce. Wiedza ma charakter holistyczny, trudno zatem 
sztucznie wyodrębniać jakieś jej punkty wyjścia. 

97 Samo przednaukowe (potoczne czy zdroworozsądkowe) rozumienie czło-
wieka jest zlepkiem różnych informacji, które pochodzą z tradycji, religii, nauk 
szczegółowych (humanistycznych i przyrodniczych) z kultury, w której człowiek 
żyje. Dlatego nie ma nawet na gruncie poznania potocznego, czegoś takiego jak 
nagie czy neutralne fakty. Poznanie potoczne jest bowiem zlepkiem różnych in-
formacji, jak wspomniałem, pochodzących z różnych źródeł. Potoczne pojęcie 
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przecież o wstępne wyróżnienie przedmiotu, którym ma zajmować 
się określona nauka. Problem jest w tym, czy ustalenie „faktu ludz-
kiego” można ze spokojem, jak czynią to neotomiści, zaliczyć do 
neutralnego punktu wyjścia. Można postawić pytanie: Czy w ogóle 
coś takiego jak neutralny punkt wyjścia da się sformułować dla ja-
kiejkolwiek filozoficznej dyscypliny badawczej? I czy zdrowy roz-
sądek może pretendować do roli takiego neutralnego punktu wyj-
ścia? Te pytania nasuwają się, szczególnie wobec szeregu ustaleń 
dokonanych we współczesnej epistemologii filozoficznej i filozofii 
nauki, które kwestionują istnienie czegoś takiego jak „czyste fak-
ty” czy „neutralne i bezzałożeniowe punkty wyjścia”. Kategoria 
zdrowego rozsądku jest już pewną filozoficzną interpretacją, stąd 
też trudno jest przyjąć, że istnieje coś, co byłoby neutralne wobec 
uprzednich ustaleń teoretycznych danego badacza 98.
 Szkoda, że filozofowie klasyczni nie ustosunkowali się do usta-
leń współczesnej filozofii nauki, która szczegółowo przebadała te 
zagadnienia, być może pozwoliłoby to na lepsze i bardziej pre-
cyzyjniejsze posługiwanie się aparaturą pojęciową w tzw. punk-
cie wyjścia, uniknięcia pewnych wątpliwych stwierdzeń 99. Może 

człowieka to pojęcie semantycznie bardzo nieprecyzyjne, trudno zresztą wyma-
gać od człowieka pozostającego na etapie poznania potocznego, aby precyzo-
wał sam to pojęcie. Ma ono dla filozofa, antropologa pewną wartość, gdyż wyra-
ża pewien rodzaj ludzkiego doświadczenia, dlatego może służyć jako wstępny 
przedmiot dla antropologii. 

98 O problematyce tej piszą: M. Heller, Filozofia nauki, Tarnów 1992; J. Życiń-
ski, Elementy filozofii nauki, Tarnów 1994. Szczególnie Józef Życiński sporo pisze 
na temat różnych uwarunkowań teorii naukowych. Interesująco o problematy-
ce założeniowości wiedzy piszą: K. Zamiara, Konstytucja przedmiotu badań na-
ukowych a kwestia założeniowości wiedzy, w: Wiedza a założeniowość, red. A. Moty-
cka, Warszawa 1999, s. 17-19; A. Motycka, Filozofia nauki a problem założeniowości 
w  nauce, w: Wiedza a założeniowość, dz. cyt., s. 23-33.

99 Problem stanowi określenie stosunku zdrowego rozsądku do twierdzeń 
filozoficznych czy naukowych. To samo dotyczy filozoficznej antropologii. 
Neotomiści postulują, że tezy antropologii filozoficznej nie mogą stać w jawnej 
sprzeczności z danymi zdrowego rozsądku. Ale nie jest też tak, że zdrowy roz-
sądek jest ostateczną instancją weryfikującą twierdzenia filozoficzne. Filozofia 
podejmuje tylko i ściślej opracowuje pewne dane poznania zdroworozsądkowe-
go. Zdrowy rozsądek stanowi, można powiedzieć, negatywne kryterium przyj-
mowania intuicji ontologicznych i antropologicznych. Gdyby jakiś antropolog, 
chciał twierdzić, że człowiek nie istnieje lub jest wytworem różnych determina-
cji (kulturowych czy społecznych) czy, że natura ludzka nie istnieje, to można 
powiedzieć, że takie twierdzenia są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i trze-
ba je odrzucić jako nieracjonalne, wewnętrznie sprzeczne. Na gruncie zdrowego 
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w  przyjmowaniu neutralnych punktów wyjścia jest więcej osobistej 
wiary filozoficznej danego badacza niż zdrowego rozsądku?

3.9. Powyższe wątpliwości nie przekreślą w żadnym wypadku kla-
sycznego stylu antropologicznego. Zwracają tylko uwagę na pew-
ne problematyczne kwestie, które powinny zostać uwyraźnione 
i przedyskutowane w solidnej konfrontacji ze współczesnymi styla-
mi antropologii filozoficznej, jak i naukowej. Wieloaspektowość po-
dejścia badawczego do człowieka, która jest cenną ideą współczes-
ności, wymaga, aby w analizie różnych aspektów kondycji homo 
sapiens uwzględniać nie tylko dorobek myśli filozofii klasycznej, 
ale także myśli współczesnej oraz szczegółowych nauk o człowie-
ku. W konstruowaniu koncepcji antropologicznej można w punk-
cie wyjścia oprzeć się na pewnych intuicjach potocznych i zdro-
worozsądkowych, celem wstępnego zakreślenia pola badawczego. 
Dane te w dalszej kolejności można próbować opracowywać za 
pomocą siatki pojęciowej wypracowanej przez klasyczną filozofię, 
gdzie metafizyka jest nauką podstawową. Zastosowanie do opisu 
człowieka pojęcia substancji, przypadłości, istoty, istnienia, wydaje 
się być zasadne, zwłaszcza jeśli nie opuszczamy poziomu nasze-
go makro doświadczenia, gdzie ontologia podmiotów substancjal-
nych, własności, relacji, stosunków zasadniczo trafnie oddaje nasze 
doświadczenie (intuicje). Nie możemy jednak zapominać o ograni-
czeniach aparatury pojęciowej klasycznej filozofii, co podkreślają 
tak jej krytycy, jak i niektórzy jej zwolennicy. Twierdzenie, że za jej 
pomocą da się wszystko opisać i wyjaśnić jest, jak twierdzą kryty-
cy tego stylu filozofowania, niczym innym, jak wyrazem osobistej 
wiary  filozofa, który próbuje zobiektywizować swoje własne intui-
cje wyrastające z życzeniowego myślenia, że dobrze byłoby, gdy-
by była jedna filozofia, jedna antropologia i to jeszcze ta słuszna, 
ostatecznie wszystko wyjaśniająca. W filozofii nie ma jednak szyb-
kich i prostych rozwiązań, a nawet jeśli się pojawiają, to nierzadko 

rozsądku przyjmujemy bowiem jako oczywisty fakt istnienia człowieka i to, że 
posiada on jakąś naturę, cechy, determinacje. Neotomiści uważają, że dane zdro-
wego rozsądku wyrażają tylko najbardziej fundamentalne bytowe prawa rzeczy-
wistości. Prawa, które nie są przez ludzki umysł konstruowane czy apriorycznie 
na rzeczywistość narzucane, tylko odkrywane. Poznanie zdroworozsądkowe jest 
realistyczne i obiektywistyczne, dotyczy bytu realnego. Prawidła poznania zdro-
worozsądkowego (w tym i metafizycznego) są określone przez obiektywne pra-
wa bytu realnego. 
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za cenę dużych uproszczeń. Historia już nieraz dała nam stosowną 
lekcję w tej materii, karząc jakże surowo tych, którzy takich uprosz-
czeń się dopuszczali.

3.10. Można zgodzić się z tym, że nauka (nauki szczegółowe) nie od-
powiada na szereg doniosłych egzystencjalnych pytań człowieka 100. 
Nie interesuje się także ostatecznym przeznaczeniem bytu ludzkie-
go ani też ostateczną jego eksplanacją 101. Odpowiedzi na te pytania 
pozostają poza zasięgiem empiryczno-matematycznej metody na-
ukowej 102. Dlatego problemy te podejmuje filozofia (metafizyka) 103. 
Tylko na gruncie filozofii, i to jeszcze filozofii metafizycznej, moż-
na uzyskać sensowne i ostateczne odpowiedzi na najbardziej egzy-
stencjalne pytania niepokojące człowieka. Poza tym nauka dostar-
cza odpowiedzi tylko o charakterze prawdopodobnym. Pewność 
jest stanem, który przynosi nauce więcej szkody niż pożytku, co nie 
wyklucza rzecz jasna, że i w naukach empirycznych można spotkać 
pewne już ustalone i potwierdzone prawdy (np. w zakresie odkryć 
medycznych). Współczesne kierunki filozoficzne uznające wiedzę 
naukową za wzorcową (naturalizm) opowiadają się za tym, że fi-
lozofia również (R. Rotry, W.V.O. Quine) nie jest w stanie dostar-
czyć ostatecznych odpowiedzi dotyczących sensu życia ludzkiego 
i ostatecznego przeznaczenia homo sapiens. Ostateczne uzasadnie-
nia nastręczają szereg wątpliwości z punktu widzenia logiki uza-
sadnienia. Powszechna jest wręcz we współczesnej filozofii (ana-
litycy i postmoderniści) krytyka wszelkich fundacjonalistycznych 
koncepcji wiedzy. Można zatem powiedzieć, że współczesna nauka 

100 Podobny pogląd przyjmują także postmoderniści, tylko wyciągają z tego 
zupełnie inne wnioski niż filozofowie klasyczni.

101 „Nauka zaś nie jest zdolna określić pozycji egzystencjalnej czło wieka we 
wszechświecie (A. Einstein). Najbardziej znamienna dla filozofii problematyka 
rodzi się głównie z całościowego i ogólnoegzystencjalnego (drugorzędnie tylko 
jakościowego i ilościowego) podejścia do przedmiotu dociekań. Pyta, np. dla-
czego w ogóle coś istnieje, skoro nie musi istnieć; czy i jakie zachodzą relacje 
koniecznościowe w obrębie tego, co istnieje; jaki jest ostateczny sens życia ludz-
kiego; jak ostatecznie (w porządku ontycznym) uzasadnić hierarchię naczelnych 
wartości” S. Kamiński, O naturze filozofii, w: tegoż, Jak filozofować, dz. cyt., s. 46.

102 Na ograniczenia metody matematyczno-empirycznej zwracają uwagę tak-
że filozofowie uprawiający swoją refleksję w kontekście nauki, chodzi o M. Hel-
lera czy J. Życińskiego i ich uczniów. Świadomość granic metod naukowych ot-
wiera inne horyzonty poznawcze, w których może poruszać się filozofia. 

103 Podobny pogląd miał R. Ingarden i fenomenologowie.
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i zbudowana na jej wynikach filozofia naukowa, twierdzą filozofo-
wie klasyczni, umieszczają człowieka w polu niepewności 104. Taki 
stan nie jest jednak komfortowy dla ludzkiego umysłu, który – jak 
twierdzą filozofowie klasyczni (S. Kamiński, M.A. Krąpiec) – chce 
uzyskać odpowiedzi ostateczne, pewne oraz niekwestionowane 105. 
Tylko bowiem takie odpowiedzi potrafią określić właściwy kieru-
nek ludzkiego życia i nadać mu sens, nie tylko partykularny, ale też 
i ostateczny 106. W świecie totalnej niepewności oraz braku uzyskania 
odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania, człowiek nie może 
w pełni urzeczywistniać się jako byt osobowy 107. Tylko filozofia kla-
syczna, na gruncie której uzyskuje się ostateczne odpowiedzi, może 
stanowić trwały fundament rozwoju współczesnej kultury i cywili-
zacji, w której człowiek będzie traktowany jako byt osobowy (kul-
tura personalistyczna), a wszelkie prawa związane z jego pełnym 
(osobowym) rozwojem zostaną mu w pełni zagwarantowane 108.

104 Na temat filozofii naukowej zob. A. Bronk, Zrozumieć świat współczesny, 
Lublin 1998.

105 Można zastanawiać się nad kwestią, na ile klasyczna antropologia, podob-
nie zresztą jak i metafizyka, obydwie o charakterze wiedzy fundamentalistycz-
nej, spełnia funkcje parareligijne. 

106 Jak powiada V.E. Frankl pewien „nad-sens”.
107 „Dzieje się tak dlatego, że filozoficzne problemy rodzą się na gruncie ży-

cia ludzkiego (zwłaszcza umysłowego i momentów przełomowych) oraz na 
podłożu dziejów filozofii (jedności doświadczenia filozoficznego, jak mawiał 
Gilson), a tylko ich dokładne sformułowanie dokonuje się w ramach określonej 
teorii filozoficznej czy też kręgu kulturowego. Stałość natury człowieka i jego 
zadań poznawczych (szukanie najgłębszej i najpewniejszej prawdy obiektywnej) 
gwarantuje więc «wieczystość» podstawowych zagadnień filozofii, choć równo-
cześnie ze względu na zmieniające się okoliczności życia ludzkiego dopuszcza 
rozmaitość doktryn filozoficznych. Można to wyrazić również twierdząc, że jed-
ność filozofii jest trwałością tego, co godne pomyślenia przy różnych sposobach 
myślenia oraz tożsamością podstawowych terminów przy zmieniających się ich 
sensach”, S. Kamiński, O naturze filozofii, art. cyt., s. 51.

108 Na rolę filozofii klasycznej w kulturze zwraca uwagę Stanisław Kamiński. 
Pisze na ten temat w sposób następujący: „Zaznacza się ona głównie w płasz-
czyźnie poznawczej. Najgłębsze i trafne merytorycznie poznanie świata tudzież 
hierarchii wartości jest nieodzowne do właściwego dla człowieka działania kul-
turotwórczego. Filozofia winna służyć mu w tym za przewodnika, gdyż wska-
zuje i ostatecznie uzasadnia w porządku ontycznym, dlaczego ma preferować 
określone zachowania wartościotwórcze oraz jednolicie rozwiązuje problemy 
wykraczające poza poszczególne dziedziny kultury (religię, moralność, naukę 
i sztukę), a wreszcie dostarcza środków do zrozumienia jej przemian i kryteriów 
oceny jej osiągnięć. Filozofia stanowi przeto jakby samoświadomość kultury; 

Spór...16 
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3.11. O ile można zgodzić się z tym, że współczesny człowiek, zda-
jąc sobie sprawę z tego, że nauka i jej metoda nie dostarcza mu osta-
tecznych odpowiedzi na najbardziej trudne egzystencjalne pyta-
nia, o tyle można wątpić w to, że poszukuje on odpowiedzi na nie 
w perspektywie klasycznej koncepcji filozofii. Twierdzenie, że tak 
jest, byłoby wyrazem nazbyt optymistycznej postawy. Zresztą już 
Stanisław Kamiński pisał o tym, że współczesny człowiek poszu-
kuje metafizycznych odpowiedzi na pytanie o sens bytu i egzysten-
cji na gruncie różnych typów poznania, dalekich jednak od tych, 
jakich udziela klasyczna koncepcja filozofii. Są to style metafizyki 
odwołujące się raczej do poznania irracjonalnego, pragmatyczne-
go czy religijno-mistycznego. To tam współczesny człowiek szuka 
odpowiedzi na najbardziej dręczące go pytania antropologiczne. 
Styl antropologii klasycznej jest teoretycznie zbyt wymagający dla 
umysłu współczesnego człowieka, który niechętnie nastawiony jest 
do wszelkiej metafizycznej spekulacji, jaką proponuje klasyczna fi-
lozofia, szuka raczej odpowiedzi szybkich i prostych, które łatwo 
znajdują przełożenie na praktykę życiową 109.

3.12. Pojawia się zatem pewien postulat: uprawiając antropologię 
filozoficzną (każdą nie tylko klasyczną), musimy nie tylko liczyć 
się z niesioną przez nauki szczegółowe wiedzą, ale także z wrażli-
wością współczesnego człowieka, do którego jakoś nie bardzo prze-
mawiają zawiłe subtelności i rozróżnienia proponowane przez kla-
syczną filozofię i klasyczną antropologię. Nie pora tu na diagnozę 
przyczyn niszowości tego kierunku filozoficznego, skądinąd zresz-
tą bardzo wartościowego. Warto jednak przemyśleć język i sfor-
mułowania, a przede wszystkim całościowy styl filozoficzny tej 

przenika ją całą, lecz nie redukuje się do żadnej z jej dziedzin oraz teoretycznie 
tak je scala, by człowiek mógł harmonijnie i w pełni się doskonalić. On bowiem 
tworzy kulturę, ale i sam zostaje przez nią formowany. Z tej też racji filozofia 
winna przyczyniać się do personalistycznego charakteru kultury, czyli pokazy-
wać jak kultura ma być godną człowieka i jak najlepiej winna służyć jego rozwo-
jowi. Te służebne funkcje filozofii wobec kultury nie są niczym innym jak służbą 
człowiekowi (filozofia zaspokaja najgłębsze aspiracje intelektualne człowieka). 
Dlatego właśnie kryzysy kultury tak ściśle wiążą się z kryzysami filozofii i ob-
niżeniem poszanowania godności człowieka”, tenże, O naturze filozofii, art. cyt., 
s. 52. 

109 Pokazuje to dobitnie, jak wpływ zmian kulturowych i społecznych wpły-
wa na percepcję i aktualność danego kierunku filozoficznego. 
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antropologii 110. Być może pod wpływem dialogu z antropologiami 
szczegółowymi oraz innymi kierunkami filozoficznymi, mam tu na 
myśli przede wszystkim fenomenologię i hermeneutykę filozoficz-
ną 111, uda się choć trochę odświeżyć pojęciową aparaturę klasycznej 
antropologii tak, aby stała się ona bardziej czytelna dla współczes-
nego odbiorcy nastawionego pragmatycznie do życia.

110 Zwracał na to uwagę wielokrotnie A.B. Stępień. 
111 W ramach filozofii klasycznej próby takie były podejmowane od daw-

na. Tacy autorzy, jak choćby K. Wojtyła, T. Styczeń, A.B. Stępień, W. Stróżewski, 
M. Jaworski, korzystali na różne sposoby z fenomenologii, szczególniej tej rea-
listycznej i hermeneutyki w analizach bytu ludzkiego, dopełniając w tej sposób 
przedmiotowe analizy prowadzone w filozofii klasycznej.
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Akademia Ignatianum/ Uniwersytet Jagielloński

Współczesne naturalistyczne koncepcje osoby 
i jej działania

Wstęp
       Scjentystyczna wiara w naukę przyszłości zastę-

pującą, a nie tylko uzupełniającą personalną samo-
wiedzę nie jest nauką, lecz marną filozofią 1.

Jednym z centralnych problemów filozofii jest poszukiwanie odpo-
wiedzi na pytanie o bycie osobą. Do XVII wieku niematerialna, nie-
złożona, nieśmiertelna dusza była postrzegana jako istotny element 
teorii wyjaśniającej tożsamość i zachowania osoby. Odpowiedź na 
nie wskazuje najczęściej na takie przyjmowane milcząco cechy by-
cia osobą, jak: racjonalność, posługiwanie się językiem, samoświa-
domość, kontrola, zdolność do działania, w tym także do postępo-
wania moralnego. Cechy te odróżniają osoby od innych form życia. 
Dla J. Locke’a termin „osoba” oznacza:

istotę myślącą i inteligentną, obdarzoną rozumem i zdolnością refleksji, 
istotę, która może obejmować siebie myślą jako samą siebie, to znaczy: 
jako tę samą w różnych czasach i miejscach myślącą rzecz 2.

1 J. Habermas, Wiara i wiedza, „Forum Philosophicum” 7, 2002, s. 7-15 [s. 12], 
tłum. K. i J. Jaśtalowie. 

2 J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. B.J. Gawecki, 1955, 
II.27.9 [s. 471].
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Dualistyczne ujęcia osoby traktują ją albo hylemorficznie, albo 
jako amalgamat umysłu i ciała. Monistyczne teorie osoby – np. 
P. Strawsona – wychodzą od prymitywnego pojęcia osoby jako 
jednej rzeczy, której można logicznie przypisać predykaty cieles-
ne i mentalne. Współcześnie spotyka się także funkcjonalistyczne 
ujęcia osoby odwołujące się do analogii z komputerem i jego sof-
twarem i hardwarem. 
 Współczesne filozoficzne pojęcie osoby można przypisać do 
trzech grup: dualizm, monizm i rozwiązania pośrednie (nazywane 
często słabym materializmem lub naturalizmem – teorie tożsamości 
token-token, teorie emergencji lub superweniencji). W filozofii anali-
tycznej przeważają – jak wspomniałem – rozwiązania monistyczne 
(redukcjonistyczno-materialistyczne) lub pośrednie.
 Mówiąc o współczesnej filozofii naturalistycznej, mam na my-
śli nurt dominujący w wielu obszarach filozofii, który wszystkie 
zdarzenia w świecie zamierza wyjaśnić za pomocą nauk przyrod-
niczych. Chodzi przy tym szczególnie o wyjaśnienia przyczynowe, 
zgodnie z którymi wszystkie zjawiska należy rozumieć tak, iż znaj-
dą one swoje miejsce w przyczynowej strukturze świata. Naturali-
ści wychodzą z założenia, że zjawiska umysłowe lub społeczne da-
dzą się albo sprowadzić do rzeczywistości przyczynowej, albo ich 
rzeczywistość da się zanegować.
 Stanowiska takie spotykamy głównie w angloamerykańskim, 
analityczno-empirycznym nurcie filozofii, stanowiącym integral-
ny element nauki zwanej kognitywistyką. Liczni neuronaukowcy 
przyjmują, że pełna wiedza o stanach neuronalnych mózgu lub 
systemu nerwowego będzie mogła wyjaśnić powstawanie i funk-
cjonowanie stanów mentalnych osoby, zwanych tradycyjnie sta-
nami umysłowymi lub stanami duszy. Opowiadają się oni tym sa-
mym za ujęciami materialistyczno-monistycznymi, eliminującymi 
z obszaru wyjaśniania takie pojęcia, jak „duch”, „dusza”, jeśli są 
one rozumiane jako występujące niezależnie od mózgu. Bowiem 
istnienia niczego innego – oprócz mózgu – nie da się empirycznie 
stwierdzić. W tym nurcie filozofii naturalistycznej pytanie o oso-
bę przechodzi najczęściej w pytanie o status self (jaźni) i o moż-
liwość jego redukcjonistycznej eliminacji z analiz filozoficznych 
i naukowych. Na ile przyjęcie zależnego lub niezależnego od móz-
gu self może się okazać czymś ontologicznie zbędnym lub redu-
kowalnym do zjawisk fizycznych? Pytania o istnienie koncepcji 
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dualistycznej – niezależnego od mózgu self – należą raczej do 
(rzadkich) marginalnych 3.
 Debata w ramach tak rozumianych naturalistycznych koncepcji 
self sprowadza się do pytań: (a) o typ zależności pomiędzy syste-
mem nerwowym (mózgiem) a self, przy czym to ostatnie jest wi-
dziane jako wytwór mózgu, (b) o możliwości oddziaływania przez 
self na procesy leżące u jego podłoża, (c) o wolność woli self w po-
dejmowaniu decyzji. W niniejszym artykule zajmiemy się pytaniem 
(c). Naukowcy biorący udział w filozoficznych i neuronaukowych 
dyskusjach na temat wolności self przy podejmowaniu decyzji od-
wołują się często do tak zwanych eksperymentów B. Libeta, konklu-
dując, że wolna wola osoby jest jedynie iluzją. Oznaczałoby to cho-
ciażby, że władza każdego z nas nad sobą samym, podejmowane 
przez nas decyzje, są także iluzjami. Taką argumentację przytaczają 
między innymi G. Roth i W. Singer, których tezy krótko omówi-
my, a następnie poddamy immanentnej krytyce. W tak rozumianej 
krytyce będziemy się odwoływać zasadniczo do naturalistycznych 
koncepcji osoby i jej działania.

1. Określenia wstępne: Jaźń, podmiot, osoba

1.1. Jaźń

Być jaźnią, to być świadomym jaźni – niekoniecznie być świado-
mym pojęciowo 4. Tworząc teorie osobowej tożsamości, pytano naj-
częściej o to, czy osoba – lub jaźń – w czasie t1 jest świadoma lub nie 
bycia tą samą, co w czasie t2. Eliminowanie pojęcia duszy rozpoczęło 
się wraz z pojawieniem się nowożytnych nauk 5. W dyskursie teore-
tycznym zaczęło się pojawiać pojęcie self (jaźni), które od XIX wieku 

3 Stanowisko takie reprezentuje J. Eccles; por. J. Bremer, Wprowadzenie do 
filozofii umysłu, Kraków 2010, s. 52-60.

4 „To be a self is to be conscious of self, at least in the pre-attributive, pre-
conceptual sense that there is something it is like for a subject of consciousness to 
be conscious i.e. conscious experience has a presented-to-self immediacy to it”. 
G. Graham, Recent Work in Philosophical Psychopathology, „American Philosophi-
cal Quarterly” 39/2 (2002), s. 109-134 [s. 124].

5 Por. R. Martin, J. Barresi, The Rise and Fall of Soul and Self, New York 2006, 
s. 124-141.
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było rozpatrywane w połączeniu z mózgiem. Przypadający na dru-
gą połowę XIX wieku intensywny rozwój badań anatomicznych od-
wrócił uwagę filozofów i naukowców od pojęcia „osoby” i zwrócił 
ją ku pojęciu jaźni (self) i związanych z nią pojęć: samoświadomości 
(self-consciousness), samorozumienia (self-understanding). Angielski 
termin self (selves) odpowiada polskiemu „ja sam” i tłumaczy się go 
jako „jaźń”. Termin „jaźń” odnosi się zasadniczo do osób, a za jego 
desygnat uważa się „jądro” osoby. Tak rozumiana jaźń gwarantuje 
psychiczną ciągłość osoby, chociaż sama nie posiada koniecznych 
lub wystarczających warunków możliwych do wyspecyfikowania 
w terminach tych ciągłości. Nie tylko w ramach psychologii po-
tocznej (folk psychology), lecz także w niektórych typach psychologii 
naukowej przyjmuje się istnienie jaźni jako źródła aktów wolityw-
nych, poznania, działań i subiektywnych przeżyć 6. 
 Zasadnicze pytania brzmią następująco: Czy rozwój nauki pro-
wadzi do odrzucenia potocznej koncepcji jaźni wraz z możliwoś-
cią jej oddziaływania? Czy jaźń jest jedynie tworem podobnym do 
konstruktu teoretycznego, spotykanego w innych naukach? W ja-
kim stopniu jaźń może być czymś podatnym na fragmentaryzację, 
dostępnym dla różnych, trzecioosobowych dyscyplin naukowych?
 Zdaniem filozofującego neurologa Gerharda Rotha, wielu jego 
kolegów neuronaukowców byłoby zdumionych, gdyby ich zapy-
tać, czy w badaniu mózgu może być przydatne pojęcie duszy lub 
gdzie w mózgu należy duszy szukać? Niemniej jednak na pytanie: 
„Czy pojęcie duszy ma mieć jakieś miejsce w badaniach mózgu?” – 
Roth odpowiada:

To, co jest związane z duszą, stanowi swojego rodzaju stan fizyczny, 
stan, który nie jest sprzeczny z prawami przyrody i pozostaje w jak 
najściślejszej interakcji ze znanymi stanami (fizycznymi, chemicznymi, 
fizjologicznymi), bez tego że już wystarczająco muszą być znane specy-
ficzne prawa, które go dotyczą 7.

6 Według H. Putnama, common-sense spojrzenie na świat jest tak samo 
uprawnione jak spojrzenie naukowe; por. H. Putnam, Repräsentation and Realität, 
Frankfurt 1999, s. 23.

7 H. Hinterhuber, Hat die Seele in der Gegenwart noch einen Platz?, „Psychopra-
xis” 12/6, 2009, s. 28-32 [s. 28].
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Wypowiedź ta jest o tyle znacząca, że Roth jest zaliczany do propa-
gatorów tzw. „Manifestu neuronaukowców”, którego wypowiedzi 
zostały najsilniej wyrażone w tzw. neurodeterminizmie.
 Według antynaturalisty Ch. Taylora, problem z naturalistycz-
nym ujęciem osoby zależy wyłącznie od „kryterium dokonywania” 
(performance criterion), które określa, kto jest działającym podmio-
tem. Wtedy inne rzeczy (np. zwierzęta lub maszyny), które wyka-
zują podobnie rozbudowane zachowania adaptacyjne jak ludzie, 
nie mogą być odróżnione od osób. Powołując się na typowo ludz-
kie zachowania i cechy, Taylor wskazuje na brak analogii pomiędzy 
osobami a zwierzętami 8.

1.2. Podmiot

Terminem „podmiot” (subject, Subjekt) można objąć osoby, zwierzę-
ta, sztuczne inteligencje. Pojęcie „podmiot przeżyć” jest zakresowo 
szersze aniżeli „osoba ludzka”. Wszystkie osoby są (przynajmniej 
potencjalnymi) podmiotami przeżyć, zaś nie wszystkie podmioty 
przeżyć są osobami. Niektóre wyższe gatunki zwierząt są podmio-
tami przeżyć, trudno zaś mówić, że są osobami. Osoby wchodzą 
w relacje międzyosobowe, potrafią posługiwać się językiem, poznać 
i wyrazić same siebie, swoją własną tożsamość i to, że są świado-
mym bytem. Mogą one poznać własne myślenie, rozumowanie, 
odczuwanie. Tego rodzaju poznanie jest ściśle związane z posiada-
niem pojęcia „pierwszej osoby” („ja”) i z odniesieniem tego poję-
cia do podmiotu jako do siebie samego. Termin „subiektywność” 
(„podmiotowość”, subiectivity) ma swoje etymologiczne korzenie 

8 Por. D. Sturma, Person as Subject, „Journal of Consciousness Studies” 
14 (5-6), 2007, s. 77-100. Według Ch. Taylora: „Person is a being who has a sense 
of self, has a notion of the future and the past, can hold values, makes a choices; 
in short can adopt life-plans. At least, a person must be the kind of being who 
is in principle capable of all this, however damaged these capacities may be in 
practice. Running through all this we can identify a necessary (but not sufficient) 
condition. A person must be a being with his own point of view of things. The life
-plane the choices, the sense of self must be attributable to him as in some sense 
their point of origin” – Ch. Taylor, The Concept of a Person, w: Philosophical Papers, 
t. 1, Cambridge 1985, s. 97-102. Por. D. Sturma, Self and Reason, w: K. Ameriks, 
D. Sturma, The Modern Subject. Conceptions of the Self in Classical German Philo-
sophy, New York 1995, s. 199-216 [s. 210].



250 Józef Bremer SJ

w terminie „podmiot” (subject). Aby zrozumieć, co to znaczy dla 
osoby być podmiotem, nie musimy odwoływać się do kartezjań-
skich, substancjalnych reifikacji (urzeczywistnień). Takie wyraże-
nia, jak self czy self-reference, nie odnoszą się do obiektów. Mogą one 
być wprowadzane dla spełnienia standardów „kontroli semantycz-
nej” wskazujących na aktywność podmiotu w czasie t1 – t2.

1.3. Osoba

Zbliżone do klasycznego, arystotelesowskiego pojęcie osoby we 
współczesnej filozofii analitycznej pochodzi od P. Strawsona 
(dalej  – SO):

Przez pojęcie osoby rozumiem pojęcie pewnego typu bytu, takiego, że 
zarówno orzeczniki przypisujące stany świadomości jak też orzecz-
niki przypisujące własności cielesne, sytuacje fizyczne itd. stosują się 
w równej mierze do pojedynczego indywiduum tego jednego typu 9.

Pojęcie osoby jest tutaj uznane z jednej strony za pojęcie „prymityw-
ne” (w sensie „pierwotne”), a z drugiej strony za możliwe do ana-
lizowania w terminach P- i M-orzeczników. Przez pierwotność na-
leży tym samym rozumieć pierwotność „epistemologiczną”, a nie 
„nieanalizowalność”. Części osoby mogą zostać rozpoznane dopie-
ro wtedy, gdy zostanie rozpoznana osoba jako całość. Proponowane 
przez Strawsona pojęcie osoby nie znalazło większego oddźwięku 
w ramach filozofii naturalistycznych.
 Biorąc pod uwagę 1.1.-1.3., dostrzegamy rozdźwięk pomiędzy 
twierdzeniami filozofów naturalistycznych a funkcjonowaniem po-
tocznego rozumienia pojęcia „osoby”, któremu odpowiada ujęcie 
proponowane przez Strawsona. Potoczne używanie pojęcia osoby 
jest konfrontowane z ujęciem odwołującym się do badań neuro-
naukowych. Według tych badań, pojęcie osoby jest albo reduko-
walne do materialnego podłoża, albo możliwe do wyeliminowania, 
albo może być podzielone na elementy prostsze i w nich analizo-
walne. Mówiąc o realizacji licznych potocznych celów, dopusz-
cza się zarazem rozdzielenie teorii osoby (w której jest ona czymś 

9 P. Strawson, Indywidua. Próba metafizyki opisowej, Warszawa 1980, s. 99; por. 
J. Bremer, Osoba – fikcja czy rzeczywistość?, Kraków 2008, s. 58-59.
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redukowalnym) od codziennej praktyki posługiwania się tym ter-
minem (gdzie jest ona czymś nieredukowalnym).
 Z redukcją pojęcia osoby mamy najczęściej do czynienia wtedy, 
gdy jest ona traktowana jako zbiór obiektów innego rodzaju niż oso-
ba. W rezultacie przyjmuje się, że możliwe jest pełne opisanie całej 
rzeczywistości bez użycia pojęcia osoby. Osoby nie są wtedy żadny-
mi właściwymi obiektami, indywiduami, a wypowiedzi o nich lub 
o ich jaźniach mogą zostać zastąpione np. wypowiedziami o przed-
stawieniach lub zespołach przedstawień. Rozwiązania antyreduk-
cjonistyczne podkreślają odrębność pojęcia osoby.
 Pojawia się więc swoiste napięcie: z jednej strony każdy z nas 
jest przekonany z perspektywy pierwszej osoby, że on sam, jego 
własna jaźń, są czymś faktycznie istniejącym, czymś jedynym, trud-
no definiowalnym, lecz użytecznym w praktyce wyjaśniania i opi-
sywania nas samych i naszych wolnych działań. Myślimy o sobie, 
że – w odróżnieniu od zwierząt – jesteśmy kimś szczególnym, ob-
darzonym wolną wolą, świadomością, cechującym się psycholo-
giczną jednością. Z drugiej strony liczni naturalistyczni filozofowie, 
psychologowie i neurolodzy twierdzą, powołując się na perspek-
tywę trzecioosobową, że tak rozumianej jaźni w rzeczywistości nic 
nie odpowiada, a od strony wyjaśniania może być traktowana jako 
użyteczna teoretyczna fikcja, podobnie jak teoretyczną fikcją jest 
np. środek ciężkości jakiegoś ciała. 

2. Wolna wola osoby

Naturalistyczne pytanie o osobę i jej status rodzi się na styku po-
tocznego i neuronaukowego poglądu. To samo pojawia się przy py-
taniu o wolną wolę osoby. 
 Z jednej strony nie mamy jednoznacznej definicji wolnej woli. 
Filozofowie definiują ją różnie. W języku potocznym rozumie się 
przez nią coś innego aniżeli w prawie czy psychologii naukowej. 
Znany jest filozoficzny spór z determinizmem, który można okre-
ślić jako tezę, że w każdym punkcie czasowym istnieje dokładnie 
jedna fizycznie możliwa przyszłość 10. Silny determinizm uznaje, że 
wola (decyzje, motywy) jest wprawdzie przyczyną działania, sama 

10 Por. P. v. Inwagen, An essay on free will, Oxford 1986, s. 3.
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jednak jest zdeterminowana i wpleciona w pozbawiony luk zwią-
zek przyczynowy. J. Locke przyjmował, że gdy chodzi o akty woli, 
to człowiek nie jest wolny 11. D. Hume wykazuje, że dyskusji mię-
dzy determinizmem a indeterminizmem na temat wolnej woli nie 
da się rozstrzygnąć empirycznie. Wolność oznacza możność postę-
powania zgodnie ze swoją wolą, bez określenia, czy wola jest wolna 
lub jej nie ma 12.
 Z drugiej strony jakoś sobie bez takiej definicji radzimy. Dlacze-
go aktualnie siedzę przed komputerem i piszę, zamiast robić coś 
innego? Zacząłem pisać, bo sam tego chciałem lub ktoś mnie po-
prosił o tekst. Gdy za kilka godzin będę niezadowolony z tego, że 
siedziałem przed komputerem, mogę powiedzieć, sam sobie jestem 
winien, mogłem bowiem wykonać różne inne czynności. 
 W życiu potocznym odróżniamy bez problemu pomiędzy dzia-
łaniami podjętymi z wolnej decyzji, a działaniami, do których zo-
staliśmy przymuszeni. Mamy uczucie swobodnego działania, gdy 
sami możemy określić, czy i kiedy działamy. Nie jesteśmy skazani 
na to, aby ślepo ulegać swoim nastrojom lub potrzebom. Potrafi-
my się zdystansować od naszych życzeń, potrafimy przeciwstawiać 
się naszym nałogom itd. Podobnie traktujemy inne osoby, także 
jako odpowiedzialne za swoje działania. Dziękujemy im, gdy nam 
pomogły, a gdy nas skrzywdziły, zakładamy, że mogły postąpić 
inaczej. 
 Wolność, autonomia woli jest wolnością chcenia tego, czego 
pragniemy. Przez pojęcie wolności woli rozumiemy istnienie ludz-
kiej woli, której decyzje nie są wywołane ani okolicznościami ze-
wnętrznymi, ani naturą działającej osoby. Wola jest wolna od takich 
okoliczności, przynajmniej według poglądów głosicieli absolutnej 
wolnej woli. Tak rozumiana wolność woli jest podstawą naszego 
życia społecznego i systemów prawnych, choć w naukach przy-
rodniczych jest stawiana pod znakiem zapytania. Genetyk Francis 
Crick – laureat Nagrody Nobla – pisze w swojej książce Zadziwiająca 
hipoteza: nauka w poszukiwaniu duszy:

11 Por. J. Locke, Rozważania na temat rozumu ludzkiego, II.19.23 [s. 334].
12 Bez przyjęcia wolnej woli trudno by było dokonać moralnej oceny naszych 

działań. Wolna wola stanowi również istotne założenie dla religijnego pojęcia 
grzechu. Jeśli nie jesteśmy wolni (lub jesteśmy jedynie w sposób ograniczony 
wolni), to nie jesteśmy także odpowiedzialni za grzeszne decyzje czy wynikające 
z nich czyny. Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, § 1853.
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Ty, twoje radości i smutki, wspomnienia i zamierzenia, odczucie włas-
nej tożsamości i wolna wola, wszystko to w rzeczywistości nie jest ni-
czym więcej aniżeli sposobem, w jaki zachowuje się ogromny zbiór ko-
mórek nerwowych i należących do niego molekuł 13.

 Osoba z jej argumentami, radościami i smutkami nie jest niczym 
więcej jak zbiorem komórek nerwowych. Świadome procesy umy-
słowe są procesami w mózgu. Nasze poczucie bycia wolną osobą 
jest jedynie produktem ubocznym procesów mózgowych, a sama 
wola nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie mózgu. 
 Poniżej przedstawimy najpierw eksperymenty B. Libeta, które są 
szeroko dyskutowane w związku z naukowym pytaniem o wolną 
wolę. Następnie omówimy poglądy dwóch autorów – W. Singera 
i G. Rotha, którzy powołują się na te badania, twierdząc, że wolność 
woli jest iluzją.

3. Doświadczenie Benjamina Libeta

W latach 80-tych minionego wieku neurobiolog B. Libet przepro-
wadził znane doświadczenia mające odpowiedzieć na pytanie, czy 
nasze decyzje są podejmowane z wolnej woli. Za cel stawiał sobie 
obiektywne wykazanie istnienia wolnej woli. Dlatego starał się wy-
kluczyć jakiekolwiek bodźce zewnętrzne, mogące wpłynąć na ba-
dane osoby, a one same miały się starać, aby w czasie eksperymentu 
miały poczucie, że dokonują odpowiednich działań z własnej inicja-
tywy. Osoby przebywały w spokojnym otoczeniu, a ich zadanie po-
legało na spontanicznym wykonaniu szybkiego ruchu palcem, bez 
wcześniejszego planowania lub skupienia się na tym, kiedy tego 
dokonają 14. Podczas eksperymentu na ich głowach umieszczono 
elektrody EEG, za pomocą których mierzono aktywność mózgu. Ba-
dani mieli patrzeć na specjalną tarczę zegarową, wykonać nieznacz-
ny ruch ręką lub palcem (tzw. „działanie dobrowolne”). Moment 
czasowy wykonania ruchu mogli dowolnie wybrać. Libet stwier-
dził, że już przed wykonaniem ruchu w mózgu zachodzi powolna 

13 F. Crick, Was die Seele wirklich ist: die naturwissenschaftliche Erforschung des 
Bewusstseins, München 1994, s. 17.

14 Por. B. Libet, C.A. Gleason [i in.], Time of conscious intention to act in relation to 
onset of cerebral activity (readiness-potential), „Brain” 106 (1983), s. 623-642.
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elektryczna zmiana, która jest oznaką przygotowania wolitywnego 
ruchu. Nazwał ją potencjałem gotowości (PG). Dla każdego ruchu 
ręką lub palcem mierzono trzy momenty czasowe: początek ruchu 
(ustanowiony jako punkt zerowy na skali czasu), początek pojawie-
nia się potencjału gotowości i odczucie ruchu albo (w innej serii ba-
dań) decyzję o wykonaniu ruchu. 
 Czasami potencjał gotowości (PG) wyprzedzał faktyczną czyn-
ność podmiotu aż o jedną sekundę. Kiedy dokładnie pojawia się 
świadome życzenie poruszenia ręką, jeśli już przed nim da się 
w mózgu stwierdzić obecność elektrycznego impulsu? Aby odpo-
wiedzieć na to pytanie, Libet użył wspomnianej tarczy zegarowej 
z poruszającym się punktem świetlnym, który w ciągu 2.56 sekun-
dy przebiegał cały obwód tarczy. Podobnie do zwykłego zegara 
tarcza zawierała oznakowane 60 punktów. Każdy odstęp na tarczy 
oznaczał przy tym 43 milisekundy czasu rzeczywistego. Dzięki ta-
kiemu podziałowi możliwe było dokładne określenie odległości 
czasowych między pojawieniem się aktywności w mózgu, poja-
wieniem się świadomej woli do wykonania działania, a faktycznym 
wykonaniem działania. Badane osoby miały zapamiętać punkt cza-
sowy na tarczy zegarowej, w którym odczuły świadome życzenie 
wykonania ruchu ręką.
 Uzyskane przez Libeta wyniki pokazywały, że to mózg w sposób 
nieświadomy rozpoczynał wolne, chciane działanie, jeszcze zanim 
osoba uświadomiła sobie, że chce je wykonać. Jeśli to wyrazimy na 
osi liczbowej, to otrzymamy, że potencjał gotowości przy niezapla-
nowanej czynności pojawia się (może być zmierzony) przeciętnie 
550 ms przed dokonaniem działania, zaś osoba odczuła świadome 
życzenie dla dokonania działania dopiero 200 ms przed aktywacją 
mięśni 15.

15 Por. B. Libet, Do We Have Free Will?, „Journal of Consciousness Studies” 
6 (1999), s. 47-57. Takie same tabele podaje G. Roth; por. jego: Fühlen, Denken, 
Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, Frankfurt/M 2003, s. 520; por. także 
J. Barmeyer, Kosmos, Leben, Bewusstsein. Die Faszination des Werdens, Berlin 2008, 
s. 135.
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Potencjał gotowości (mierzony elektroencefalografem EEG) poja-
wia się zatem zawsze przed subiektywnym odczuciem podjęcia 
decyzji, następnie pojawia się odczucie ruchu i w końcu pojawia 
się mierzony elektromiografem (EMG) 16 ruch ręki lub palca. Ekspe-
rymenty pokazały, że to nie świadoma wola decyduje o działaniu, 
lecz aktywność mózgu, która wyprzedza działanie. Pojawia się ona 
(może być mierzona) już o ok. 350 ms przed odczuciem świadomej 
woli. Uzyskane wyniki nasuwają pytanie o to, jaką funkcję w ogóle 
pełni świadoma wola w naszych działaniach.
 Libet zaproponował dodatkowy eksperyment, w którym świa-
doma wola miała wpłynąć na uruchomiony proces wolitywny. Wol-
na wola może powstrzymać wykonanie działania po wystąpieniu 
potencjału gotowości. Tę zdolność świadomej woli (prowadzącą do 
przerwania rozpoczętego wolitywnego procesu) nazwał funkcją 
veta. Libet doszedł do wniosku, że wprawdzie nie sterujemy świa-
domie własnymi działaniami, ale wolna wola może pełnić funkcję 
kontrolną, tzn. postawić veto i w ostatnim momencie przerwać dzia-
łanie (wykonanie ruchu). Pytaniem pozostaje, czy veto dla działa-
nia to stan mentalny niepoprzedzony potencjałem gotowości? Czy 
możemy świadomie zmienić podjętą nieświadomie decyzję? Jeśli 

16 Elektroencefalograf (EEG) zapisuje słabe sygnały elektryczne, zarejestro-
wane jednocześnie w różnych miejscach skóry czaszki, które wyrażają fazy 
i rytmy nazywane również falami mózgowymi. Elektromiograf (EMG) mierzy 
biopotencjały występujące podczas pracy mięśni, umożliwiające określenie koor-
dynacji mięśniowej (np. synchronizację pobudzenia mięśni); są one wytwarzane 
jako sygnały elektryczne i mogą być pobierane na powierzchni ciała za pomocą 
elektrod powierzchniowych. EEG jest wytwarzany na powierzchni czaszki jako 
wynik aktywności elektrycznej komórek nerwowych w mózgu. EMG określa 
aktywność elektryczną mięśni. Por. K. Walsh, Neuropsychologia kliniczna Walsha, 
tłum. B. Mroziak, Gdańsk 2008, s. 85. Por. W.G. Bradley [i in.], Neurologia w prak-
tyce klinicznej, red. wyd. pol. A. Prusiński, Lublin 2006, s. 592-626.
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tak, to Libet przypisuje świadomości zdolność wpływania na stany 
fizyczne.
 Także tutaj Libet sugeruje, że funkcja veta może być wynikiem de-
terministycznych procesów zachodzących w mózgu. Oznaczałoby to, 
że osoba nie kierowałaby świadomie swoim działaniem, lecz uświada-
miałaby sobie nieświadomą decyzję. Wolność woli nie byłaby, według 
wyników tego eksperymentu, żadnym świadomym rozpoczęciem 
wolitywnego działania, lecz kontrolą wolitywnego działania.
 Rezultaty uzyskane przez Libeta zdają się przeczyć jego intencji, 
z jaką rozpoczynał badania nad wolną wolą. Eksperymenty poka-
zały – tak je przynajmniej interpretują naturaliści – że świadoma 
wola nie zapoczątkowuje działania. Co najwyżej może jedynie na 
nie wpłynąć lub je przerwać. Eksperymenty Libeta byłyby zatem 
empirycznym dowodem na nieistnienie wolnej woli.
 Krytycy tego stanowiska wskazywali, że dowolne działania 
z zasady nie nadają się do bycia wymownymi empirycznymi ar-
gumentami przeciwko wolnej woli. Jeśli chcemy uratować wolną 
wolę, mamy dwie możliwości: skrytykować metodologicznie eks-
peryment Libeta albo zakwestionować jego wnioski. W pierwszym 
przypadku da się wskazać na małą liczbę osób poddanych ekspe-
rymentowi, a także praktykę mieszania czasów mierzonych obiek-
tywnie z stwierdzanymi subiektywnie. Pojęcie „wolności woli” nie 
ogranicza się jednak wyłącznie do momentalnych działań, jak było 
to badane w przedstawionych eksperymentach, lecz dotyczy tak-
że kompleksowych, długofalowych moralnych decyzji. Tak np. de-
cyzja pomocy zranionemu człowiekowi zapada o wiele wcześniej, 
aniżeli jest to przedstawione w eksperymentach, które zajmują się 
momentalnymi działaniami woli. Na razie nie potrafimy podać do-
kładniejszych empirycznych danych o takim kompleksowym dzia-
łaniu woli. To, czy pomożemy zranionemu człowiekowi lub go zo-
stawimy, jest określone przez nasze wychowanie i charakter. Cechy 
osobowościowe i charakteru tworzą się już we wczesnym dzieciń-
stwie, tzn. w punkcie czasowym, w którym nie ma jeszcze wytwo-
rzonego reflektującego i świadomego ja, które by było zdolne do 
podejmowania wolnych decyzji 17.

17 Por. G. Roth, Neurowissenschaftliche Grundlagen des Bewußtseins, w: M.  Pauen, 
G. Roth, Neurowissenschaften und Philosophie. Eine Einführung, München 2001, 
s. 155-209 [s. 202-206].
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 Centralne jednak wydaje się pytanie, jaki model świadomości na-
leży przyjąć, aby można było mówić o czasowym punkcie podjęcia 
decyzji. Gdy pytamy o punkt czasowy t, w którym zapada decyzja 
o poruszeniu palcem, to wychodzimy od jakiejś centralnej organi-
zacji w mózgu, która decyduje o poruszeniu odpowiednich mięśni. 
Bez takiego centralnego miejsca trudno skonstruować jednoznacz-
ne następstwo czasowe. Właśnie istnienie tego rodzaju centrali jest 
odrzucane przez wielu kognitywistów; zamiast tego przyjmuje się 
pewną ilość paralelnych procesów, które w dużej mierze przebie-
gają autonomicznie i koordynują się wzajemnie. Odpowiada temu 
także sporządzony przez Dennetta model wielu szkiców 18.

4. Argumentacja za deterministyczną interpretacją 
eksperymentów Libeta 

Poniżej przedstawimy stanowiska dwóch filozofujących neurolo-
gów, które jednocześnie należą do dominujących w dyskusjach nad 
naturalizacją wolnej woli. 

4.1. Gerhard Roth 

Willensfreiheit im starken „alternativistischen” oder „libertarischen” 
Sinne dieses Begriffs, nämlich der freien Verursachung meiner Han-
dlung durch meinen Willen und faktischen Alternativismus, gibt es 
nicht 19.

Roth wychodzi od omówienia trzech kryteriów wolności woli po-
danych przez I. Kanta: 
 a) możliwości działania inaczej (w tych samych warunkach mo-
głem także działać inaczej);
 b) rozumności (tzn. działanie z dobrych racji, a nie z fizycznych 
przyczyn czy przymusu);

18 Model ten omawiam dokładnie w: Jak to jest być świadomym, Warszawa 
2005, s. 170-179.

19 G. Roth, Fühlen, Denken, Handeln, dz. cyt., s. 530.

Spór...17 
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 c) autorstwa (mogę rozpocząć jakieś działanie, nie podlegając ze-
wnętrznym przyczynom) 20.
 Roth uważa, że dla kryterium a) nigdy nie da się znaleźć dowo-
du, gdyż ta sama sytuacja (w której dokonano decyzji), nie może 
się dokładnie powtórzyć, a zatem nie da się potwierdzić możliwo-
ści działania inaczej. Kryterium b) także nie da się utrzymać, gdyż 
nie potrafimy przejrzeć kompleksowego splotu przyczyn, z które-
go wypływają nasze działania. Racje są jedynie przyczynami, któ-
re sami sobie przypisujemy, ponieważ nie mamy wglądu w rzeczy-
wiste, przyczynowe początki. Przypisywanie sobie samym czegoś 
wzmaga w nas poczucie, że w wolny sposób czegoś chcemy 21. Kry-
terium c) również da się zanegować. Jeśliby ono faktycznie obowią-
zywało dla wolnej woli, to byłoby nie do pomyślenia. Aktywności 
mózgu, konieczne dla jego obowiązywania, nigdy nie zostały wy-
kazane, a ponadto nic nie wskazuje na to, że możemy być autorami 
działania, sami nie podlegając innym przyczynom. 
 Dlaczego jednak mamy tak silne odczucie bycia wolnym? Moje 
działanie, według Rotha, nie jest wolne dlatego, że mi się wolne wy-
daje. Z nieprzewidywalności ludzkiego działania nie wynika z lo-
giczną koniecznością to, że jest ono wolne. Zachowań wielu innych 
systemów nie da się przepowiedzieć, chociaż funkcjonują w ściśle 

20 Por. tamże, s. 20, 500-501, 518-524. Stanowisko późnego Kanta na temat 
wolności woli wymaga – chociażby wstępnych – doprecyzowań. Z jednej strony 
znajdujemy w nim deterministyczne tezy: „Każde działanie jako zjawisko, o ile 
wytwarza pewne zdarzenie, jest samo zdarzeniem lub wypadkiem zakładają-
cym inny stan, w którym występuje przyczyna i w ten sposób wszystko co się 
dzieje jest tylko dalszym ciągiem szeregu i nie jest w nim możliwy żaden począ-
tek, który by zachodził sam z siebie” (I. Kant, Krytyka czystego rozumu, Warszawa 
1957, A543/B571). Z drugiej strony zawiera też tezy potwierdzające istnienie wol-
nej woli. Podobnie do libertianów Kant jest przekonany, że ludzie są wolni, gdyż 
są zdolni do „wytworzenia czegoś niezależnie od owych przyczyn naturalnych, 
a nawet wbrew ich mocy i wpływowi” (A534/B562). Godząc powyższe stano-
wiska, Kant odróżnia wolność praktyczną, gdy decyzje osoby nie są określone 
przez „popędy zmysłowe”, lecz przez rozum (por. A802/B830), a tym samym 
zbliża się do Locke’a pojęcia wolności. Wolność praktyczną można wykazać em-
pirycznie i jest ona do pogodzenia z przyczynowym zdeterminowaniem (A803/
B831). Wolność trancendentalną Kant opisuje jako „domagającą się niezależno-
ści samego tego rozumu (w odniesieniu do jego przyczynowości rozpoczyna-
nia szeregu zjawisk) od wszystkich przyczyn określających” (tamże). Decyzje są 
praktycznie wolne, o ile wynikają z rozważań rozumowych. Decyzje są wolne 
transcendentalnie, o ile rozważania te są same wolne.

21 Por. G. Roth, Fühlen, Denken, Handeln, dz. cyt., s. 528-535.
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zdeterminowany sposób. „Wydaje się, że w fizykalnym świecie 
(obejmującym mózg) nie ma indeterminizmu w sensie ścisłym 22”. 
Związek między wolą, aktem woli i działaniem nie wynika ze sche-
matu wyjaśniania obecnego w psychologii potocznej. Ani nie musi 
nastąpić akt woli, aby jakieś działanie wydawało nam się spowo-
dowane wolą, ani z obecności woli (czy z aktu woli) nie wynika 
koniecznie działanie wolitywne. Nasza wola wydaje się nam wol-
na, ponieważ nie znamy początków jej powstawania, nie potrafimy 
prześledzić motywów, które ją determinują.
 Odczucie wolności woli jest dla Rotha czystym nakładaniem się 
procesów neuronalnych. Niemniej jednak nie uważa on, że czło-
wiek jest jedynie maszyną programowaną do wykonania działań, 
które są korzystne dla jego przeżycia. Jesteśmy zdolni do samooce-
ny i do samookreślania się (czyli do bycia „autonomicznymi”).
 Problemem, według Rotha, jest to, że neuronauki opisują mózg 
jako podmiot, który „decyduje”, „ocenia”, co filozofowie traktują 
jako błąd kategorialny, gdyż przypisuje się mózgowi zdolności, któ-
re sensownie są przypisywane jedynie świadomemu podmiotowi. 
Wskazują oni tym samym na brak rozróżnienia pomiędzy działa-
niem z fizycznych przyczyn a działaniem z umotywowanych racji. 
Roth uważa, że za pomocą metod empirycznych da się określić, czy 
dana osoba jest w tradycyjnym sensie wolna, czy też nie 23. Tym sa-
mym – jego zdaniem – wyrażenie „nie ja, lecz mózg decyduje” jest 
poprawne, gdyż coś takiego jak „podjęcie decyzji” jest zdarzeniem, 
którego pojawienie się można stwierdzić empirycznie.
 Roth przytacza trzy argumenty przeciwko tradycyjnemu rozu-
mieniu wolnej woli i jej wpływu na działanie osoby: 
1.  Już w XIX wieku stwierdzono, że uszkodzenie lewego płata czo-
łowego może wywołać duże trudności z używaniem języka. Po 
latach badań udało się ustalić i zlokalizować, jakie uszkodze-
nia mózgu wywołują dany rodzaj zakłóceń w funkcjonowaniu 
mowy osoby. Jednym z problemów badawczych jest – zdaniem 
Rotha – to, że jako osoby mamy trudności z widzeniem siebie 
samych jako obiektów badań, lecz mimo to musimy tak siebie 
widzieć. Konieczność połączenia perspektywy introspekcyjnej 

22 Tamże, s. 530.
23 G. Roth, Worüber dürfen Hirnforscher reden – und in welcher Wiese?, w: Hirn als 

Subjekt? Philosophische Grenzfragen der Neurobiologie, red. H.-P. Krüger, „Deutsche 
Zeitschrift für Philosophie” 15, Berlin 2007, s. 27-38 [s. 28, 32].
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i naukowej powoduje, że do tej pory nie udało się uzyskać żad-
nych zadowalających wyników badań nad wolną wolą.

2.  Krytyka deterministycznych wyjaśnień działań osoby opiera 
się na argumencie, że nasze działanie bazuje na racjach, a nie 
na przyczynach, jak to zakładają neuronaukowcy. Roth odrzuca 
tę krytykę, twierdząc, że wyjaśnienia działań nie są niczym in-
nym jak wyjaśnieniami przyczynowymi. Oznacza to, że procesy 
kognitywne, jako rozważanie racji i znajdywanie rozwiązań, są 
urzeczywistniane przez procesy w mózgu 24.

3.  Nasze mówienie o „odczuwaniu” można wyjaśnić powstaniem 
kultury i struktury języka, gdy używamy go w pierwszej i trze-
ciej osobie. Pierwszoosobowe racje, za pomocą których próbu-
jemy usprawiedliwić nasze działania, nie są przy tym w sposób 
konieczny tożsame z prawdziwymi przyczynami naszego dzia-
łania. Racje są jedynie subiektywnymi uzasadnieniami naszych 
działań i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ponieważ 
nie potrafimy obiektywnie rozplątać połączeń w naszym mózgu, 
to przyjmujemy jakieś subiektywne, uwarunkowane kulturowo 
uzasadnienie naszych działań, które nie jest ich faktyczną przy-
czyną. U podstaw naszego działania leży zawsze jakaś przyczy-
na, której dzisiaj nie potrafimy rozpoznać, i dlatego tworzymy 
sobie subiektywne racje dla wyjaśnienia zachowań.

 W swojej dyskusji z tradycyjnymi filozofami Roth powołuje się 
na eksperymenty Libeta, uznając je za istotne, tym bardziej że zo-
stały one potwierdzone przez innych neurologów – P. Haggarda 
i M. Eimera. Fakt, że dwa eksperymenty negują wolną wolę w sen-
sie aktualnego, momentalnego chcenia, jest dla Rotha wystarczają-
cy, aby uznać wyniki uzyskane przez Libeta i innych za wiążące.
 Eksperymenty Libeta i Eimera pokazują, że tzw. potencjał go-
towości, czyli mierzona aktywność mózgu wyraźnie wyprzedza 
świadomą decyzję woli. Dla Rotha oznacza to, że wolna wola nie 
istnieje w taki sposób, w jaki jest przyjmowana przez wielu filozo-
fów. Wola pojawia się wtedy, gdy działanie już zostało zapoczątko-
wane przez mózg. Tezę tę dodatkowo wspierają wyniki prostych 
prób, w których osoba możliwie szybko miała wcisnąć prawy lub 

24 Por. G. Roth, Wir sind determiniert. Die Hirnforschung befreit von Illusionen, 
red. Ch. Geyer, Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experi-
mente, Frankfurt/M. 2004, s. 218-222 [s. 220-221].
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lewy guzik, w zależności od tego, jaki bodziec wskazujący się zapa-
lił 25. Także przy tej próbie okazało się dzięki pomiarom aktywności 
mózgu, że decyzje naciśnięcia guzika zapadły jednoznacznie przed 
świadomym odczuciem działania z wolnej woli. 
 Roth proponuje neuronaukowy model działania osoby, który 
faktycznie nie dopuszcza wolnej woli. Zgodnie z nim, wszystkie 
nasze działania, świadome lub nie, są sterowane jądrami podstaw-
nymi mózgu i odwołują się do ich pamięci działania 26. Zgodnie 
z obecną wiedzą, wiele różnych motorycznych centrów (wewnątrz 
i na zewnątrz) kory mózgu musi współdziałać, aby wywołać dzia-
łania wolitywne. Mówimy tutaj o korze mózgu: korze motorycznej, 
przedmotorycznej, korze sterującej mięśniami (mięśnie mogą być 
sterowane przez mózg globalnie, a także szczegółowo). Ponadto 
dla odczucia, że osoba rzeczywiście coś chce, istotna jest aktywność 
kory przedmotorycznej. 
 Ze świadomym planowaniem jakiegoś działania skorelowa-
na jest kora przedczołowa i tylna kora płata ciemieniowego. Do-
kładnie do funkcjonowania tych struktur odwołuje się zasadniczy 
punkt argumentacji Rotha przeciwko wolnej woli. Kora przedczo-
łowa i tylna kora płata ciemieniowego nie potrafią razem skierować 
się ku centrom motorycznym. Ani drogami konwencjonalnymi, jak 
przez rdzeń kręgowy, ani żadnymi innymi. Tym samym nie jeste-
śmy w stanie poprzez świadome planowanie zrealizować jakiegoś 
wolitywnego działania, gdyż obszary odpowiedzialne za świado-
me wolitywne planowanie nie są w stanie wpłynąć na centra od-
powiedzialne za rozpoczęcie działania 27. Roth wnioskuje stąd, że 
to nie obszary kory mózgowej, lecz jądra podstawne mają udział 
w naszym działaniu. Jądra te leżą poza płatami kory mózgowej 

25 Por. G. Roth, Wir sind determiniert. Die Hirnforschung befreit von Illusionen, dz. 
cyt., s. 219. Por. G. Roth, Fühlen, Denken, Handeln, dz. cyt., s. 519-520.

26 Por. G. Roth, Fühlen, Denken, Handeln, dz. cyt., s. 466-468, 482-484, „Dabei 
ist davon auszugehen, dass die Basalganglien (die vor allem mit dem Striatum 
einen beachtlichen Raum in Gehirn einnehmen) entweder selbst den Gedächtni-
sort für diese Zwecke darstellen, ... oder zumindest einen sehr schnellen Zugriff 
auf  einen Gedächtnisort haben” (tamże, s. 484).

27 „Ohne die ‚Mitwirkung’ der subcortikalen Zentren in den Basalganglien 
und im limbischen System könnten wir Willenshandlungen nicht ausführen. 
Hierdurch soll gewährleistet werden, dass alles, was wir bewusst oder unbe-
wusst beabsichtigen und schließlich auch tun, stets im Einklang mit userer un-
bewussten kognitiven und emotionalen Erfahrung stattfindet” (tamże, s. 493).
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i mają  bezpośrednie dojście od centrów motorycznych oraz są od-
powiedzialne za niedokładne ruchy motoryczne. Jądra te działają 
jednak nieświadomie. Stąd nasuwa się przypuszczenie, że w ją-
drach podstawnych jest obecny jakiś rodzaj pamięci dotyczącej 
działania, a kora motoryczna nie potrafi rozpocząć żadnego dzia-
łania bez udziału jąder podstawnych – obojętnie jak silna może być 
wola działania. Każde nasze działanie – świadome czy nie – jest tu 
wywołane i stąd sterowane. Tym samym nie do utrzymania jest wy-
obrażenie o wolnej woli.
 Jądra podstawne są z kolei sterowane przez system limbiczny, 
który również pracuje nieświadomie, a więc bez udziału wolnej woli 
(nie mamy świadomego wpływu na pamięć jąder podstawnych). 
Szczególnie należy się przyjrzeć jądru migdałowatemu (odpowie-
dzialnemu za doświadczenia emocjonalne) i hipokampowi. Do roz-
poczęcia lub zaniechania działania dochodzi na skutek informacji 
prowadzonych z jądra migdałowatego do kory mózgowej. Przeciw-
nie do tego hipokamp jest odpowiedzialny za organizację zdarzeń 
i łączy je z każdorazowymi doświadczeniami. Jądra migdałowate 
i hipokamp współdziałają, hipokamp zestawia czasowo i przestrzen-
nie doświadczenia, ocenione emocjonalnie w jądrze migdałowatym. 
Połączenie systemu limbicznego z jądrami podstawnymi prowadzi 
do tego, że przy życzeniach i zamiarach zawsze owa nieświadomie 
pracująca pamięć doświadczalna ma pierwsze słowo przy powsta-
waniu i ostatnie słowo przy formowaniu ostatecznej decyzji. Hipo-
kamp odpowiada za życzenia i zamiary. Jest on jedynie powiązany 
z jądrami podstawnymi, więc nasze życzenia i zamiary pozostają 
do jakiegoś czasu nieświadome. Ostateczna decyzja zapada już do 
dwóch sekund przed tym, zanim spostrzeżemy, że decyzję tę świa-
domie realizujemy i chcemy wykonać wolitywne działanie.

4.2. Wolf Singer

Pracujący we Frankfurcie nad Menem neurofizjolog W. Singer zaj-
muje deterministyczne stanowisko w sprawie pytania o ludzkie za-
chowanie i jego przyczyny. Poniżej przedstawimy dwa zasadnicze 
punkty jego argumentacji.
 1. Singer powołuje się na wykazaną eksperymentalnie formę 
samoorganizacji przy powstawaniu systemu nerwowego, która 
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umożliwia koherentne (spójne) powiązania w jedno różnorakich 
wrażeń. 

Topologia i funkcjonalność połączeń [neuronów, J.B.] tworzą razem 
„funkcjonalną architekturę” systemu nerwowego i opisują zupełnie 
jego działanie 28.

Topologiczna organizacja systemu nerwowego odzwierciedla 
„wiedzę”, którą ten zdobywa w interakcji ze swoim otoczeniem, 
postępując według heurystycznej metody prób i błędów. W tym 
celu, szczególnie we wczesnym stadium rozwoju człowieka, mózg 
tworzy mnóstwo połączeń synaptycznych, z których jedynie część 
sprawdza się funkcjonalnie, a pozostałe zostają wyciszone. Co do 
tego panuje wśród naukowców zgoda. Singer pyta, według ja-
kich kryteriów jakieś połączenie synaptyczne zostaje zachowane, 
wzmocnione lub wyeliminowane. Odpowiadając, przyjmuje, że 
sygnały elektryczne przenoszące wzbudzenia neuronów równo-
cześnie przenoszą informację o samym systemie neuronów. Infor-
macja o tym, kiedy jakaś synapsa jest używana, pomaga systemowi 
wzmacniać jedne połączenia i wyłączać inne. Rozwijający się wraz 
z rozwojem dziecka mózg tworzy oraz sprawdza ogromną ilość po-
łączeń synaptycznych, zmieniając tym samym siebie i swój stan we-
wnętrzny 29. Tworzy się swoista samoorganizująca się spirala coraz 
bardziej kompleksowych uwarunkowań pomiędzy już osiągniętym 
stanem rozwoju a stanem następnym. Proces samoorganizacji wy-
korzystuje docierające sygnały i umożliwia powstawanie ze skrom-
nej ilości genetycznych instrukcji tak kompleksowych struktur jak 
mózg. Podobieństwo sygnałów bądź też czasowa korelacja przeka-
zywanych aktywności stanowi kryterium selekcji dla wzmacniania 
wybranych połączeń. Ujęcie w jedno danych sygnałów udaje się, 
gdy odpowiednie synapsy zostają wzmocnione, a inne osłabione.
 Zdaniem Singera, to, co nazywamy ludzkim, obdarzonym wol-
nością Ja, mogło się rozwinąć jedynie we wspólnym rozwoju ro-
dzaju ludzkiego. W przebiegu ewolucji sposoby funkcjonowania 
komórek nerwowych pozostają takie same. Substancje służące 

28 W. Singer, Der Beobachter im Gehirn: Essays zur Gehirnforschung, Frankfurt 
2002, s. 202.

29 Jako przykład funkcjonowania kryterium selekcji dla konsolidacji połączeń 
nerwowych Singer podaje rozwój oka; por. tamże, s. 126. 
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przekazywaniu „bodźców” w komórkach nerwowych są takie same 
(sod, wapń, magnez, kwas y-aminomasłowy, kwas L-glutamino-
wy 30) i spotykamy je w komórkach różnych istot – od ślimaka do 
człowieka. Co jest zatem specyficznego w ludzkim mózgu? Od-
znacza się on szczególnie wielką ilością szarej masy, tzn. komórek 
nerwowych znajdujących się w korze mózgowej, które posiada-
ją najczęściej synapsy zawierające NMDA. Obecność tych synaps 
gwarantuje niezawodny przekaz informacji 31. Tworzą one system 
komórek nerwowych, posiadających połączenia na różnych płasz-
czyznach i skorelowanych ze świadomością. 
 2. Singer stawia hipotezę, że nasze potoczne doświadczenie Ja 
jest konstruktem kulturowym: 

Hipoteza, którą zamierzam przedyskutować, brzmi, że doświadczenie 
bycia autonomicznym, subiektywnym Ja jest oparta na konstruktach 
kulturowych (społecznych), rozwiniętych w czasie naszej ewolucji kul-
turalnej. Pojęcia Ja miałby tym samym ontologiczny status rzeczywisto-
ści społecznej 32.

 Singer przyznaje, że odczuwana wolność woli wpływa na nasze 
działania. Mimo to wolność woli nie współbrzmi w żaden jedno-
znaczny sposób z funkcjami mózgu. Procesy neuronalne są zdeter-
minowane, a ponieważ ani subiektywne odczucia, ani uczucia nie 
są przedmiotem badań naukowych, więc subiektywność odczucia 
wolnej woli nie może się pokrywać z ustalonymi procesami neuro-
nalnymi. Ten konflikt perspektyw przedstawia jeden z większych 
problemów przy pytaniu o wolność woli. Kształtowanie się funkcji 
mózgu następuje, zdaniem Singera, pod silnym wpływem otocze-
nia i jest określone przez doświadczenie. Według Singera, następu-
jące argumenty przeczą wolnej woli. 
 i) Na nasze działania wpływa cała sieć różnorakich fakto-
rów, której na razie nie potrafimy ani zanalizować, ani się z niej 
wyzwolić. A ponieważ nasze spojrzenie na rzeczywistość tkwi 

30 Wspomniane kwasy są ważnymi neuroprzekaźnikami – związkami umoż-
liwiającymi przekazywanie impulsów nerwowych. Por. M. Pąchalska, Neuropsy-
chologia kliniczna, Warszawa 2007, t. 1, s. 119.

31 NMDA – N-Methyl-D-aspartic acid. Receptory NMDA przewodzą jony 
sodu, potasu i wapnia, por. E.J. Gorzelańczyk [i in.], Funkcjonalny model symula-
cyjny zespołu synaps zapamiętujących komórki piramidowej hipokampa, „Bio-Algorit-
hms and Med-Systems” 1, 1/2 (2005), s. 217-220 [s. 218].

32 Por. W. Singer, Der Beobachter im Gehirn, dz. cyt., s. 73.



265Współczesne naturalistyczne koncepcje osoby i jej działania

w subiektywnym punkcie widzenia, mamy skłonność twierdzić, iż 
mamy wolną wolę. Odczucie to jest jednak tylko iluzją, a pojęcie 
wolnej woli jest jedynie pojęciem zastępczym i wyraża tylko naszą 
niewiedzę. Jako ludzie używamy wielu pojęć zastępczych.
 ii) Obserwując przebieg niektórych chorób psychicznych, np. 
schizofrenii, widzimy, że cierpiące na nią osoby nie czują się wolne, 
lecz kontrolowane i sterowane. Przyczyny tego stanu leżą w aktyw-
nościach kory mózgu, co wskazuje, że uczucie wolności jest wy-
wołane zdeterminowanymi procesami. Singer zaznacza, że osobi-
ste doświadczenie wolności jest całkowicie realne, uważa jednak, 
że odczuwana autonomia umysłu bazuje wyłącznie na podłożu 
neuro nalnym i na przekazach kulturowych, nie mając nic wspólne-
go z rzeczywistością. 

5. Podsumowanie

Badania mózgu zmieniają w szybki sposób nasz obraz osoby, a tym 
samym podstawy naszej kultury oraz naszych etycznych i politycz-
nych decyzji. Gerhard Roth i Wolf Singer wskazują, że procesy neu-
ronalne wyprzedzają czasowo uświadamianie sobie czegoś przez 
podmiot. Tym samym są one, ich zdaniem, właściwymi przyczyna-
mi świadomych decyzji. Roth podkreśla, że nieświadomie działają-
ca pamięć emocjonalna nie tylko wyprzedza pojawienie się naszych 
pragnień i zamiarów, lecz ma także ostatnie słowo w podjęciu de-
cyzji o tym, czy to, co zostało zamierzone, ma również zostać zre-
alizowane. Decyzja ta zapada ok. 2 sekundy przed tym, zanim ją 
świadomie dostrzeżemy i podejmiemy wolitywną decyzję o wyko-
naniu działania.
 Wyniki prac Rotha mogą prowadzić do koncepcji „pustej osoby”, 
która szuka sensu życia, lecz nie może go znaleźć. Uczucia miłości, 
nadziei, solidarności zaczynają tracić swoje tworzące kulturę zna-
czenie i stają się czymś dodatkowym do czysto neuronalnych zda-
rzeń. Tak rozumiany determinizm prowadzi w końcowym efekcie 
do braku odpowiedzialności za działanie, gdyż leżące u jego pod-
staw prawa przyrody nie dopuszczają żadnej wolności działania. 
System prawny, zakładający dziś ludzką wolność woli i działania, 
musiałby zrezygnować z moralnego pojęcia winy, a respektowanie 
prawa oprzeć na całkiem innych wzorcach oceniania. 
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 Z jednej strony w tezach Singera pobrzmiewa zdanie Spinozy: 
„Wola nie może być nazwana wolną przyczyną działania, lecz jedy-
nie konieczną” 33, a badania ludzkiego mózgu są równoważne z ba-
daniami antropologicznymi. W mózgu jest bowiem złożone wszyst-
ko, co czyni nas ludźmi: „osoba”, „jaźń”, „Ja” – wszystko to da się 
zredukować do zjawisk fizjologicznych w centralnym systemie ner-
wowym. Z drugiej strony Singer odrzuca negatywne konsekwencje 
takiego rozumowania, powołujące się np. na czysty determinizm 
i przymusowe leczenie osób chorych psychicznie. Z jednej strony 
Singera hipoteza samoorganizacji nie potrzebuje żadnego ingerują-
cego umysłu lub ducha, z drugiej strony podkreśla on rolę kultury 
i dyskursu filozoficznego.
 Singer jest nam winien odpowiedź na pytanie, czy postulowana 
przez niego forma samoorganizacji jest jedyną w mózgu i czy wystę-
puje faktycznie w tej formie, w jakiej on ją przedstawia. Ostatecznej 
odpowiedzi dzisiaj nie znamy, ale możemy jej oczekiwać od nauk 
przyrodniczych. Dopiero wtedy będzie można jednoznacznie zre-
zygnować z pojęcia świadomego umysłu i związanej z nim wolnej 
woli. Uprawiana obecnie fizjologia mózgu nie potrafi wyjaśnić cho-
ciażby zasad przebudowy neuronalnych połączeń w mózgu. Neu-
ronaukowcy mogą – dostępnymi im dzisiaj metodami – dokładnie 
badać mózg, lecz nie spotkają tam przeżyć podmiotu związanych 
z wolną wolą. Mogą oni badać organiczne podstawy tych prze-
żyć, lecz nie same przeżycia. Przeżycia bycia wolnym, posiadania 
wolnej woli są nam dostępne jedynie z perspektywy wewnętrznej 
(pierwszoosobowej), w zewnętrznej perspektywie nauk przyrodni-
czych po prostu nie występują. Można ponadto przyjąć kompatybi-
listyczne pojęcie wolności woli, mówiąc, że tylko przy określonych 
założeniach jest ona sprzeczna z determinizmem i że owe założenia 
nie muszą być akceptowane. Długotrwałe decyzje podmiotu, nasta-
wienia do istotnych kwestii życiowych, poczucie winy, wstydu nie 
dadzą się obserwować w mózgu za pomocą rezonansu magnetycz-
nego czy emisji pozytronowej. 
 Używany przez neuronaukowców Rotha i Singera język su-
geruje, jakoby mózg – centralny system regulujący organizmu, 

33 B. Spinoza, Die Ethik, Stuttgart: Reclam, 1977, cz. I. Teza 32, tłum. J. Bremer. 
Dla Spinozy nie ma wolnej woli, gdyż ludzki umysł jest zdeterminowany w swo-
im chceniu przez inne przyczyny aniżeli on sam.



267Współczesne naturalistyczne koncepcje osoby i jej działania

używany przez osobę także do wyobrażania sobie czegoś, prze-
żywania i świadomego działania – faktycznie uskuteczniał to, co 
potocznie nazywamy „osobą”, „jaźnią”, „Ja” lub „świadomie pod-
jętym działaniem”. Potocznie rozumiane działania zostają tym sa-
mym odizolowane od klasycznie rozumianej osoby i przypisane 
jednemu z jej organów. Pomija się przy tym fakt, że tradycja filo-
zoficzna wszystkie te cechy przypisuje osobie lub indywiduum, co 
znalazło także swoje odbicie w języku potocznym. Można zaryzy-
kować stwierdzenie, że – według Rotha i Singera – mózg wykonu-
je te funkcje, które u Kartezjusza uskutecznia substancja myśląca. 
Można powiedzieć, że Roth i Singer mają nadzieję, iż „upsycho-
logicznienie” mózgu będzie prowadziło do zmiany dzisiejszego 
myślenia o osobie. Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje, czy takie 
upsychologicznienie mózgu wiedzie rzeczowo ku nowemu obrazo-
wi osoby, czy też będzie ono oznaczało regres, tzn. cofnięcie się do 
czasu przed powstaniem obrazu człowieka, zbudowanego na do-
tychczasowych osiągnięciach antropologii, psychologii naukowej 
i psychiatrii.
 Innymi słowy: w tym, co powiedziano, nie kwestionujemy na-
ukowych osiągnięć Libeta, Rotha czy Singera. Ich prace przyczynia-
ją się niewątpliwie do zrozumienia tego skomplikowanego systemu, 
jakim jest mózg ludzki, a tym samym przyczyniają się do rozwoju 
nauk kognitywnych. Pytanie, jakie wobec ich osiągnięć naukowych 
należy zadać, dotyczy relacji pomiędzy zagadnieniami (pytaniami) 
empirycznymi a pojęciowymi. Neuronaukowcy dokonują znaczą-
cych odkryć związanych z fizjologicznymi mechanizmami, wywo-
łującymi takie osobowe zdolności, jak: myślenie, przypominanie, 
wyobrażanie, świadome działanie, lecz sprawa staje się mniej jasna, 
gdy zaczynają oni utożsamiać owe mechanizmy z filozoficznie lub 
psychologicznie opisywanymi zdolnościami osoby.
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Krzysztof Duda
Akademia Ignatianum w Krakowie

Osoba w myśli Mikołaja Bierdiajewa

Wstęp

Myśl rosyjska, która – w całej swojej rozciągłości – wpisuje się 
w euro pejską tradycję filozoficzno-kulturową 1 stanowi ciekawy, 

1 Przy badaniach nad myślicielami rosyjskimi wielu specjalistów z tej dzie-
dziny używa słowa „myśl” zamiast „filozofia”. Dyktowane jest to często właś-
nie inspiracjami religijnymi czy też niejednorodnością stosowanej argumentacji, 
która odbiega zasadniczo od postulatywnej ścisłości filozofii, którą deklarował 
choćby Edmund Husserl. Bardzo interesująco wypowiedział się o tym Grze-
gorz Przebinda, który uzasadnił używanie kategorii „myśl” następująco: „Myśl 
euro pejska różni się od europejskiej filozofii tym samym, czym różni się świa-
topogląd jako własność myśliciela od filozoficznego systemu jako własności 
profesjonalnego filozofa. Światopogląd ma charakter teoretyczno-praktyczny, 
co oznacza, że próbuje on dopasować myśl do historycznej praktyki. Myśl zaś, 
która stanowi przestrzeń pośrednią między literaturą a filozofią, niejako domaga 
się badania, którego pierwszą podstawę stanowi analiza konkretnego tekstu”, 
G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyj-
skiej (1832-1922), Kraków 1998, s. 6-7. Broniąc filozoficznego charakteru myśli 
rosyjskiej, Jan Krasicki bardzo trafnie określa jej specyfikę: „Myśl rosyjska nie 
uległa tak dalece posuniętemu jak na Zachodzie procesowi eliminacji problemu 
zła ze świadomości filozoficznej i kulturowej (czy wręcz metafizycznej erozji), 
sprowadzenia go do poziomu tzw. pseudoproblemów, pojmowania jako relik-
tu przeszłych epok, przedmiotu li tylko pracy analitycznej itd. (…) Cechą wy-
różniającą stosunek rosyjskiej filozofii religijnej do tego zagadnienia nadającą 
jej niepowtarzalne piękno, wydaje się jednak nie tyle nawet doskonałe dzieła 
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choć w Polsce i Europie niekiedy mało znany, wkład w dziedzi-
ctwo myśli o człowieku. Niewątpliwie jednym z jej filarów jest, uro-
dzony 1874 roku pod Kijowem, Mikołaj Bierdiajew. Bierdiajew za-
liczany jest przez historyków filozofii i kultury do nurtu filozofii 
egzystencjalnej – personalistycznej, a ściśle mówiąc, umieszczany 
jest w nurcie tzw. filozofii religijnej, której zasadniczym celem było 
łączenie elementów religijnych z filozofią, czy też podejmowanie 
problemów życia człowieka w kontekście kulturowym i szukanie 
odpowiedzi na nie tak w religii, jak i w filozofii. Ten nurt filozo-
fii rosyjskiej, który przypadał na okres obejmujący dwa trudne do-
świadczenia ludzkości; dwie wojny światowe nacechowany jest tro-
ską o człowieka w jego egzystencjalnym, czysto ludzkim wymiarze 
i stara się wskazywać na jego niezbywalną godność.
 Bierdiajew zdaje się być najbardziej reprezentatywnym filozo-
fem rosyjskim tego nurtu 2. Co więcej, ze względu na bardzo bo-
gaty dorobek jego myśl można zaprezentować szerzej i przybliżyć 
jego rozumienie człowieka i losu człowieka. Rosyjski myśliciel sam 
mówi o sobie, że jego filozofia to personalizm wolności, który zo-
rientowany jest na wolny akt twórczy człowieka jako osoby 3. 
 Bierdiajew zetknął się w swoim życiu z wieloma znanymi my-
ślicielami swojej epoki, którzy kładli nacisk na problem człowie-
ka jako osoby i jego odniesienie do Boga. Byli to wielcy Rosjanie 
z Lwem Szestowem na czele, filozofowie zachodnioeuropejscy tej 
klasy co Max Scheler, a w szczególności Jacques Maritain, który jed-
nocześnie stał się jego bliskim przyjacielem i dyskutantem nauko-
wym w towarzyskich spotkaniach naukowo-religijnych 4. 

(M. Bierdiajew), zadośćuczyniające określonym wymogom formalnym, czy sy-
stemowość ujęć, która nigdy nie była mocą stroną filozofii rosyjskiej (może poza 
filozofią W. Sołowiowa), ile odwaga, a nawet zuchwałość (tworczeskije dierznowie-
nije) – mówiąc za Bierdiajewem – z jakim rosyjscy myśliciele zarówno religijni 
jak i niereligijni podchodzili do tego zagadnienia”. J. Krasicki, Europejskość i rosyj-
skość filozofii rosyjskiej, w: Granice Europy granice filozofii. Filozofia a tożsamość Rosji, 
red. W. Rydzewski, L. Augustyn, Kraków 2007, s. 15-16.

2 Znany rosyjski historyk filozofii Mikołaj Łosski tak pisze o Bierdiajewie: 
„Bierdiajew należy do grupy myślicieli, która dąży do rozwoju światopoglądu 
chrześcijańskiego. Ich działalność stanowi najbardziej oryginalny wyraz rosyj-
skiej myśli filozoficznej”, M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, tłum. H. Paprocki, 
Kęty 2000, s. 278.

3 Zob. M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, tłum. H. Paprocki, Kęty 2002, s. 50.
4 O J. Maritainie pisze w Autobiografii filozoficznej następująco: „Maritain 

mnie oczarował. (…) Polubiłem go, co przy mojej oschłości nie zdarza się często. 



271Osoba w myśli Mikołaja Bierdiajewa

 Wracając jednak do wątku naukowego, stwierdzamy, że dwoma 
zasadniczymi pojęciami, które pojawią się w naszej rekonstrukcji są 
właśnie osoba i wolność. Jednak w żaden sposób nie wyczerpują one 
bogactwa zagadnień podejmowanych przez Rosjanina. W prezen-
towanym szkicu postaramy się przyjrzeć, i przybliżyć w wielkim 
skrócie rozumienie osoby w myśli Mikołaja Aleksandrowicza Bier-
diajewa. Ten zaledwie zarys będzie miał za zadanie nie tyle wska-
zać na podłoże i inspiracje myśli rosyjskiego badacza, ile raczej na 
to, jakie idee i problemy podnosił w swoim dorobku i jak widział 
człowieka w jego ludzkim świecie.
 Przyjęta tu metoda będzie analizą tekstu z elementami odwo-
łań historycznych. Jeśli zaś chodzi o badania, jakie prowadzone 
były nad myślą Bierdiajewa, to zasadniczo będą prezentowane 
w przypisach. Trzeba oczywiście zaznaczyć, że nie sposób podawać 
wszystkich odwołań do myśli Bierdiajewa, zatem będą one trakto-
wane wybiórczo.

1. Natura i życie

Starożytni Grecy, pytali o naturę wszechświata i starali się ją po-
znać. To właśnie tak pojęta filozofia stanowiła inspirację dla jej roz-
woju w dalszym okresie i we wszystkich jej odcieniach. W tym też 
nurcie – począwszy od Fizyków Jońskich – odnajdujemy wspaniałe 
dzieło Platona – Timajos, jak również Fizykę Arystotelesa. Prawdzi-
wa natura rzeczywistości była tym, co inspirowało do badań i kwa-
lifikowało do określonej szkoły filozoficznej. Natura – zdaniem sta-
rożytnych filozofów – była tym, co zakryte pod nurtem zmiennego 
świata. 
 Znawca myśli rosyjskiej Tomáš Špidlík wskazuje na badania nad 
naturą jako na coś niezwykle ważnego dla myśli europejskiej, na 
coś, co rozpoczęło się w Grecji starożytnej i trwa nadal w filozofii. 

Wielki sukces filozofii polegał na odkryciu, że wszystkie byty mają 
tę samą naturę. Odkrycie to miało poważne konsekwencje moralne, 
w pełni bowiem potwierdzało zasadę, że trzeba żyć zgodnie z naturą. 

Myślę, że on też mnie polubił. Nasze relacje dlatego są dziwne, ponieważ Mari-
tain wybacza mi nieortodoksyjne myśli, których nie wybacza innym”, M. Bier-
diajew, Autobiografia filozoficzna, dz. cyt., s. 241.
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Ponieważ wymagania natury są uchwytywane dzięki zasadom o cha-
rakterze uniwersalnym, w taki sam sposób rozpatrywano również ży-
cie człowieka – jako kierowane prawami fizycznymi i moralnymi 5.

Zatem problem natury, życia i człowieka są tymi kategoriami, któ-
re wyznaczają i określają sposób bytowania człowieka w świecie, 
a nawet wszechświecie. Inspiracją tych pytań zdaje się są mitolo-
giczne problemy dotyczące relacji człowieka świata i bóstw czy też 
herosów. 
 Pytanie o naturę człowieka zasadniczo miało w podtekście pyta-
nie o to, czy świat jest jednorodny, czy też są stopnie doskonałości 
w życiu. Średniowiecze od samego początku zajęło się rozdziałem 
natury od osoby tak ludzkiej, jak i boskiej. Osoba niejako wynurza 
się z natury. Zdaje się, że problematyka ta dotrwała w ten sposób do 
dnia dzisiejszego, zwłaszcza w filozofii klasycznej. 
 W filozofii rosyjskiej – jak zaznacza wspomniany już Tomáš 
Špidlík – relacje natura – osoba wyglądają inaczej niż w myśli za-
chodniej. Dalej wyraża przekonanie, że myśliciele rosyjscy, idąc za 
myślą ojców Kościoła, zdecydowany priorytet dają osobie, „i to ona 
właśnie realizuje się w określonej naturze” 6. Natura w tym znacze-
niu jest zawsze naturą osoby. Osoba jest raczej niejako wpięta w na-
turę świata, jednak sama z siebie jest pierwotniejsza niż ta natura. 
Bierdiajew sytuuje swoją filozofię w obszarze neoplatońskim. Toż-
samość życia i ducha zdaje się mieć tu bardzo duże znaczenie. Duch 
jest tym, co leży u podłoża wszystkiego, życie duchowe ma wymiar 
kosmiczny – boski. Bóg jest bowiem Bogiem żyjącym, Bogiem, do 
którego istoty należy życie, nie zaś sama stabilna egzystencja. Bóg 
jest w pierwszym rzędzie osobą stwarzającą inne osoby, zaś natu-
ra jest poniżej osoby. Ta dystynkcja dotyczy tak osoby boskiej, jak 
i ludzkiej. 
 Natura, o jakiej mówi Bierdiajew, ma kilka znaczeniowych płasz-
czyzn. Jedna z nich to natura, rozumiana jako przyroda, czyli naj-
niższa część stworzenia, która oddaliła się od Boga w – po plotyń-
sku rozumianym – procesie emanacji. Drugi rodzaj natury, to natura 
człowieka rozumiana metafizycznie, czyli coś, co jest wspólne stwo-
rzeniu i Twórcy. Jest jeszcze jeden rodzaj natury. Natura człowieka 

5 T. Špidlík, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, tłum. J. Dembska, Warszawa 
2000, s. 21.

6 Tamże, s. 24.
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jako takiego w jego egzystencjalnej prawdzie. Badaniem tej natury 
zajmuje się antropologia filozoficzna. I właśnie badaniem tego ro-
dzaju natury, natury człowieka, zdaniem rosyjskiego myśliciela, ma 
zajmować się antropologia filozoficzna. 
 Rolę nauki badającej człowieka widzi następująco: 

Antropologia filozoficzna zajmuje się nie faktem człowieka jako przed-
miotu naukowego poznania (biologicznego, psychologicznego lub 
socjologicznego), a faktem człowieka jako podmiotu wyższej samo-
świadomości, faktem pozaprzyrodzonym i pozaświatowym. Z tego 
powodu filozofia traktuje naturę człowieka jako obraz i podobieństwo 
bytu absolutnego, jako mikrokosmos, jako najwyższe centrum bytu 
i rzuca światło na tajemniczą dwoistość ludzkiej natury. Antropologia 
filozoficzna w żadnym sensie i w żadnym stopniu nie zależy od na-
ukowej antropologii, ponieważ człowiek nie jest dla niej przedmiotem 
świata przyrodzonego, a podmiotem ponad światem przyrodzonym. 
Antropologia filozoficzna całkowicie bazuje na wyższej, wyrywającej 
się poza granice świata przyrodzonego, samoświadomości człowieka 7.

To tak właśnie pojęta antropologia filozoficzna ma za zadanie bada-
nie natury człowieka w jego pełnym wymiarze. 
 Trzeba tu jasno powiedzieć, że Bierdiajew przyjmuje w pełni re-
alizm świata, ten świat jest stworzony przez Boga, ale człowiek jako 
jego część jest nie z tego świata, jest tym, co nie pochodzi z tego 
świata, co wykracza poza świat. Ten świat opanowany jest niszczy-
cielskim czasem, człowiek może zostać z niego wyrwany jedynie 
w akcie twórczego przekształcenia, które jest wykroczeniem poza 
czas. Osoba wykracza poza czas dzięki możności wynikającej z jej 
boskiej natury. Świadomość samego siebie jako podmiotu twórcze-
go, który może wyzwalać świat z niewoli czasu – mówi Bierdia-
jew – świadczy właśnie o wyższej naturze i wyższym powołaniu 
człowieka 8. 
 W życiu codziennym człowiek podpada pod wiele ograniczeń. 
Od społecznych, przez techniczne 9 i kulturowe. Celem jego jest 

7 M. Bierdiajew, Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka, tłum. H. Pa-
procki, Kęty 2001, s. 50.

8 Zob. M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka. Zarys filozofii personalistycz-
nej, tłum. H. Paprocki, Kęty 2003, s. 18.

9 Zwłaszcza technika była przez Bierdiajewa bardzo krytykowana, jak pisze 
Oльгa Волкогонова w książce Бердяев. Jej zdaniem Bierdiajew wyrażał przeko-
nanie, że „człowiek popadł w nową niewolę – społeczną zależność od maszyny, 

Spór...18 
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nie tyle odkrywanie siebie jako twórcy techniki, ile przede wszyst-
kim jako duchowej osoby, która tworzy siebie. To tworzenie sie-
bie wyraża się głownie w twórczym podejściu do kształtowania 
wspólnoty osób. Osoba zawsze jest więc tym, w czym wyraża się 
człowiek. 

2. Człowiek jako osoba

Człowiek jako osoba jest jednością ciała, ducha i duszy. Ciało jest 
tym, co wspólne wszystkiemu, co żyje. Ta metafizyczna jedność nie 
oddaje jednak w żaden sposób człowieka w pełni ani też nie wy-
jaśnia jego losu związanego z jego egzystencją. Przez ciało bowiem 
człowiek przeżywa swoją egzystencję na poziomie dnia codzienne-
go, a w tej egzystencji najbardziej dramatycznym przeżyciem jest 
śmierć. To ten element losu ludzkiego ogranicza człowieka na po-
ziomie egzystencji, gdyż 

każdy rodzący skazany jest na śmierć i skazuje na nią rodzonego. Zwy-
cięstwo śmierci przez rodzenie jest złudnym zwycięstwem. Tajemnicy 
zwycięstwa nad śmiercią nie zna przyroda, ta tajemnica może przyjść 
jedynie ze świata nadprzyrodzonego 10.

Bierdiajew uważa, że ciało jest istotnym elementem w przebóstwie-
niu świata, który oddalił się od Boga. To wiara w nadprzyrodzo-
ną rzeczywistość powoduje rozumienie człowieka na płaszczyź-
nie religijnej i wskazuje na celowość jego istnienia. Religia jest tu 
trwałym i realnym obszarem działalności człowieka, który daje 
mu możliwość rozumienia siebie nie tylko w kontekście życia dnia 
codziennego, ale właśnie w horyzoncie wiecznym; duchowym 
i niematerialnym.

techniki (ponieważ technika potrzebuje społeczności). Już samo myślenie czło-
wieka jest techniczne, technika przenika we wszystkie obszary życia człowieka. 
(…) Cywilizacja techniczna głosi kult życia w jego zmysłowej części. Filozof (Bier-
diajew – K.D.) dokonał jeszcze jednego nadzwyczajnego odkrycia: władza tech-
niki sprzyja powstawaniu kolektywizmu i totalitaryzmu”. Oльгa Волкогонова, 
Бердяев, Mocква 2010, s. 270.

10 M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, tłum. 
H. Paprocki, Kęty 2006, s. 258.
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 I właśnie duch jest tym, co określa prawdziwie naturę osoby. 
Przy czym duch rozumiany jako coś, co ożywia i jest wiecznotrwa-
łe, wyższe, doskonalsze, zaś dusza jest dopiero tym, co istnieje po-
między i jest związane z ciałem. Niewątpliwie takie rozumienie ma 
na celu wskazanie stałej łączności człowieka i Boga, ducha Stwórcy 
w sobie i ducha Stwórcy w stworzeniu. 
 Relację tych elementów osoby Bierdiajew charakteryzuje w spo-
sób następujący:

Nieśmiertelny i wieczny w człowieku nie jest element duszy i nie jest 
element cielesny, wzięte same w sobie, a element duchowy, którego 
działanie w elemencie duszy i w elemencie cielesnym tworzy właśnie 
osobę, urzeczywistnia obraz i podobieństwo Boże. Człowiek jest nie-
śmiertelny i wieczny jako istota duchowa, należąca do świata nieznisz-
czalnego, ale jest on istotą duchową niepowszednio i faktycznie, jest 
on istotą duchową, kiedy urzeczywistnia siebie jako istotę duchową, 
kiedy zwycięża w nim duch i duchowość opanowuje jego elementy 
naturalne 11.

To człowiek określa, kiedy chce być osobą. Osoba zdaje się być 
wówczas w pełni osobą, gdy dokonuje się integracja trzech pier-
wiastków osoby ciała, duszy 12 i ducha.
 Duchowe podobieństwo człowieka do Boga wyraża się nie 
w tożsamości z Bogiem, ale – po pierwsze – w posiadaniu natury 
wolności, a po drugie – w realnym współdziałaniu Boga i człowie-
ka, które to współdziałanie odnosi się do kreacji świata, do dalszego 
rozwoju rzeczywistości opartej na prawdzie i tworzonej w duchu 
współdziałania osób. Rzeczywistość ludzka jest więc rzeczywistoś-
cią bogoczłowieczą. Bierdiajew pisze: 

jednostka rodzi się w procesie gatunkowym, należy do świata przyro-
dy. Osoba natomiast to kategoria duchowa i etyczna, nie rodzi się ona 
z ojca i matki, ona się tworzy duchowo, realizując Boską ideę człowie-
ka. Osoba nie jest naturą, lecz jest wolnością, jest duchem. Można by 

11 Tamże, s. 259.
12 Grzegorz Przebinda interpretuje rozumienie duszy przez Bierdiajewa 

w sposób następujący: „Dusza została stworzona przez Boga-Stwórcę w wiecz-
ności, a więc przed stworzeniem świata, dlatego jej pierwsze podstawy są bo-
skie i całkowicie niezależne od kosmosu i czasu. Owe przedwieczne dusze miały 
charakter indywidualno-osobowy”. G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa, 
dz. cyt., s. 400.
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powiedzieć, że osoba nie jest człowiekiem pojmowanym jako zjawisko, 
lecz jest człowiekiem jako noumen (…) 13.

To kantowskie określenie jest bardzo ważne w dorobku Mikołaja 
Bierdiajewa, gdyż przezwyciężając Kanta, stara się on wskazać na 
podmiot, człowieka – osobę, jako dostępny poznawczo noumen 14, 
który zdaje się być gruntem i podstawą do stworzenia nowej, egzy-
stencjalistycznej metafizyki i – wyrosłej na niej – filozofii człowieka.
 Myśl Immanuela Kanta jest też dla rosyjskiego myśliciela pozy-
tywną inspiracją. Zdecydowanie zgadza się z filozofem z Królewca 
w kwestii dotyczącej osoby i jej określenia jako celu samego w so-
bie. Pisze o tym następująco:

Osoba nie może być częścią w stosunku do jakiejś całości, kosmicznej 
lub społecznej, ma swoją własną wartość, nie może być przekształcona 
w środek prowadzący do celu. Jest to aksjomat etyczny. Kant wyraził 
w tym wypadku wieczną prawdę 15.

Zatem godność człowieka jako osoby jest niezbywalna i ma odnie-
sienie nawet do potencjalnego realizowania się osoby, gdyż – jak 
głosił Bierdiajew – nie każdy człowiek realizuje w sobie wartości 
osobowe. Niektórzy ludzie pozostają na poziomie witalno-zmysło-
wym, co jednak nie znaczy, że wskutek jakiejś inspiracji, jakiegoś 
egzystencjalnego przeżycia nie rozpoczną realizowania w sobie 
tych wartości, które tworzą z człowieka osobę. Bierdiajew zdaje się 
być optymistą, jeśli chodzi o podejście do rozwoju człowieka, a na 
pewno jest chrześcijaninem zakładającym możliwość przemiany, 
zmiany myślenia, nawrócenia się i rozwoju.

13 M. Bierdiajew, Zarys metafizyki eschatologicznej. Twórczość i uprzedmiotowienie, 
tłum. W. i R. Paradowscy, Kęty 2004, s. 101.

14 W odniesieniu do kantowskiego podziału na fenomen i noumen Bierdiajew 
wyraża następującą wątpliwość: „Zdumiewało mnie, że Kant wcale nie wyjaś-
nił, dlaczego powstał świat zjawisk, który nie jest autentycznym, noumenalnym 
światem. Było też dziwne, że autentyczny, noumenalny świat (rzecz w sobie) jest 
niepoznawalny, natomiast świat drugorzędny i nie-autentyczny (fenomen) jest 
poznawalny i w odniesieniu do niego powstała ogólnie obowiązująca nauka. 
W tym różnica Kanta i Platona”. M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, dz. cyt., 
s. 87.

15 M. Bierdiajew, Rozważania o egzystencji. Filozofia samotności i wspólnoty, tłum. 
H. Paprocki, Kęty 2002, s. 88.
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 Człowiekowi należy dać szansę, by mógł się zrealizować jako 
osoba. Bierdiajew daje potężne zadanie człowiekowi. Pisze, że po-
winien – po odkryciu swej duchowej siły – starać się rozwijać in-
nych. Powinien zmieniać świat na lepszy. Argumentuje to rozumie-
niem mocy duchowej. Rosyjski myśliciel stwierdza, że 

duch jest przede wszystkim mocą wyzwalającą i przemieniającą. Czło-
wiek z silnie wyrażoną duchowością wcale nie jest tym, który odszedł 
od życia świata i historii. Jest to człowiek, który trwa w życiu świa-
ta i w historii, jest aktywny, ale wolny od ich władzy, przemieniający 
świat 16.

To raczej sokratejskie niż monastyczne podejście Bierdiajewa zdaje 
się wskazywać na twórczy, procesualny charakter ducha w świecie 
i aktywność człowieka w realizowaniu wartości. 
 Celem człowieka będzie tu nie tyle postawa Szymona Słupnika, 
ile raczej realizowanie zasad, jakie wyłożył w swoim dziełku Naśla-
dowanie Chrystusa Tomasz à Kempis 17. To aktywne współdziałanie 
człowieka i Boga wyznaczy rodzaj filozofii uprawianej przez rosyj-
skiego myśliciela i nada jej aktywny rys.
 Przejęte od Sołowjowa pojęcie Bogoczłowieczeństwa 18 stanie się 
jedną z zasadniczych kategorii zaliczanych do antropologii  Mikołaja 

16 M. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka, tłum. H. Paprocki, 
Kęty 2004, s. 94.

17 Bierdiajew pisze: „Przez pewien czas czytałem książki ascetyczne typu Fi-
lokalia. Można w nich znaleźć wiele bezspornych prawd. Zawsze jednak miałem 
uczucie poniżenia człowieka, negacji wszelkiego porywu twórczego. Bardziej lu-
biłem książeczkę Naśladowanie Chrystusa, która ma ponadkonfesyjny wymiar”. 
M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, dz. cyt., s. 169.

18 W. Sołowjow pisze o naturze człowieka i Boga: „Człowiek nie tylko po-
siada tę samą wewnętrzną istotę życia, co Bóg – czyli wszechjedność – ale rów-
nież dysponuje wolnością zapragnięcia tej istoty tak jak Bóg, a więc możnością 
pragnienia bycia niczym Bóg. Pierwotnie człowiek posiada tę istotę od Boga, 
jako że jest określany przez nią w bezpośrednim postrzeżeniu, a jego umysł 
wewnętrznie zbiega się z boskim Logosem” – W. Sołowjow, Wykłady o Bogoczło-
wieczeństwie, tłum. J. Dobieszewski, Warszawa 2011, s. 187. Komentarze nt. Bo-
goczłowieczeństwa w myśli Sołowjowa znajdziemy m.in. w: Jan Krasicki, Bóg, 
człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa, Wrocław 2003; K. Stark, 
Teoria Bogoczłowieczeństwa w filozofii Mikołaja Bierdiajewa, „Zeszyty Naukowe Aka-
demii Górniczo-Hutniczej. Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne”, Kraków 1986, 
z. 30, nr 1085, s. 61-79; M. Styczyński, Umiłowanie przyszłości albo filozofia spraw 
ostatecznych. Studia nad filozofią Mikołaja Bierdiajewa, Łódź 2001, s. 79-90; P. Prze-
smycki, W stronę Bogoczłowieczeństwa. Teologicznomoralne studium myśli Mikołaja 
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Bierdiajewa. Kategorii, bez której filozofia nie miałaby rysu religij-
nego, co – jak już wspomniano – odróżnia ją i część rosyjskiej fi-
lozofii od klasycznego myślenia zachodnioeuropejskiego 19. Bogo-
człowieczeństwo weszło od tego czasu na stałe do filozoficznego 
słownika filozofii rosyjskiej i zapewne najlepiej obrazuje ono specy-
fikę tej filozofii. 

3. Bogoczłowiecza natura osoby

Jak już wcześniej wspomniano, prawdziwa filozofia człowieka zaj-
muje się naturą człowieka w kontekście Boskim, czyli naturą Bogo-
człowieka. To pojęcie dla klasycznej filozofii zachodu jest dość – 
można by tak rzec – odważne. O ile bowiem w klasycznej filozofii 
istnienie udziela się istniejącemu, to rosyjski myśliciel mówi więcej. 
Bycie boskie zawsze było dwoiste, było w kontekście możliwego 
człowieka jako przedłużenia Boga. 

Bogoczłowieczeństwo jest podwójną tajemnicą – tajemnicą narodzin 
Boga w człowieku i człowieka w Bogu. Nie tylko człowiek potrzebuje 
Boga, Bóg potrzebuje człowieka 20.

W tym miejscu można by postawić zarzut negacji wszechmocy 
boskiej.
  Bierdiajew sądzi, że skoro w naturze Boga jest już człowiek i jest 
on natury boskiej, to tak naprawdę człowieka w człowieku jest nie-
wiele. Co więcej, człowiek ma odkryć i wykorzystać w sposób bo-
ski naturę boską, która jest w nim. Jednym słowem ma dokonywać 
 creatio continua w stosunku do siebie i świata, jaki został mu oddany 
w posiadanie. 
 Człowiek tworzy siebie jako byt, który nie jest już w Bogu. Two-
rzy siebie jako człowieka; jako osobę, która powstaje uwikłana w ży-
cie świata. To tworzenie siebie jako osoby jest cierpieniem. „Cierpię, 

Bierdiajewa, Łódź 2002, s. 53-87; J. Krasicki, Przeciw nicości. Eseje, Kraków 2002, 
s. 145-158.

19 Bierdiajew bardzo często odwołuje się do części filozofów i mistyków za-
chodnich. Bliski jest mu Mikołaj z Kuzy i Mistrz Ekhart. Niewątpliwie bardzo 
mocny wpływ mieli na niego mistycy nadreńscy, a zwłaszcza Jakub Boehme, do 
którego nawiązuje, zwłaszcza w swojej koncepcji wolności.

20 M. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka, dz. cyt., s. 81.
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więc jestem” 21 – powie Bierdiajew, parafrazując słynne Kartezjuszo-
we cogito. To cierpienie, powstałe wskutek oporu, jaki człowiekowi 
stawia świat, zdaje się tworzyć osobę w jej tożsamości i trwałości. 
Bierdiajew uważa, że „oderwanie się człowieka od praźródeł życia, 
od innych ludzi, od życia kosmosu, rodzi cierpienie” 22. Człowiek 
w ten sposób osamotniony, musi w trudzie tworzyć siebie samego. 
 To cierpienie, które nie wynika z ustroju społecznego 23, a jest 
cierpieniem metafizycznym inspiruje człowieka do tworzenia sie-
bie w wolnych aktach. Sens cierpienia może człowiek odnaleźć tyl-
ko w relacji z wartościami, a w szczególności z Bogiem. Odejście od 
tej relacji może wzbudzić w człowieku poczucie bezsensu i braku, 
co zaś przeczy twórczemu działaniu człowieka i przemianie, jaką 
powinien dokonywać w stosunku do siebie i do świata. Ból i cier-
pienia mają być – skoro człowiek nie może ich uniknąć – czymś, co 
inspiruje go do rozwoju samego siebie i wspieraniu innych w od-
krywaniu wartości 24. 
 Bez odniesienia do Boga egzystencja człowieka cierpiącego nie 
ma sensu. Jest beznadziejna. Dopiero kontekst Bogoczłowieczy, 
w jakim człowiek się odnajduje, powoduje, że tak cierpienie, jak 
i śmierć 25, które wpisane są w naturę człowieka nie mają charakteru 
absolutnie negatywnego, lecz są czymś, co można określić jako etap 
w życiu człowieka. Etap rozumiany jako coś, co służy doskonaleniu 
siebie w swojej duchowej sferze i realizowaniu osoby. 
 W takiej przestrzeni rosyjski myśliciel wyraża też przekonanie 
o roli Chrystusa w dziejach świata. Chrystologia wpisana w filo-
zofię ma za zadanie w pełni rozwinąć koncepcję Bogoczłowieka, 
zwłaszcza jeśli chodzi o wspomniane już wcześniej aspekty losu 
ludzkiego, czyli cierpienia i śmierci. Pisze o tym następująco: 

Każda osoba ludzka przez Chrystusa trwa nie tylko w świecie stworzo-
nym, ale jest bytem stworzonym przez Boga. W człowieku jest natu-
ralny pierwiastek boski. Chrystus przywraca utracone przez człowieka 
miejsce, jego prawo do boskiego pochodzenia i boskiego przeznaczenia. 

21 Tamże, s. 52.
22 Tamże, s. 55.
23 Zob. tamże, s. 59.
24 Zob. K. Duda, Problem cierpienia w ujęciu Mikołaja Bierdiajewa, „Episteme. 

Czasopismo naukowo-kulturalne” 9/2009, s. 21-32.
25 Zob. K. Duda, Wolność, która śmierć przezwycięża, w: Czas, przemijanie, wiecz-

ność, red. A. Bobko, M. Kozak, Kraków 2008, s. 143-159.
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Upadły człowiek przekształcił się w istotę świata przyrody, skowaną 
przez determinizm, stał się bezsilny, aby samemu się wyzwolić z nie-
woli i powrócić do swoich boskich źródeł. Mógł to uczynić jedynie 
Absolutny, Boski Człowiek, przez którego każdy człowiek ma wspól-
notę z naturą boską i boską mocą. Absolutny Człowiek w Bogu chro-
ni oblicze człowieka w takim stanie, w jakim zostało ono stworzone 
przez Boga. W Absolutnym Człowieku ludzka natura pozostaje w wyż-
szych, boskich sferach bytu, aby podnieść upadłego człowieka w wyż-
sze sfery. Absolutny Człowiek, Bogoczłowiek jest Logosem, Słońcem 
stworzenia 26.

Niewątpliwie sens Chrystusowego wcielenia miał znaczenie jed-
noczące dla świata i człowieka. Przełamana została przepaść on-
tologiczna między Stwórcą a stworzeniem. A przede wszystkim 
dokonało się wejście Boga w destrukcyjny potok czasu 27, by prze-
zwyciężyć go w Zmartwychwstaniu. 
 Bierdiajew wyraża też przekonanie, że Bóg stał się człowiekiem, 
by być jak człowiek, przez co dał szansę człowiekowi, by mógł coraz 
bardziej stawać się Bogiem. Odkrywanie w sobie Boga jest rolą i za-
daniem człowieka. Jak się to odbywa? Dzieje się to poprzez wolne 
akty twórcze osoby, która przebóstwia świat; która ten świat udu-
chowia. W tym, paradoksalnie, wyraża się pełnia znaczenia przyka-
zania z Księgi Rodzaju, w którym Bóg daje człowiekowi w posiada-
nie Ziemię.

4. Wolna twórczość realizacją osoby

Bierdiajew wyraża przekonanie, że tym, co charakteryzuje osobę, 
jest jej wolność. Wolność człowieka wyrasta właśnie z boskości. 
Leży u podłoża Boga – twórcy wszechświata i twórcy człowieka. 

26 M. Bierdiajew, Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka, dz. cyt., 
Kęty 2001, s. 66.

27 Marcin Lisicki komentuje to następująco: „Jedynym wykroczeniem wiecz-
ności poza czas egzystencjalny było zaistnienie w świecie Bogoczłowieka, czy-
li Jezusa Chrystusa. W ten sposób Bóg zaistniał dla człowieka, jako namacal-
ne wezwanie. Ten fakt posiada daleko idącą konsekwencję, mianowicie, dzięki 
Bogoczłowiekowi dokonane zostało zasypanie bezgranicznej otchłani dzielącej 
człowieka od Boga. Kontakt z Bogiem odbywa się poprzez Bogoczłowieka”, 
M. Lisicki, Myślenie dialogiczne Mikołaja Bierdiajewa, w: Dialog w kulturze, red. 
M. Szulakiewicz, Z. Karpus, Toruń 2003, s. 170.
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To właśnie wolność jest tym, co wyraża osobę. Bierdiajew powie, że 
„osoba i wolność to jedno” 28. Świat wolności odsłania przed czło-
wiekiem wielką przygodę, jaką jest spontaniczna twórczość. Przyj-
rzyjmy się jednak najpierw pochodzeniu i istocie wolności. 
 Wolność, zdaniem Bierdiajewa, nie ma nic wspólnego z naturą, 
nie wyrasta z niej i nie realizuje się w naturze 29. Jego zdaniem, jest 
ona – co już wspomniano – czymś boskim. Boskim, choć jednak nie 
jest Bogiem 30, który się objawił jako Stwórca. Jaka zatem jest natura 
wolności? Bierdiajew pisze: 

Jeżeli wolność nie może być zakorzeniona w żadnym bycie i w żadnej 
naturze (lub też substancji), to pozostaje tylko jedna droga uznania wol-
ności – uznanie, ze źródłem wolności jest nicość, z której Bóg stworzył 
świat. Wolność poprzedza byt i określa drogę bytu. Wolność wcale nie 
jest realna w tym sensie, w jakim realny jest ten świat. Wolność wyjawia 
się jedynie w doświadczeniu życia duchowego, a nie w doświadczeniu 
świata. Wolności nie ma nie tylko w doświadczeniu zewnętrznym, ale 
nie ma jej także w doświadczeniu jakiejkolwiek natury. Naturalny świat 
zawsze jest deterministyczny, zdeterminowany jest też naturalny świat 
duszy. Jedynie w szczególnej jakości doświadczenia duchowego ukazu-
je się tajemnica wolności 31.

28 M. Bierdiajew, Filozofia wolności, tłum. E. Matuszczyk, Białystok 1995, s. 175.
29 Zob. M. Bierdiajew, Głoszę wolność. Wybór pism, tłum. H. Paprocki, Warsza-

wa 1999, s. 52.
30 Nie tylko wolność jest tym, co jest boskie, choć nie jest Bogiem. Boskim, ale 

nie tożsamym z Bogiem jest też imię Boże. Bardzo ciekawie pisze o tym Teresa 
Obolevitch: „Według filozofów rosyjskich podążających m.in. za Pseudo-Dio-
nizym Areopagitą, imię Boga jest szczególnym Jego przejawem, nieodłącznym 
(choć różnym od Boskiej istoty. Skoro imię należy – w sensie ontycznym – do 
Boga, to ma ono charakter realistyczny (niezależny od człowieka, nie umowny) 
par excellence. Imię jest tu rozumiane ontologicznie, jako moc (lub według filo-
zofów rosyjskich energia), symbol naturalny. Z drugiej strony nazywamy Boga 
przez analogię do rzeczy tego świata. W tym wypadku pojawia się inne zna-
czenie „imienia” – rozumiane jako nazwa, element języka. Status imienia Boże-
go pozostaje nadal niewystarczająco jasny. Powstaje pytanie: co umożliwia rela-
cję korespondencji między obiektywnie istniejącym Boskim imieniem/energią/ 
(imieniem ontologicznym) a nazwami (zapożyczonymi z języka potocznego), 
jakie nadajemy Bogu (imieniem zwykłym, rozumianym językowo)?” – T. Obo-
levitch, Od onomatodoksji do estetyki. Aleksego Łosiewa koncepcja symbolu, Kraków 
2011, s. 163. O problematyce Boga w myśli Bierdiajewa zob. K. Duda, Najdosko-
nalszy Twórca; problem Boga w myśli Mikołaja Bierdiajewa – zarys problematyki, „Epi-
steme. Czasopismo naukowo-kulturalne” 10/2010, s. 107-120.

31 M. Bierdiajew, Głoszę wolność. Wybór pism, dz. cyt., s. 53.
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Bierdiajew potwierdza w ten sposób duchowy charakter osoby 
i wolności. Jej poprzedzającą stworzenie naturę; boską naturę, która 
jest również częścią człowieka. 
 Rosyjski myśliciel taką koncepcję wolności przyjął za Jakubem 
Boehmem, śląskim mistykiem i poddał ją modyfikacji zgodnie 
ze swoim przekonaniem 32. Przekonanie Bierdiajewa o niestworzo-
nym charakterze wolności jako boskości, nie zaś Boga i Jego atry-
butu, łączy się z innym – że natury boskiej nie można poznać przed 
tym niż się objawiła w stworzeniu świata. Istnienie rzeczywistości, 
choć nie w pełni, to jednak ujawnia jakiś aspekt wolności. 
 Wolność jednak pojawia się w świecie istniejącym dopiero jako 
zwieńczenie, jako własność bytów duchowych, czyli człowieka. 
W wolnym akcie twórczym człowiek przedłuża, mówiąc metafo-
rycznie, ramię stwórcze Boga. To twórczość jest tym, co przebóstwia 
świat; naturę i tworzy Bogoczłowieczą przestrzeń, która ma w dal-
szym rozrachunku tworzyć nową rzeczywistość. Twórczość jest dla 
Bierdiajewa niezwykle ważnym elementem wieńczącym dzielność 
człowieka 33. Człowiek tworzący dobro i piękno, to korona istnienia. 
Piękno jest tym, co musi być jednocześnie i prawdziwe, i dobre. Zo-
stała zatem zachowana klasyczna zamienność powszechników. 
 Twórczość – jak pisze Bierdiajew – 

przebiega w czasie. Jednak akt twórczy jest skierowany do wieczności, 
do wartości wiecznych, do wiecznej prawdy, do wiecznej sprawiedli-
wości, do wiecznego piękna, do Boga i do Bożej wyżyny. Wszystkie 

32 Bierdiajew odrzuca przypisywane mu często skopiowanie myśli Boehme-
go. W Autobiografii pisze następująco: „Były lata, w których szczególne znacze-
nie miał dla mnie Jakub Boehme, którego bardzo polubiłem, wielokrotnie czy-
tałem i o którym napisałem kilka esejów. Błędem jednak byłoby sprowadzenie 
mojej myśli o wolności do nauki Boehmego o Ungrund. Tłumaczyłem Ungrund 
jako pierwotną wolność przed pojawieniem się bytu. Według Boehmego jest ona 
w Bogu jako jego tajemnicza zasada, według mnie jest ona poza Bogiem. Odnosi 
się to wyłącznie do Gott, a nie Gottheit, gdyż o niewyrażalnym Gottheit nic nie 
możemy pomyśleć”, M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, dz. cyt., s. 89.

33 Komentując problem twórczości u Bierdiajewa, Grzegorz J. Grzmot-Bilski 
zwraca uwagę na mocny związek twórczości z chrześcijaństwem: „W filozofii 
Bierdiajewa tajemnica twórczości połączona jest z tajemnicą chrześcijaństwa. 
Twórczość jest Bogoczłowiecza, jest wyjawieniem wielkiej miłości człowieka do 
Boga, jest wreszcie odpowiedzią człowieka na Boże wyzwanie. W myśli Bier-
diajewa chrześcijaństwo jawi się jako ogromny rezerwuar mocy twórczych, zaś 
wyjawienie tych mocy może uratować świat od upadku i zagłady”, G.J. Grzmot-
-Bilski, Bierdiajew i problem wolności, Bydgoszcz 2010, s. 121.
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produkty twórczości mogą być czasowe i znikome, ale sam ogień twór-
czy jest ogniem wieczności, w którym powinno byłoby spłonąć wszyst-
ko co czasowe. Na tym polega tragedia twórczości. Twórczość pragnie 
wieczności i wiecznego, a wytwarza czasowe, wytwarza kulturę w cza-
sie i historii. Akt twórczy jest wyjściem spod władzy czasu, wzniesie-
niem się ku Boskości 34.

To właśnie symbioza wolności i twórczości w pełni wyraża osobę.
 Osoba realizuje swoją wolność w akcie twórczym. To wytworze-
nie aktu twórczego dokonuje się w przestrzeni symbolicznej. Bier-
diajew uważa, że tworzony świat jest światem symbolicznym 35. 
Człowiek w zasadzie tworzy po to, by wprowadzić siebie w prze-
strzeń głębi wolności oraz by także wolności dać możliwość zrea-
lizowania się w rzeczywistości przyrodniczej zobiektywizowanej, 
w świecie przyrodniczym. Tworzony świat, w sensie przyrodni-
czym, jest realnością symboliczną, odnoszącą przedmioty wytwo-
rzone do rzeczywistości niestworzonej. 
 Najbardziej twórcza jest – w takim rozumieniu – twórczość 
nie mimetyczna, lecz taka, która wyraża głębię twórcy, ekspresję 
 artysty. Taka twórczość ma dopiero pełny wymiar aktu twórczego. 
Wskutek twórczości powstaje świat kultury. Jest to rzeczywistość 
ludzka, która – choć podlega zobiektywizowaniu – ma właściwie 
najbardziej ludzki wymiar. Kultura nigdy jednak nie wyraża w peł-
ni aktu twórczego, gdyż ma on duchowy charakter i nie może być 
zdeterminowany granicami czasu.
 Autor Sensu twórczości pisze:

Twórczość jest ogniem, natomiast kultura jest wygasaniem tego ognia. 
Akt twórczy jest wzlotem, zwycięstwem nad światem zobiektywizowa-
nym, nad determinizmem, natomiast owoc twórczości w kulturze jest 
ciążeniem do dołu, osiadaniem. Akt twórczy, twórczy ogień, znajduje 

34 M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej, dz. cyt., 
s. 141-142.

35 Jan Krasicki następująco opisuje rozumienie symbolu w myśli Bierdiajewa: 
„Rzeczownik symbol tłumaczy Bierdiajew jako pośrednik, znak i jednocześnie 
więź odwołując się do greckiej etymologii tego słowa, a czasownik symballein – 
jednoczyć, łączyć. (…). Logos tego świata – stwierdza w duchu filozofii W. So-
łowjowa – znajduje się w świecie duchowym, a w świecie przyrodniczym jest 
jedynie symbolizowany. Wszystko, co ma znaczenie i sens w naszym życiu, jest 
jedynie znakiem, tj. symbolem innego świata posiadającego sens w sobie samy”, 
J. Krasicki, Symbolizm filozoficzny Mikołaja Bierdiajewa, w: Symbol w kulturze rosyj-
skiej, red. K. Duda, T. Obolevitch, Kraków 2010, s. 163.
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się w królestwie subiektywizmu, natomiast owoc kultury znajduje się 
w królestwie obiektywizmu 36.

Królestwo obiektywizmu, świat rzeczywistości duchowej połączo-
ny z przedmiotami twórczości jest właśnie światem ludzkim. 
 Pozostaje nam jeszcze do omówienia wspomniana wcześniej 
niezwykle ważna kategoria piękna. Piękno – zdaniem myśliciela 
z Rosji – wyraża w największym stopniu człowieka. Świat ludzki 
jest właśnie światem piękna. Piękno jest tym, co daje człowiekowi 
poczucie własnej wartości i wartości innych. Piękno nie może jed-
nak zdominować człowieka, gdyż jako powszechnik i wartość do-
skonała może co najwyżej osobę fascynować.
 Bierdiajew uważa, że piękno jest tym, co podnosi człowieka 
z upadłego świata, co daje mu możliwość zachwycenia się i ekstazy. 
Jest ono też tym, co daje człowiekowi odczucie innej rzeczywistości. 
Pisze, że kontemplacja piękna wznosi człowieka do świata wiecz-
nego; do boskiej rzeczywistości, która nadaje człowiekowi kontem-
plującemu piękno rys piękna. Piękno – jak twierdzi Bierdiajew – 

nie jest tylko kontemplacją, piękno zawsze mówi o twórczości, o twór-
czym zwycięstwie w walce z niewolą świata. Mówi o współudziale 
człowieka, o wspólnym działaniu człowieka i Boga 37. 

Twórczość skierowana w stronę piękna to współtwórczość czło-
wieka z Bogiem, która z jednej strony angażuje boską moc twórczą, 
a z drugiej aktywność twórczą człowieka, który spełnia możliwości 
zawarte w osobie, i jednocześnie ją aktualizuje.
 Niesamowicie ciekawe jest twierdzenie Bierdiajewa, że „twór-
czość jest nie mniej duchowa, nie mniej religijna niż asceza” 38. To 
stwierdzenie stawia – w pewnym aspekcie – na równi twórcę dzieł 
i świętego. Sam Rosjanin zdaje sobie sprawę z odwagi tego zesta-
wienia. Jest ono rewolucyjne, tak jak rewolucyjne jest wejście czło-
wieka – twórcy w świat zdeterminowanej przyrody. Co więcej, 
uważa, że jego przewrót jest przewrotem na poziomie formalnym. 
Pisze: 

36 M. Bierdiajew, Niewola i wolność człowieka. Zarys filozofii personalistycznej, dz. 
cyt., s. 93-94.

37 Tamże, s. 174.
38 M. Bierdiajew, Sens twórczości, dz. cyt., s. 137.
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problem twórczości nigdy jeszcze nie był stawiany jako religijny i nie 
mógł być stawiany, gdyż samo postawienie tego problemu już jest 
przejściem do religijnej epoki twórczości. Ekstaza twórcza jest eksta-
zą religijną, wstrząsem całej istoty człowieka, jest drogą religijną. Jest 
to nowa, nieznana jeszcze świadomość religijna, świadomość twórczej 
epoki świata 39.

Twórcza aktywność osoby, jak sądzi Bierdiajew, nie kończy się wraz 
ze śmiercią człowieka, gdyż śmierć nie kończy świata osoby. Świat 
osoby zdaje się, zdaniem Bierdiajewa, trwać nadal i rozwijać osobę 
po jej śmierci. Osoba – jak sądzi rosyjski myśliciel – realizuje się 
w wieczności, ponieważ to wieczność jest jej naturalnym miejscem, 
gdzie może się spełniać. 
 Zanim jednak człowiek przekroczy próg śmierci i osoba zakryje 
swoje bycie przed światem, człowiek powołany jest do realizowania 
świata zgodnie z zasadami wiecznymi. Ma realizować wspólnotę 
osób, ma brać odpowiedzialność za realizację drugiego człowie-
ka jako osoby w zobiektywizowanym świecie i wzbudzać w nim 
aktyw ność twórczą. Twórczość w takim znaczeniu, jak rozumiał ją 
Bierdiajew, ma bardzo ważną rolę w kształtowaniu się człowieka 
jako osoby w jego drodze do wieczności.
 Również i zło, ujmowane metafizycznie, rozumiane jest przez 
Bierdiajewa jako brak, nie ma wartości bytu, jest nicością, brakiem 
twórczości. Zło etyczne w życiu człowieka jest zaniechaniem two-
rzenia lub destrukcją tego, co zostało stworzone. Co więcej, jest on 
przekonany, że 

człowiek powinien przez doświadczenie wszystkich możliwości, prze-
żyć doświadczenie dobra i zła, samo zło może się stać dialektycznym 
momentem dobra 40.

Zatem, jeśli istnieje coś złego na poziomie przeżywania, to my mocą 
twórczości, która kryje się w naszym duchu możemy to przekształ-
cić w dobro. Twórczość ma zatem niezwykłą moc, skoro może na-
wet ze zła uczynić dobro. Tak przynajmniej sądzi rosyjski myśliciel, 
zawierzając mocom duchowym człowieka 41.

39 Tamże, s. 137.
40 M. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka, dz. cyt., s. 67.
41 Jan Krasicki na temat zła w myśli Bierdiajewa pisze następująco: „Zło nie 

pochodzi od Boga. Zło jest niczym i pochodzi z nicości. Zło jest czymś nierze-
czywistym, widmowym, ale ta widmowość ma – jakże często – dla człowieka 
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5. Osoba między samotnością a wspólnotą

Człowiek realizuje siebie jako część świata innych osób. Wspólnota to 
najtrudniejsze wyzwanie, z jakim styka się człowiek żyjący w świe-
cie. Jest zadaniem, ale i wyzwaniem. Osoba realizuje się w wolnym 
i twórczym akcie, jakim jest spotkanie z drugą osobą. Prawdziwa 
„egzystencja ludzka jest jedynie wspólnotą ja z ty” 42. Wspólnota, nie 
społeczeństwo, jest tym, co otwiera osobie możliwość realizacji siebie 
w pełni. Rosyjski myśliciel jest przekonany, że osoba 

może realizować się jedynie w kontakcie z innymi osobami, (…) nie 
może realizować pełni swego życia przy jednoczesnym zamknięciu się 
w sobie. (…) Osoba winna bronić swojej wyjątkowości, niezależności, 
duchowej wolności, realizować swoje powołanie właśnie we wspól-
nocie. Należy koniecznie poczynić różnicę między wspólnotą a spo-
łecznością. Wspólnota zawsze jest personalistyczna, zawsze jest spot-
kaniem osoby z osobą, „ja” z „ty”, prowadzącej do kategorii „my”. 
W autentycznej wspólnocie nie ma obiektów, osoba dla osoby nigdy 
nie jest obiektem, zawsze jest „ty” 43. 

 Wypada oczywiście w tym miejscu zadać pytanie: W czym naj-
pełniej wyraża się owa relacja „ja” – „ty”? Przecież relacja ta jest 
czymś innym niż relacja twórca – dzieło. Nie jest też relacją arty-
sty i wytworzonego przez niego obiektu, gdyż druga osoba może 
być tak samo twórcza. Przede wszystkim druga osoba posiada taką 
samą wolność, jak i ja. Drugi zdaje się być dla mnie nie tylko możli-
wością kreacji jego samego, ale też i możliwości realizacji wartości, 
jakie tkwią we mnie. Drugi może mnie – poprzez spotkanie – za-
inspirować do bycia doskonalszym i lepszym; może być dla mnie 
inspiracją twórczą do doskonalenia siebie i świata. 
 Zdaniem Bierdiajewa, człowiek może najbardziej realizować sie-
bie i drugiego w prawdziwej miłości. To miłość, pozbawiona lęku, 
zdaje się być uwieńczeniem aktywności twórczej wolności osoby. 
Miłość jest tym, co najbardziej, najdoskonalej realizuje osobę w zo-
biektywizowanym świecie. Bierdiajew stwierdza: 

zniewalającą i urzekającą moc” – J. Krasicki, Po „śmierci Boga”. Eseje filozoficzne, 
Kraków 2011, s. 225.

42 M. Bierdiajew, Głoszę wolność, dz. cyt., s. 39.
43 Tamże, s. 38.
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Miłość jest wolną twórczością. W miłości nie ma niczego z ekonomii, 
nie ma trosk. Wolność tę można jedynie okupić jedynie ofiarą. Wolność 
miłości jest prawdą niebieską. (…) W twórczym akcie miłości ujawnia 
się twórcza tajemnica kochanej osoby. Kochający postrzega kochane-
go poprzez powłokę przyrodzonego świata, poprzez korę spowijającą 
każdą osobę. Miłość jest drogą do ujawnienia tajemnicy osoby, do ak-
ceptacji osoby w głębi jej bytu. Kochający wie na temat osoby kochane-
go to, czego nie zna cały świat, i kochający zawsze ma więcej racji niż 
cały świat. Jedynie kochający autentycznie akceptuje osobę, domyśla 
się jej genialności 44.

Prawdziwa miłość człowieka do człowieka wyraża się w odkryciu 
wspólnoty duchowej osób. 
 Wspólnota tworzenia w miłości odsyła ku miłości wiecznej, mi-
łości, o której mówi chrześcijaństwo, w swoim prawdziwym znacze-
niu. Miłość w rozumieniu chrześcijańskim jest bowiem duchowym 
aktem obejmującym wszystkich, tzn. każdą osobę z osobna chce włą-
czyć w jednego ducha, ducha Bożego 45. Ważna jest tu też rola płci. 
Bierdiajew jest zdania, że transponowanie płciowości na poziom du-
chowy daje płciowości nowe znaczenie, nową moc twórczą, która 
wyraża się w pragnieniu zjednoczenia ludzkości. Jego zdaniem –

energia erotyczna jest wiecznym źródłem twórczości. Dokonuje się 
erotyczne zjednoczenie dla twórczości. Równie nierozdzielnie eroty-
ka związana jest z pięknem. Wstrząs erotyczny jest drogą wyjawienia 
piękna 46.

Wszystko, co człowiek znajduje w sobie – zdaje się – ma służyć 
mu do wyzwolenia jego sił duchowych. Wyzwolenie to ma na celu 
stworzenie też nowej etyki, która jest oparta bardziej na pięknie niż 
na dobru. 
 Czym jednak jest taka etyka twórczości? Taka etyka zwycza-
jowo spotyka się z niezrozumieniem, jest to bowiem – jak uważa 
Bierdiajew – 

etyka świąteczna i poetycka, a nie etyka dnia powszedniego i jego prozy, 
etyka ducha arystokratycznego, a nie plebejskiego. Kategoria arystokra-
tyzmu i plebejskości nie są kategoriami socjologicznymi i nie są związane 

44 M. Bierdiajew, Sens twórczości, dz. cyt., s. 180.
45 Zob. tamże, s. 186.
46 Tamże, s. 188.



288 Krzysztof Duda

z burżuazyjnym hierarchizmem tego świata. Etyka twórczości powinna 
wyzwolić człowieka z dławiącego odczuwania siebie jako woła, (…). Wy-
zwolenie ze zdławienia osiąga się poprzez dobrowolną ofiarę 47.

Ofiara ta ma polegać na oddaniu się innym w ich drodze w górę, 
czyli ku światu ducha, ku wolności absolutnej. Życie oparte na ety-
ce twórczości nie jest już życiem światowym, ono jest życiem du-
chowym, niezależnym od ocen świata i niezależnym od świata 48. 
Oczywiście na tyle, na ile da się odejść od przestrzeni, w jakiej twór-
czość się dokonuje. 
 Marzenie Bierdiajewa o stworzeniu „królestwa ducha”, niezależ-
nego od królestwa tego świata, zwanego przez niego „królestwem 
cezara”, jest pragnieniem stworzenia rzeczywistości doskonałej; 
świata, w którym panuje etyka twórczości i wdrożona jest zasada 
poszanowania osoby jako najwyższej wartości. 
 Bierdiajew w dążeniu do stworzenia świata doskonałego kierował 
się wzorcem opartym na średniowieczu. Jego zdaniem, ten okres ce-
chowało niezwykłe wyczucie duchowości. Średniowiecze, stawiając 
człowieka w boskiej perspektywie i w pewnym stopniu hierarchii, 

ochroniło siły twórcze człowieka i przygotowało rozkwit Renesansu. 
Człowiek wszedł do Renesansu z doświadczeniem i przygotowaniem, 
jakie mu dały Wieki Średnie 49.

Charakteryzując nowy czas, jaki ma nastąpić, stwierdza: 

Nowe Średniowiecze będzie korzystało z tego doświadczenia swobody, 
przeżytego w okresie historii nowożytnej, zatrzyma wszystkie pozy-
tywne zdobycze sumienia tego okresu i zachowa osiągniętą wówczas 
subtelność i nadwrażliwość duszy ludzkiej. Doświadczenie czasów no-
wożytnych, wskazuje niemożliwość powrotu dawnego Średniowiecza; 
tylko nowe Średniowiecze jest możliwe(…) 50.

Taka rzeczywistość oparta na heglowskiej trójcy: tezie, antytezie 
i syntezie, pokazuje nowy świat, w którym człowiek przeżywa 
w swojej głębi sprawy ludzkie i jednocześnie, na stałe wpisany jest 
w boski horyzont, do którego wciąż i na nowo ma odniesienie.

47 Tamże, s. 226.
48 Tamże, s. 226.
49 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, tłum. M. Rott, Komorów 1997, s. 31.
50 Tamże, s. 97.
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 Jego wielka idea stworzenia wspólnoty osób opartej na wolnym ak-
cie twórczym człowieka i odczytywaniu własnego życia w przestrze-
ni chrześcijańskiej pozostaje nadal postulatem, który może inspirować 
np. prawodawców do tworzenia przestrzeni społeczno -politycznej na 
sposób bardziej ludzki. Poszanowanie godności człowieka jako osoby 
staje się postulatem do spełnienia w życiu codziennym. Przełamanie 
zła, cierpienia niewoli rodu i społeczeństwa jest zadaniem osoby, które 
może się zrealizować w naszym życiu. To przełamanie ograniczeń kie-
ruje nas ku wieczności, do wiecznego bezczasowego teraz, do którego 
dążymy, od kiedy upadliśmy w rzeczywistość czasu.

6. Kilka uwag krytycznych 51

Zasadniczo można zarzucić Bierdiajewowi brak konsekwencji me-
todologicznej. Z jednej strony określa się jako filozof, jednak nie 
pozostaje tylko na gruncie filozofii. Jego myślenie jest zasadniczo 
eklektyczne, korzysta po równo z tradycji filozoficznej, jak i teolo-
gii. Brak wyraźnego określenia się umieszcza go raczej wśród my-
ślicieli, którzy głosili pewne przekonania filozoficzne, jednak ich 
kontekst odkrycia i kontekst uzasadnienia znajdował się po wiele-
kroć poza filozofią. Jest to zarzut czyniony z punktu widzenia filo-
zofii analitycznej, gdyż myśliciele z kręgu filozofii klasycznej czy 
też dialogu lub filozofii egzystencjalnej i spirytualiści nie znaleźliby 
uzasadnienia dla takiej krytyki.
 Oczywiście, gdyby przyjąć, że ta metodologia przyjmuje ta-
kie uzasadnianie, to i tak można śmiało Bierdiajewowi postawić za-
rzut korzystania z tekstów spoza kanonu teologii tak katolickiej, jak 
i prawosławnej. Bierdiajew na równi z innymi korzysta z tekstów po-
zakanonicznych mistyków, gnostyków, kabalistów i innych. Czyni to 
z jego myśli pewien tygiel, zwłaszcza jeśli chodzi o rozumienie Boga, 
relacji Boga i człowieka oraz spraw ostatecznych. Bardzo krytykowana 
jest np. koncepcja Ungrund, przejęta do Jakuba Boehmego, która zdaje 
się być sama w sobie dosyć niejasna. Jej modyfikacja dokonana przez 
Bierdiajewa obejmująca przesunięcie wolności poza Boga; w coś przed 

51 Antologię tekstów popierających myśl Bierdiajewa i polemizujących z nim 
na gruncie filozofii rosyjskiej wydał Rosyjski Instytut (obecnie Akademia) Chrześ-
cijańsko-Humanistyczny. Zob. Pro et contra. Антология, red. A.A. Ермичев, 
Н.А. Бердяев, Сaнкт.-Петербург 1994.

Spór...19 
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bytem jest bardzo intuicyjna i oczywiście stanowi formę egzystencjal-
nego przekonania, którego żadnym dowodem nie da się poprzeć. 
 Koncepcje takie nie znajdują żadnych poprzedników w myśli te-
ologicznej, choć są pewne podobieństwa – poza wspominanym już 
wielokrotnie Jakubem Boehme – np. u Pseudo-Dionizego Areopa-
gity czy też u Mistrza Eckharta 52. Obaj myśliciele nie są jednak 
w swoich wywodach tak radykalni jak rosyjski personalista.
 Bierdiajewa wizja świata ludzkiego oparta jest na utopijnym – 
zdaje się – twierdzeniu o możliwości dotarcia do każdego człowieka 
i przekonania go do swoich racji dotyczących stworzenia wspólno-
ty osób. Tego typu podejście jest z praktycznego, enumeratywnego 
punktu widzenia niemożliwe, gdyż nie da się dotrzeć do każdego 
człowieka, nawet gdyby ten przekaz był zapośredniczony jakimiś 
nowoczesnymi formami komunikacji. 
 Taka utopijna wizja, która w samej swojej głębi ma ochronić czło-
wieka jako osobę, może raczej doprowadzić do zagłady głoszącego 
takie poglądy. Zdaje się, że Bierdiajew – głosiciel wolności – nie wziął 
w tym wypadku pod uwagę wolnej decyzji każdego człowieka, który 
może nie zechcieć przyjąć poglądów innego, choćby głoszącego wiel-
ką prawdę o zbawieniu. Gdyby tak nie było, dzisiaj Ziemię zamiesz-
kiwaliby sami chrześcijanie, a jak wiemy, tak oczywiście nie jest.
 Zarzut ostatni dotyczy spraw ostatecznych, eschatologii. Bierdia-
jew, zakładając rozwój osoby w rzeczywistości pozaziemskiej, wyra-
ża przekonanie, które w żaden sposób nie da się obronić na gruncie 
ortodoksji obu konfesji, ale też nie ma żadnego uzasadnienia w filo-
zofii. Samo dalsze trwanie osoby po śmierci – jakby powiedział Sche-
ler 53, na którego często powołuje się Bierdiajew – jest postulatem, 

52 Krzysztof Gryz, analizując myśl Bierdiajewa na gruncie teologicznym, 
stwierdza, że jego teorie odnoszące się do koncepcji wolności „nie znajdują po-
twierdzenia w tradycji teologicznej, mimo iż autor usiłuje znaleźć jakieś analo-
gie w teologii negatywnej Pseudo-Dionizego Areopagity (który twierdzi, że Bóg 
jako radykalnie inny od wszystkiego, co stworzone, może być określony poję-
ciem niebytu) i w naukach Mistrza Eckharta o rozróżnieniu między Bóstwem 
(Gottheit) i Bogiem (Gott)”. Ks. K. Gryz, Antropologia przebóstwienia. Obraz człowie-
ka w teologii prawosławnej, Kraków 2009, s. 253.

53 Max Scheler pisze o tym fakcie następująco: „Nie jestem zatem w stanie 
powiedzieć tego, że osoba istnieje po śmierci, a tym bardziej tego, jak ona ist-
nieje. Dlaczego bowiem wraz z tym ostatnim wzlotem ‘w’ niej osoba miałaby 
za sprawą metafizycznego cudu nie przestać istnieć? Nigdy się nie dowiem, czy 
dalej nie istnieje. Nigdy się nie dowiem, czy dalej istnieje. Sam wzlot musi być 
jeszcze, zgodnie z prawami jej istoty, przeżyciem bezpośrednim; należy on do jej 
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może być też – idąc tropem tego myśliciela – przedmiotem wiary fi-
lozoficznej. Nie może stać się jednak wiedzą filozoficzną. Filozofia, 
zwłaszcza klasyczna, pozostaje na gruncie przekonania o dalszej eg-
zystencji duszy ludzkiej, rozumiejąc ją jako centrum osobowe, jednak 
nigdy i nigdzie nie wypowiada się o jej rozwoju po śmierci. 
 Trzeba wspomnieć, że cała tradycja Kościoła tak wschodnie-
go, jak i zachodniego uważa, że człowiek zmarły nie może sam po 
śmierci sobie pomóc. Dlatego też funkcjonowały, za życia – w posta-
ci odpustów, jak i po śmierci – modlitwy, ofiara, możliwości wspar-
cia zmarłego w jego oczyszczeniu. Ostatecznym działaniem wobec 
zmarłego było działanie łaski Boga. Bierdiajew, oczywiście, przyj-
muje działanie Boga, jednak zakłada możliwości samej osoby, która 
sama nadal może się rozwijać i doskonalić w wieczności. 

Zakończenie

Podsumowując myśl Bierdiajewa, warto przytoczyć słowa Mikołaja 
Łosskiego, który – jako historyk filozofii rosyjskiej – upatruje w my-
śli omawianego tu autora wiele ciekawych inspiracji. Mają one, do 
czego przekonuje Łosski, charakter bardziej apologetyczny niż na-
ukowy, co jednak nie umniejsza ich wagi. Pisze on: 

wyrażając podstawowe prawdy chrześcijaństwa w nowej i oryginalnej 
formie, różniącej się co do stylu od tradycyjnej teologii, tacy filozofowie 
jak Bierdiajew, budzą zainteresowanie do chrześcijaństwa w umysłach 
wielu ludzi, którzy od chrześcijaństwa odeszli, i mogą sprzyjać ich po-
wrotowi do Kościoła. Ludzie podobnie do Bierdiajewa silnie podtrzy-
mują ideę zachowania i rozwinięcia cywilizacji, która broni absolutnej 
wartości osoby, i za to wszystko należy się im cześć i chwała 54.

Tak wyrażona pochwała myśliciela rosyjskiego przez jego rodaka 
jest oczywiście bardzo trafna z punktu widzenia rozumienia kultu-
ry chrześcijańskiej, jak też jej propagowania. 
 Niewątpliwie bardzo istotne w myśli Bierdiajewa są aspekty do-
tyczące wartości drugiej osoby, godności człowieka i poszanowania 

doświadczenia siebie. Wierzę jednak, że ona istnieje nadal, ponieważ nie mam 
żadnego powodu, by przyjąć tego przeciwieństwo, a w sposób oczywisty speł-
nione są istotowe warunki w odniesieniu do tego, w co wierzę”, M. Scheler, Cier-
pienie, śmierć, dalsze życie, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1994, s. 123.

54 M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, dz. cyt., s. 280-281.
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jego praw do bycia w zgodzie z własnym sumieniem i przekonania-
mi. Niezwykle ważny jest tu też aspekt twórczości. Bierdiajew za-
pewne jest apologetą wolności, ale jeszcze bardziej zdaje się być gło-
sicielem potrzeby tworzenia jako aktu przedłużającego Boskie creatio. 
Takie podejście wskazuje również pewną drogę chrześcijaństwu, co 
już wspomniano przy okazji omawiania aspektu twórczości. Sam 
omawiany autor tej twórczości hołdował w praktyce, gdyż pozosta-
wił po sobie bardzo bogatą spuściznę intelektualną w postaci ponad 
czterdziestu książek oraz kilkuset artykułów. Jego dzieła tłumaczone 
są na wiele języków, co zapewne stanowi jego apologetyczny sukces, 
gdyż staje się niejednokrotnie autorem inspirującym do dalszych ba-
dań i analiz tak chrześcijaństwa, jak i kondycji człowieka w jego prze-
strzeni społeczno-kulturowej i osadzeniu czasowym. 
 Zapewne godne dalszych badań są poruszane przez Bierdiajewa 
sprawy dotyczące relacji społecznych, w tym bardzo trafna – naj-
prawdopodobniej pierwsza – krytyka sowieckiego państwa i ko-
munizmu 55, przez którą autor musiał emigrować z ojczyzny do 
Francji i tam zakończyć życie. Bierdiajew nie oszczędził też i dru-
giego totalitaryzmu, jakim był nazizm 56 z jego praktyką niszcze-
nia ludzi, zwłaszcza narodowości żydowskiej, na masową skalę 57. 
Wrażliwość Bierdiajewa odnosiła się do wszystkich, którzy cierpie-
li, zwłaszcza gdy sprawcą cierpienia był drugi człowiek. 
 W tym kontekście Mikołaj Bierdiajew znalazł sobie godne miej-
sce w szeregu myślicieli niekonwencjonalnych; myślicieli inspirują-
cych i wzywających do tworzenia, jeśli nie od razu nowego świata, 
to na pewno samego siebie, gdyż to każdy od siebie musi zaczynać 
tworzenie nowej rzeczywistości.

55 Bierdiajew analizę komunizmu rosyjskiego zawarł w książce Źródła i sens 
komunizmu rosyjskiego, która powstała w 1937 roku i zyskała duże znaczenie 
w świecie naukowym. M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, tłum. 
H. Paprocki, Kęty 2005.

56 Pisze Leonid Stołowicz: „Druga wojna światowa, zwłaszcza niemiecka 
okupacja Francji i agresja Niemiec na ojczyznę filozofa, wstrząsnęła Bierdiaje-
wem. Choć osobiście nie dotknęły go represje okupantów (…), głęboko przeży-
wał aresztowania przyjaciół i władzę znienawidzonych faszystów”, L. Stołowicz, 
 Historia filozofii rosyjskiej. Podręcznik, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2008, s. 269.

57 Zob. K. Duda, Jews and the implications of Judaism in the life and thought of 
Nikolai Berdyaev, w: The Influence of Jewish Culture. On the Intellectual Heritage of 
Central and Eastern Europe, red. T. Obolevitch, J. Bremer, Kraków 2011, s. 183-193.
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Kwestie anropolocziczne w nauczaniu 
społecznym Kościoła prawosławnego

Przedmiotem podejmowanych tu rozważań jest koncepcja człowie-
ka w nauce społecznej Kościoła prawosławnego, która jest: a) na-
uczaniem społecznym Ruskiej Cerkwi Prawosławnej (dalej — RCP); 
b) nauczaniem współczesnym, dopiero formułowanym w oficjal-
nych dokumentach; c) nauczaniem autorytatywnym, obowiązu-
jącym w naszej Cerkwi mocą odpowiednich orzeczeń 1. Pod tym 
względem można to nauczanie (czy naukę) pojmować jako magiste-
rium, z tą różnicą, że nie ma w nauczaniu Kościoła prawosławnego 
takiego elementu jak nauczanie Papieża względnie Patriarchy. Na-
uczanie Kościoła prawosławnego jest formułowane poprzez orze-
czenia Synodu Biskupów lub Soboru Kościoła lokalnego (ewentu-
alnie Soboru Powszechnego Światowego Prawosławia, jak to miało 
miejsce w I tysiącleciu w Kościele niepodzielonym). Otóż w 2000 r. 
Synod Biskupów RCP w Moskwie przyjmuje dokument pt. Zasady 
koncepcji społecznej RCP, zaś w 2008 r. — dokument pt. Zasady nauki 
RCP o godności, wolności i prawach człowieka, króry jest rozwinięciem 
pierwszego 2. Te dwa dokumenty są źródłami, na podstawie któ-
rych zamierzam przedstawić sygnalizowany temat. 

1 Autor jest kapłanem Ruskiej Cerkwi Prawosławnej.
2 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви <http://patriar-

hia.ru/db/print/419128.html), 2011; Основы учения Русской Православной Церкви 

Spór...20 
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 Stanowisko Kościoła prawosławnego w kwestii pojmowania 
człowieka jest interesujące z kilku powodów. Jest ono wypracowane 
jako odpowiedź na społeczno-kulturowe wezwania współczesno-
ści, w kontekście których żyjemy. Stąd wzmiankowane dokumenty 
mają charakter bardziej duszpastersko-praktyczny niż teoretyczny. 
O założonej w nich antropologii możemy wnioskować na podsta-
wie przedstawienia proponowanych rozstrzygnięć praktycznych. 
Dotyczą one dwu dziedzin: praw człowieka i bioetyki. Podkreślić 
przy tym należy, że jest to pierwsza próba naszej Cerkwi zamierza-
jąca do sformułowania własnej nauki społecznej 3. Próba pierwsza 
nigdy nie jest doskonała ani pełna; zakłada ona jedynie zręby na-
uczania, zasady, sugerując rozwinięcie tej nauki. 
 Dalej więc omawiam interpretację godności, wolności i praw 
człowieka oraz proponowane przez nauczanie RCP rozstrzygnięcia 
współczesnej problematyki bioetycznej.

1. Moralna interpretacja godności człowieka

Dokument z 2008 r. traktuje o godności człowieka jako bazowej reli-
gijno-moralnej kategorii, znajdującej się tak u podstaw chrześcijań-
skiego obrazu człowieka, jak też u podstaw teorii praw człowieka 4.
 Godność człowieka jest wyjaśniana teologicznie, przez trans-
cendentne odniesienie ludzkiej egzystencji i natury, stworzonej na 
obraz i podobeństwo Boże 5. Godność ludzka nie jest wartością im-
manentną, tylko transcendentną, relacyjną, moralną, jest bowiem 
ufundowana na odniesieniu życia ludzkiego i woli ludzkiej − do 
woli Bożej, co ostatecznie urzeczywistnia się w wykonaniu  prawa 

о достоинстве, свободе и правах человека <http://patriarhia.ru/db/print/428616.
html>, 2011.

3 Nauka o człowieku w świetle prawosławnej tradycji teologicznej ma sta-
rą dogmatyczną interpretację. Zob. Православное учение о человеке: избранные 
статьи, Москва; Клин: Синодальная Богословская Комиссия, издательство 
«Жизнь с Богом», 2004. Zwłaszcza: Филарет (Вахромеев), митрополит Мин-
ский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Православное учение 
о человеке, dz. cyt., s. 5-17.

4 Zob. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе 
и правах человека, I.1.

5 Zob. tamże.
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moralnego naturalnego i objawionego 6. Ontologiczny związek 
z Bogiem jest podstawą tego, że „natura ludzka posiada niezbywal-
ną godność” 7.
 Tradycja prawosławna zawsze rozróżniała dwa aspekty god-
ności człowieka: ontologiczny i dynamiczny. Będąc skutkiem aktu 
Bożej kreacji, godność jest niezbywalna, jak niezbywalny jest obraz 
Boży; oznacza ona wartość człowieka jako takiego. Jednak życie 
zgodne z godnością — podobieństwo Boże — stanowi jednocześnie 
zadanie, za które człowiek ponosi moralną odpowiedzialność. 

We wschodniej chrześcijańskiej tradycji pojęcie „godność” posiada 
przede wszystkim sens moralny, natomiast przedstawienie o tym, co 
jest godne czy nie godne, jest mocno związane z moralnymi czy amo-
ralnymi czynami człowieka i wewnętrznym stanem jego duszy 8.

Realizacja godności utożsamia się więc z realizacją dobra i cnót mo-
ralnych jako usposobień ku czynieniu dobra.
 Co jest wskaźnikiem godności? Tym wskaźnikiem jest „obec-
ność u każdego człowieka moralnego początku, który poznajemy 
w głosie sumienia” 9. Chodzi tutaj niewątpliwie o prawo naturalne, 
odczytywane przez sumienie. Dokument z 2000 r. bardziej wyraź-
nie ustosunkowuje się do teorii prawa naturalnego 10. Otóż właśnie 
prawo naturalne wraz z prawem Bożym objawionym wskazują 
człowiekowi drogę realizacji godności swej natury, czyli drogę speł-
nienia dobra. Dlatego „między godnością człowieka i moralnością 
istnieje bezpośredni związek” 11. Związek ten funduje i porządek 
osobowej odpowiedzialności. 

W prawosławiu niezmiennie jest obecne przekonanie o tym, iż spo-
łeczeństwo, budując życie ziemskie, powinno uwzględniać nie tylko 
ludzkie interesy i chcenia, ale i prawdę Bożą, tzn. dane przez Stwórcę 
odwieczne prawo moralne, działające w świecie niezależnie od tego, 
czy zgadza się z nim wola osobnych ludzi lub ludzkich społeczeństw. 

6 Zob. tamże.
7 Tamże.
8 Tamże, I.2.
9 Tamże, I.3.
10 Zob. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, IV. 7.
11 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и пра-

вах человека, I. 5. 
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Prawo to, utrwalone w Piśmie Świętym, dla chrześcijanina prawosław-
nego jest wyższe od jakichkolwiek ustaw, ponieważ według niego Bóg 
ma sądzić człowieka i narody przed swym Tronem (Ap 20, 12) 12.

Moralność więc jest wartością bytowo pierwotną w życiu ludzkim. 
Instytucja zaś praw człowieka pojawia się dlatego, że uprzednio ist-
nieje wrodzone prawo moralne 13.

2. Interpretacja wolności i praw człowieka

Dokument z 2008 r. przypomina, że tradycja chrześcijańska roz-
różnia dwie wolności: wolność samostanowienia pojmowaną jako 
ontologiczną cechę osoby, przejawiającą się w prawie i obowiąz-
ku dokonywania wyborów, oraz wolność samego życia jako życia 
w dobru i prawdzie 14. Człowiek więc jest powołany do dokonywa-
nia wyboru dobra. Właśnie spełnieniu życia w dobru winna służyć 
wolność wyboru. 

Naprawdę wolnym jest ten, kto idzie drogą życia sprawiedliwego i po-
szukuje obcowania z Bogiem, źródłem prawdy absolutnej. Przeciw-
nie, nadużycie wolności, wybór fałszywego, amoralnego sposobu ży-
cia w końcu niszczy samą wolność wyboru, bo powoduje zniewolenie 
przez grzech. Tylko Bóg, będąc źródłem wolności, może podtrzymy-
wać ją w człowieku [...] Doceniając wartość wolności wyboru, Kościół 
stwierdza, że ona nieuchronnie znika, kiedy wybór dokonuje się na ko-
rzyść zła. Zło i wolność są nie do pogodzenia 15.

 Wedle cytowanego dokumentu — 

Słabością (współczesnej) instytucji praw człowieka jest to, że, broniąc 
wolności wyboru, za mało uwzględnia ona moralny wymiar życia 
i wolność od grzechu 16.

W związku z tym Kościół prawosławny uważa, że „nie wolno 
wprowadzać w dziedzinę praw człowieka norm, które negują tak 

12 Tamże, III.2.
13 Zob. tamże, III.1.
14 Zob. tamże, II. 1. 
15 Tamże, II.2.
16 Tamże.
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ewangeliczną, jak i naturalną moralność” 17, tzn. aborcję, eutanazję, 
wykorzystanie embrionów ludzkich w medycynie, zabiegi defor-
mujące naturę ludzką itp. 

Niestety, w społeczeństwie pojawiają się takie normy ustawodawcze 
i praktyki polityczne, które nie tylko legalizują podobne działania, lecz 
sprzyjają ich rozpowszechnieniu w społeczeństwie przez media [...]. 
Co więcej, ludzie wierzący, uznający podobne zjawiska za grzeszne, są 
zmuszeni zgadzać się z dopuszczalnością grzechu lub są poddawani 
dyskryminacji i prześladowaniom 18.

Konkluzja jest następująca:

Realizacja praw człowieka nie powinna dokonywać się w konflik-
cie z objawionymi normami moralnymi i opartą na nich tradycyjną 
moralnością 19.

Dokument także zwraca uwagę na to, że dla wielu ludzi wierzą-
cych idea wolności osoby nie jest absolutem, ponieważ w życiu re-
ligijnym wolność jest zdeterminowana doktryną wiary i kodeksem 
moralnym. Determinuje indywidualną realizację wolności także 
kontekst społeczny, wymagania odpowiedzialności jednostki przed 
społeczeństwem, w którym żyje 20.
 Szczególna zaś uwaga Kościoła prawosławnego jest skierowana 
dzisiaj ku prawno-moralnym problemom: aborcji, eutanazji, ekspe-
rymentów z życiem ludzkim w stadium embrionalnym, kary śmier-
ci, samobójstwa, wojny sprawiedliwej, tożsamości narodowej i reli-
gijnej w warunkach globalizacji, wolności sumienia i wiary.
 Ważnym jest punkt IV dokumentu z 2008 r. o prawach człowie-
ka, zawierający spojrzenie na hierarchię praw człowieka w ujęciu 
Kościoła prawosławnego. Co prawda, myśl prawosławna nawiązu-
je tutaj, jak można sugerować, do teorii prawa naturalnego 21, mimo 
że w tekście brak jakichkolwiek odsyłaczy. Brak też odniesień do 

17 Tamże, III.3.
18 Tamże. 
19 Tamże, III.5.
20 Zob. tamże, III.2; III.4.
21 Zob. Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2; M.A. Krąpiec, 

Człowiek i prawo naturalne, Lublin, 1975; Substancja. Natura. Prawo naturalne. Za-
dania współczesnej metafizyki, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 
2006.
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 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. Otóż jako naczel-
ne prawo ludzkie jest wskazane prawo do życia 22. Dlatego doku-
ment potępia wszelkie sposoby gwałtownego pozbawienia życia. 
Potępia się aborcję, samobójstwo i eutanazję jako „połączenie zabój-
stwa i samobójstwa” 23. W kwestii kary śmierci dokument ogranicza 
się do wskazania na to, że Kościół winien pełnić funkcję orędowni-
ka skazanych na śmierć.
 Prawo do życia przysługuje człowiekowi od momentu poczęcia. 

Wszelki zamach na życie formującej się osoby ludzkiej jest przekrocze-
niem tego prawa [...]. Logika obrony życia ludzkiego powinna obejmo-
wać cały okres od momentu poczęcia aż do przyjścia się na świat 24.

Kolejnymi wymienionymi prawami osoby są: wolność sumienia, 
wolność słowa, wolność twórczości, prawo do wykształcenia, pra-
wa obywatelskie i polityczne oraz prawa socjalno-ekonomiczne. 

Społeczna wartość i skuteczność systemu praw człowieka są zależne od 
tego, w jakim stopniu stwarza on warunki do wzrostu osoby w godno-
ści, nadanej przez Boga, i jest połączony z odpowiedzialnością człowie-
ka za swoje czyny przed Bogiem i bliźnimi” – konkluduje dokument 25.

Zwraca się uwagę na zagrażającą osobie deprawację życia prywat-
nego i deformację światopoglądu na skutek totalnej kontroli ze stro-
ny struktur państwowych oraz wpływu mediów. 

Sposoby zbierania i opracowania informacji o ludziach nie powinny 
poniżać ludzkiej godności, ograniczać wolności i przekształcać czło-
wieka z podmiotu relacji społecznych w przedmiot mechanicznego 
kierowania 26.

 Jak wiemy, we współczesnym prawie międzynarodowym domi-
nuje liberalistyczna tradycja pojmowania praw człowieka. Jej nie-
powątpiewalną zasługą jest akcentowanie podmiotowości osoby 

22 Zob. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе 
и правах человека, IV.2.

23 Tamże.
24 Tamże; por. M. Krąpiec, O ludzką politykę, Lublin 1998, s. 124.
25 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и пра-

вах человека, IV.7.
26 Tamże.
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w sprawach społecznych. Niemniej w tradycji tej doszło do pew-
nej absolutyzacji ludzkiej kreatywności, czyli przeakcentowania in-
dywidualnej wolności, nieliczącej się z obiektywnym charakterem 
natury ludzkiej, zwłaszcza w aspekcie biologiczno-płciowym. Teo-
logia prawosławna, podobnie jak katolicka, w obecnej dobie podej-
muje polemikę właśnie z liberalistycznymi koncepcjami człowieka 
i prawa (dotyczy to wypowiedzi i artykułów nowego Patriarchy 
Moskiewskiego Cyryla 27).

3. Rozstrzygnięcia problematyki bioetycznej

Dokument z 2000 r. zawiera rozdział pt. Problemy bioetyki poświęco-
ny ocenie konkretnych problemów moralnych.
 Zasadnicze stanowisko wobec aborcji zostało już wyżej zasyg-
nalizowane. Potępiając aborcję, dokument z 2000 r. zwiera jednak 
pewien wyjątek, kiedy to kobieta po dokonaniu zabiegu aborcyjne-
go nie odłącza się od komunii eucharystycznej. Dzieje się tak wów-
czas, gdy kontynuacja ciąży zagraża życiu matki, zwłaszcza posia-
dającej inne dzieci 28. Natomiast dokonanie aborcji przy niezgodzie 
męża, wedle nauczania Kościoła prawosławnego, może stanowić 
kanoniczną podstawę dla przeprowadzenia rozwodu 29. W kwestii 
antykoncepcji dokonuje się rozróżnienia na środki działające anty-
koncepcyjnie i wczesnoporonne.
 W kwestii realizacji tzw. praw reprodukcyjnych wskazuje się, że 
w aspekcie moralnym nie do przyjęcia są manipulacje komórkami 
płciowymi, których dawcą jest strona trzecia. Narusza się bowiem 
wówczas wyjątkowy charakter związku małżeńskiego. To samo 
dotyczy praktyki realizacji praw reprodukcyjnych osób samotnych 
lub osób o nietradycyjnej orientacji seksualnej. Realizacja tych praw 
pozbawia bowiem dziecko prawa do posiadania matki i ojca. Nie 
do przyjęcia jest też macierzyństwo zastępcze, nawet gdy dokonuje 
się ono na gruncie niekomercyjnym. 

27 Zob. Кирилл (Гундяев), митрополит Смоленский и Калининградский, 
Свобода и ответственность: в поисках гармонии. Права человека и достоинство 
личности, Москва: Отдел внешних церковных связей Московского Патриар-
хата, 2008.

28 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, XII.2.
29 Zob. tamże, X.3.



300 Ks. Jurij Załoska

Poszerzający się zakres interwencji w proces poczęcia życia stanowi 
zagrożenie dla duchowej integralności i zdrowia fizycznego osoby. 
Zagrożone okazują się też stosunki między ludźmi, od dawna leżące 
u podstaw społeczeństwa 30.

Moralnie nie do przyjęcia są wszelkie sposoby zapłodnienia poza-
ustrojowego, opartego na manipulacjach embrionami człowieka 
i powodujące ich unicestwienie.
 Nie do przyjęcia jest także klonowanie ludzi, albowiem 

człowiek nie ma prawa przywłaszczać sobie roli stwórcy istot sobie po-
dobnych czy wybierać dla nich wzorce genetyczne, determinując cha-
rakterystyki osobowe wedle swego rozeznania 31. 

Pomysł klonowania jest wykroczeniem przeciw osobowej naturze 
człowieka, której przejawem jest unikalność i wolność każdego 
człowieka. Poza tym klonowanie zagraża strukturze naturalnych 
związków rodzinnych i rodowych. Natomiast nie jest zamachem 
na godność osoby klonowanie wyizolowanych komórek czy tkanek 
z racji medycznych 32.
 W kwestii transplantologii, czyli teorii i praktyki przeszczepów 
organów i tkanek, Kościół prawosławny stoi na stanowisku, iż 
orga nów człowieka nie wolno rozpatrywać jako przedmiotu kupna 
i sprzedaży. 

Przeszczep organów od żyjącego dawcy może opierać się jedynie na 
dobrowolnym samoofiarowaniu celem uratowania życia drugiego 
człowieka 33

– stwierdza dokument. Jednak potencjalny dawca organu sam powi-
nien posiadać pełną informację co do możliwych następstw dla jego 
stanu zdrowia aktu eksplantacji określonego organu. Eksplantacja 
zagrażająca życiu dawcy organu jest moralnie nie do przyjęcia 34.
 Co do eksplantacji organów od ludzi zmarłych, to nie wolno 
tego czynić w sytuacji, kiedy nie jest definitywnie ustalony moment 

30 Tamże, XII.4.
31 Tamże, XII.5.
32 Zob. tamże, XII.6.
33 Tamże, XII.7.
34 Zob. tamże.
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śmierci; tym bardziej nie wolno w jakikolwiek sposób przyśpie-
szać zgonu człowieka celem dokonania eksplantacji. Moralnym zaś 
usprawiedliwieniem pośmiertnej eksplantacji jest zgoda na to daw-
cy jeszcze za jego życia 35. Ta zgoda może być ustalona także po-
przez świadectwo osób krewnych. Zdaniem Kościoła prawosław-
nego, nie do przyjęcia jest zastosowanie w tej kwestii jurydycznej 
zasady – tzw. presumpcji zgody potencjalnego dawcy organów. Za-
sada ta bowiem neguje osobową wolność człowieka 36. Ponadto jako 
jeden z moralnych warunków transplantacji wskazuje się zachowa-
nie osobowej i płciowej tożsamości biorcy organów 37.
 Problem transplantacji jest związany z problemem rzetelne-
go ustalenia momentu śmierci. Kościół krytycznie ustosunkowu-
je się do niektórych praktyk sztucznego podtrzymywania przy 
życiu, kiedy to akt zgonu jest zależny od decyzji lekarza. Kościoł 
prawosławny stoi na tradycyjnym stanowisku rozumienia śmierci 
jako oddzielenia duszy od ciała. Trwanie życia dotyczy więc dzia-
łania organizmu jako całości 38. Z tego tytułu sztuczne podtrzymy-
wanie przy życiu poszczególnych tkanek czy organów „nie może 
być rozpatrywane jako konieczne i w każdym przypadku pożąda-
ne zadanie medycyny” 39. Kiedy aktywna terapia staje się bezuży-
teczną, umierająca osoba musi być objęta terapią paliatywną (tzn. 
ograniczenie cierpienia poprzez znieczulanie bólu) oraz opieką 
duszpasterską.
 Stanowisko Kościoła wobec legalizacji eutanazji jest negatywne, 
ponieważ stanowi ona formę samobójstwa bądź zabójstwa, zależnie 
od inicjatywy pacjenta bądź lekarza. Podważa ona moralne podsta-
wy medycyny jako strefy obrony życia.
 Omawiany rozdział zamyka prezentacja stanowiska Kościoła 
wobec homoseksualizmu. Kościół prawosławny sprzeciwia się poj-
mowaniu tego zjawiska jako realizacji skłonności indywidualnej 
natury 40. Kościół stwierdza, że jest przeciwnie, bo realizacją natury 
ludzkiej w aspekcie seksualnym jest związek mężczyzny i kobie-
ty, którego pełnym wyrazem jest tradycyjnie pojmowana rodzina. 

35 Zob. tamże.
36 Zob. tamże.
37 Zob. tamże, XII.7; XII.9.
38 Zob. tamże, XII.8.
39 Tamże, XII.8.
40 Zob. tamże, XII.9.
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Według dokumentu, homoseksualizm jest formą „uszkodzenia na-
tury ludzkiej” i jako taki jest grzechem. Stąd Kościół sprzeciwia się 
tendencji propagowania homoseksualizmu jako normy i wzorca dla 
naśladowania. Stwierdza też, że zwolennikom homoseksualizmu 
powinno się zakazać pracy z dziećmi, młodzieżą, a także w wojsku 
i zakładach karnych 41.

4. Podsumowanie

Analiza antropologicznych wątków zawartych w omawianych do-
kumentach pozwala stwierdzić, iż Kościół prawosławny w swym 
nauczaniu społecznym odwołuje się do pojęcia osoby, które zostało 
wypracowane w tradycji teologicznej. Podmiotowość człowieka jest 
tutaj interpretowana w sensie moralnym – jako odpowiedzialność 
za swoje czyny, których odniesieniem jest tak prawo moralne ob-
jawione, jak też wrodzone prawo naturalne, poznawane przez su-
mienie. Głos sumienia nakazuje człowiekowi czynić dobro, a uni-
kać zła. W tym punkcie stanowisko Kościoła prawosławnego jest 
zbliżone do katolickiej nauki o człowieku 42. Tym, co zbliża naucza-
nia obu Kościołów, jest analogiczne uznanie istnienia prawa natu-
ralnego jako wrodzonej inklinacji ku realizacji dobra w życiu, za co 
człowiek ponosi odpowiedzialność. Myśl społeczna Kościoła pra-
wosławnego posiada więc charakter moralny. I właśnie w świet-
le refleksji moralnej jest omawiana problematyka praw człowieka 
i rozstrzygane kwestie bioetyczne. Zasadą naczelną konkretnych 
rozwiązań w tych dziedzinach jest dla Kościoła prawosławnego 
obrona życia ludzkiego i jego godności, począwszy od momentu 
poczęcia aż do aktu naturalnej śmierci. Jest to zasada, która nas łą-
czy na poziomie teorii i praktyki społecznej.

41 Zob. tamże.
42 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 356-384, 1929-1986.
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The dispute concerning a person in the light 
of the classical concept of a human being

Abstract

The concept of a human being has a long history. From the moment 
when – mainly due to the sophists and Socrates – the issue of a man as 
an independent philosophical problem emerged in the Greek thought, 
people aimed at emphasizing the uniqueness of a human being in the 
world, highlighting the reasonableness of their nature. It was especially 
expressed by Plato and Aristotle in their great thought systems, and – 
although they did not use the notion of a person with reference to a hu-
man being – it is in the antiquity when a complex pre-philosophical 
awareness of human personality was developed. It is because those 
philosophers perceived a man as a creature having the basic features of 
a person: self-awareness, identity and relationality, as well as freedom. 
As for emphasizing the personal status of a human being and, in par-
ticular, accepting the universality of this status with reference to each 
human being, Christianity played a significant role.   
 Throughout centuries, despite numerous changes in the western 
philosophy and civilization, most thinkers shared the conviction about 
a unique place of a human being in the world, underlining their per-
sonal status. Exapmples include the medieval thought – especially that 
of St. Thomas, as well as modern philosophy – starting from the Re-
naissance and Decsartes, through Kant, up to the whole range of con-
temporary personalisms rooted in various philosophical traditions. At 
the moment, these proportions seem to change radically. Many philo-
sophical movements and many thinkers are more and more daring in 
attacking the concept of a person, perceiving it as a cultural construct 
relevant to a particular stage of the western civilization development. 
The fact that, in its understanding of the world and the man, philoso-
phy turned to naturalism and minimalism, is compliant with the domi-
nance of positive sciences with their paragidm of learning, but it leads 
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to the destruction of the classical image of a human being and includes 
a lot of threats in the practical layer. Due to the pressure of those sci-
ences, which are interested in more and more advanced experiments 
related to the material aspect of human birth and existence (physical-
ity), and to the permissiveness in mass culture, which is dominated by 
consumerism, contemporary societies refuse to accept many people’s 
basic right to be considered human beings. As a result, human freedom, 
integrity and even life is often violated. In this situation, the main task 
of today’s philosophy is to look for and to proclaim the truth about the 
man. The authors of this volume are fully aware of the burden of such 
responsibility. Their texts, which are gathered in the book, refer to sub-
ject, historical issues, as well as methodological and epistemological is-
sues present in the dispute about the man as a human being.
 In the discussion with the concept of a person based on awareness, 
which was formulated by J. Locke and is now developed by, inter alia, 
P. Singer, Berthold Wald underlined that the personal status of a hu-
man being is determined by the fact that he or she belongs to the hu-
man race. Referring to Aristotle’s thought, he also questioned the popu-
lar view according to which the concept of a person was completely 
unknown to the Greeks, as it was developed by Christians and ascribed 
to the man in an objectless manner. Wald believes that if self-awareness, 
identity and relationality are constitutive for the existence of persons, 
a pre-philosophical awareness of a human personality was present in 
the antiquity. However, from the point of view of ancient philosophy 
those criteria complement each other, and in the modern thought the 
confidence related to one’s personal status does not include the confi-
dence concerning the existence of other people. Thus, it is necessary to 
accept the classical, substantial concept of a human being.
 Rev. Ep. Ignacio Dec characterized personalism as a movement root-
ed in the objection against various forms of objectification of a human 
being. According to the author, “in general, personalist thinkers place 
the person at the top of the hierarchy of beings, claiming that – contrary 
to objects – the person is characterized by spirituality, which is reflected 
in intellectual knowledge, in the possibility of free self-identification 
and in the ability to creatively express oneself in actions and works 
(ethical conduct, art, science, religion).” Classifying different types of 
contemporary personalism, he pointed to their specific profiles – exis-
tentialist, phenomenological, ethical and social, Thomist and  scientific – 
and summarized the views of their most important representatives.
 The subject of the contemporary debate concerning the substantial 
concept of a person has been taken up by Piotr S. Mazur. The author 
underlined that this dispute is the result of two other disputes: the on-
tological dispute concerning the substantiality of beings and the an-
thropological dispute concerning the personal status of a human being. 
According to Mazur, the non-acceptance of a person as a substantial 
subject may result from rejecting the substance and separating the 
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substance from the person, from perceiving a being as an aggregate 
of material particles, or from the belief in the uselessness of the theory 
according to which a being is composed of substance and in the indis-
position to explain the human fact. Presenting the specific features of 
the substantial concept of a being in the realistic approach, where the 
emphasis is placed on the very act of existence, he rejected the objec-
tions against the concept and underlined that it is open to the inclusion 
of the whole existential and dynamic dimension of human existence.  
 A more detailed discussion on the development of the substantial 
concept of the man according to three great representatives of this move-
ment – Saint Thomas Aquinas, Father Mieczysław A. Krąpiec and Rev. 
Cardinal Karol Wojtyła – has been presented by Rev. Andrzej Maryn-
iarczyk. The author emphasized that there are different paradigms of 
formulating the concept of a person: chrystological and trinitarian, an-
gelological, axiological-ethical and metaphysical one. Thomas presents 
a person in the perspective of their inner structure (because of the soul, 
which – as a creation – is the first act of human existence and the reason 
for any action) and their ultimate perfection (or whom they should be). 
Krąpiec underlines the transcendence of a human being on the basis of 
the direct experience of existence – “I am”, and action – “I act.” Wojtyła 
emphasizes the subjectivity of a person which manifests itself in being 
a master of oneself, deciding about oneself and owning oneself. 
 Father Roman Darowski claims that being oneself is the most im-
portant and the most glorious feature of the man. He says that “think-
ing about a human being leads to the conclusion that there are a few 
features of limitlessness in a man which constitute a certain dimension 
of his or her ‘infinity’, and thus a certain form of the ‘absolute’. In case 
of a human being, ‘infinity’ has its basis in the awareness (reason) and 
freedom (free will), which are given to each person. In particular, ‘in-
finity’ includes multidimensional openness of the man, which takes 
various forms”, such as cognitive and volitive limitlessness, unlimited 
choice possibilities, the presence of a spiritual element (soul), openness 
to beauty, rational conviction about immortality, a specific existential 
union with God, “metaphysical hunger,” religion and the presence of 
God in human life, and finally – dignity. 
 Characterizing a person in the perspective of ethical standards, Rev. 
Tadeusz Biesaga emphasized the radical difference between a person 
and an object. A person should be respected for the very fact of be-
ing a person due to a special dignity, which cannot be separated from 
the person, as the person is manifested in their dignity and there is no 
dignity without the person. Dignity is “the value of values.” Due to 
different sources, one may speak about various dimensions of human 
dignity. Following the thought of J. Seifert, the author defined the basic 
dignity resulting from the nature of human being (ontic and axiologi-
cal), dignity related to subjective awareness and actualization of a per-
son’s dynamisms, moral dignity, and dignity received as a gift from the 



306 Abstract

community or God. Each of these forms of human dignity is the basis 
for proper ethical rights. The most important is the ontic and axiologi-
cal dignity as the basis for the right to life and development.
 Paweł Skrzydlewski discussed a person in the light of social life. 
According to the author, the truth about a human being as a person is 
adequately expressed in such (personalistic) organization of communal 
life that – accepting both the person’s uniqueness and potential – helps 
them achieve the objective of their life. Unfortunately, in the history of 
western philosophy there have been many erroneous visions of a hu-
man being which led to such organization of communal life that was 
incompliant with human nature and, as a result, constituted a threat 
to the man’s basic rights. The main types of such visions are collectiv-
ism and individualism which, despite seeming contradiction, share the 
concept of “a person as a commodity and construction material (so-
called human resources!) rather than an independent and dignified be-
ing having reason and freedom within the boundaries of what is truly 
good.”  As a result, unlike in the case of personalism, for such move-
ments social life does not constitute the system of communities – from 
the family to the nation – that complement each other, but is a battle-
field for conflicted social classes or individuals.
 Father Jarosław Paszyński tried to answer the question of what is 
religion as the form of personal life, to redefine religion on the basis of 
metaphysical assumptions of realistic philosophy and to apply this new 
definition to the understanding of the revealed religion and the inter-
religious dialogue. In the author’s opinion, the man, as a being whose 
nature is determined by reason, learns that they are not the source of 
their existence and the existence of other living creatures. Ultimately that 
source may only include the will (love) of the necessary being – God. 
Such existence of beings (in an unnecessary manner – creation) is the 
result of a personal initiative of the Absolute. A human being recognizes 
that personal initiative of God and discovers that it is directed towards 
him or her as a personal being. Therefore, the man may accept that ini-
tiative only in personal manner, i.e. through knowledge, as well as con-
scious and voluntary turning towards God. Thus, religion is the man’s 
acceptance of God’s personal initiative directed towards human beings.
 In his article, Rev. Grzegorz Hołub tries to show the complexity and 
paradoxes of human existence. The problems he discusses include the 
person’s being and becoming at the same time, their ability and inabil-
ity to communicate, their being a whole and a part, and their physical 
and spiritual existence. In the light of such problems, the author points 
out that at the specific level of understanding (metaphysical level) one 
may discern not paradoxes but complementary aspects of a person. 
The discovery of such aspects must result in the application of vari-
ous scientific methods if one wants to avoid reductionism. In the phil-
osophical reflection on the person the author also discussed the role 
of metaphysics. However, turning to so-called ontologically justified 
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personalism, he also underlined the significant role of phenomenologi-
cal, existentialist or dialogue personalism.
 From the epistemic and methodological perspective, the classical 
concept of a human being has been summarized by Piotr Duchliński. 
According to the classical concept (neo-Thomism), philosophy, which 
includes anthropology, is understood as knowledge which is epistemo-
logically and methodologically independent of positive sciences – ex-
act sciences and humanities. As such, philosophy has its own starting 
point, as it discusses human experience in the metaphysical (generally 
existential) manner and explains it from the perspective of ultimacy. 
Such anthropology has been criticized by the author for the rejection of 
the multi-aspect understanding of a human being, the rejection of the 
problem of historicity and temporality of human existence, the claim to 
explain things in the perspective of ultimacy and the tendency of the 
metaphysic itself to the objective understanding of reality, the depen-
dence of the man’s philosophy on classical metaphysics, fundamental-
ism, and the fact that the starting point is not neutral.
 The article of Father Józef Bremer includes the presentation of con-
temporary naturalist concepts of a person and their action. The author 
shows that the philosophical notion of a person may be now ascribed 
to one of the three groups: dualism, monism or an intermediary solu-
tion (which is often called weak materialism or naturalism – token-token 
identity theories, emergence or supervenience theories). In the analytical 
philosophy monist (reductionist-materialistic) or intermediary solutions 
prevail, the example of which is cognitive science. Bremer says that „nu-
merous neuroscientists assume that the full knowledge of the neuronal 
states of the brain or the nervous system will be able to explain the occur-
rence and functioning of a person’s mental states, which are traditionally 
called the states of mind or soul. […]  The question of a person is usually 
transformed into the question of the status of the self and the possibility 
of its removal from philosophical and scientific discussions.”
 Krzysztof Duda presented the concept of the person formulated by 
the well-known Russian thinker – Mikołaj Bierdiajew. Bierdiajew be-
lieves that the subject of anthropology includes analyzing a human being 
in their existential truth. In this perspective the man – the person is a uni-
ty of spirit, soul and body. What truly determines the person’s nature is 
the spirit that is placed above the order of nature and realizes in itself the 
image and likeness of God. Through the free acts of creation a person 
cooperates with the Absolute in the divinization of the world, continuing 
the work of creation (creatio). Thus, the person realizes itself as God-man, 
and the true image of the person is manifested in the creativity rooted in 
freedom. The full realization of being God-man may only take place in 
the community of “me-you”, the fullest expression of which is love.
 The text of Rev. Jurij Załoski interestingly complements the dis-
pute concerning a person in the modern thought. The author under-
lined that the Orthodox Church, in its social teaching which is only 
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emerging, refers to the concept of the person that had been developed 
in the theological tradition. The subjectivity of a human being is in this 
case understood in terms of ethics, as the responsibility for one’s ac-
tions that are judged by revealed ethical law and natural law acquired 
through conscience. As a being equipped with undisputable dignity 
and freedom, the man is called to live in goodness and truth. Never-
theless, contemporary human rights emphasize the freedom of choice 
and not enough attention is paid to the ethical dimension of life. That 
is why the Orthodox Church is interested in the issues of law and eth-
ics, such as abortion, euthanasia, experimenting with human embryos, 
death penalty, suicide, justified war, national and religious identity in 
the light of globalization, as well as freedom of conscience and faith.
 The authors of the book are aware of the fact that modern criticism 
concerning the concept of a person is not the only or the last voice of 
philosophy in this regard. The struggle between different traditions 
and opinions is a natural and continuous process. However, one must 
notice the fundamental fact of experiencing oneself as a thinking and 
free subject of one’s acts which exists as a separate being and has the ob-
jective of such being which is separate from social structures. Such ac-
ceptance of one’s subjectivity is connected with the approval of the par-
allel subjectivity of other people, including those who must upgrade 
that subjectivity through forming one’s body in their mother’s womb, 
and then through social life.  
 Nowadays, accepting the personal status of a human being requires 
the critical reflection on the opinions rooted in the philosophy based 
on naturalist or scientific approaches. Moreover, the latter (metaphi-
losophy) should – on one hand – thoroughly know and evaluate the 
heritage of the whole tradition of classical philosophy, which perceived 
people in a more universal perspective and tried to give them a proper 
place in the universe, and – on the other hand – critically think about 
the philosophy’s concepts and assume the whole (theoretical and prac-
tical) responsibility for them. It is because not only many of today’s 
theories do not refuse to negate the status of a human being but some 
of them form the basis for unjustified and ethically wrong interference 
with their life or integrity. As a result, instead of coming closer to the 
answer to the question of what a human being is, such theories aim at 
justifying wicked practices. Also, after reading the texts included in the 
book, one starts to understand that such theories are not more scientific 
than the theories of traditional philosophy, as they adopt a whole range 
of philosophical and methodological assumptions, but they fail to sup-
ply unquestionable knowledge and – as for philosophy – they are just 
suggestions for different models or humanity, or human psychology or 
spirituality. Thus, these trends do not cancel the validity of the whole 
philosophical tradition from the Greeks up to today’s personalisms of 
various kinds. On the contrary – they manifest the relevance of this tra-
dition and its inalienability. 


