
CZŁOWIEK ISTOTA (PO)ZNANA

An t ropo log i a  t eo l og i c zna  
wobec  po t rz eb  i  wyzwań  

wspó ł c ze snośc i

STUDIA TEOLOGII DOGMATYCZNEJ

KATEDRA TEOLOGII KATOLICKIEJ  
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

Tom I

Białystok 2015

S T D

S
T

U
D

IA
 

T
E

O

L O G I I  D O

G
M

A
T

Y
C

Z
N

E
J

TOWARZYSTWO TEOLOGÓW DOGMATYKÓW



Zespół redakcyjny:
ks. dr hab. Andrzej Proniewski – redaktor naczelny
ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk – sekretarz redakcji

Rada naukowa/programowa:
ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW Radom)

ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT Wrocław)
ks. prof. dr hab. Jan Mikrut (PUG Rzym)

ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski (UI Innsbruck)
ks. prof. dr hab. Bazyli Degórski (PUST Angelicum Rzym)

ks. prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk (PUG Rzym)
ks. prof. dr hab. Andrus Naberkovas (VDU Kowno, Riomer Wilno)

ks. dr hab. Jacek Kempa ( UŚ Katowice)
ks. dr hab. Marek Jagodziński (KUL lublin)

ks. dr hab. Grzegorz Barth (KUL Lublin)
ks. dr hab. Robert Woźniak ( UJPII Kraków)

ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL Lublin)
o. prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE (UJPII Kraków)

prof. dr Bertram Stubenrauch (LMU München)
prof. dr Ralf Miggelbrink (Universität Duisburg-Essen)

prof. dr Jacques Bernard (UC Lille)

Recenzenci tomu:
ks. prof. dr hab. Zdzisław Kijas ( PAMI Rzym)
ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (UŚ Katowice)

Recenzenci artykułów:
ks. dr hab. Wiesław Dąbrowski (ISSR Aquila – PUL Rzym)

ks. prof. dr Hans Christian Schmidbaur (FT Lugano)
ks. prof. dr Libero Gerosa (FT Lugano)

ks. dr hab. Jarosław Babiński (UKSW Warszawa)
dr hab. Katarzyna Parzych Blakiewicz, prof. UWM (UWM Olsztyn)

ks. dr hab. Krystian Kałuża (WT UO Opole)
ks. dr hab. Marcin Składanowski (KUL Lublin)
ks. dr hab. prof. US Janusz Bujak, (US Szczecin)

ks. prof. dr Manfred Hauke (FT Lugano)
ks. prof. dr Anzolin Chiappini (FT Lugano)

Redaktor tematyczny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski
Redakcja: Elżbieta Kozłowska-Świątkowska

Korekta: Zespół
Tłumaczenie na język angielski: Marta Mendrek

Opracowanie graficzne i skład komputerowy: Zbigniew Łaszcz
© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, 2015

ISSN 2449-7452

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14

http://wydawnictwo.uwb.edu.pl; e-mail: ac-dw@uwb.edu.pl
Druk: QUICK-DRUK  s.c. , Łódź



SPIS TREŚCI

ks. Ignacy Bokwa 
Słowo wstępne ........................................................................................7

Alessandro Clemenzia, Janusz Aptacy 
Alcuni spunti sull’antropologia teologica di Luis F. Ladaria.....................17

ks. Grzegorz Bachanek 
Psychologia a teologia. Miejsca spotkania w antropologicznej refleksji 
J. Ratzingera ........................................................................................31

ks. Ignacy Bokwa 
Niezbywalny i ciągle aktualny wkład Karla Rahnera SJ (1904- 1984) 
do współczesnej antropologii teologicznej ................................................48

ks. Andrzej Choromański 
Osoba ludzka jako „byt relacyjny” – antropologiczne fundamenty 
eklezjologii Soboru Watykańskiego II .....................................................58

o. Benedykt J. Huculak OFM 
Zarys antropologii Kościoła greckiego.....................................................88

ks. Marek Jagodziński 
Wkład dialogicznego i trialogicznego pojmowania osoby ludzkiej do 
antropologii komunijnej .......................................................................109

ks. Roman Karwacki 
Et creavit Deus hominem. Podstawy antropologii teologicznej ...............127

ks. Dominik Kubicki 
Naukowy obraz świata i jego opis a gloria życia – człowiecze 
spełnianie się w jestestwie. W sprawie rozważenia zakwestionowania 
postmodernistycznej antropologii filozoficznej i nakreślenia wyzwań 
antropologii teologicznej ......................................................................146

ks. Jacek Neumann 
W nurcie wyzwań ludzkiego życia .......................................................172

ks. Józef Niewiadomski 
Ecce homo! – dramatyczne podejście do prawdy o człowieku. Innsbrucka 
teologia dramatyczna w obliczu potrzeb i wyzwań współczesności .........185

ks. Dariusz Pater 
Czy współczesny człowiek jest jeszcze osobą? .......................................208



Robert M. Rynkowski 
Abrahama J. Heschela rozumienie dialogu człowieka z Bogiem. 
Wskazówki dla chrześcijańskiej antropologii .........................................225

ks. Edward Sienkiewicz 
Byt ludzki w kontekście współczesnego sporu o rozumienie natury  
i kultury człowieka .............................................................................236

ks. Józef Warzeszak 
Antropologia Benedykta XVI na tle błędnych antropologii  
współczesnych ....................................................................................257

Noty o Autorach ........................................................................................291
Indeks tematyczny ......................................................................................294
Indeks osobowy ..........................................................................................300



CONTENTS

Fr. Ignacy Bokwa 
Preface .................................................................................................12

Alessandro Clemenzia, Janusz Aptacy 
Some Aspects of the Theological Anthropology of Luis F. Ladaria ..........17

ks. Grzegorz Bachanek 
Psychology and theology. The role of reunion in the anthropological 
reflection of J. Ratzinger ........................................................................31

ks. Ignacy Bokwa 
Indestructible And Always Current Contribution of Karl Rahner SJ 
(1904- 1984) to the Contemporary Theological Anthropology...............48

ks. Andrzej Choromański 
The Human Person as the “Relational Being” – Anthropological 
Foundations of Ecclesiology of the Second Vatican Council ....................58

o. Benedykt J. Huculak OFM 
The Outline of the Greek Church Anthropology ....................................88

ks. Marek Jagodziński 
The Contribution of the Dialogical and Trialogical Approach to 
Understanding the Human Person to the Communion Anthropology ....109

ks. Roman Karwacki 
Et Creavit Deus hominem. Fundamentals  
of Theological Anthropology ...............................................................127

ks. Dominik Kubicki 
Scientific Image of the World and its Description and the Glory of Life 
– Human Fulfillment in the Being. On the Questioning of Postmodern 
Philosophical Anthropology and Sketching New Challenges of Theological 
Anthropology .....................................................................................146

ks. Jacek Neumann 
In the Stream of Needs of the Human Life ..........................................172

ks. Józef Niewiadomski 
Ecce homo: Dramatic Approach to the Truth about Man. Innsbruck 
Dramatic Theology Facing the Needs and Challenges of the Present .....185



ks. Dariusz Pater 
Is Modern Man Still a Person? ............................................................208

Robert M. Rynkowski 
Abraham J. Heschel’s Understanding of the Dialogue with God.  
Tips for Christian Anthropology .........................................................225

ks. Edward Sienkiewicz 
Human Existence in the Context of Contemporary Dispute about the 
Understanding of Human Nature and Culture ....................................237

ks. Józef Warzeszak 
Anthropology of Benedict XVI against a Background of Erroneous 
Contemporaries Anthropologies ..........................................................257



SŁOWO WSTĘPNE

Humanistyka długo broniła się przed wtłoczeniem jej w koncepcję nauki, 
wyznaczoną przez wszystkomogące nauki ścisłe. Życie okazało się jednak sil-
niejsze i wymogi formalne w postaci grantów, projektów badawczych, punktów, 
cytowań, a nadto konkurencyjności, umiędzynarodowienia, praktycznej przy-
datności rezultatów przeprowadzonych badań zrobiły swoje. I tak oto dzisiaj, 
volens nolens, stwierdzając z humanistyczną godnością, że nec Hercules contra 
plures, poddajemy się wymogom ponowoczesnej nowoczesności, stając do 
walki o ministerialne punkty. Wydawany każdego roku tom studiów ukazuje 
się obecnie po raz pierwszy jako czasopismo naukowe. Odnotowujemy ten fakt 
z satysfakcją, radością i nadzieją, że na i tak już przepełnionym polskim rynku 
wydawnictw naukowych znajdzie się jeszcze miejsce dla naszego rocznika.

Przedstawiony w tej publikacji materiał naukowy jest interesujący, ważki 
i składa się w pewną całość, a nawet można zaryzykować tezę, że dobrze oddaje 
stan i zaawansowanie współczesnej antropologii teologicznej. Struktura ta 
jest jednak ukryta w publikowanych tekstach i nie jest widoczna na pierwszy 
rzut oka.

Z pewnością w dobie przedsoborowej jak i bezpośrednio po Soborze o an-
tropologii mówiło się wiele. Można wręcz stwierdzić, że w latach 60. i 70. 
XX wieku antropologia teologiczna była wręcz przedmiotem powszechnego 
zainteresowania. Słynni i wielcy teologowie tamtych czasów, tacy jak Rahner, 
Ratzinger, Congar, de Lubac, Schillebeeckx, Metz czy inni byli niemal stałymi 
gośćmi w radiowych i telewizyjnych studiach, przeprowadzano z nimi obszerne 
wywiady, także prasowe. Redaktorzy i czytelnicy prasy, niekoniecznie religijnej, 
odbiorcy programów radiowych i telewizyjnych, wszyscy byli zainteresowani 
rzetelną informacją na temat tego, co stanowi aktualny przedmiot teologicz-
nej debaty. Istniał więc fenomen, który bez większej przesady można określić 
mianem „teologicznych ojców Kościoła” doby okołosoborowej. Uzasadnieniem 
tego zjawiska było społeczne zapotrzebowanie na tego typu wiedzę. Dziś jeste-
śmy świadkami zupełnie innego procesu, polegającego na próbie wyrugowania 
teologii z przestrzeni debaty publicznej, a jeśli już, to najwyżej może chodzić 
o jakiegoś konkretnego wybrańca mainstreamowych mediów, najlepiej kry-
tykującego papieża i biskupów jako przedstawicieli Kościoła hierarchicznego.

DOI: 10.15290/std.2015.01.01
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Nie znaczy to wcale, że teologia, w tym teologiczna antropologia, przestały 
działać, badać i nade wszystko myśleć. Z kart niniejszego tomu wyłania się 
bardzo interesujący i wiele obiecujący obraz współczesnej antropologii teo-
logicznej. Opracowanie, którego autorami są Alessandro Clemenzia i Janusz 
Aptacy, noszące tytuł: Alcuni spunti sull’antropologia teologica di Luis F. La-
daria, bardzo dobrze syntetyzuje najważniejsze tezy soborowej antropologii 
teologicznej, której impulsy są odczuwalne po dziś dzień. Wybitny hiszpański 
dogmatyk, sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, abp Luis F. Ladaria Ferrer, 
podkreśla, że dla kształtu i merytorycznej zawartości teologicznej antropologii 
są decydujące chrystologia i trynitologia, zaś sama postać Jezusa Chrystusa 
pozwala na zastosowanie zasady współorzekania przymiotów pomiędzy teologią 
a antropologią. Soborowa antropologia teologiczna, opierając się głównie na 
tezach Karla Rahnera i Karola Wojtyły, podkreśla z całą mocą, że człowieka 
można w pełni odczytać i zrozumieć jedynie w Jezusie Chrystusie. Tutaj mieści 
się przesłanie opracowania Ignacego Bokwy: Niezbywalny i ciągle aktualny 
wkład Karla Rahnera SJ (1904-1984) do współczesnej antropologii teologicz-
nej. W antropologicznych tezach Luisa F. Ladarii Ferrera niczym w soczewce 
skupiają się podstawowe zagadnienia współczesnej antropologii teologicznej: 
hermeneutyka, pośrednictwo, usynowienie, obraz i braterstwo. Wszystkie te 
zagadnienia mają swój soborowy (w tym sensie także przedsoborowy) rodowód. 
Dalsze zagadnienia, wynikające z powyższych, to: mediacja w Jezusie Chrystu-
sie, stworzenie i usynowienie człowieka w Jezusie Chrystusie oraz filiacja jako 
braterstwo (wraz z Josephem Ratzingerem można by chyba dodać: siostrzaność). 
Kwintesencją tej antropologicznej refleksji jest stwierdzenie Ladarii Ferrera, 
że to Jezus Chrystus jest miarą człowieka, a nie odwrotnie. W niektórych mo-
mentach tej refleksji można dostrzec paralelne, pogłębiające i fundujące stwier-
dzenia, zawarte w poniekąd programowym artykule Romana Karwackiego: Et 
creavit Deus hominem. Podstawy antropologii teologicznej. W tym obszarze 
treściowym, jako istotne poszerzenie pola teologicznego oglądu, może posłużyć 
opracowanie Benedykta J. Huculaka: Zarys antropologii Kościoła greckiego.

Spora część badań niniejszego tomu została poświęcona analizie kondycji 
współczesnego człowieka, uwarunkowań jego życia i ich wpływu na kształt 
i intensywność wiary. Należy z satysfakcją stwierdzić, że autorzy opracowań 
wysoko zawiesili poprzeczkę, wznosząc się ponad ocierające się często o ba-
nał narzekanie i pesymizm. Charakterystyczną cechą tej części refleksji jest 
odwoływanie się do dorobku wielkich teologów naszych czasów. Na czele 
znajduje się tu bez wątpienia Joseph Ratzinger / Benedykt XVI. Grzegorz 
Bachanek w swoim artykule zatytułowanym: Psychologia a teologia. Miejsca 
spotkania w antropologicznej refleksji J. Ratzingera uwypukla egzystencjalne 
problemy współczesności, postrzegane przez jednego z największych teologów 
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przez pryzmat teologicznej antropologii. Są nimi: tajemnica ludzkiej kondy-
cji, stawiająca pytanie o godność człowieka, zwłaszcza chorego, akceptacja 
prawdy o stworzeniu i konieczność uznania własnych ograniczeń, potrzeba 
prawdy i miłości, wołająca o uzdrawiającą moc wiary, pozwalającej owocnie 
przeżywać modlitwę i sakramenty czy też oparcie się pokusie redukcjonizmu 
w perspektywie Jezusa Chrystusa przynoszącego zbawienie.

Józef Warzeszak także odwołuje się do bogactwa myśli Josepha Ratzingera 
/ Benedykta XVI. Czyni to w ramach swojego opracowania: Antropologia 
Benedykta XVI na tle błędnych antropologii współczesnych. Systematyzując 
krytyczne uwagi analizowanego autora, czynione pod adresem różnych współ-
czesnych antropologii, Warzeszak wyróżnia 19 takich rodzajów antropologicz-
nych błędów, by w drugiej części swojego artykułu wskazać na Ratzingerowską 
pozytywną propozycję teologicznej antropologii, cechującą się dialogalnością, 
relacyjnością, komunijnością i integralnością.

Interesującym, zapładniającym i wnoszącym sporo świeżego spojrzenia na 
sprawę kondycji współczesnego człowieka jest prezentacja innsbruckiej teo-
logii mimetycznej, dokonana przez Józefa Niewiadomskiego w opracowaniu: 
Ecce homo! – dramatyczne podejście do prawdy o człowieku. Innsbrucka 
teologia dramatyczna w obliczu potrzeb i wyzwań współczesności. Koncepcja 
ta, opracowana głównie przez Raymunda Schwagera, w nawiązaniu do teorii 
mimetycznej René Girarda, rozpatruje zagadnienia przemocy w odniesieniu 
zarówno do ofiary jak i agresora, dokonując analizy teologicznej tego złożonego 
fenomenu. Teoria ta jest ciągle zbyt mało znana w Polsce, pomimo publikacji 
polskich przekładów niektórych dzieł Girarda oraz opracowań naukowych, 
w tym Stanisława Budzika, ucznia R. Schwagera. Teoria mimetyczna odsła-
nia prawdę o człowieku i pozwala lepiej zrozumieć zagadnienia przemocy, jej 
uwarunkowania i próby rozwiązania.

Artykuł Jacka Neumanna: W nurcie wyzwań ludzkiego życia to cenna 
i celna synteza współczesnych uwarunkowań kulturowych, nie do końca 
uświadomionych i zrealizowanych. Wartość tej refleksji zdaje się tkwić w bardzo 
dobrym zorientowaniu autora w labiryncie współczesnych prądów myślowych, 
kulturowych i ideologicznych. Żyjący w realiach świata człowiek, nierzadko 
zagubiony i bezradny wobec mnóstwa informacji i problemów, jest i pozostaje 
człowiekiem powołanym do Zbawienia. Znajdujący się na drodze wiary człowiek 
ma podjąć wyzwanie duchowo-moralnej odnowy.

Edward Sienkiewicz podejmuje następujące zagadnienie: Byt ludzki 
w kontekście współczesnego sporu o rozumienie natury i kultury człowieka. 
Stawia on problem antropocentryczności natury, zwraca uwagę na podmio-
towy charakter kultury i postrzega człowieka jako podstawę w rozwiązywaniu 
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sporu o rozumienie natury i kultury. Jawi się tu również pytanie o kapitalnym 
znaczeniu, mianowicie pytanie o prawdę w relacji natury i kultury.

Już w opracowaniu E. Sienkiewicza pojawia się motyw, który można z powo-
dzeniem uznać za najbardziej doniosły, żywy i dający teologicznej antropologii 
podstawy do dobrych rokowań na przyszłość: człowiek jako osoba i miara 
wszystkich rzeczy. Andrzej Choromański podejmuje temat: Osoba ludzka jako 
„byt relacyjny” – antropologiczne fundamenty eklezjologii Soboru Watykań-
skiego II. Autor ukazuje teo- i chrystocentryczny antropocentryzm Vaticanum 
II oraz komunijny wymiar refleksji nad ludzką naturą. Dlatego Kościół jest 
naturalnym środowiskiem człowieka, zgodnym z jego naturą. W referacie poja-
wiają się słowa-klucze: „zwierzę społeczne”, byt relacyjny, „ja”, „ty”, egzystencja 
komunijna, communio w wymiarze filozoficznym i teologicznym.

Dariusz Pater stawia retoryczne pytanie: Czy współczesny człowiek jest 
jeszcze osobą? Wątpienie autora nie ma jednak wymiaru egzystencjalnego, 
lecz o wiele bardziej ma charakter wątpienia metodycznego, by na nowych 
fundamentach oprzeć osobę ludzką i zauważyć związek antropologii z etyką, 
wywierający wpływ na współczesny rozwój pojęcia osoby i jej godności, poj-
mowanej jako zasada etyki społecznej.

Uprawiający konsekwentną teologię komunijną Marek Jagodziński pro-
ponuje następujące zagadnienie: Wkład dialogicznego i trialogicznego poj-
mowania osoby ludzkiej do antropologii komunijnej. Typowym dla refleksji 
personalistycznej jest ujmowanie człowieka w perspektywie ontyczno-eg-
zystencjalnej wymiany, relacji między „ja” i „ty”. Jednak relacja ta nabiera 
charakteru bytowego, jest rzeczywistością, o której można powiedzieć „my”. 
Tak oto dialogiczność staje się trialogicznością, zaś communio nabiera nowego, 
skonkretyzowanego znaczenia.

Kategoria dialogu stała się kanwą studium Roberta Mikołaja Rynkowskiego, 
noszącego tytuł: Abrahama J. Heschela rozumienie dialogu człowieka z Bo-
giem. Wskazówki dla chrześcijańskiej antropologii. Interpersonalny dialog 
człowieka z Bogiem to modlitwa, najwyższy i najpiękniejszy akt człowieka. 
Rozważa o niej Abraham J. Heschel, człowiek o niezwykłej biografii i niespoty-
kanej intensywności doznań, mający w swoim życiorysie cierpienia Holocaustu, 
a wraz z nim rozważa Robert Mikołaj Rynkowski, wskazując na przydatność 
Heschelowskiej koncepcji dialogu dla antropologii teologicznej.

Choć nie występuje na końcu tego tomu w sensie formalnym, to jednak 
kończy go w sensie merytorycznym przedłożenie Dominika Kubickiego, podej-
mujące następujący problem: Naukowy obraz świata i jego opis a gloria życia 
– człowiecze spełnianie się w jestestwie. W sprawie rozważenia zakwestio-
nowania postmodernistycznej antropologii filozoficznej i nakreślenia wyzwań 
antropologii teologicznej. Refleksja ta ma charakter kulturowo-teoretyczny, 
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a jej autor potrafi zaskoczyć czytelnika nowym podejściem do pytań zdawać 
by się mogło dawno już rozstrzygniętych. Oby te przemyślenia przyczyniły się 
do podjęcia debaty nad zasadniczymi kwestiami teologicznej antropologii.

Z całego serca dziękuję Autorom za podzielenie się z Czytelnikami owocami 
swoich badań naukowych. Niech posłużą one rozwojowi tej najpiękniejszej 
z humanistycznych dziedzin – teologii w jej aspekcie systematycznym.

ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa
Prezes Towarzystwa Teologów Dogmatyków



PREFACE

Humanities has been defending itself for a long time against entering it in 
the concept of science, defined by omnipotent science. Life turned out to be 
stronger and more formal requirements in the form of grants, research pro-
jects, points, citations, and also competitiveness, internationalization, and the 
practical usefulness of the results of the research done their job. And so today, 
volens nolens, stating with the humanistic dignity that nec Hercules contra plures, 
we give in to the demands of postmodern modernity, starting the struggle for 
ministerial points. Issued each year, a volume of studies published today for 
the first time as a scientific journal. We note this fact with satisfaction, joy and 
hope, that on the already overcrowded Polish academic publishing market, 
there might be even space for our vintage.

Scientific material presented in this publication is interesting, consequential 
and comprises a whole and one may even risk saying that clearly reflects the 
status and progress of contemporary theological anthropology. However, this 
structure is hidden in the published texts and is not visible at first glance.

Certainly in the era of pre-Vatican-II and immediately after the council 
there was a lot about anthropology. One can even say that in the 60’s and 70’s 
of the 20th century theological anthropology was indeed of a public interest. 
Famous and great theologians of that time, like Rahner, Ratzinger, Congar, 
de Lubac, Schillebeeckx, Metz and others were almost regular guests in radio 
and television studios, carrying out extensive interviews with them, including 
press releases. Editors and readers of the press, not necessarily religious, radio 
and television programs recipients were interested in reliable information 
about what is the current subject of theological debate. There was therefore a 
phenomenon that without much exaggeration can be described as „theological 
fathers of the Church” around the time of Vatican Council II. The rationale 
of this phenomenon was the social demand for such knowledge. Today we are 
a witness of a completely different process that tries to displace the theology 
from the public debate, and if it is, most may be about a particular chosen 
one by the mainstream media, preferably criticizing the pope and bishops as 
representatives of the Church hierarchy.
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This does not mean that theology, including theological anthropology, 
ceased to operate, explore and above all to think. From this volume emerges 
very interesting and much promising image of contemporary theological an-
thropology. The paper, whose authors are Alessandro Clemenzia and Janusz 
Aptacy, entitled: Alcuni spunti sull’antropologia teológica di Luis F. Ladaria 
very well synthesizes the most important theses of Vatican II theological an-
thropology, which impulses are felt to this day. Outstanding Spanish dogmatist, 
secretary of the Congregation for the Doctrine of the Faith, Archbishop Luis F. 
Ladaria Ferrer, insists that christology and trinitology are critical for the shape 
and substance of the theological anthropology, while the figure of Jesus Christ 
allows the application of the co-predicate principle qualities between theology 
and anthropology. Conciliar theological anthropology, relying mainly on the 
thesis of Karl Rahner and Karol Wojtyła forcefully underlines that man can 
be fully read and understood only in Jesus Christ. Here there is the space for 
the message developed by Ignatius Bokwa: Indestructible and always current 
contribution of Karl Rahner, SJ (1904-1984) to contemporary theological 
anthropology. In the anthropological theses by Luis F. Ladarii Ferrer like a lens 
focuses the basic issues of contemporary theological anthropology: hermeneu-
tics, mediation, adoption, image and brotherhood. All these issues have their 
conciliar (in this sense also pre-conciliar) lineage. Further issues arising from 
these are: mediation in Jesus Christ, the creation and adoption of a man in 
Jesus Christ and affiliation as a brotherhood (together with Joseph Ratzinger 
could perhaps be added: sisterhood). The quintessence of this anthropological 
reflection Ladaria Ferrer is the statement that Jesus Christ is the measure of 
man, and not vice versa. At some points this reflection can be seen parallel, 
deepening and founding statements contained in the somewhat programmat-
ic article by Roman Karwacki: Et creavit Deus hominem. Fundamentals of 
theological anthropology. In the area of content, the paper The anthropology 
outline of the Greek Church by Benedict J. Huculak can be used as an impor-
tant extension of the field of theological overview.

Much of the research in this volume is devoted to the analysis of the con-
dition of a modern man, his life conditions and their impact on the shape and 
intensity of faith. It should be noted with satisfaction that the authors of these 
articles have set the bar high, rising above often complaining about the banality 
and pessimism. A characteristic feature of this part of the reflection is referring 
to the achievements of the great theologians of our time. At the forefront is 
here without a doubt Joseph Ratzinger / Benedict XVI. Gregory Bachanek in 
his article entitled Psychology and Theology. Meeting point in the anthropo-
logical reflection by Ratzinger emphasizes the existential problems of the pres-
ent, seen by one of the greatest theologians through the prism of theological 
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anthropology. These are: the mystery of the human condition which puts the 
question of the dignity of a man, especially the sick, the acceptance of the 
truth about creation and the need to recognize our own limitations, the need 
for the truth and love, which called for the healing power of faith, allowing 
fruitfully experience the prayer and the sacraments or resist the temptation 
of reductionism in the perspective of Jesus Christ bringing salvation.

Joseph Warzeszak also refers to the richness of thought of Joseph Ratzinger 
/ Benedict XVI in his study: Anthropology of Benedict XVI against erroneous 
contemporary anthropology. Systematising critical remarks of the analyzed 
author, made at the various modern anthropology, Warzeszak states 19 such 
kinds of anthropological error, to point out in the second part of his article 
positive proposal of theological anthropology by Ratzinger characterized by 
dialogueness, relation, communication and integrity.

Interesting, fruitful and contributing a fresh look at the matter of the con-
dition of a modern man is the presentation of Innsbruck mimetic theology, 
by Joseph Niewiadomski in the study: Ecce homo! - Dramatic approach to 
the truth about man. Innsbruck dramatic theology in the face of the needs 
and challenges of the present. This concept, developed mainly by Raymund 
Schwager, with reference to René Girard’s mimetic theory, examines the issue 
of violence in relation to both the victim and the aggressor, making a theolog-
ical analysis of this complex phenomenon. This theory is still too little known 
in Poland, despite the publication of Polish translations of some works of Girard 
and scientific studies, including Stanislaw Budzik, a disciple of R. Schwager. 
Mimetic theory reveals the truth about man and allows to understand better 
the problems of violence, its conditions and trying to solve.

The article by Jack Neumann: In the mainstream of challenges in human 
life is valuable and apt synthesis of contemporary cultural factors which are 
not fully conscious and realized. The value of this reflection seems to be in 
a very good orientation of the author in the maze of modern movements, 
cultural and ideological. A man living in the reality of the world, often lost 
and helpless against wealth of information and problems, is and remains a 
man called to salvation. Being located on the path of faith he has to take the 
challenge of spiritual and moral renewal.

Edward Sienkiewicz takes the following issue: Being a human in the context 
of the contemporary dispute about the understanding of the nature and hu-
man culture. He puts the problem of the anthropocentrism of nature, draws 
attention to the subjective nature of culture and sees man as the basis in re-
solving the dispute over the understanding of the nature and culture. There 
is also a question of major importance, namely the question of the truth in 
the relationship between nature and culture.



15Fr. I. Bokwa, Preface

In the elaboration by E. Sienkiewicz appears the theme that can successfully 
be considered the most important, lively and giving theological anthropology 
good basis for negotiations in the future: man as a person and a measure of 
all things. Andrew Choromański takes on the theme: The human person as a 
‚being relational’ – anthropological foundations of ecclesiology of Vatican II. 
The author presents theo- and christocentric anthropocentrism of Vatican II 
and the communion dimension of reflection on the human nature. Therefore 
the Church is man’s natural environment, consistent with his nature. The 
paper contains keywords: „social animal”, being relational, „I”, „you”, com-
munion existence, communio in the philosophical and theological dimension.

Dariusz Pater put a rhetorical question: Is the modern man still a person? 
However, the author’s doubt, has no existential dimension, but is much more 
a methodical doubt to put the human person on new foundations and note 
the relationship of anthropology to ethics, exerting influence on the contem-
porary development of the concept of the person and his dignity, understood 
as a principle of social ethics.

Marek Jagodziński who is cultivating a consistent theology of communion 
proposes the following issue: The contribution of dialogical and trialogical 
understanding of the human person to communion anthropology. It is typical 
for a personalistic reflection to approach a person in the ontic and existential 
exchanges and also the relationship between „I” and „you”. However, the very 
nature of this relationship becomes existential and it is a reality about which 
you can say „we”. Thus a dialogic approach becomes trialogic, and communio 
takes on a new and specified meaning.

The category of a dialogue became the basis for the study of Robert Nich-
olas Rynkowski, entitled: Abraham J. Heschel’s understanding of a dialogue 
with God. Tips for Christian anthropology. The interpersonal dialogue of a 
man with God is a prayer, the highest and the most beautiful human act. It 
is considered by Abraham J. Heschel, a man with an unusual biography and 
an unprecedented intensity of experience, suffering in the Holocaust, and to-
gether with Robert Nicholas Rynkowski, indicating the usefulness of Heschel’s 
concept of dialogue for theological anthropology.

Although not present at the end of this volume in a formal sense, it ends 
him in terms of substantive submission by Dominic Kubicki, undertaking the 
following problem: A scientific picture of the world and its description and 
the glory of life; a man’s fulfillment in selfhood.  In regard of considering the 
challenge of postmodern philosophical anthropology and outlining the chal-
lenges of theological anthropology”. This reflection is of cultural-theoretical 
character and its author can surprise the reader with a new approach to the 
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questions which might seem to be resolved long ago. I hope these thoughts 
will contribute to a debate on the essential issues of theological anthropology.

I would like to cordially thank all authors for sharing with readers the fruits 
of their research. Let them serve as the development of this most beautiful of 
humanistic disciplines – theology in its systematic aspect.

Father prof. assoc. Ignatius Bokwa
President of The Association of Dogmatic Theologians
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ALCUNI SPUNTI SULL’ANTROPOLOGIA 
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SOME ASPECTS OF THE THEOLOGICAL 
ANTHROPOLOGY OF LUIS F. LADARIA

This article tells about some aspects of the theological anthropology of Luis 
F. Ladaria, Spanish theologian, currently Secretary of the Congregation for the 
Doctrine of the Faith. Ladaria in his theological anthropology part horizons 
tracked by Vatican II and leads his reflection helped by various pronouncements 
of the Magisterium of the Church. It supports the outset that a theological an-
thropology must be determined by the Christology and the Trinity. Therefore, 
we need to have the mediation of Christ, who is true God and true man, the 
incarnate Word of God. This is not only in terms of concepts but also on the 
existence. It can be introduced in anthropological such as: love, communion, 
reciprocal. In this way you can go from the theological to the anthropological 
without the risk of applying to one of the features’ another error in which has 
different theological reflections. 

Key words: Ladaria, anthropology, hermeneutics, mediation, filiation, image, 
brotherhood.
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ANTROPOLOGICZNEJ LUISA F. LADARII 

Niniejszy artykuł prezentuje niektóre aspekty antropologii teologicznej 
hiszpańskiego teologa Luisa F. Ladarii, obecnie Sekretarza Kongregacji Nauki 
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Wiary. Teolog ten ukazując biblijne fundamenty antropologii teologicznej kła-
dzie szczególny akcent na nauczanie Soboru Watykańskiego II na ten temat, 
a przede wszystkim na niektóre punkty Konstytucji duszpasterskiej o Kościele 
w świecie współczesnym Gaudium et spes. Ladaria prowadzi swoją refleksję 
teologiczno-antropologiczną wspierając się także innymi wypowiedziami 
Magisterium Kościoła. Utrzymuje on przede wszystkim, iż dla antropologii 
teologicznej determinującą jest chrystologia i trynitologia. Jest więc koniecz-
ną dla człowieka mediacja Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego 
człowieka, Wcielonego Słowa Bożego, nie tylko na poziomie pojęć, lecz także 
lingwistycznym i egzystencjalnym. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie 
do antropologii tematów takich jak: miłość, komunia, wzajemność; można 
też przechodzić, dzięki pośrednictwu Chrystusa, od wymiaru teologicznego 
do antropologicznego, bez ryzyka przypisywania jednemu charakterystyki 
drugiego, błędu, w który popadły rożne refleksje teologiczne. 

Można stwierdzić, iż Ladaria jest typowym przedstawicielem teologicznej 
antropologii posoborowej, ukazującej tożsamość oraz pełną realizację człowie-
ka jedynie w Chrystusie – Bogu Człowieku, nie zaś w takiej, czy innej kategorii 
socjologicznej.

Słowa klucze: Ladaria, antropologia, hermeneutyka, pośrednictwo, usyno-
wienie, obraz, braterstwo.

Introduzione
Per presentare al meglio il contributo di mons. Luis F. Ladaria nell’ambito 

dell’antropologia teologica è necessario rintracciare quel peculiare punto di 
partenza del discorso che andrà a determinare l’articolazione di tutto il suo 
pensiero successivo. Si tratta di un punto iniziale che segna e caratterizza non 
solo il contenuto del suo pensiero, ma anche il suo stesso metodo interpretativo 
e processo argomentativo. Ma di quale “punto” si tratta, tanto da ricoprire 
una tale importanza? Quale è quell’elemento originale e originario che funge 
da bussola per l’antropologia? 

Prima ancora di rispondere a queste domande, che portano al centro del-
la riflessione, è bene mettere in luce alcune linee che introducono il tema, 
evidenziate dallo stesso Ladaria, per arrivare ad una migliore individuazione 
dell’oggetto materiale e di quello formale.

Quando si parla dell’uomo, soprattutto alla luce dell’odierno contesto so-
cioculturale, non si può non tenere conto dei differenti piani semantici all’in-
terno dei quali ci si muove. Ladaria afferma a tale proposito: «Si può parlare 
dell’uomo, e difatti si parla di lui, da molti punti di vista: filosofico, psicologico, 
medico, sociologico [...] il termine “antropologia” è diventato in molti casi un 
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termine equivoco»1. Tale equivocità non significa che la riflessione teologica 
debba risentire di una certa ambiguità; l’oggetto materiale dell’antropologia 
teologica, infatti, è chiaro; afferma ancora Ladaria: “È evidente che questo 
vocabolo ci rimanda all’uomo, ci fa vedere che costui è l’oggetto materiale del 
nostro studio”2. Non basta, tuttavia, l’oggetto materiale; ancora più impor-
tante è avere chiaro l’oggetto formale dell’antropologia, vale a dire l’occhio 
prospettico attraverso il quale viene argomentato l’uomo: “Dobbiamo anche 
precisare, e questo è senza dubbio molto importante, il punto di vista da cui 
noi cerchiamo di affrontarlo. L’aggettivo ‘teologica’ ci dice quale è questo 
punto di vista: si tratta di ciò che l’uomo è nella sua relazione con il Dio Uno 
e Trino rivelato in Cristo”3. 

Ed è proprio dall’individuazione dell’oggetto materiale e dell’oggetto formale 
che Ladaria delinea un possibile significato di “antropologia teologica”, vale 
a dire “quella disciplina [...] quella parte o settore della teologia dogmatica 
che ci insegna ciò che siamo alla luce di Gesù Cristo rivelatore di Dio”4. 

Già da quest’ultima citazione si può intravedere come l’antropologia teolo-
gica contenga, all’interno della sua stessa natura, l’uomo, Cristo e Dio Trinità5. 
L’antropologia si fonda su questi tre precisi ambiti. Ma come articolarli tra loro? 
È nel rispondere a questa domanda che ci troviamo all’interno di quell’ele-
mento originale e originario che funge da bussola per l’antropologia teologica.

Questa articolazione dell’antropologia con la cristologia e la trinitaria si 
rintraccia anche all’interno dello stesso lemma “persona”, termine che, pur 
caratterizzando l’essere uomo, trova nel suo riferimento teologico e cristologico 
il suo senso più vero e autentico6.

La necessaria mediazione cristologica
Per rispondere alle domande precedentemente poste, si può affermare che 

soltanto “in Cristo” si può articolare un corretto e proporzionato rapporto tra 

1 L. F. Ladaria, Introduzione alla antropologia teologica, Gregorian & Biblical Press, Roma 
20117, p. 9. Dato che il presente articolo verrà pubblicato in Polonia, segnaliamo qui 
anche una pubblicazione in lingua polacca sul tema in questione: K. Góźdź, Chrysto-
-antropologia abpa Luisa F. Ladarii, „Studia Bobolanum” 1(2011), p. 17-27. 

2 L. F. Ladaria, Introduzione alla antropologia teologica, op. cit., p. 9.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Per argomentare questo discorso, Ladaria ha come costante punto di riferimento il docu-

mento della Commissione Teologica Internazionale: Teologia – cristologia – antropologia, 
(10.1982), in Enchiridion Vaticanum 8, Bologna 20049, nn. 404-461.

6 Cfr. Antropologia teologica, Piemme, Casale Monferrato (Al) 20023, pp. 158-162.
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quei due misteri che si intrecciano sin dalla creazione del mondo: quello di Dio 
e quello dell’uomo. Per argomentare quanto affermato, è bene prima sottoline-
are una costante che compare negli scritti di Ladaria, tanto da caratterizzare 
la sua teologia: non si può affermare l’uomo senza affermare, contemporane-
amente, Dio. Perché questa simultaneità non porti a un confuso rapporto tra 
il piano divino e quello umano, è necessaria la mediazione di Cristo, vero Dio 
e vero uomo; una mediazione sia in senso soteriologico sia in quello rivela-
tivo. Soteriologico, in quanto “non c’è ‘grazia’ di Dio per l’uomo che non sia 
mediata da Cristo”7; rivelativo, poiché è in Cristo che viene offerta la piena 
comunicazione del mistero di Dio. 

Ladaria, nel suo trattato di teologia trinitaria, afferma a tale proposito: “Il 
nostro punto di partenza sistematico sarà la rivelazione di Dio in Cristo. Non 
c’è altro modo per giungere al mistero profondo del vero Dio [...] Nella vita 
di Gesù, nella rivelazione della Trinità economica, ci si dischiude il mistero 
della Trinità immanente”8. 

Lo stesso concetto viene ribadito in diversi altri scritti e interventi del teolo-
go spagnolo. Cristo è il “luogo” della rivelazione di Dio: “La dottrina dell’unità 
divina nella trinità e della trinità nell’unità, che la Chiesa ha sviluppato, è la 
conseguenza diretta del Dio che Gesù ci ha fatto conoscere”9. Tale rivelazione 
della Trinità in Cristo, spiega il nostro Teologo, non significa tuttavia che il 
mistero di Dio possa essere minimamente “afferrato” dall’intelletto umano: 

La rivelazione di Dio in Gesù, la rivelazione cristiana del Dio uno e trino, è un 
entrare in contatto con un mistero sempre più grande. [...] Non dobbiamo quindi 
pensare che la rivelazione di Dio avvenuta in Cristo ci “spieghi” l’essere di Dio 
o ne renda afferrabile il mistero. [...] La rivelazione cristiana significa in tal modo 
confrontarsi direttamente con il mistero di Dio10.

Questo orizzonte di comprensione garantisce una certa umiltà all’intelligere 
della teologia, e, al tempo stesso, conferma che in Cristo avviene la piena 
rivelazione tanto di Dio, quanto dell’uomo.

Oltre a fondare biblicamente e nel solco della Tradizione queste conside-
razioni, F. L. Ladaria si attiene all’ermeneutica offerta dalla Gaudium et spes, 
come egli stesso afferma: 

7 Ibidem, p. 482. 
8 Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità, Piemme, Casale Monferrato (Al) 1999, p. 33. 

Cfr. Cristología del Logos y cristología del Espíritu, pp. 353-354.
9 Il Dio vivo e vero, p. 19. 
10 Ibidem, p. 21.



21A. Clemenzia, J. Aptacy, Alcuni spunti sull’antropologia teologica di Luis F. Ladaria

Il Concilio Vaticano II, in un testo di capitale importanza [...], ha detto che Cristo, 
rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l’uomo 
all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione (cf. GS 22)11. 

Cristo, nel suo essere vero Dio e vero uomo, è il rivelatore del Padre e il 
rivelatore dell’uomo; per tale ragione, per spiegare gli elementi fondamentali 
dell’antropologia cristiana, il punto di partenza del discorso non può non 
essere l’evento-Cristo. 

La cristologia è radicalmente legata all’antropologia: il Verbo incarnato, 
infatti, assumendo la carne, ha fatto dell’umano il “luogo” privilegiato della 
sua espressione. Al tempo stesso, però, è l’antropologia ad essere legata alla 
cristologia, proprio perché è “in Cristo” che l’uomo non solo scopre, ma riceve 
la sua vera identità. Si potrebbe addirittura asserire che Dio fa parte della co-
scienza che l’uomo deve avere di se stesso. La creatura può assumere una vera 
consapevolezza di sé soltanto nel momento in cui si percepisce “relazionato 
a” Qualcuno che lo ha creato. 

Ladaria individua tre componenti fondamentali per descrivere l’uomo nel 
suo essere relazionato a Dio. Non si tratta ovviamente di tre tappe cronolo-
gicamente distinte, ma di tre aspetti essenziali della condizione creaturale. 

Prima di tutto è Dio che, in Cristo, instaura uno stretto rapporto con la sua 
creatura; e questo indica che la vocazione ultima e definitiva dell’uomo, sempre 
in Cristo, è quella divina. Scrive Ladaria: “Siamo amati da Dio nel suo Figlio e 
siamo chiamati a partecipare pienamente della sua vita alla fine dei tempi”12. 

Secondo aspetto; questo riferimento a Dio, che determina la vocazione 
dell’uomo, non elimina la libertà creaturale:

Questa consistenza è necessaria affinché possa realizzarsi questa chiamata, che 
è rivolta a noi stessi. [...] La condizione creaturale dell’uomo è un determinante 
fondamentale e totale del suo essere, e deve essere teologicamente considerato 
nella sua propria consistenza in quanto di fatto orientato alla comunione personale 
con Dio di cui è contemporaneamente il presupposto necessario13.

Terzo aspetto; l’uomo, pur avendo una vocazione divina e una consistenza 
sua propria, vive l’esperienza del peccato: “L’antropologia teologica deve con-
siderare l’uomo nel suo essere peccatore”14.

Questo profondo legame tra uomo e Dio, pur inverandosi nell’incarnazione 
del Verbo divino, inerisce nell’essere stesso dell’uomo, sin dalla sua creazione. 
Afferma ancora la Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II: “Adamo, 
11 Introduzione alla antropologia teologica, p. 10.
12 Ibidem, p. 11.
13 Ibidem, p. 12.
14 Ibidem.
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infatti, il primo uomo, era figura di colui che doveva venire”(GS 22). Questo 
non significa che l’evento-Cristo precede temporalmente la creazione dell’uo-
mo, come se fosse il suo arché: Cristo è l’orizzonte all’interno del quale l’uomo 
può comprendere se stesso, la sua vera natura, nel suo essere radicalmente (da 
un punto di vista morale) e ontologicamente (sul piano dell’essere) orientato 
verso di Lui: Egli è il télos. Afferma Luis Ladaria:

Il Concilio parla dell’uomo alla luce di Cristo, non semplicemente perché in Cristo 
tutto viene illuminato ma perché nel Figlio incarnato si scopre in ultima analisi 
chi è e a che cosa è chiamato l’essere umano; non si tratta di una luce che viene 
dal di fuori ma della stessa realtà della vita di Cristo. [...] Non è Adamo che spiega 
Cristo, ma Cristo che spiega Adamo. Perciò, solo per mezzo di Cristo possiamo 
sapere cos’è l’uomo15.

Qui si può intravedere una questione già accennata, decisiva per la teologia: 
l’incarnazione del Verbo divino ha un significato non soltanto soteriologico, 
ma anche rivelativo: il darsi di Dio è all’insegna del suo dirsi. “Il Verbo si è fatto 
carne” (Gv 1, 14): questo evento cristologico ha sicuramente una dimensione 
redentiva (il pro nobis et propter nostram salutem), ma è anche l’espressione 
massima, l’esegesi, in cui Dio dice Se stesso.

Creazione dell’uomo in Cristo
Questo discorso, articolato a partire dalla Gaudium et Spes, offre alla rifles-

sione antropologica di Ladaria alcuni elementi fondamentali: prima di tutto 
Cristo assume un significato ontologico per la vita del credente, non soltanto 
in ordine escatologico, ma anche protologico: “lui costituisce il modello nella 
cui sequela e conformazione noi uomini conseguiamo la pienezza, perché fin 
da principio è il modello a immagine del quale l’uomo è stato creato dal primo 
istante”16. 

Fondandosi su alcuni testi scritturistici (1Cor 8, 6; Eb 1, 1-3; Gv 1, 3.10; 
Col 1, 15-20) il nostro Teologo mette in luce come

a partire dalla presa di coscienza di questo significato salvifico definitivo di Cristo 
si giunge, nel Nuovo Testamento, all’affermazione della sua mediazione nella 
creazione, ad attribuirgli un significato protologico. In questo modo si ricavano 
le estreme conseguenze del significato salvifico di Gesù, nello stesso tempo in cui 
viene ulteriormente rafforzato17. 

15 L’uomo alla luce di Cristo nel Vaticano II, in Vaticano II. Bilancio e prospettive, II, a cura di 
R. Latourelle, Cittadella Editrice, Assisi 1987, pp. 939-951, qui p. 943.

16 Gesù Cristo salvezza di tutti, Edizioni Dehoniane, Bologna 2009, p. 15-16.
17 Antropologia teologica, p. 31.
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La creazione dell’uomo diviene così il presupposto della vocazione di ogni 
uomo, vale a dire la conformazione a Cristo. Secondo elemento fondamen-
tale è la nuova dignità della natura umana proprio in relazione alla sua stessa 
assunzione da parte del Verbo divino: “L’affermazione conciliare, però, va 
oltre. La natura umana di Cristo non solo non viene annientata o assorbita 
dalla divinità, ma questa natura è stata elevata a una dignità sublime ‘anche 
in noi’. [...] L’umanità viene esaltata con l’assunzione della stessa da parte del 
Figlio di Dio”18.

Poiché Cristo offre un significato protologico, oltre che quello escatologico, 
il discorso su cui Ladaria si concentra è il rapporto tra creazione dell’uomo e 
incarnazione del Verbo divino, soffermando l’attenzione, in particolare, all’e-
vento dell’assunzione. Un teologo spesso citato, proprio per il suo personale 
contributo su questo argomento, è Karl Rahner, secondo il quale l’incarnazione 
è la condizione di possibilità della creazione, e non viceversa. Nel suo Corso 
fondamentale sulla fede19, il teologo tedesco arriva a definire l’uomo come la 
«cifra di Dio»20; egli è “la ‘grammatica’ – dice Ladaria spiegando Rahner – di 
una possibile autocomunicazione divina. È il linguaggio che Dio crea per 
potersi esprimere liberamente e poter comunicare le verità salvifiche il cui 
contenuto in fondo è lui stesso”21. Per Rahner, l’uomo è lo strumento migliore, 
è l’espressione stessa di Dio; l’uomo è Dio che vuole esprimersi fuori di Sé: 
“L’uomo è quel che nasce – scrive Ladaria, riportando il pensiero di Rahner – 
quando Dio non vuole essere-Dio”22. Più che di “grammatica” o di “cifra”, Luis 
Ladaria preferisce parlare piuttosto di Cristo come “misura” dell’uomo. Scrive 
infatti: “se l’umanesimo proclama che l’uomo è la misura di tutte le cose, il 
cristianesimo proclama che c’è ancora una misura dell’uomo, Gesù. [...] È la 
misura che ci ha posto Dio perché giungiamo alla perfezione di noi stessi”23. 

Si può così arrivare così a parlare dell’antropologia come di una cristologia 
deficiente, proprio per sottolineare che l’uomo può raggiungere la sua pienezza 
soltanto in Cristo (homo perfectus). È quanto afferma sempre la Gaudium et Spes: 
“Chiunque segue Cristo, l’uomo perfetto, si fa lui pure più uomo” (GS 41). 
Scrive Ladaria a tale proposito: “Notiamo che si parla di Gesù come dell’uomo 
perfetto. Non si tratta soltanto del fatto che sia perfetto uomo, nel senso di uomo 

18 Gesù Cristo salvezza di tutti, pp. 17-18.
19 K. Rahner, Corso fondamentale sulla fede. Introduzione al concetto di cristianesimo, San 

Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 20056.
20 Ibidem, pp. 292-295.
21 Gesù Cristo salvezza di tutti, p. 38.
22 Ibidem, p. 39.
23 Ibidem, p. 50.
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completo, come ha affermato la Tradizione sin dagli inizi. Il Concilio Vaticano 
II ha aggiunto, credo, una nuova sottolineatura: questa umanità completa è 
perfetta, cioè, è esemplare, paradigmatica”24.

Questo, secondo il teologo spagnolo, sottolinea la novità dell’evento-Cristo 
sotto diversi aspetti: “In primo luogo questa novità significa che solamente 
in Cristo si rivela il disegno di Dio che era nascosto fin dalla creazione del 
mondo”25. Il fatto che tutto sia stato creato in vista di lui significa che soltanto 
con l’incarnazione si poteva svelare il progetto di Dio. Scrive Ladaria: “Non 
solo il disegno di Dio si è rivelato quando è arrivata la pienezza dei tempi, ma 
l’uomo si è opposto fin dal primo istante ai disegni di Dio”26, e questo vuol 
dire che Cristo ha portato l’umanità da un livello di schiavitù, in cui essa si 
era posta nel peccato, ad un livello che realizza la sua vocazione ultima. Il 
Teologo aggiunge un altro elemento: “L’effettiva novità della venuta di Cristo 
è che lui in persona porta la salvezza, la sapienza, la giustizia, la santificazione 
e la redenzione”27: questo farci-Dio di Cristo è avvenuto attraverso il suo 
farsi-uomo.

Proprio in virtù di questo, Ladaria afferma in modo lapidario: “L’uomo non è 
misura di Cristo, ma è Cristo la misura dell’uomo. L’antropologia deve attingere 
i propri criteri definitivi dalla cristologia e non da altro”28.

È in Cristo, nel suo essere vero Dio e vero uomo, che tra cristologia e an-
tropologia si apre un vero e proprio circolo ermeneutico: se da un lato, infatti, 
l’antropologia presuppone la cristologia (così come la creazione presuppone 
l’incarnazione), dall’altro, spiega il teologo spagnolo: “la cristologia presuppo-
ne un’antropologia, sebbene la superi e la sottometta a critica. Nell’incontro 
con Cristo l’uomo sa già qualcosa su di sé, e se Cristo può illuminare la sua 
condizione, è perché la condivide”29.

Creaturalità come filiazione
La domanda che ci si può porre, alla luce di quanto affermato, è la seguente: 

cosa Cristo rivela all’uomo dell’uomo? La prima risposta che propone Ladaria 
è: la filiazione divina. Proprio in quanto Figlio, Cristo rivela all’uomo la sua 
realtà ontologica. Scrive Luis Ladaria:

24 Introduzione alla antropologia teologica, p. 28.
25 Gesù Cristo salvezza di tutti, p. 21.
26 Ibidem.
27 Ibidem, p. 22.
28 Ibidem, p. 25.
29 Ibidem, p. 26.
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Nella sua rivelazione di Dio come proprio Padre, Gesù si mostra in modo molto 
peculiare come Figlio. Nella molteplicità dei titoli cristologici del Nuovo Testamen-
to, quello di ‘Figlio’ o ‘Figlio di Dio’ è stato considerato, già fin dai primi tempi e in 
tutta la tradizione della Chiesa, come quello che meglio ha rappresentato l’identità 
ultima di Gesù. [...] La rivelazione dell’uomo che Gesù fa nel rivelare Dio come 
Padre è, di conseguenza, la rivelazione della chiamata alla filiazione divina, come 
partecipazione alla filiazione originale di Gesù30.

Essere figli nel Figlio non è una formula allusiva, ma è un dato oggettivo, on-
tologico e rivelativo, che accade “per partecipazione”. Ecco allora che il primo 
elemento dell’identità dell’uomo ad essere rivelato da Cristo è la figliolanza. Il 
Nuovo Testamento esprime in modo evidente che la relazione filiale di Gesù 
con il Padre non coincide con la nostra, eppure l’uomo non ne rimane estra-
neo, ma partecipa “alla filiazione originale e irripetibile di Cristo”31. In questo 
orizzonte di comprensione la formula figli nel Figlio assume il suo significato 
più autentico. La partecipazione all’essere-Figlio di Cristo non nega lo statuto 
ontologico della filiazione umana, né vuole esprimere una subordinazione della 
seconda al primo, ma dice che solo in Cristo e nello Spirito Santo (cfr. Rm 
8, 15; Gal 4, 6) ogni uomo può rivolgersi a Dio come Abbà, Padre. E questa 
comprensione della filiazione umana viene chiaramente affermata anche dalla 
Gaudium et Spes: “Tale e così grande è il mistero dell’uomo, che chiaro si rivela 
agli occhi dei credenti, attraverso la rivelazione cristiana [...] Cristo è risorto, 
distruggendo la morte con la sua morte, e ci ha donato la vita, affinché, figli 
nel Figlio, esclamiamo nello Spirito: Abbà, Padre” (GS 22)32.

Questo passaggio rivela un evidente cristocentrismo, che però sa farsi 
tuttavia “mediazione” cristologica: in Cristo (figli nel Figlio) ci rivolgiamo al 
Padre. Senza avere la pretesa di dare definizioni, si potrebbe parlare in Ladaria 
di un evidente cristocentrismo trinitario, che non solo elimina ogni possibile 
cristomonismo, ma che inserisce l’uomo all’interno della stessa vita divina. 

Filiazione come fraternità
Cristo rivela all’uomo dell’uomo un altro aspetto fondamentale: la sua 

chiamata ad una solidarietà con tutti gli uomini: 
Questo è il vincolo di unità più forte fra gli uomini che possiamo concepire. In 
questa comune vocazione in Cristo a essere membri del unico corpo si trova il 
più profondo vincolo di solidarietà fra gli uomini. La nostra relazione filiale con il 

30 Ibidem, pp. 45-46.
31 Ibidem, p. 46.
32 Cfr. Ibidem, p. 47.
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Padre, in unione con Gesù, si può vivere solo nella fraternità fra gli uomini. In Gesù, 
pertanto, si fonda una nuova relazione fra noi, proprio quella della fraternità33.

La fraternità, qui, oltre ad essere intesa nel suo significato sociologico, ha 
un fondamento chiaramente cristologico e trinitario. Scrive Luis Ladaria: 

L’amore ha un punto di partenza che si trova in Dio stesso e nell’amore che Egli 
ci ha mostrato inviandoci Gesù. Da questo punto si deve necessariamente partire 
quando si tratta dell’amore dal punto di vista cristiano. [...] È [...] necessario 
ritornare sempre alla sorgente34. 

La “misura” dell’amore di Dio è stata rivelata in Cristo, e in particolare 
nell’evento della crocefissione: “è proprio questo amore di Cristo fino alla 
morte sulla croce che ci fa conoscere fino a che punto siamo amati da Dio 
Padre”35. Questa “misura senza misura”, oltre a offrire la salvezza, esprime 
l’essere stesso di Dio: “Dio è amore” (1Gv 4, 16). Tale amore è universale: 
“Non possiamo dimenticare che da un punto di vista cristiano la vocazione 
di tutti gli uomini alla filiazione divina in Cristo crea un profondo vincolo di 
fraternità dal quale nessuno può essere escluso”36.

È l’esperienza che l’uomo fa dell’amore di Dio (e dunque che Dio è amore) 
a fondare e argomentare l’amore fra le persone: è dalla certezza di essere figlio 
di Dio che posso relazionarmi agli altri come fratello. Al tempo stesso, però, 
l’amore fraterno è ciò che permette all’uomo di rivolgersi, singolarmente ed 
anche ecclesialmente, a Dio come figlio, tanto che, se la reciprocità interu-
mana dovesse venire a mancare, non si potrebbe neanche invocare Dio come 
Padre; per esprimere questo forte legame e vincolo tra amore di Dio e amore 
del prossimo, Luis Ladaria cita la dichiarazione conciliare Nostra aetate: “Non 
possiamo invocare Dio Padre di tutti gli uomini, se ci rifiutiamo di compor-
tarci da fratelli verso alcuni tra gli uomini che sono creati a immagine di Dio. 
L’atteggiamento dell’uomo verso Dio Padre e quello dell’uomo verso gli altri 
uomini suoi fratelli sono tanto connessi che la Scrittura dice, chi non ama, 
non conosce Dio (1Gv 4, 8)”37 (NA 5). 

È nell’amore verso gli altri che gli occhi dell’uomo si dischiudono ed egli può 
fare esperienza dell’amore di Dio. Afferma il teologo spagnolo: “Senza l’amore 
del prossimo non esiste amore di Dio [...]. L’amore di Dio implica l’amore al 

33 Ibidem, pp. 47-48.
34 Amore di Dio e del prossimo, “Gregorianum” 91/2 (2010), pp. 219-239, qui p. 220. 
35 Ibidem, p. 221.
36 Dignitatis personae. Alcuni elementi di antropologia, “Studia Moralia” 47/2 (2009), pp. 

339-353, qui p. 350. 
37 Nostra aetate, 5.
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prossimo e non si compie davvero senza la pratica concreta di esso”38. Tale 
atteggiamento di uscita dell’uomo, da se stesso verso gli altri, non è un atteg-
giamento etico, ma è epifania dell’essere stesso dell’uomo, creato a immagine 
e somiglianza della Trinità. Per questo motivo Ladaria afferma lapidariamente: 
“l’uomo non può trovare la sua perfezione se non nella dedizione agli altri”39. 
Qui per “perfezione” si intende il raggiungimento della pienezza dell’umanità, 
destino che non è applicato all’uomo dall’esterno, ma “risponde a ciò che fin 
dall’eternità era nel piano di Dio ed ha incominciato ad attuarsi nel primo 
istante della creazione”40. 

L’amore dell’uomo verso i suoi fratelli, pur essendo radicato ontologicamente 
in lui, non scaturisce da una sua personale attitudine: anche l’amore con cui 
gli uomini si amano tra loro è “dono”, e dunque viene da Dio. E questo non 
perché la Trinità funga da semplice esempio da imitare, e neanche soltanto 
perché Dio è l’origine (essendo Amore) di tutto ciò che è, ma perché Egli è 
la dinamica stessa che spinge l’uomo ad amare:

Questa risposta umana è solamente possibile perché Dio stesso ci fa amare e ci 
muove ad amare. L’amore non viene da noi. [...] Essendo la natura divina amore, 
dandoci l’amore Dio ci dà qualcosa di se stesso, appunto il suo Spirito, che è il 
mezzo mediante il quale l’amore di Dio è effuso in noi. L’amore di Dio, cioè Dio 
stesso, è entrato in noi fino al centro del nostro essere. [...] Soltanto perché ab-
biamo in noi l’amore di Dio, concretizzato nel dono dello Spirito Santo, possiamo 
noi uomini a nostra volta amare41.

Il fatto, però, che l’amore che spinge ogni uomo ad andare incontro ai suoi 
fratelli, ad essere radicalmente proiettato verso di loro, venga da Dio, non 
significa che non ci sia una piena collaborazione in questa propensione da 
parte dell’uomo. Luis F. Ladaria, ripercorrendo il contributo di diversi autori 
medievali, mostra come Dio e uomo non sono concorrenti42.

Conclusioni
Straordinariamente chiaro è il ritmo interno alla riflessione di Luis F. Ladaria 

sull’antropologia teologica. Egli parte dall’orizzonte tracciato dal Concilio Va-
ticano II e muove il suo pensiero a partire dai diversi studi e pronunciamenti 
magisteriali. Per parlare dell’uomo non si può non parlare di Dio, ma tale 

38 Amore di Dio e del prossimo, art. cit., p. 231.
39 Gesù Cristo salvezza di tutti, p. 48.
40 Ibidem.
41 Amore di Dio e del prossimo, art. cit., pp. 234-235.
42 Cfr. Ibidem, pp. 236-237.
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asserzione non cade in una deducibilità consequenziale, ma si avvalora di un 
profondo spessore teologico e si invera attraverso una necessaria mediazione 
cristologica: è in Cristo, infatti, che viene svelato all’uomo tanto il mistero di 
Dio, quanto il mistero di se stesso. La centralità cristologica, in questo orizzonte 
di comprensione, non ha un significato “esemplare”, vale a dire come se egli 
fosse un modello etico, ma ha un valore pienamente ontologico, che trova 
nell’essere vero Dio e vero uomo del Verbo incarnato la sua condizione di pos-
sibilità. Una riflessione di antropologia teologica, dunque, non può non tenere 
conto e non può non essere determinata dalla cristologia e dalla trinitaria. 

Un altro elemento fondamentale che caratterizza il pensiero di Ladaria 
sull’uomo è che questa intima relazione con Cristo e con il mistero della Trinità 
trova la ragione del suo essere non tanto in un’accezione puramente escatolo-
gica, ma in una protologica: la creazione dell’uomo, a immagine e somiglianza 
del suo Creatore (cfr Gen 1, 26-27), avviene già in vista di Cristo, di colui che 
ha sviluppato pienamente l’essere-uomo. E questo è indice di un principio ba-
silare della teologia, che in Ladaria emerge in modo evidente ed esplicito: è il 
telos a spiegare l’arché. In altre parole: è l’Incarnazione a spiegare la creazione, 
è l’ultimo Adamo a spiegare il primo Adamo. E’ alla luce dell’escatologia che 
si può penetrare all’interno del vero senso della protologia. Questo principio 
rende evidente come Cristo funga da prezioso perno non solo soteriologico, 
ma anche rivelativo, in quanto offre una particolare teo-logica alla riflessione 
ecclesiale, un metodo che trova proprio in lui la sua peculiarità. 

Avendo Cristo come nucleo fondamentale del discorso, la realtà antropo-
logica e quella trinitaria non rischiano di confondersi o giustapporsi tra loro, 
ma tengono conto, sempre richiamandosi al principio dell’analogia (il quale 
afferma che in tanta somiglianza è sempre maggiore la dissomiglianza), di 
un’unità che sappia sempre garantire l’intrinseca distinzione che la caratterizza.

Proprio per questo il passaggio dal piano divino a quello umano viene re-
alizzato, nell’essere vero Dio e vero uomo del Verbo incarnato, in modo tale 
che ciascuno dei due possa ritrovare nella relazione con l’altro la specificità 
sua propria. E questo non solo sul piano concettuale, ma anche su quello 
linguistico. Il che garantirebbe, per fare un esempio, nel parlare di tematiche 
quali l’amore, la comunione, la relazione, la reciprocità, di poter passare dal 
livello teologico a quello antropologico, senza correre il rischio di applicare 
ad uno le caratteristiche dell’altro: errore in cui è facile imbattersi, e in cui 
diverse riflessioni teologiche sono cadute.

La relazione, in Cristo, tra uomo e Dio e, a partire dalla rivelazione della 
Trinità, quella degli uomini tra loro trovano nell’intimità del rapporto tra Padre 
e Figlio e Spirito Santo la loro condizione ermeneutica e ontologica di possibi-
lità. Per questo motivo, per un approfondimento sistematico dell’antropologia 
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teologica di Ladaria, la ricerca non può essere rivolta in modo esclusivo a quei 
testi che trattano dell’uomo, dal tema della sua creazione a quello della sua 
vocazione, ma è necessario tener conto anche dei diversi altri suoi scritti che 
toccano, con sottolineature più cristologiche e trinitarie, la realtà di Dio.

In questo saggio non si è voluto presentare il pensiero del nostro Autore 
nella sua globalità, ma solo indicare alcune linee e coordinate essenziali della 
sua riflessione sull’uomo. 

Con la certezza che la grandezza di un pensatore non si può misurare dai 
nuovi contenuti che vuole presentare, ma dall’articolazione e dalla coerenza 
interne alla sua riflessione, si può sicuramente affermare che il grande contri-
buto di Luis F. Ladaria stia proprio nel ritmo, squisitamente teologico, della sua 
antropologia, che riesce a tenere conto simultaneamente tanto della cristologia 
quanto della trinitaria. Tale apporto trova nelle diverse asserzioni presenti nei 
documenti del Concilio Vaticano II il suo orizzonte di comprensione, tanto da 
poter presentare il nostro Autore tra coloro che hanno forgiato un’antropologia 
teologica tipicamente postconciliare: è qui che l’uomo trova la sua piena e 
perfetta identità in Cristo, e non nell’una o nell’altra ipotesi sociologica, che 
oggi sembra essere la più accreditata, la più “di moda”, e dunque seguita, e 
domani tenderà, con la massima naturalezza, ad essere obliata e superata. C’è 
qualcosa, nel DNA dell’uomo, che non cambia, e che trova via di espressione, 
nello scorrere della storia e nell’evoluzione della conoscenza, nella definitività 
dell’evento cristologico.

Parole chiavi: Ladaria, antropologia, ermeneutica, mediazione, filiazione, 
immagine, fraternità.
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Popularność psychologii we współczesnym społeczeństwie stanowi zachętę 
do pytania, jak J. Ratzinger widzi wzajemną relację psychologii i teologii. Jak 
spotykały się one w jego refleksji dotyczącej ludzkiej osoby? Poniższy artykuł 
stanowi próbę odpowiedzi na te pytania.

Patrystyczne i współczesne inspiracje
Jak wiemy, niemiecki teolog często odwołuje się do myśli św. Augustyna. 

Przypominając postać tego wielkiego mistrza teologii zwraca uwagę na jego 
Wyznania. Widzi w nich dzieło skoncentrowane na wnętrzu człowieka i jego 
psychologii, ale równocześnie poprzez ludzkie „ja” ukazujące misterium Boga. 
Dzieło to jest jedyne i niezwykłe w swoim rodzaju1. Poprzez ten przykład św. 
Augustyna, zdaje się wskazywać Benedykt, że między skupieniem uwagi na 
tajemnicy ludzkiego wnętrza a głoszeniem chwały Boga, między psychologią 
a duchowością nie musi istnieć nieusuwalny konflikt. Podobnie jak u teologa 
z Hippony możemy dostrzec u autora głębokie zainteresowanie bogactwem 
ludzkiego wnętrza.

Ratzinger odwołuje się do psychologicznej analizy pokusy św. Cypriana, 
dla którego pokusa może być rodzajem pokuty, która chroni nas przed pychą. 
Pozwala doświadczyć kruchości naszej wiary, nadziei i miłości. Przypomina 
o konieczności łaski. Chroni przed złudzeniem, że naszą wielkość zawdzięczamy 
sobie2. Widzimy, że przynajmniej niektórzy z Ojców Kościoła łączą refleksję 
teologiczną i psychologiczną.

Gdy chodzi o współczesnych autorów, Ratzinger wspomina swoją współpracę 
z psychologiem Albertem Görresem3 w redagowaniu czasopisma „Communio”4. 
W jednej ze swoich prac odwołuje się do współczesnej kultury masowej, a kon-
kretnie fascynacji piłką nożną. Widzi tutaj ludzką tęsknotę za powrotem do 
Raju, życiem sytym i radosnym, wyjściem z powagi codzienności. Równocześnie 
gra wprowadza do życia, zmusza do samodyscypliny, do współpracy z innymi, 
poszanowania zasad gry5. W tych rozważaniach można dostrzec wrażliwość na 

1 Por. Benedykt XVI, Katechezy o Ojcach Kościoła, Kraków 2008, s. 158.
2 Por. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1, Od Chrztu w Jordanie do Przemie-

nienia, Kraków 2007, s. 143. Por. Cyprian z Kartaginy, De dominica oratione, w: Thasci 
Caecilli Cypriani Opera omnia, CSEL III 1, s. 265-294.

3 Albert Görres (†1996) – to wybitny niemiecki psychoanalityk i psychoterapeuta, który po 
uzyskaniu habilitacji z psychologii kierował pierwszą niemiecką katedrą psychologii głębi 
na uniwersytecie w Moguncji, przez wiele lat związany z uniwersytetami Monachium.

4 Por. J. Ratzinger, Moje życie. Wspomnienia z lat 1927-1977, Częstochowa 1998, s. 129.
5 Por. idem, Służyć prawdzie. Myśli na każdy dzień, Wrocław 2001, s. 269.
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świat ludzkich pragnień, emocji i próbę dostrzeżenia w nich także elementów 
pozytywnych.

Godność człowieka, szczególnie chorego
Otwierając w Watykanie w 1996 roku XI Międzynarodową Konferencję, 

poświęconą chorobom umysłowym, zorganizowaną przez Papieską Radę ds. 
Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kardynał Ratzinger przypomniał postać swo-
jego kuzyna dotkniętego zespołem Downa, który został zamordowany przez 
nazistów. Podkreślał, że Pan Bóg nie ocenia człowieka według jego inteligencji 
czy zdrowia. Chorzy są uprzywilejowanymi dziećmi Stwórcy. W Kościele było 
i jest dla nich miejsce6. Człowiek cierpiący z powodu niedorozwoju umysłowego 
czy chorób psychicznych jest ukochany przez Boga. Służba temu człowiekowi 
stanowi miejsce spotkania Kościoła i psychiatrii, psychologii czy psychoterapii.

Benedykt zwracając się do stałych diakonów w Afryce prosi ich o szczególną 
troskę wobec osób chorych psychicznie lub fizycznie, najsłabszych i najuboż-
szych. Zachęca, by ich miłosierdzie było twórcze7. Papież zna często trudną 
sytuację osób chorych psychicznie w Afryce, gdzie w wielu rodzinach brakuje 
szacunku dla tych osób.

Autor uważa, że cierpienia psychiczne raczej nasiliły się w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci. Powinniśmy łagodzić cierpienia, ale całkowite usunięcie ich ze 
świata nie leży w zasięgu naszych możliwości. Nie jesteśmy w stanie usunąć 
naszej skończoności, wyeliminować mocy zła i winy8. Realizm nakazuje uzna-
nie niemożności usunięcia cierpienia z ludzkiej egzystencji, co oczywiście nie 
oznacza bezczynności czy obojętności.

Kościół odpowiada na głębokie potrzeby człowieka. Odwrót od Kościoła 
i chrześcijaństwa, jaki obserwowaliśmy w ostatnich kilkudziesięciu latach był 
jedną z przyczyn, które doprowadziły do ruiny ludzkiej psychiki, do zagubienia 
orientacji9. Jedną z ideologii dokonującą głębokiego spustoszenia w psychice 
jest radykalny feminizm. Macierzyństwo i dziewictwo stają się wartościami 
nieakceptowanymi przez dominującą kulturę. Kobieta zostaje poddana ide-
ologii maskulinistycznej, kulturze, w której najwyżej oceniana jest produkcja, 

6 Por. Z. J. Ryn, Na obraz i podobieństwo Boże – czy zawsze?, „L’Osservatore Romano” 1997 
nr 3, s. 53. 

7 Por. Benedykt XVI, Adhortacja Africae munus, 116
8 Por. idem, Spe salvi, 36.
9 Por. Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem 

Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, Kraków 2005, s. 14.
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wydajność, zysk10. Obrona chrześcijaństwa stanowi obronę człowieka także 
w wymiarze jego psychiki.

W obliczu rozwijających się ruchów ekologicznych Ratzinger zachęca do 
ekologii psychicznej. Zanieczyszczenie środowiska jest konsekwencją zanie-
czyszczenia środowiska wewnętrznego. Słabą stroną ruchów ekologicznych 
jest zapominanie o tym zanieczyszczeniu ludzkiej psychiki. Człowiek w swoim 
wnętrzu jest stworzeniem Bożym, mającym pochodzący od Boga porządek. 
Musi nauczyć się akceptować siebie jako Boże stworzenie i dbać o wewnętrzną 
czystość. Dopóki będzie rozumiał wolność jako wolność wewnętrznej, psy-
chicznej destrukcji będzie postępowało zniszczenie środowiska naturalnego11. 
Autor zwraca się do ludzi zafascynowanych ekologią. Zachęca do dostrzeżenia 
związku między zatruciem środowiska naturalnego a wcześniejszym zatruciem 
ludzkiego wnętrza przez moralne zło.

Zaskakująca decyzja Benedykta XVI z 10 lutego 2013 roku wywołała po-
wszechne zdumienie. Tym niemniej możemy dostrzec wcześniejszą zapowiedź 
wskazującą na taką możliwość: „Gdy papież wyraźnie widzi, że fizycznie, psy-
chicznie i duchowo nie może już dłużej poradzić sobie ze swoim urzędem, wtedy 
ma on prawo, a w niektórych sytuacjach nawet obowiązek, zrezygnować”12. 
H. Maier krytycznie oceniał: „Obawiam się, że prawne myślenie Kościoła nie 
odkryło jeszcze faktu istnienia człowieka omylnego, ograniczonego przez swe 
możliwości psychiczne i fizyczne, człowieka, który skazany jest na uzupełnienie 
i kontrolę ze strony innych ludzi”13. Wydaje się, że w trudnej i bolesnej decyzji 
Benedykta XVI o rezygnacji z urzędu piotrowego można dostrzec uznanie 
granic własnych możliwości.

Autor odwołuje się do poglądów Romano Guardiniego. Dla tego myśliciela 
życie człowieka jest nietykalne, ponieważ jest on osobą. Rozumie przez to nie 
jakieś zjawisko psychologiczne, ale ludzkie istnienie. Bycie osobą nie zależy 
od wieku, stanu psychicznego czy naturalnych talentów. Żadna ludzka istota 
nie może być traktowana jak rzecz, także człowiek śpiący, dziecko, umysłowo 
chory czy ludzki płód14.

Ksiądz J. Szymik przypomina, że Ratzinger broni podstawowej prawdy o człowieku, 
o jego szczególnej godności, o jego wyrastaniu ponad świat zwierząt: Albo – kolejna 

10 Por. J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, Marki 2005, s. 83.87n.
11 Por. Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki..., s. 198n.
12 Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem, Światłość świata. Papież, Kościół i znaki 

czasu, Kraków 2011, s. 42.
13 H. Maier, Getto emancypacji – przeczytane ponownie, w: J. Ratzinger, H. Maier, Demokracja 

w Kościele. Możliwości i ograniczenia, Kraków 2004, s. 142.
14 Por. J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Częstochowa 2005, s. 88n.
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możliwość – manipulacyjne, quasi-naukowe zacieranie różnic między człowiekiem 
i zwierzęciem (na terenie socjologii, psychologii zwierząt itp. itd.), przy milczącej 
(albo i głośnej) zgodzie na przenoszenie ewolucyjnego modelu nauk przyrodniczych 
na historię ducha. „Procesy duchowe nie trzymają się tych samych praw, co gene-
alogiczne drzewa zwierząt” – tłumaczył jako Kardynał15.

Prawda o człowieku może być zacierana, jego nienaruszalna godność może 
być kwestionowana także na terenie psychologii, gdy gubi ona swoją huma-
nistyczną specyfikę. Ukazuje się tutaj potrzeba, by Kościół z odwagą wchodził 
w spór z niektórymi nurtami współczesnej psychologii.

Akceptacja prawdy o stworzeniu
Odwołując się do doświadczenia psychiatrów autor uznaje, że najgłębszą 

przyczyną schorzeń psychicznych jest brak jedności człowieka z samym sobą, 
konflikt z własną naturą, niezgoda na własne „ja”. Dopiero akceptując siebie 
jestem zdolny zaakceptować drugiego. W wierze w Stwórcę, od którego pocho-
dzi moje „ja” ze wszystkimi jego ograniczeniami znajduje swoje źródło ludzka 
miłość16. Autor wskazuje na związek między wiarą w stworzenie a zdrowiem 
psychicznym.

Gdy w katechezie odsuwamy na margines prawdę o stworzeniu, ulega reduk-
cji obraz Boga, a w związku z tym i chrystologia. Fenomen religii nie znajduje 
wówczas wytłumaczenia poza sferą psychologiczną i socjologiczną17.

Ratzinger ostrzega przed dwoma niebezpieczeństwami. Krytykuje Skinnera18, 
który wychodząc od psychologii próbuje odrzucić ludzkiego ducha i ludzką 
wolność, zachęcając człowieka, by powrócił do równowagi wyzwalając się ze 
swego człowieczeństwa. Próba ta w różnych formach nihilizmu staje się coraz 
większą pokusą dla zachodniej młodzieży19.

Z drugiej strony dostrzega niebezpieczeństwo monizmu łaski, polegające na 
odwróceniu właściwej kolejności chrześcijańskiej pedagogiki. Nie powinno 
się pomijać właściwej kolejności: najpierw to, co psychiczne, potem to, co 
duchowe. Chrześcijańska miłość musi obejmować także przyjęcie mnie samego 

15 J. Szymik, Theologia Benedicta, t. II, Katowice 2012, s. 193n.
16 Por. J. Ratzinger, Służyć prawdzie. Myśli na każdy dzień, Wrocław 2001, s. 302.
17 Por. idem, Przekaz wiary i źródła wiary, „Więź” 1984 nr 2/3, s. 138.
18 Burrrhus Frederic Skinner (†1990) to amerykański psycholog, jeden z twórców i najważ-

niejszych przedstawicieli behawioryzmu.
19 Por. J. Ratzinger, Na początku Bóg stworzył... Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Kon-

sekwencje wiary w stworzenie, Kraków 2006, s. 92.



36 CZŁOWIEK ISTOTA (PO)ZNANA

jako stworzenia20. Autor wydaje się uważać odrzucenie znaczenia sfery ludzkiej 
psychiki za jedną z form odrzucenia idei stworzenia w myśli współczesnej.

Potrzeba prawdy i miłości
Rozważając znaczenie święta Bożego Ciała, autor zwraca uwagę na kwestię 

pamięci. Sobór Trydencki podkreśla, że Boże Ciało ma przypominać o Panu 
obecnym w Eucharystii i budzić wdzięczność. Psychologowie podkreślają, że 
racjonalna świadomość jest tylko powierzchnią naszej duszy. Żyjemy pochłonię-
ci tą powierzchnią uciekając przed głębią. Człowiek nie słyszy tego, co istotne, 
nie żyje własnym życiem. Prowadzi to do jego choroby. Nie przyjmujemy do 
wiadomości starzenia się i śmierci, wchodzimy w kłamstwo. Tymczasem je-
dynym sposobem rzeczywistego radzenia sobie z czasem jest przyjęcie go jako 
daru i postawa wdzięczności21. Autor wskazuje na kwestię ucieczki człowieka 
przed własną egzystencją, rzeczywistością zbliżającej się śmierci, problem swego 
rodzaju zawinionego zapominania, które prowadzi do choroby.

Ewangelia św. Jana opiera się na przypominaniu przez ucznia i Kościół czy-
nów i słów Jezusa. Chodzi tutaj o głębsze poznanie rzeczywistości i dostrzeżenie 
prawdy ukrytej w fakcie. Trzyma się rzeczywistych wydarzeń, a równocześnie 
wychodzi poza zewnętrzną stronę faktów. Nie jest to proces wyłącznie psycho-
logiczny czy umysłowy, ale czynność dokonująca się w Duchu Świętym. Duch 
ukazuje wewnętrzne związki Pisma i powiązania słów z rzeczywistością. Nie 
jest to sprawa prywatna, ale dotycząca wspólnoty przypominających sobie, 
pamięci Kościoła. Ewangelia otwiera drogę coraz głębszego poznawania całej 
prawdy w kolejnych pokoleniach22. Potrzeba prawdy dotyczy poszczególnego 
człowieka, ale i całego Kościoła.

Przemawiając do wypędzonych wskazuje Ratzinger, że nie można przemilczać 
niesprawiedliwości wypędzenia Niemców po II wojnie światowej. Psychologia 
mówi nam, że przemilczanie nie przynosi żadnego rozwiązania, a zatruwa od 
wewnątrz. Odnosi się to nie tylko do życia jednostek ale i do narodów. Tylko 
przyjęcie prawdy może uzdrawiać. Tylko przez miłość prawda staje się pełna 
sensu. Tylko przez pojednanie może zostać przezwyciężona nienawiść, przerwa-
ny łańcuch zła. Zadaniem wypędzonych jest budowanie mostów pojednania, 
bycie filarami nowej Europy23.
20 Por. ibidem, s. 92-94.
21 Por. J. Ratzinger, Święto wiary. O teologii mszy świętej, Kraków 2006, s. 124n.
22 Por. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1, Od Chrztu w Jordanie do Prze-

mienienia, Kraków 2007, s. 198-200.
23 Por. J. Ratzinger, Brücke der Einheit und Versöhnung. Pfingstpredigt beim Gottesdienst zum 

Sudetendeutschen Tag in München am 3.6.1979, München 1979, s. 3n.
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„W następstwie Freuda uwierzyliśmy w to, że ojciec jest koszmarem superego, 
który staje na drodze naszej wolności i którego musimy się pozbyć. A teraz, 
gdy tak się stało, uświadamiamy sobie, że wyemancypowaliśmy się przy tym 
z miłości i amputowaliśmy sobie to, co nam pozwala żyć”24. Kryzys ojcostwa 
wiąże Ratzinger z myślą Zygmunta Freuda. Kryzys ten oznacza także ucieczkę 
od miłości. 

Chrześcijanin nie może powiedzieć, że każdy powinien zachować tę reli-
gię, która stała się jego udziałem. W takiej sytuacji religia straciłaby związek 
z prawdą, stałaby się czystą tradycją. Zostałaby przeniesiona do sfery psycho-
logii czyli subiektywnego doświadczenia i postaw i socjologii tzn. rytuałów 
życia wspólnego. Przestałaby zbliżać ludzi do siebie25. Albert Görres pisze 
o chrześcijaninie naszych czasów, który wybiera sobie taki koktajl poglądów, 
jakie mu najlepiej smakują26. W rozważaniach na temat prawdy Ratzinger 
odwołuje się do zdania monachijskiego psychologa, który zwraca uwagę na 
niebezpieczeństwo hinduizacji chrześcijaństwa. Jezus nie chciał wywołać jakie-
goś beztreściowego wzruszenia, nie przyznawał każdemu racji. Jego nauczanie 
zawiera zasadę dogmatyczną. Katolicy wierzą, że istnieją konieczne kontury 
wiary, że Kościół powinien troszczyć się, by pokazywać całość Objawienia bez 
ograniczeń i zniekształceń27.

Człowiek został stworzony przez Boga jako potrzebujący prawdy i miłości. 
Gdy przed nimi ucieka, jego życie traci swoje ukierunkowanie, a tym samym 
sens. 

Tajemnica ludzkiego grzechu
W dyskusji na temat sumienia Ratzinger powołuje się na poglądy A. Görresa, 

który wskazuje, że poczucie winy jest niezbędne człowiekowi tak samo jak ból 
fizyczny. Tak jak ból fizyczny pozwala dostrzec, że ludzki organizm nie funkcjo-
nuje prawidłowo, tak poczucie winy burzy fałszywy spokój sumienia. Poczucie 
winy jest potrzebne każdemu człowiekowi. Być może były go pozbawione takie 
postacie jak Hitler, Himmler czy Stalin. Być może nie posiadają go przywódcy 
mafii28. To nie poczucie winy jako takie jest czymś chorobliwym, ale jego brak 
stanowi oznakę duchowej choroby.
24 J. Ratzinger, Głosiciele i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń, 

„Opera omnia” t. XII, Lublin 2012, 658.
25 Por. idem, W drodze do Jezusa Chrystusa, Kraków 2004, s. 81.
26 Por. idem, Gottes Projekt. Nachdenken über Schöpfung und Kirche, Regensburg 2009, s. 123.
27 Por. idem, Prawda w teologii, Kraków 2005, s. 106n. Por. A. Görres, Glaubensgewißheit 

in einer pluralistischen Welt, IKZ 12 (1983) s. 117-132, szczególnie s. 129.
28 Por. J. Ratzinger, Prawda i sumienie, „Ethos” 4(1991) nr 3/4, s. 174. 



38 CZŁOWIEK ISTOTA (PO)ZNANA

Rozważając kwestię decyzji o aborcji Ratzinger odwołuje się do badań 
psychologów, którzy zauważyli u kobiet zamierzających usunąć ciążę stłumie-
nie uczuć matki. Nie nadają imienia swojemu dziecku, nie wyobrażają sobie 
jego twarzy i przyszłości. Ale te tłumione wyobrażenia często wracają później 
jako dręczące poczucie winy29. Cokolwiek doprowadziło do aborcji, może np. 
nacisk ze strony mężczyzn, uśmiercono ludzką istotę. Psychologowie mówią, 
jak głęboko ten czyn tkwi później w psychice matki. Zdaje sobie ona sprawę, 
kogo w sobie nosiła. Wyobraża sobie, kim byłoby dzisiaj jej dziecko, z które-
go mogłaby być dumna30. Benedykt dziękuje organizacjom zaangażowanym 
w obronę życia i pomagającym w psychicznym uzdrowieniu skrzywdzonych 
przez tragedię aborcji31.

Pisząc o nawróceniu Ratzinger wspomina, że nawet daleka od religijnej re-
fleksji psychoterapia odkryła, iż niepokonane poczucie winy niszczy człowieka, 
a jego pokonanie nie jest możliwe bez jakiegoś wyznania tego, co było tłumione 
i raniło wnętrze32. Grzech nie jest więc jakimś żydowskim wynalazkiem, jak pisał 
Fryderyk Nietzsche, ale rzeczywistością realną dotykającą każdego człowieka.

W 1989 roku przewodniczył Ratzinger sympozjum w Rzymie na temat 
grzechu pierworodnego. Ważny referat wygłosił na nim monachijski psycholog 
A. Görres. Wskazuje on na skutki grzechu pierworodnego w dziedzinie struk-
tur i funkcji psychicznych. U człowieka po tym grzechu występuje zakłócenie 
zdolności poznawczych. Pojawia się skłonność do błędu, zawodzi zdolność 
wnioskowania, występuje brak pewności i przeciwnie pozór pewności. Rozum 
i uwaga tracą z pola widzenia to, co Boskie. Dochodzić może nawet do rezy-
gnacji z pytania o sens i prawdę. Zanika możliwość wzajemnego rozumienia 
się ludzi. Słabnie świadomość tego, co słuszne i niesłuszne. Dominacja miłości 
własnej rodzi liczne konflikty wynikające z konkurujących ze sobą poglądów 
i dążeń. Pojawia się przesyt i nuda. Człowiek doświadcza frustracji, trudu, 
smutku, stresu. Przestaje akceptować swoją skończoność i ograniczoność. 
Odczuwa nieuzasadnione lęki. Jego egzystencja staje się przeniknięta obawą 
przed niebezpieczeństwami, troską o przyszłość, lękiem przed śmiercią. Zaczyna 
dominować postawa obronna i nieufność, postawy ucieczki, obrony i uniku. 
Pojawiają się nerwice i psychozy jako skutki bólu, lęku, poczucia winy i innych 
rodzajów zła. Przygasa radość życia i pogoda ducha. Dążenia przestają być 

29 Por. J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Częstochowa 2005, s. 86.
30 Por. Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki..., s. 176n.
31 Por. Ojciec Święty Benedykt XVI w Fatimie 12-13 maja 2010. Akt zawierzenia, modlitwy, 

homilie, przemówienia, Kraków 2010, s. 53n.
32 Por. J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, 

Poznań 2009, s. 71.
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uporządkowane. Człowieka zaczyna fascynować to, co niedozwolone. Buntuje 
się przeciwko autorytetowi33.

Ratzinger dostrzega we współczesnej filozofii i psychologii ujęcia przedsta-
wiające bardzo pesymistyczny obraz człowieka żyjącego w lęku odpowiadające 
protestanckiemu rozumieniu człowieka jako z natury grzesznika34. Także bar-
dzo rozpowszechnione są tendencje do przemilczania rzeczywistości grzechu, 
ukazywania go przez psychologię jako złudzenia lub kompleksu35. Ciekawe jest 
zwrócenie uwagi na teologiczne źródła ujęć psychologicznych, a w szczególności 
sugestia dotycząca możliwego związku myśli Zygmunta Freuda z duchowością 
Reformacji. Wydaje się, że otwiera się tutaj ciekawa perspektywa badawcza.

Uzdrawiająca moc wiary, modlitwy i sakramentów
Wiara pomaga człowiekowi żyć. Odkryć radość w głębi cierpienia. Święty 

Franciszek, nawet wtedy gdy załamały się jego oczekiwania, gdy psychicznie 
i fizycznie znalazł się w mroku najciemniejszej nocy, potrafił chwalić Boga36.

Rozważając problematykę kryzysu modlitwy Ratzinger powołuje się nie tylko 
na św. Augustyna i jego zdanie o człowieku jako modlącym się do Boga, ale 
także na opinię Carla Gustava Junga37, który uważał, że źródłem wszelkich 
nerwic jest wypchnięcie Boga z centrum życia, a uzdrowienie może dokonać 
się tylko przez rozwiązanie tego problemu. Przeciwstawia Junga Freudowi, dla 
którego religia oznaczała nerwicę38.

W modlitwie zaangażowane są wszystkie wymiary ludzkiej psychiki. Nie 
można jej oceniać wyłącznie miarą racjonalnego rozumienia. W modlitwie jest 
miejsce na powtarzanie, milczenie, śpiew39. Gdy człowiek nie może nocą znaleźć 
spokoju, może modlić się na różańcu. Modlitwa ta kojąco wpływa na psychikę. 
Jej powtarzające się słowa uwalniają od dręczących myśli40. W szczególny sposób 
33 Por. A. Görres, Uwagi psychologiczne na temat grzechu pierworodnego i jego skutków, 

w: C.  Schönborn, A. Görres, R. Spaemann, Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła. 
Głos psychologa, filozofa, teologa, Poznań 1997, s. 15-24.

34 Por. J. Ratzinger, Dogma und Verkündigung, München – Freiburg/Br. 1973, s. 167.
35 Por. idem, Na początku Bóg stworzył... Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Konsekwencje 

wiary w stworzenie, Kraków 2006, s. 67.
36 Por. idem, Służyć prawdzie. Myśli na każdy dzień, Wrocław 2001, s. 308.
37 Carl Gustav Jung (†1961) szwajcarski psychiatra i psycholog, twórca psychologii głębi.
38 Por. J. Ratzinger, Dogma und Verkündigung, München – Freiburg/Br. 1973, s. 123. Por. 

C. G. Jung, Die Beziehungen der Psychotherapie zur Seelsorge, Zürich 1948, s. 16.
39 Por. idem, Święto wiary. O teologii mszy świętej, Kraków 2006, s. 29.
40 Por. Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem 

rozmawia Peter Seewald, Kraków 2001, s. 16.
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zachęca Ratzinger do modlitwy kapłanów. Podaje przykład kard. Faulhabera 
arcybiskupa Monachium, który każdego wieczoru z domownikami odmawiał 
Różaniec i jak mówił, modląc się miał wrażenie, jakby matka kładła na nim 
uspokajająco rękę, a jego wypełniała na nowo cisza i spokój. Psychoterapeuci 
nie mogliby wymyśleć lepszej formy odprężenia. Ale taka modlitwa może być 
rzeczywiście wyzwalająca tylko wtedy, gdy odmawiamy ją nie dla wyzwolenia, 
ale w pokornym zwróceniu się do Matki Pana41.

Autor wskazuje na potrzebę spowiedzi odwołując się także do psychologii 
i psychoterapii. Nasze cierpienie związane jest z ucieczką w urojenia o własnej 
niewinności, które zamykają nas na innych. Wyznanie własnej winy w sakra-
mencie pokuty może stać się wyzwalającym doświadczeniem, w którym spada 
z nas ciężar przeszłości, a my czujemy się odmłodzeni mocą łaski Bożej, która 
czyni nasze serca czystymi42. Zanik zdolności dostrzegania winy czyni człowie-
ka zatwardziałym i chorym wewnętrznie. Zdolność dostrzegania winy można 
udźwignąć tylko wtedy, gdy możliwe jest uzdrowienie, a ono dokonuje się 
poprzez rozgrzeszenie. Psychoterapia może pomóc człowiekowi w rozpoznaniu 
i usunięciu błędnych połączeń w strukturze psychicznej, ale nie może prze-
zwyciężyć winy. Tutaj konieczny jest sakrament, moc pochodząca od Boga43.

Namaszczenie chorych pomaga także w sferze psychicznej. Jest wsparciem 
w przyjmowaniu cierpienia. Poprzez ten sakrament dokonuje się włączenie 
bólu i cierpienia w sakramentalną wspólnotę z Chrystusem. Chrystus ucząc 
mnie cierpienia i cierpiąc ze mną może stać się moim prawdziwym lekarzem 
uzdrawiającym chorobę mojej duszy44.

Psychologia pozwala w pewnej mierze odkryć potrzebę wiary, modlitwy 
i przyjmowania sakramentów, a także ich uzdrawiającą siłę. Ale też może 
redukować tę rzeczywistość widząc w niej przede wszystkim rytuały mające 
pomóc człowiekowi.

Chrystus przynoszący Zbawienie
Autor przypomina antropologiczną analizę Confessiones. Człowiek, który 

zagubił prawdę o sobie samym, odszedł od siebie, żyje w pustce, jest pozba-
wiony wolności. Zwycięski Chrystus ofiarowuje człowiekowi powrót do siebie. 

41 Por. J. Ratzinger, Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu 
święceń, Opera omnia t. XII, Lublin 2012, s. 387.

42 Por. ibidem, s. 393.
43 Por. Bóg i świat..., s. 388.
44 Por. ibidem, s. 398n.
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Umożliwia budowanie domu, którym jest Kościół. Najbardziej właściwym 
mieszkaniem człowieka jest prawda45.

Komentując wydarzenie Wniebowstąpienia Pańskiego dostrzega Ratzinger 
w wielkiej radości uczniów wracających z Góry Oliwnej (Dz 24, 52) doświad-
czenie niepasujące zupełnie do naszej normalnej psychologii. Pożegnanie 
z Chrystusem, chociaż zawierało w sobie coś z triumfu i nadziei, mogło wią-
zać się z lękiem przed opuszczeniem, z cierpieniem z powodu braku ludzkiej 
bliskości, z obawą przed trudami przyszłego świadczenia o Chrystusie. Nie 
zrozumiemy tych słów o wielkiej radości, jeśli nie spojrzymy na radość mę-
czenników: śpiew Maksymiliana Kolbe w bunkrze głodowym czy Polikarpa na 
stosie. Radość zwycięstwa Chrystusa dociera nie tylko do rozumu, ale może też 
udzielić się sercu i być naprawdę przyjętą. Wstępujący do nieba Pan błogosławi 
uczniów. Wychodzą oni z tego doświadczenia pobłogosławieni, a nie opuszczeni. 
Wniebowstąpienie Chrystusa podnosi obraz człowieka, ukazuje, że może on 
żyć na wysokości samego Boga. Stanowi rehabilitację człowieka. Ukazuje, że 
zhańbiony nie został człowiek wyszydzony, ale ten, który szydził46. Spotkanie 
z Chrystusem czyni człowieka zdolnym do nowego życia.

Tylko ucieczka z więzienia wygodnych kłamstw, tylko przyjęcie krzyża prowadzi 
w krainę prawdziwego pokoju. Psychoterapia wie dzisiaj, że kompleks jest najgłęb-
szym powodem choroby i że uzdrowienie następuje przez wydobycie na wierzch 
prawdy najgłębszego bólu. Tyle że psychoterapia nie wie, co jest prawdą i czy 
w końcu prawda jest dobra47.

Komentując słowa Chrystusa, który żegnając się z uczniami i idąc na krzyż 
życzy im pokoju, Ratzinger odwołuje się do psychoterapii, która wskazuje dro-
gę uzdrowienia poprzez prawdę bolesnego doświadczenia. Teolog nie ukrywa 
jednak granic psychoterapeutycznych technik.

Ratzinger stwierdza, że „każda chrystologia, której treścią nie jest rzeczywi-
ste utożsamienie się Boga z człowiekiem, jest nieinteresująca od strony psy-
chologicznej i historycznej”48. Wydaje się, że autor wskazuje tutaj, że prawda 
o Wcieleniu odsłania głębię prawdy o człowieku. Dzięki temu w Chrystusie 
staje się możliwa tożsamość człowieka z Bogiem a także z ludźmi.

45 Por. J. Ratzinger, Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia, Kraków 2003, 
s. 50n.

46 Por. idem, Obrazy nadziei. Wędrówki przez rok kościelny, Poznań 1998, s. 47-49.
47 Idem, Służyć prawdzie..., s. 103.
48 Idem, Tożsamość z Kościołem, „Collegium Polonorum” 1995/1996 nr 13, s. 99.
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Patrząc na postać Jezusa z Nazaretu Ratzinger odwołuje się do cenionego 
przez siebie Romano Guardiniego49. Przypomina znane sformułowanie swojego 
nauczyciela: Jezus „stoi ponad naszymi psychologiami...”50. Krytycznie ocenia 
liberalne spojrzenia na wydarzenie chrztu Jezusa, które interpretują je jako 
odkrycie szczególnej relacji do Boga i religijnego posłannictwa. Mimo pozo-
rów erudycji takie opracowania nie opierają się na tekstach Pisma Świętego. 
W Piśmie Świętym Chrystus ukazuje się nam jako umiłowany Syn, a nie tylko 
genialny człowiek. I właśnie dlatego jest nam tak bardzo bliski, a nie nieskoń-
czenie odległy jako jednostka z minionej epoki51. W dyskusji ze spojrzeniem 
liberalnym odwołuje się autor nie tylko do zasadniczej kwestii autentycznej 
interpretacji tekstów, ale także do kwestii znaczenia Chrystusa dla naszego 
życia, powołując się na myśl św. Augustyna.

Chrześcijańskie odkupienie z wiary próbuje się dziś zastąpić odkupieniem na 
drodze polityczno-ekonomiczno-socjalnej i na drodze psychologicznej. Ludzie 
szukają laickich spowiedników, którzy mają doprowadzić do ładu rozbite i pu-
ste ludzkie życie. Ale duszy ludzkiej nie można złożyć jak zegarka. Nie można 
jej uleczyć pomijając punkt odniesienia. Bóg stanowi punkt konstrukcyjny 
ludzkiej egzystencji. Jeśli więź z nim się rozpada, wtedy wszystko inne również 
się rozpada52.

Bardzo krytycznie ocenia Ratzinger modę w życiu konsekrowanym, szczegól-
nie wśród kobiet, na psychologię i psychoanalizę. W jednej z katolickich biblio-
tek w Ameryce Południowej autor zauważył zastąpienie traktatów religijnych 
podręcznikami psychoanalizy. W ten sposób teologia ustąpiła miejsca bardzo 
powierzchownej psychologii. Z wielkim zaufaniem powierzano się przypadko-
wym specjalistom. Prowadziło to do utraty tożsamości i osłabienia motywacji 
prowadzenia życia zakonnego. Psychologowie mogą co najwyżej powiedzieć, 
jak funkcjonują siły duchowe. Nie mogą jednak powiedzieć, dlaczego i w ja-
kim celu. Już św. Augustyn przypomina o konieczności odniesienia duszy do 
Boga. Duchowość nie może pracować w próżni, bez ukierunkowania53. Autor 
krytykuje nie psychologię jako taką, ale rezygnowanie z zasadniczego dla chrze-
ścijanina odniesienia do Chrystusa. Bez tego odniesienia życie chrześcijanina 
a tym bardziej osoby konsekrowanej traci sens.

49 Por. R. Guardini, Das Wesen des Christentums. Die menschliche Wirklichkeit des Herrn. 
Beiträge zu einer Psychologie Jesu, Mainz – Paderborn 1991.

50 J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu..., s. 34.
51 Por. ibidem, s. 34.
52 Por. J. Ratzinger, Służyć prawdzie..., s. 83.
53 Por. idem, Raport o stanie wiary, Marki 2005, s. 88n.
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Osoba Jezusa Chrystusa przekracza możliwości badawcze psychologii. Prawda 
o przyjęciu ludzkiej natury przez Syna Bożego pozwala głębiej wejść w tajemnicę 
człowieka. Odsłania nowe perspektywy także przed psychologią. Wskazuje na 
możliwości człowieka, których nie był on nawet świadomy. Odchodzenie od 
Chrystusa oznacza wielkie zubożenie ludzkiego życia.

Pokusa redukcjonizmu
Rozważając kwestię liturgii niedzielnej bez kapłana, Ratzinger zwraca uwagę 

na priorytet sakramentu przed jakimkolwiek psychologizmem. Na terenach mi-
syjnych, w diasporze, podczas prześladowania występują sytuacje niemożności 
uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. W obecnych czasach spadek powołań 
kapłańskich powoduje trudności także w krajach od dawna chrześcijańskich. 
Występuje pokusa stawiania na pierwszym miejscu doświadczenia wzajemnej 
bliskości i stąd organizowania świątecznego zgromadzenia bez kapłana w swoim 
kościele. Trzeba odróżnić tę sytuację od rzeczywistej konieczności sprawowania 
liturgii bez kapłana, gdy ludzie nie zamykając się w tym, co tylko ludzkie usiłują 
zaczerpnąć choćby cząstkę z rzeczywistości Dnia Pańskiego. Teoria, według 
której można w zasadzie sprawować liturgię tylko w znanej sobie wspólnocie 
i ze znanym kapłanem jest błędna i wskazująca na podporządkowanie kry-
teriów teologicznych socjologicznym i psychologicznym54. Rozważając myśl 
Durkheima55 Ratzinger stwierdza, że tylko wtedy, „gdy sakrament zachowuje 
swą bezwarunkowość i absolutny priorytet przed wszelkimi celami społecz-
nymi oraz przed wszelkimi intencjami duchowo «budującymi», tworzy także 
społeczność i «buduje» człowieka”56. Pozytywny wpływ sakramentu na życie 
psychiczne i społeczne człowieka jest możliwy wtedy, gdy człowiek otwiera się 
na rzeczywistość przychodzącą z góry i zachowuje hierarchię ważności.

Autor dostrzega pokusę uwspółcześnienia chrześcijaństwa poprzez prze-
kształcenie go w polityczny moralizm lub psychoterapię. Ten drugi projekt 
pragnie przedstawić religię jako miejsce osiągania możliwie całościowego 
dobrego samopoczucia. Zapomina się o źródłach, o wierze, a próbuje realizo-
wać własne projekty, które nie są w stanie ustanowić wspólnoty z Bogiem ani 
trwałej więzi między ludźmi57.
54 Por. J. Ratzinger, Znaczenie Dnia Pańskiego, „Communio” 1995 nr 3, s. 54- 58.
55 Émile Durkheim (†1917) francuski socjolog, filozof, etnolog. Ratzinger powołuje się tutaj 

na myśl Durkheima redukującą religię i kult do ogólnej formy stabilizacji społecznej, która 
jednak przestaje funkcjonować z chwilą uświadomienia sobie takiego jej charakteru.

56 Ibidem, s. 56.
57 Por. Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem, Światłość świata. Papież, Kościół 

i znaki czasu, Kraków 2011, s. 149.
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Przed kapłanem pojawia się pokusa stawania się pracownikiem socjalnym, 
który doradza ludziom na podstawie osobistego doświadczenia i wiedzy psy-
chologicznej czy socjologicznej. Warto na nowo odkryć wartość posługi ka-
płańskiej, która jest czymś o wiele większym. Jest ofiarowaniem człowiekowi 
tego, co może dać Pan58.

Ratzinger krytycznie odnosi się do prac Eugena Drewermanna, czołowego 
przedstawiciela egzegezy opartej na psychologii głębi. Tym niemniej przyznaje 
w pewnej mierze słuszność twierdzeniom Junga i Drewermanna o religiach 
jako systemach psychoterapeutycznych. Religia rzeczywiście zawiera w sobie 
lecznicze siły. Daje odpowiedź na ludzkie potrzeby i lęki. Nie można jej jednak 
redukować do leczniczego działania. Jest ona czymś więcej. Jej istotę stanowi 
odniesienie człowieka ku tej nieznanej rzeczywistości, którą wiara nazywa 
Bogiem59. Ratzinger uznaje słuszność krytyki Drewermanna wobec egzegezy 
historyczno-krytycznej jako jedynej metody badawczej. Egzegeza ta nie mówi 
o chwili obecnej, o mnie, ale o dniu wczorajszym, o innych. Nie przenosi Biblii 
w moje obecne życie. Nie ukazuje Chrystusa dzisiejszego, ale z wczoraj60. Oczy-
wiście ocena Ratzingera interpretacji Pisma Świętego przy pomocy psychologii 
głębi jest zdecydowanie krytyczna. Autor widzi tutaj próbę sprowadzenia Biblii 
do mitycznych archetypów wskazujących człowiekowi drogę do uzdrawiającego 
schodzenia w głębokie pokłady duszy. Przyjmowanie takich prób interpretacji 
jest znakiem poważnego kryzysu współczesnej teologii61.

Ratzinger podkreśla specyfikę teologii. Różni się ona od innych nauk huma-
nistycznych. Posiada pewność, która nie jest pewnością hipotezy, o którą można 
się spierać, ale pewność, na której można oprzeć swoje życie. Jest to możliwe 
dzięki związkowi teologii z Kościołem, dzięki istnieniu Urzędu Nauczyciel-
skiego62. Zwraca uwagę na wyjątkowość teologii, jej specyfikę, a równocześnie 
na pewną pokusę redukowania teologii do historii, psychologii, socjologii czy 
filozofii chrześcijaństwa. Bardzo wyraźnie krytykuje naiwną wiarę w naukę 
w teologii posoborowej. 

Ta wiara traktuje nauki humanistyczne jak nową ewangelię i nie chce widzieć gra-
nic, poza które te nauki nie sięgają, ani trudności, które ze sobą niosą. Psychologia, 

58 Por. J. Ratzinger, Zeitfragen und christlicher Glaube. Acht Predigten aus der Münchener 
Jahren, Würzburg 1982, s. 84n.

59 Por. Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem 
Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, Kraków 2005, s. 18.

60 Por. J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce 
2005, s. 108.

61 Por. idem, Słowo Boga. Pismo – Tradycja – Urząd, Kraków 2008, s. 93, 140. Por. G. Lohfink, 
R. Pesch, Tiefenpsychologie und keine Exegese, Stuttgart 1987.

62 Por. J. Ratzinger, Prawda w teologii, Kraków 2005, s. 50n.



45ks. G. Bachanek, Psychologia a teologia. Miejsca spotkania w antropologicznej refleksji...

socjologia i marksistowska interpretacja historii zostały uznane za naukowo pewne, 
a zatem za niekwestionowane instancje myśli chrześcijańskiej63.

Według Ratzingera, zadaniem czasopisma „Communio” jest ukazywanie Ko-
ścioła we właściwym tego słowa znaczeniu, Kościoła z wysoka. Ta perspektywa 
znika z pola widzenia w myśleniu czysto socjologicznym i psychologicznym. 
„Communio” powinno przede wszystkim pogłębiać głoszenie tajemnicy Boga. 
Musi także rozwijać antropologię. Uczynić Słowo Boże odpowiedzią daną 
człowiekowi64. Szacunek dla psychologii nie może oznaczać bezkrytycznego 
podejścia do jej wyników i metod.

Rozważając doświadczenie Boga autor zwraca uwagę, że to doświadczenie 
powinno nas kierować ku samemu Bogu, który jest zawsze większy. Gdy za-
trzymujemy się na samym doświadczeniu, obracamy się w kręgu naszej własnej 
psychologii65.

We współczesnym świecie Kościół staje wobec pokusy redukcjonizmu. Do-
tyczyć może ona zarówno liturgii czy działalności duszpasterskiej jak egzegezy 
czy teologii. Mogą utracić one swoją tożsamość.

Podsumowanie
Ratzinger w szczególny sposób zna i ceni św. Augustyna, tego z Ojców Kościo-

ła, który szczególnie badał wnętrze człowieka, świat jego przeżyć. Współpracuje 
i korzysta z refleksji Alberta Görresa wybitnego niemieckiego psychologa XX 
wieku. Powołuje się na prace C. G. Junga. Broniąc prawdy o stworzeniu broni 
znaczenia sfery ludzkiej psychiki. Wskazując na rzeczywistość ludzkiego grzechu 
i poczucia winy odwołuje się także do badań psychologów. Podkreśla uzdrawia-
jącą moc wiary, modlitwy i sakramentów świętych. Wyraża troskę o człowieka 
chorego psychicznie, który jest uprzywilejowanym dzieckiem Stwórcy. Zachęca 
do ekologii psychicznej. Podkreśla specyfikę teologii, której nie można zredu-
kować do nauk humanistycznych. Sakrament może pozytywnie wpływać na 
życie psychiczne człowieka tylko wtedy, gdy zachowuje swój priorytet. Przede 
wszystkim jednak autor podkreśla prawdę o Chrystusie przynoszącym zbawienie 
człowiekowi. Zbawienia nie da się osiągnąć na drodze psychologicznej pomijając 
Boga, który jest punktem konstrukcyjnym ludzkiej egzystencji.

Słowa klucze: teologia, psychologia, antropologia, J. Ratzinger, Benedykt XVI.

63 J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, Marki 2005, s. 158.
64 Por. idem, Communio – program, „Communio” 1992 nr 5, s. 13n.
65 Por. idem, Doświadczenie a wiara, „Communio” 1981, nr 4, s. 19.
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NIEZBYWALNY I CIĄGLE AKTUALNY 
WKŁAD KARLA RAHNERA SJ 

(1904-1984) DO WSPÓŁCZESNEJ 
ANTROPOLOGII TEOLOGICZNEJ

INDESTRUCTIBLE AND ALWAYS CURRENT CONTRIBUTION  
OF KARL RAHNER SJ (1904- 1984)  

TO THE CONTEMPORARY THEOLOGICAL ANTHROPOLOGY

Karl Rahner is undoubtedly one of the greatest theologians of the twentieth 
century. He has influenced and is still having an impact on its shape and trends. 
It can be seen from the example of his theological anthropology. His vision 
of a man is decidedly theological and perceived as such becomes the most 
important foundation of anthropology. The message of faith constitutes the 
highest standard and an unregulated significant expression of a man. Theologi-
cal interpretation of its essence occurs in the historical and living conditions 
of dependency and inadequacy of a man. A man is a supernatural existential 
(übernatürliches Existential), so as a being is qualified to grace by nature, to 
the supernatural, and finally defined by that reality. The most important event 
in human life is the fact that God turned to him and revealed him. It allows 
to read all theological dogmas as statements of anthropology. A man is in 
fact the point of intersection of God’s revelation and historical experience of 
himself. For Rahner a man in his deepest essence is a spirit in the world and a 
hearer of God’s words, a recipient of his revelation possible for recognition by 
the natural mind. A man is also potentia oboedientialis – an active potency to 
show God the obedience of faith and love as his supernatural grace. According 
to Rahner, Christology is the most radical, exceeding everything repetition of 
theological anthropology. Rahner starts his reflection in the field of theological 
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anthropology from a man and his experience, in order to demonstrate that a 
man does not exist without God, moreover, a man is unthinkable. In the era of 
postmodern blurring of the essential philosophical and theological concepts 
this German theologian presents the basic truth about the legitimacy of being 
a Christian, the beauty of humanity relies on God, and also about the nonsense 
and tragedy of atheism. The whole theological thought and activity of Karl 
Rahner served to demonstrate the falsity and harm of theoretical as well as 
existential dimension of atheism. A man confirms by every act of his being, 
thinking and wanting that there is a God who loves his creation.

Key words: theological anthropology, Karl Rahner, transcendental theology, 
relationship of Christology and anthropology, atheism.

30 marca 2014 roku minęło 30 lat od śmierci Karla Rahnera SJ. To wystar-
czająco wiele czasu, aby zapomnieć nawet o postaci wybitnej. W przypadku 
tego wielkiego niemieckiego teologa katolickiego byłaby to jednak niepowe-
towana szkoda. Wywarł on bowiem ogromny wpływ na kształt chrześcijańskiej 
teologii swoich czasów, ale też na tendencje rozwojowe współczesnej refleksji 
teologicznej. Niniejsze opracowanie, z konieczności syntetyczne i zwarte, 
stawia sobie za cel próbę sformułowania odpowiedzi na następujące pytanie: 
na czym polega istota i aktualność wkładu Karla Rahnera do współczesnej 
antropologii teologicznej?

Radykalnie teologiczna wizja człowieka
Nie ulega wątpliwości, że pomimo wyraźnej predylekcji dla języka filozoficz-

nego i skomplikowanych ciągów myślowych, Karl Rahner proponuje teologicz-
ną wizję człowieka: każda inna wizja człowieka uzależniałaby bowiem teologię 
od konkretnej antropologii1. Inna rzecz to pytanie, o jakiej teologii mówi tu 
Rahner, skoro miałaby ona być wewnętrznie wolna od zależności od jakiejś filo-
zofii? Czy jest do pomyślenia teologia bez filozofii? Paradoksalnie w kontekście 
jego „teologii/chrystologii oddolnej” brzmi stwierdzenie, że nie jest w tym mo-
mencie istotne to, co o sobie człowiek wie – „naturalnie” – a więc niezależnie od 
historycznego Objawienia Bożego. To bowiem teologia jednoznacznie dyktuje 
obraz człowieka. Koncepcja teologiczna staje się najważniejszym fundamentem 
antropologii2. Światło wiary jest tu elementem decydującym, „znoszącym” 
światło naturalnego rozumu i czyniącym go swoim integralnym elementem. 

1 Por. K. Rahner, Antropologie (Theologische), w: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. I, 
J. Höfer, K. Rahner (Hg.), 2. Aufl., Freiburg/Br. 1986, kol. 623.

2 Por. K. Góźdź, Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej, Lublin 2006, 
s. 226-256: „Koncepcja teologiczna fundamentem antropologii”.
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Przesłanie wiary staje się najwyższą normą istotnej wypowiedzi o człowieku, 
także wtedy, kiedy zostaje ono poddane aposteriorycznemu i koniecznemu 
oglądowi tegoż człowieka, dokonywanemu w świetle jego doświadczenia siebie 
samego. W warunkach historycznej i bytowej zależności oraz niewystarczal-
ności człowieka dokonuje się teologiczna interpretacja jego istoty3. Człowiek, 
jak to Rahner wielokrotnie podkreślał, jest nadprzyrodzonym egzystencjałem 
(übernatürliches Existential)4, a więc bytem z natury powołanym do łaski, do 
nadprzyrodzoności i przez tę rzeczywistość ostatecznie określonym. Ze swej na-
tury człowiek jest jednak bytem nakierowanym na rzeczywistość doświadczalną, 
aposterioryczną. To sprawia, że początek wszelkiej refleksji intelektualnej tkwi 
w historii. W tej historii przychodzi Boże Objawienie, w historii urzeczywistnia 
się też akt wiary. Karl Rahner podkreśla, że pomiędzy założonym, absolutnym, 
wypływającym z wiary wyjaśnieniem istoty człowieka a historyczną weryfikacją 
tego faktu, istnieje wewnętrzna zgodność.

W tej perspektywie należy rozumieć podstawową tezę Rahnerowskiej an-
tropologii teologicznej: „Wyznający chrześcijańską wiarę człowiek pojmuje 
siebie – mimo i w swojej stworzoności i grzeszności – jako ten, do którego 
zwrócił się w historii Bóg, i to przy pomocy Słowa absolutnego, wolnego, 
a więc łaskawego samootwarcia Boga w Jego jak najbardziej własnym życiu”5. 
3 „Dieser gesuchte Ansatz darf als theologischer, der den Gehörthabenden und Glauben-

den voraussetzt, durchaus als aposteriorisch erscheinen, das heißt in dem liegen, was 
in der geschichtlichen Glaubensbotschaft gehört ist als Aussage über den Menschen. 
Diese Botschaft als die Gottes selbst tritt natürlich von ihrer Herkunft her (trotz ihrer 
geschichtlichen Aposteriorität) mit dem Anspruch auf, das Umfassende und Normge-
bende und nicht das Normierte zu sein. Wie das möglich ist trotz der Tatsache, daß das 
aposteriorisch Gehörte (vor allem wenn es den Menschen selbst betrifft) unter das Maß 
des apriorischen und notwendigen Selbstverständnisses zu geraten scheint – diese für 
den Bestand einer echten theologischen Anthropologie entscheidende Frage zu klären 
ist gerade Aufgabe einer theologischen Anthropologie. Es ist die Frage, warum eine 
Deutung des Menschen, die in geschichtlicher Kontingenz von außen kommt, um als 
entscheidende und grundlegende Interpretation des Menschen kommen zu können (was 
sie doch als theologische sein will und sein muß), nicht immer schon zu spät kommt, 
wenn anders der Mensch das Wesen eines ursprünglichen Selbstbesitzes, das Befindliche 
Wesen [...] das man nicht vorfinden kann, eben Subjekt ist” (K. Rahner, Anthropologie 
(Theologische), kol. 623). 

4 Por. H. Verweyen, Wie wird ein Existential übernatürlich? Zu einem Grundproblem der 
Anthropologie K. Rahners, „Trierer Theologische Zeitschrift” 95(1986) z. 2, s. 115-131.

5 K. Rahner, Anthropologie (Theologische), kol. 624. Znamiennym jest fakt, że hasło: An-
tropologia – teologiczna, cz. C: Antropologia systematyczna, zamieszczone w Encyklopedii 
Katolickiej KUL, rozpoczyna się od pytania o genezę człowieka. Oznacza to zgoła inne 
podejście do tematu. A Rahner zaczynał pisać swoje pierwsze dzieła już przed II wojną 
światową (por. W. Granat, Antropologia – teologiczna, C: Antropologia systematyczna, 
w: Encyklopedia Katolicka, t. I, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, 
kol. 698-702.
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Otwierającemu się Bogu odpowiada otwarta struktura ludzkiego bytu, jego 
duchowość6.

Ta istotna teza niemieckiego teologa pozwala na urzeczywistnienie jego słyn-
nego postulatu, by wszystkie dogmaty odczytywać jako stwierdzenia teologicz-
nej antropologii. Człowiek jest bowiem punktem przecięcia Bożego Objawienia 
i historycznego doświadczenia siebie samego. Z praktycznego punktu widzenia 
Rahner doradza jednak ostrożność: urzeczywistnienie postulatu interpretacji 
całości dogmatyki przez pryzmat teologicznej antropologii nie może jednak 
prowadzić do wchłonięcia tej pierwszej przez drugą.

W świetle radykalnej interpretacji istoty ludzkiego bytu staje się możliwe 
ustalenie głównych dymensji człowieka. Podstawową jest jego stworzoność, 
pozwalająca rozróżnić między naturą a łaską. Rahner daje pierwszeństwo in-
dywidualnemu bytowi człowiek przed jego wymiarem społecznym. Historyczny 
konkret ludzkiego istnienia staje się miejscem doświadczenia jego nieskończo-
nej otwartości na Boga – w tym wszystkim, co Bogiem nie jest. Cecha otwartości 
na Boga ma dwa wymiary – pozytywny i negatywny – i to tak, że poruszając 
się w obu kierunkach, wartość ta rośnie, w obliczu nieporównywalnego Boga.

Dla Rahnera człowiek w swej najgłębszej istocie jest duchem w świecie7 
i słuchaczem Bożego słowa8, adresatem Jego Objawienia, możliwego do 
rozpoznania przez naturalny umysł. Boże Objawienie to nie rodzaj intelek-
tualnej informacji, ale coś o wiele więcej – jest to bowiem tak radykalne 
samootwarcie się Boga, że człowiek nie jest w stanie zareagować na nie 
inaczej jak tylko w postawie absolutnego, a więc miłującego posłuszeństwa 
wiary. Dzięki temu aprioryczna zdolność słuchania Bożego Objawienia 
przychodzącego z historii nie staje się jedynie potwierdzeniem danej, wraz 
ze stworzonością, zdolności słuchania. Człowiek jest jednak zdolny także 
do niewiary, do grzesznego zamknięcia się na nieskończoną otwartość Boga 
w Jego samoudzieleniu się. Owo nie powiedziane Bogu nie niszczy wpraw-
dzie metafizycznej natury człowieka, lecz paradoksalnie potwierdza ogrom 
i całkowitą darmowość łaskawego objawienia się Boga. Człowiek w żaden 
sposób nie jest w stanie zaprzeczyć swojej podstawowej tożsamości bytowej, 

6 „Człowiek jest więc – według Rahnera – konkretnym bytem, który ma otwartą duchowość. 
Jest też bytem, który odznacza się wolnością. W tej wolności człowiek stoi wobec wolnego 
Boga, który może się objawić w historii przez słowo. Jest to najpełniejsza aktualizacja 
historii. Człowiek jest tym, który jest w swojej historii nasłuchującym Słowa Bożego” 
(K. Góźdź, Teologia człowieka..., s. 241).

7 Por. K. Rahner, Geist in Welt. Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von 
Aquin, Innsbruck 1939.

8 Por. idem, Hörer des Wortes. Zur Grundlegung einer Religionsphilosophie, München 1941.
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jaką jest bycie potentia oboedientialis – aktywną możnością okazania Bogu 
posłuszeństwa wiary i miłości jako Jego nadprzyrodzonej łasce9. 

Ta cecha potencji posłuszeństwa względem Boga staje się dla niemieckiego 
jezuity punktem wyjścia dla zbudowania teologicznego rozumienia tego wszyst-
kiego, co rozumiemy pod pojęciem ludzkiej duchowości, w której mieszczą 
się takie przymioty jak transcendencja, wolność, wieczna trwałość w postaci 
nieśmiertelności ludzkiej osobowości.

Historyczność możności wsłuchiwania się w Boże Objawienie w postaci 
Wcielonego Słowa pozwala spojrzeć na ludzką historyczność jako na wypowiedź 
typu teologicznego. Dopiero wtedy z pełnym spokojem można traktować o ludz-
kim zakorzenieniu w stworzony przez Boga świat, o jego cielesności, o ludzkiej 
płciowości jako istotnym wymiarze życia społecznego, urzeczywistniającego się 
w rodzinie, narodzie, państwie i Kościele. Dopiero wtedy, gdy uwzględni się 
teologiczny punkt wyjścia – i dojścia – człowieka, sensownym staje się mowa 
o agonalności jego bycia człowiekiem tu i teraz, o historycznym uwarunkowaniu 
i niemożliwej do pokonania kondycji „wrzucenia w istnienie”.

Człowiek został obdarowany nie tylko stworzonością i stworzeniem, ale 
samym Bogiem – przypomina wielokrotnie Rahner. Z tej racji teologiczną 
antropologię mogą tworzyć jedynie te wypowiedzi, które ustawicznie cha-
rakteryzują człowieka jak egzystujące w historii stworzenie Boże. Tak można 
dojść do właściwej nauki o Bogu jako Jedynym i Trójjedynym. Jednakże każda 
wypowiedź o Bogu będzie zawierała w sobie jakąś prawdę o człowieku jako 
o tym, który przez Niego został obdarowany łaską. Człowiek nie może być sobą 
inaczej jak tylko we właściwości bycia eks-centrycznie nakierowanym na Boga, 
gdyż dopiero wtedy jest jako człowiek człowiekiem. Żadna wypowiedź o Bogu 
nie może pomijać egzystencjalnej sytuacji człowieka.

Chrystologiczna konkretyzacja antropologii teologicznej
Taka teo-logiczna podbudowa antropologicznej refleksji pozwala postawić 

pytanie o relację chrystologii i teologicznej antropologii10. Niebezpieczną 
iluzją teologii – zdaniem Rahnera – było bezrefleksyjne podejście do zna-
czenia pojęcia człowieka, gdy przychodziło powiedzieć, że Jezus Chrystus 
był prawdziwym człowiekiem. Odwołanie jedynie do naszego doświadczenia 
bycia człowiekiem, pozbawionego koniecznego teologicznego horyzontu 
i teologicznych pryncypiów, o których była mowa powyżej, prowadziło do 

9 Por. K. Góźdź, Teologia człowieka..., s. 251-252: „Samoudzielenie się Boga”.
10 Por. I. Bokwa, Christologie als Anfang und Ende der Anthropologie. Über das gegenseitige 

Verhältnis zwischen Christologie und Anthropologie bei Karl Rahner, Frankfurt am Main 
– Bern – New York – Paris 1990.
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niebezpiecznego zawężenia chrystologii. Co najwyżej można było bowiem 
stwierdzić, czego z naszej ludzkiej kondycji nie znajdziemy u Jezusa Chrystusa, 
a więc grzeszności. Z tej racji mowa o Jezusie Chrystusie jako człowieku na 
„idealny sposób”, jako przykładzie dla człowieka i idealnym modelu teologicz-
nej antropologii, trafiała właściwie w pustkę. Teologiczna antropologia może 
formułować swoje podstawowe twierdzenia o człowieku (np. Zmartwychwsta-
nie, przebóstwiająca łaska Boża) dopiero wtedy, gdy zaistnieje chrystologia. 
Ta zaś bazuje na przekonaniu, że człowieczeństwo Boskiego Logosu nie jest 
jedynie bezwiednym instrumentem, przy pomocy którego niewidzialny Bóg 
staje się zauważalny w świecie, lecz to człowieczeństwo staje się tym, kim jest 
sam Bóg – pozostając ciągle rzeczywistym, prawdziwym człowieczeństwem. 
Dzieje się to wtedy, kiedy Bóg dokonuje kenozy, przechodząc do wymiaru 
tego, co inne niż On sam, co nie-Boskie. Owszem, Bóg mógłby stworzyć 
świat bez Wcielenia Słowa, lecz z tym twierdzeniem daje się pogodzić także 
i to, że możliwość stworzenia znajduje swoje uzasadnienie w jeszcze bardziej 
radykalnej możliwości kenozy Boga. Tym samym, mówi Rahner, dochodzimy 
do tego, czym w swojej najgłębszej istocie jest człowiek: możliwym Innym, 
gdy Bóg zechce dokonać kenozy i zrezygnować nie ze swego Boskiego sposobu 
bycia, nie rezygnując jednak ze swej istoty, jest człowiek jako możliwy brat 
Jezusa Chrystusa. Ze swej natury człowiek to potentia oboedientialis dla unii 
hipostatycznej i dla łaski Jezusa Chrystusa11. 

W oparciu o unię hipostatyczną Rahner formułuje jedno ze swoich najbar-
dziej znanych twierdzeń, określających formalnie związek chrystologii i an-
tropologii12, zaś w istocie rzeczy mówiący o zjednoczeniu człowieka z Bogiem: 
„W odwołaniu do Boga i do człowieka chrystologia jawi się jako najbardziej 
radykalne, przewyższające wszystko powtórzenie teologicznej antropologii”13. 
Choć teologiczna antropologia nie może mieć innego kryterium i innej miary 
niż chrystologia, to jednak nie można – w przekonaniu Rahnera – szkicować 
teologicznej antropologii jednokierunkowo, wychodząc jedynie od chrystologii. 
Choć wydaje się to paradoksalne, to jednak oznaczałoby to jakieś ograniczenie 
dla antropologii, gdyby jej projektu dokonywać wychodząc wyłącznie od jej 

11 Por. K. Rahner, Potentia oboedientialis, w: Sacramentum Mundi, Bd. III, Hg. K. Rahner, 
A. Darlap, Freiburg/Br. 1969, kol. 1245-1249.

12 Relacja chrystologii i antropologii zajmowała wielu teologów. Wystarczy tu wskazać 
choćby na Karla Bartha (por. E. H. Friedmann, Christologie und Anthropologie. Methode 
und Bedeutung der Lehre vom Menschen in der Theologie Karl Barths, Münstwerschwarzach 
1972) czy Waltera Kaspera (por. Z. Joha, Christologie und Anthropologie. Eine Verhältnis-
bestimmung unter besonderer Berücksichtigung des theologischen Denkens Walter Kaspers, 
Freiburg – Basel – Wien 1992).

13 K. Rahner, Anthropologie (Theologische), kol. 626.
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ostatecznego celu: wcześniejsze doświadczenie nie znosi bowiem i nie wyklucza 
wcześniejszego. W taki sposób Rahner domaga się dowartościowania realnej 
historii.

Karl Rahner – nadal aktualny?
Powyższe myśli, zaczerpnięte z przebogatego dorobku Karla Rahnera, do-

czekały się zarówno głębokich analiz jak i miażdżącej krytyki. Zarzucano mu 
właściwie wszystko: wspieranie modernizmu, protestantyzację katolickiej teo-
logii, nieuzasadniony optymizm, oparty na pominięciu krzyża z jednoczesnym 
podkreśleniem podnoszącej wszystko do poziomu Bożego istnienia łaski. Co 
ma nam do powiedzenia dziś, w naszej aktualnej sytuacji, Karl Rahner? Co 
przetrwało z jego dorobku – i co przetrwa, w aspekcie antropologii teologicznej 
choćby?

Ktoś, kto zetknął się z teologiczną myślą Karla Rahnera jedynie naskór-
kowo, może ulec dość powszechnemu przekonaniu, że twórca metody trans-
cendentalnej14 w teologii, wychodząc od człowieka, włącza się w nurt myśli 
humanistycznej, łatwo zapominającej o Bogu. W rzeczywistości jest zupełnie 
przeciwnie. Rahner zaczyna od człowieka i jego doświadczenia, a nawet przed-
-doświadczenia, ale po to, by ponad wszelką wątpliwość wykazać, że człowiek 
bez Boga nie istnieje, co więcej, jest nie do pomyślenia. Wyrażone skomplikowa-
nym językiem filozoficznej analizy Summy teologicznej św. Tomasza z Akwinu, 
czytanego i interpretowanego przez pryzmat tomizmu transcendentalnego 
Josepha Maréchala oraz egzystencjalnej filozofii Martina Heideggera, przeko-
nanie jest jedno: każdym aktem swojego istnienia, chęci i myślenia człowiek 
potwierdza istnienie Boga, od którego pochodzi i ku któremu zmierza15. Użycie 
języka filozoficznego, nawet jeśli jest on związany z konkretną epoką i kulturą, 
zwłaszcza myślową, było głęboko przemyślane i celowe. Rahner nie zamierzał 
bowiem ograniczać się jedynie do ściśle określonej grupy wyznaniowej, do ludzi 
już przekonanych, ale myślał o wiele szerzej – o wszystkich ludziach nierezy-
gnujących z użycia własnego rozumu, ze zdolności i radości myślenia. Tym, co 
Karl Rahner przekazuje naszym czasom, filozofom i teologom borykającym się 
z ponowoczesnym rozwodnieniem tak filozofii jak i teologii16, jest zadanie tak 
pilne, jak odpowiedzialne i trudne: wyrazić w języku naszej epoki podstawową 
prawdę o zasadności bycia chrześcijaninem, o pięknie człowieczeństwa opartego 
na Bogu, a zarazem o bezsensie i tragedii ateizmu. Podwaliny swojej teologii 
14 Por. N. Knoepffler, Der Begriff „transzendental” bei Karl Rahner. Zur Frage seiner Kantischen 

Herkunft, Innsbruck – Wien 1993.
15 Por. K. Rahner, Geist in Welt.
16 Por. I. Bokwa, Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Sandomierz 2010.
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Rahner tworzył w dobie wojującego ateizmu, który tak na płaszczyźnie teorii 
jak i praktyki wszelkimi możliwymi sposobami starał się wykazać, że Bóg to 
chimera, wytwór chorej ludzkiej wyobraźni, co więcej – wyrafinowany wróg 
człowieka. Całość teologicznej myśli i działalności Karla Rahnera służyła wy-
kazaniu błędności i szkodliwości takiego myślenia i takiej postawy życiowej. 
Zarówno człowiek jak i jego refleksja o otaczającym go świecie są możliwe, 
gdyż istnieje miłujący Bóg, pragnący udzielić się na zewnątrz, stać się darem 
dla swojego stworzenia17. Warto wczytać się w Rahnerowską teorię symbolu 
urzeczywistniającego, opracowaną na bazie chrystologii18. Człowieczeństwo 
Jezusa Chrystusa nie jest przypadkową „liberią”, przyodziewaną przez niewi-
dzialne Słowo, Boży Logos, lecz rzeczywistością ontycznie tworzoną przez Boga 
jako Jego wyraz na zewnątrz. Dopiero wtedy sensownie można powiedzieć, że 
człowiek jest pytaniem, a Jezus Chrystus odpowiedzią19.

Tym, co uderza podczas lektury dzieł Karla Rahnera, również w tłumaczeniu 
na języki obce, jest potęga jego teologii jako teologii systematycznej. To fakt, 
jego teologia to nie żadna łatwa fabuła, narracja, ale kawał porządnej roboty 
systematyka. Dzięki temu jego myśl pozostaje czytelna i komunikatywna. 
Obojętnie na jaki temat pisał ten wielki teolog, przyświecała mu tylko jedna 
myśl: pokazać człowieka w jego niezwykłej godności umiłowanego i chcianego 
dziecka Bożego. Teologia Rahnera jest przemożnie teo-centryczna i chrysto-
-centryczna. Uwzględniając takie założenie interpretacyjne, można przystę-
pować do lektury i interpretacji jego teologii, również wtedy, gdy się ją czyta 
w kluczu tak zwanych teologii dopełniaczowych (np. teologia czy chrystologia 
transcendentalna).

Dzieło Karla Rahnera jest jednoznacznie teologią: 

17 Opierając się na artykule Theologie und Anthropologie, zamieszczonym przez K. Rahnera 
w VIII tomie jego Schriften zur Theologie, Einsiedeln 1967, s. 43-65, K. Góźdź formułuje 
trzy zasadnicze aksjomaty korelacji teologii i antropologii: „Antropologia teologiczna 
pyta w sposób aprioryczno-transcendentalny o istotę człowieka, o jego transcenden-
talną strukturę bytu oraz o strukturę doświadczenia, które zakłada i warunkuje jego 
historyczny byt. – Antropologia teologiczna ma swój punkt wyjścia w pierwotnej wy-
powiedzi teologicznej. Jest to refleksja nad człowiekiem, która bazuje na Objawieniu 
Bożym w Jezusie Chrystusie. Chodzi o to, żeby nie stwarzać zależności od antropologii 
świeckiej. – Antropologia teologiczna w swoim ukierunkowaniu antropocentrycznym nie 
jest żadnym przeciwieństwem teologicznej teocentryki. Antropocentryka i teocentryka 
teologii tworzą dwie perspektywy jednej i tej samej rzeczywistości, które wzajemnie się 
warunkują i uzupełniają” (K. Góźdź, Teologia człowieka, s. 229). Por. także: J. B. Metz, 
Antropocentrismo cristiano. Studio sulla mentalità di Tommaso d’Aquino, Torino 1969.

18 Por. K. Rahner, Zur Theologie des Symbols, w: K. Rahner, Schriften zur Theologie, Bd. IV, 
Einsiedeln 1959, s. 275-311.

19 Por. I. Bokwa, Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera, Tarnów 1996, s. 108-112: „Człowiek 
jako pytanie”.
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Podstawowym źródłem teologicznej interpretacji sensu świata, człowieka i historii 
jest Bóg. Jest On rozumiany jako niestworzona łaska Jego samoudzielania się (i to 
jest święta tajemnica), w którym to samoudzieleniu staje się On nam bliski i sta-
nowi centrum naszej egzystencji. Jako łaska Chrystusa kulminuje to pełne łaski 
historiozbawcze samoobjawienie się trynitarnego Boga w historycznej postaci Jezusa 
z Nazaretu, który jest eschatologicznym apogeum samoobjawienia się Boga i Jego 
nieodwracalnym ukazaniem się wewnątrz historii ludzkości20.

Słowa klucze: antropologia teologiczna, Karl Rahner, teologia transcenden-
talna, relacja chrystologii i antropologii, ateizm.
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In this article the Author proves existence of an intrinsic and inseparable 
connection between anthropology and ecclesiology. The necessity of the 
Church as a community of believers can be demonstrated not only by the will 
of God explicitly expressed in the Holy Scriptures, but also by an anthropologi-
cal analyses of the very nature of man, who is a social being opened towards 
God and towards other human beings. In the first part of the article, referring 
to a long philosophical tradition dating back to pre-Christian times and end-
ing in the modern era, the Author illustrates by many examples the social 
dimension of human nature deliberately ignoring the biblical data and the 
teaching of the Magisterium. In the second part, he shows how the Conciliar 
teaching on the human person based on the Revelation remains in harmony 
with philosophical, anthropological and scientific arguments depicting hu-
man person as a relational (social) being. In the third part of the article, the 
Author demonstrates the correlation of the Conciliar teaching on the Church 
as community with anthropological data. The necessity of the Church can be 
justified not only by the authority of God (Revelation), but also by reflecting on 
the man’s nature (anthropology). Individualistic conception of faith, to which 
the Second Vatican Council wanted to react by its ecclesiology of communion, 
not only does not correspond to the biblical teaching, but also runs counter 
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to the rational thinking on the human person who, in the light of different 
sciences, is a relational being.

Key words: Augustine, Aristotle, Christian anthropology, philosophical anthro-
pology, Bartnik Cz., Boethius, Cicero, a man, ecclesiology, Epicurus, Gaudium 
et Spes, individualism, individual, social being, communion (personal), the 
Church, Lumen Gentium, nature, person, personalism , relational, Vatican II, 
Thomas Aquinas, the community.

Wstęp
W niniejszym artykule przedstawiam organiczną i nierozerwalną więź po-

między antropologią z jednej strony a eklezjologią z drugiej strony. Chodzi 
o wykazanie, że istnienie Kościoła jako wspólnoty wierzących odpowiada nie 
tylko woli Bożej bezpośrednio wyrażonej w Piśmie Świętym, ale również samej 
naturze człowieka, który jest istotą społeczną. W pierwszej części artykułu, 
odwołując się do długiej tradycji filozoficznej sięgającej czasów przedchrze-
ścijańskich, a kończącej się w epoce współczesnej, ukazuję społeczny wymiar 
natury człowieka świadomie pomijając dane biblijne oraz nauczanie Magi-
sterium. W drugiej części artykułu ukazuję jak nauczanie soborowe o osobie 
ludzkiej jako istocie społecznej (bycie relacyjnym), oparte na Objawieniu 
Bożym, współbrzmi z argumentami z zakresu antropologii filozoficznej i innych 
nauk o człowieku. W trzeciej części artykułu ukazuję zbieżność soborowego 
nauczania o Kościele jako wspólnocie (communio) z danymi antropologicznymi. 
Konieczność Kościoła da się uzasadnić nie tylko odwołując się do autorytetu 
Boga, ale również poprzez refleksję nad samym człowiekiem. Indywidualistyczna 
koncepcja wiary, z którą musiał zmierzyć się Sobór Watykański II uzasadniając 
potrzebę i wartość Kościoła, nie tylko nie odpowiada nauczaniu biblijnemu, ale 
również sprzeczna jest z racjonalnym myśleniem o człowieku, który w świetle 
wszelkich nauk jawi się jako byt relacyjny (komunijny).

Człowiek w centrum zainteresowania Soboru
Jednym z zasadniczych zadań, jakie zostało wyznaczone Soborowi Waty-

kańskiemu II przez papieża Jana XXIII było przybliżenie ludzi współczesnych 
do Kościoła oraz Kościoła do ludzi współczesnych. Temu właśnie miało słu-
żyć słynne soborowe aggiornamento. W celu realizacji tego wyzwania Sobór 
musiał pochylić się nie tylko nad tajemnicą Kościoła, ale również nad tajem-
nicą człowieka i to zarówno w jego bezpośredniej relacji do Kościoła jak też 
w odniesieniu do szeroko rozumianej współczesnej rzeczywistości tworzącej 
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środowisko jego życia. Wizja człowieka, jak zostanie to wykazane w dalszej 
części artykułu, ma bowiem istotny wpływ na to, jak rozumiany jest Kościół 
oraz jego rola w procesie Zbawienia. Kościół tu na ziemi jest Kościołem ludzi, 
dlatego eklezjologia nie może być tworzona bez odniesień antropologicznych. 
Jak mówi konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et Spes: 

ma więc Sobór przed oczyma świat ludzi, czyli całą rodzinę ludzką wraz z tym 
wszystkim, wśród czego ona żyje; świat, będący widownią historii rodzaju ludzkiego, 
naznaczony pomnikami jego wysiłków, klęsk i zwycięstw1.

Pochylenie się nad tajemnicą człowieka w kontekście współczesnego mu 
świata okazało się koniecznym przedsięwzięciem w celu opracowania takiej wizji 
Kościoła, która odpowiadałaby głębokim aspiracjom ludzi naszych czasów oraz 
zharmonizowana była z mentalnością członków nowoczesnych społeczeństw. 
Koniecznym stało się zbadanie w jaki sposób dzisiejszy człowiek – a jedno-
cześnie członek Kościoła – rozumie sam siebie; co jest, jak mówi Sobór, jego 
„radością i nadzieją, smutkiem i trwogą”2. Nic więc dziwnego, że to „człowiek 
w swej jedności i całości, z ciałem i duszą, z sercem i sumieniem, z umysłem 
i wolą”3 stał się – obok Kościoła i świata – jedną z trzech zasadniczych osi, 
wokół których oscylują wszystkie dokumenty Soboru.

Żaden z szesnastu dokumentów soborowych nie został bezpośrednio po-
święcony rozważaniom nad człowiekiem: jego pochodzeniem, naturą, powo-
łaniem i ostatecznym przeznaczeniem. Jednakże, liczne stwierdzenia i poglądy 
natury antropologicznej znajdują się rozsiane w całości soborowego dzieła. Bez 
wątpienia, dokumentem, który poświęca człowiekowi najwięcej uwagi jest 
wspomniana już konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, 
o której kard. G. M. Garrone, jeden z jej głównych redaktorów, powiedział, że 
„to człowiek i jego kondycja stanowią jej duszę”4.

Indywidualizm jako wyzwanie dla soborowej eklezjologii
Jednym ze współczesnych zjawisk społecznych, wobec których stanął Sobór 

był indywidualizm, który po II wojnie światowej pozostawał dominującym 
komponentem tzw. zachodniej kultury w XX wieku. Paradygmat indywiduali-
zmu opiera się na interpretacyjnej zasadzie oderwania człowieka od wspólnoty 

1 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et Spes (dalej: GS) 2.
2 Por. GS 1.
3 GS 3.
4 Cyt. za: Y. M. Congar, M. Peuchmaurd (red.), L’Église dans le monde de ce temps. Consti-

tution pastorale «Gaudium et Spes», vol. 2: Commentaires, coll. Unam sanctam 65b, Paris, 
1967, s. 229.
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i rozpatrywania go jako autonomicznego bytu w sobie samym ukierunkowa-
nego tylko na siebie i zainteresowanego wyłącznie własnym losem. W latach 
sześćdziesiątych urósł on do rangi dominującego nurtu w kulturze i dziś jeszcze 
pozostaje w niej mocno zakorzeniony i wywiera silny wpływ na życie społe-
czeństw w postmodernistycznym świecie XXI wieku. Można stwierdzić, że 
indywidualizm stał się swego rodzaju kulturowym paradygmatem zawierającym 
podstawy życia społecznego. Dzięki trwającej wiele dziesiątków lat planowej 
indoktrynacji młodych pokoleń jest on wciąż głęboko zakodowany w świado-
mości wielu osób. Opiera się na założeniach, które stanowią wyzwanie nie tylko 
dla relacji międzyludzkich w sferze „świeckiej”, ale również mają dalekosiężne 
konsekwencje w sferze życia religijnego, w szczególności w odniesieniu jed-
nostki do Kościoła jako wspólnoty.

Filozofia indywidualistyczna w centrum świata stawia własne „ja”. Głosi ona, 
że moje dobro osobiste – jakkolwiek je postrzegam – stanowi dla mnie wartość 
najwyższą oraz podstawową zasadę działania, której podporządkowane są relacje 
z innymi. Indywidualizm ukierunkowany jest na realizację osobistych celów 
poszczególnych osób, samoafirmację, samorealizację, autopromocję oraz jak 
największą niezależność od innych osób i instytucji5. Zgodnie z zasadą indywi-
dualistyczną, zaangażowanie społeczne człowieka służyć ma jedynie realizacji 
osobistego dobra jednostki, bez brania pod uwagę dobra innych osób, interesu 
społecznego czy jakiegokolwiek dobra wspólnego, które dla indywidualistów 
jest pojęciem obcym.

W konstytucji Gaudium et Spes Sobór odniósł się bezpośrednio do zjawiska 
indywidualizmu. Według Soboru, pojęciem indywidualizmu należy objąć osoby, 
które „usiłują nadać znaczenie swojemu życiu w całości wedle własnego tylko 
pomysłu”6. Sobór sprzeciwił się zdecydowanie tzw. etyce „czysto indywiduali-
stycznej” (ethica mere individualistica), działającej według reguły, że dobre jest 
to, co służy mojemu partykularnemu interesowi, bez zważania na dobro innych 
osób oraz na dobro wspólne7. Zredukowanie osoby ludzkiej wyłącznie do jej 
wymiaru indywidualnego wynika z tego, co chrześcijańskie nauki o człowie-
ku określają mianem „błędu antropologicznego”. Sobór natomiast traktuje 
człowieka jako istotę relacyjną stworzoną do życia zarówno we wspólnocie 
z Bogiem jak i innymi ludźmi.

Zasada indywidualizmu wyraża się również w określonym podejściu człowieka 
do wiary religijnej, w szczególności zaś w tym, co dotyczy jego odniesienia do 
5 Bardzo dobre i udokumentowane opracowanie indywidualizmu znajdujemy w angielskiej 

wersji Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Individualism#Individualism_and_society, 
dn. 07. 03. 2014.

6 GS 10a.
7 Zob. GS 30a.
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wspólnoty religijnej czy Kościoła. Wiara jest tutaj zredukowana do poziomu 
„prywatnej sprawy”, a wspólnota nie odgrywa istotnej roli w jej przeżywaniu. 
Jest ona uznawana za element drugorzędny, zbędny, a czasami nawet „prze-
szkadzający” człowiekowi w jego relacji z Bogiem i „utrudniający” mu przez to 
życie wiarą. Sztandarowym hasłem indywidualistycznego podejścia do wiary 
jest znane wszystkim i wciąż modne powiedzenie, „Bóg (wiara) – tak, Kościół 
– nie!” Wyraża ono przeświadczenie, że Bóg jest moim „dobrem osobistym” 
a wiara jest moją „prywatną sprawą”, która rozgrywa się wyłącznie na osi 
„ja” – „On”. Instytucjonalny Kościół jako wspólnota wierzących albo nie jest 
mi wcale potrzebny, albo korzystam z jego „usług” w takiej mierze, w jakiej 
zaspokajają one moje osobiste „religijne potrzeby”8. Już w epoce soborowej 
problem domagał się głębokiej analizy i konfrontacji zarówno z osiągnięciami 
nauk o człowieku jak i stanowiskiem Kościoła w tej kwestii.

Wyzwanie, przed jakim stanął Sobór w obliczu indywidualistycznej koncepcji 
życia religijnego polegało na uzasadnieniu potrzeby Kościoła jako niezbędnej 
wspólnoty wiary, bez której człowiek nie może należycie przeżywać osobistej 
relacji z Bogiem. Jednocześnie, człowiekowi współczesnemu przesiąkniętemu 
duchem racjonalizmu i niejednokrotnie sceptycznie nastawionemu do auto-
rytetu religii nie wystarczą uzasadnienia, które opierają swoją argumentację 
wyłącznie na tekstach świętych i Boskim autorytecie. Potrzebuje on także 
uzasadnień, które odwołują się do nauk ścisłych, filozofii oraz szeroko rozu-
mianej antropologii jako nauki o nim samym. Niejako w sobie samym szuka 
on potwierdzenia dla dokonywanych przez siebie życiowych wyborów. Wobec 
takiego nastawienia, Sobór musiał „bronić” Kościoła nie tylko w oparciu 
o Pismo Święte, nauczanie Ojców i Magisterium, ale również odwołując się 
do szeroko rozumianych nauk o człowieku. Na bazie argumentów pozateolo-
gicznych, należało wykazać konieczność istnienia Kościoła, która wynika nie 
tylko z arbitralnej decyzji „Boskiego autorytetu”, ale jest również odpowiedzią 
na najgłębsze aspiracje ludzkiej natury. Chodziło też o przedstawienie takiej 
koncepcji Kościoła, która współbrzmiałaby z najgłębszą prawdą o człowieku 
i ludzkiej naturze. Innymi słowy, należało wykazać istnienie nierozerwalnego 
i organicznego związku pomiędzy eklezjologią a antropologią.

Przy tak postawionym problemie, nie wystarczy już tylko odwołanie się do 
samych źródeł objawionych oraz nauczania Kościoła. Należy również wykazać 
w sposób przekonywujący spójność danych objawionych z danymi płynącymi 
z różnych nauk o człowieku. Z tej racji niniejsze opracowanie poszerzone jest 

8 W socjologii religii zjawisko to zyskało ostatnimi czasy nazwę MacWiary, w nawiązaniu 
do znanej sieci fast food’ów. Zgodnie z zasadą MacWiary, Kościół ma w ofercie różne 
„dania”, z których jedne lubię, a inne nie; biorę więc to, co mi „smakuje”, a to, co mi nie 
odpowiada odrzucam.
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o rozważania filozoficzne, które stanowią jego pierwszą część. Świadomie nie 
odwołują się one ani do Biblii ani do nauczania Magisterium, ale poprzestają 
na ukazaniu tych fundamentów filozoficznych, które stanowią oparcie dla 
soborowego nauczania zarówno o człowieku jak i o Kościele9.

Filozoficzne korzenie soborowego nauczania 
o komunijnej naturze człowieka

Antropologia filozoficzna „służebnicą” antropologii teologicznej
Podejmując refleksję nad człowiekiem, Sobór wziął pod uwagę nie tylko 

to, co mówi na jego temat Objawienie, ale również osiągnięcia różnych nauk 
przyrodniczych, humanistycznych i filozoficznych, które na gruncie natural-
nym starają się zgłębiać tajemnicę człowieczeństwa. Są one wyrazem wysiłku 
ludzkości, która dąży do coraz głębszego i szerszego poznania i zrozumienia 
siebie samej. Z perspektywy wiary, dane tych nauk są użyteczne także dla teo-
logii pod warunkiem jednak, że podlegają interpretacji w oparciu o właściwą 
metodologię. Słusznie zauważa o. A. Napiórkowski: 

Teologia nie może ulec zredukowaniu do jakichkolwiek typów myślenia filozoficzne-
go lub scjentystycznego; nie może się z nimi pomieszać, ani też dać się im zniewolić, 
ale korzystając z nich instrumentalnie, winna wypowiadać całą dotychczasową 
naturalną wiedzę o człowieku i jego pozycji w świecie w świetle Bożego objawienia10.

Bez wątpienia, taki zamiar przyświecał również Soborowi, który patrząc na 
człowieka podjął refleksję nad danymi różnych nauk o nim w świetle Bożego 
Objawienia. W dokumentach soborowych znajdujemy pośrednie i bezpośrednie 
odniesienia do różnych nauk o człowieku, których osiągnięcia zostały wyko-
rzystane przy redakcji poszczególnych tekstów. W interesującym nas temacie 
człowieka, szczególnie doniosłe są koncepcje filozoficzne, do których nawiązuje 
9 Może to spotkać się z zarzutem, że autorytet rozumu jest postawiony ponad autorytet 

Pisma Świętego, które wyraźnie naucza o Kościele i tam właśnie znajduje on swoją rację 
istnienia, a nie w człowieku jako takim. Z zarzutem analogicznym spotkał się w swoim 
czasie „ojciec” scholastyki św. Anzelm z Cantenbury. W swoim dziele Monologion (1076), 
świadomie podjął wyzwanie takiego nauczania o istocie Boga, „aby nic nie było potwier-
dzone autorytetem Pisma”, lecz aby wnioski narzucały się same racjonalnemu umysłowi. 
W swojej obronie wyjaśniał później, że nie było jego celem podważanie autorytetu Pism 
natchnionych, lecz przeciwnie wykazanie, że to, czego naucza nas Bóg jest w pełni ra-
cjonalne i nie sprzeciwia się w żadnej mierze rozumowi. Taka też myśl towarzyszyła mi 
przy redagowaniu tego opracowania. (Na temat koncepcji Anzelma zob. G. D’Onofrio, 
Historia teologii, t. II: Epoka średniowieczna, Kraków 2005, s. 156n).

10 A. Napiórkowski, Homo ecclesiasticus. Szkice z antropologii eklezjologicznej, Kraków 2007, 
s. 84.
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Sobór, gdy wypowiada się na jego temat. Sobór traktuje filozofię jako użyteczną 
pomoc dla należytego, zgodnego z prawdą opisu człowieka, który odpowiada 
jego naturze. Trzeba więc najpierw poruszyć kilka aspektów antropologii filo-
zoficznej, która stanowi korzeń soborowej wizji osoby ludzkiej. Odcinając się 
bowiem, od niektórych indywidualistycznych wizji człowieka, Sobór odwołuje 
się do bardzo długiej, sięgającej starożytności, linii filozoficznej, według której 
osoba ludzka w sposób naturalny zwrócona jest ku innym osobom, z którymi 
chce wchodzić w relacje i tworzyć wspólnoty. Wśród różnego typu wspólnot, 
dzięki którym każda osoba ludzka rozwija swoje indywidualne człowieczeństwo, 
jest również Kościół, wspólnota wiary i życia tych, którzy otrzymawszy chrzest 
w imię Trójcy Świętej, dążą razem ku eschatologicznej komunii z Bogiem, 
w Jego Królestwie.

Taka „wspólnotowa antropologia” współgra z przyjętą przez Sobór „eklezjo-
logią komunii”, według której Kościół jest czymś więcej niż tylko instytucją, 
mającą na celu zaspokojenie religijnych potrzeb swoich członków; jest on 
Bosko-ludzką komunią życia i zbawienia, wewnątrz której i dzięki której każdy 
wierny wespół z innymi realizuje swoje powołanie11.

„Natura”, „indywiduum”, „osoba” – uściślenia terminologiczne
Dokonując refleksji nad swoją kondycją ludzką, człowiek odkrywa, że jest 

zarazem odrębny od innych ludzi oraz bardzo do nich podobny. Z jednej strony, 
jest niepowtarzalną „indywidualnością”, z drugiej zaś, częścią jednej rodziny 
ludzkiej, z którą dzieli wspólne wszystkim jej członkom człowieczeństwo. Pojęcie 
„indywiduum” wyraża ową odrębność i niepowtarzalność każdego człowieka, 
podczas gdy pojęcie „natury” wyraża to, co wspólne wszystkim ludziom.

Odwołując się do starożytnej filozofii greckiej oraz biblijnej tradycji jude-
ochrześcijańskiej, Sobór zakłada istnienie jednej wspólnej wszystkim ludziom 
natury ludzkiej12. Natura, określa w człowieku to, co w nim niezmienne 
11 Na temat soborowej eklezjologii komunii zob.: A. Choromański, L’Église comme commu-

nion – vers une ecclésiologie commune à l’âge de l’œcuménisme, Fribourg (Suisse), 2004.
12 Grecki termin „physis” (φύσις), pierwotnie odnosił się do charakterystycznych cech po-

szczególnych elementów tworzących świat – takich jak przedmioty nieożywione, rośliny, 
zwierzęta, człowiek – które świadczą o ich wzajemnej odmienności i pozwalają odróżnić 
jedne od drugich. W języku łacińskim odpowiada mu termin „natura”, który pochodzi od 
słowa nasci – rodzić (się) – i zawiera w sobie ideę stworzenia świata. Według Biblii wszystko, 
co stworzył Bóg jest dobre (por. Rdz 1, 1-2. 4a oraz 2, 4b-24). Księgi Mądrościowe rozumieją 
naturę jako świat stworzony przez Boga i mówią o pewnym porządku istniejącym w całym 
stworzeniu. Porządek ten opiera się na prawach, które Stwórca umieścił „wewnątrz” (czyli 
w naturze) każdej rzeczy (por. Ps 18, 1-9; Hi 9, 10; 37, 13). Już samo słowo wskazuje na 
pochodzenie całej natury (również ludzkiej) od Boga–Stwórcy, który ją „rodzi” swoim 
Słowem stwórczym i wyposaża w prawa podtrzymując ją w uporządkowanym trwaniu. 
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i konieczne i co stanowi podłoże jego indywidualnego działania13. W ujęciu 
filozofii chrześcijańskiej, każdy człowiek „z natury” posiada duszę nieśmiertelną, 
ciało oraz element duchowy, który stanowią uczucia, rozum i wola14. Te cechy 
jego „ludzkiej natury” odróżniają go w sposób zasadniczy od materii nieoży-
wionej, roślin i zwierząt – elementów świata, z których każdy posiada odrębną 
naturę. Natura jest niezniszczalnym „kodem” („matrixem”), który nie podlega 
zmianie czy alteracji dlatego stanowi ona trwały fundament takich cech każ-
dego człowieka jak temperament, charakter, dyspozycje, zdolności, zwyczaje, 
zachowania, etc. Badania z zakresu antropologii historycznej dowodzą, że 
ludzie, którzy zamieszkiwali ziemię przed milionami lat, kierowali się w swoim 
postępowaniu tymi samymi fundamentalnymi siłami, emocjami i aspiracjami, 
którymi kierują się mężczyźni i kobiety żyjący dzisiaj. Świadczy to o historycz-
nej niezmienności ludzkiej natury, która nie podlega ewolucji. Natura ludzka 
zawiera w sobie odwieczną prawdę o człowieku jako takim, niezależnie od 
jego indywidualnego wyglądu zewnętrznego, poglądów, wykształcenia, wiary, 
religii czy systemów społecznych, wewnątrz których funkcjonuje. Stanowi 
ona uniwersalną „formę” człowieczeństwa każdego indywiduum ludzkiego; 
potencjał, który każdy człowiek w różny sposób zrealizuje w swoim indywidu-
alnym życiu. W ujęciu filozofii chrześcijańskiej, natura determinuje również 
nieśmiertelność człowieka i stanowi fundament jego wiecznych przeznaczeń. 
Każdy człowiek posiada tę samą co inni ludzie naturę, dlatego stanowi ona 
podstawową płaszczyznę jedności wszystkich ludzi. Na mocy natury, wszyscy 
ludzie są sobie tożsami, co do „esencji człowieczeństwa”; w naturze ludzkiej 
zakodowana jest „heterogeniczna tożsamość” wszystkich ludzi, dzięki której 
każdy człowiek jest czymś więcej niż tylko „sobą samym”15.

Natura nie występuje nigdy w „ formie czystej”, lecz zawsze w postaci 
zindywidualizowanej jako konkretny człowiek – indywiduum. Jest bowiem 
jedna tylko natura ludzka, lecz istnieje ona niejako „wcielona” w niezliczoną 
wielość „egzemplarzy” ludzkich, z których każdy pozostaje niepowtarzalnym, 
odrębnym i innym od wszystkich pozostałych ludzi człowiekiem. Człowiek to 
indywidualny, subiektywny podmiot obiektywnych atrybutów ludzkiej natury. 
W przeciwieństwie do tego, co ogólne – natura – to, co indywidualne – czyli 
konkretny człowiek – może być modyfikowane pod wpływem najrozmaitszych 

(Zob. ‘Natura’ w: Encyklopedia chrześcijaństwa, H. Witczyk (red.), t. 3, Kielce 20055, s. 
113-114).

13 Według św. Augustyna, „natura jest niczym innym, jak tym, czym uważamy, że rzecz jest 
w swoim rodzaju” (Augustyn, De moribus ecclesiae 2, 2: PL 32, 1346).

14 Zob. E. Ozorowski, ‘Natura’, w: Słownik podstawowych pojęć teologicznych, Warszawa 
2007, s. 170.

15 J. Lacroix, Le personnalisme, Lyon 1981, s. 84.
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czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Szczególnymi cechami każdego 
człowieka są potencjalnie – tzn. z racji ludzkiej natury – uczucia, rozum i wola: 
każdy człowiek czuje, myśli i decyduje. Pojęcie indywidualności akcentuje au-
tonomię człowieka względem innych ludzi oraz jego aspirację do prowadzenia 
niezależnego życia, według osobiście przyjętych zasad16.

Samo pojęcie „indywiduum” wskazuje jedynie na odrębność bytową poszcze-
gólnych jednostek, ale nie wyraża tego, co stanowi o specyficznie „ludzkim” 
charakterze „poszczególnego” człowieka; można bowiem to pojęcie odnieść 
także do zwierząt, roślin, a nawet przedmiotów nieożywionych. Czyni to dopiero 
pojęcie „osoby”. W antropologii filozoficznej, to właśnie pojęcie „osoby” posiada 
fundamentalne znaczenie dla rozumienia człowieka, zarówno jego indywidu-
alnych atrybutów jak również jego wspólnej i zarazem wspólnotowej natury.

Osoba (ludzka), to indywidualna rekapitulacja wszystkich cech ludzkiej na-
tury. Każda osoba jest różna od pozostałych w tym, co stanowi jej indywidualne 
atrybuty. Z definicji, „osoba jest tym, co nie może być powtórzone dwa razy”17. 
Począwszy od Boecjusza (†526), przez całe średniowiecze i aż do czasów nowo-
żytnych przyjęło się najczęściej określać osobę jako „indywidualną substancję 
rozumnej natury” (Persona est nature rationalis individua substantia)18. „A zatem 
osobą jest byt substancjalny (nie przypadłość), jednostkowy (nie rodzajowy) 
i o naturze rozumnej (nie nierozumnej)”19. Boecjuszowskie rozumienie osoby 
oraz inne definicje, które nim były inspirowane, kładły akcent na jej aspekt 
ontyczny – człowiek jako autonomiczny byt, człowiek „w sobie, jako taki”. Pod-
kreślano „samoistność istoty” (subsistentia essentiae) – człowiek jako istniejący 
„przez siebie, w sobie i dla siebie”, odrębność (singularitas) – człowiek jako „ktoś 
sam jeden” (aliquis solus), „ktoś poszczególny” (quis singularis), „indywidualna 
substantia” (substantia individua), oraz rozumność (rationalitas) – człowiek jako 
istota myśląca (animal rationale), „myślące ja” (ego cogitans)20. Taka definicja 
16 V. Triest, Individualisme et personnalisme: l’affrontement des paradigmes, http://www.

philagora.net/personnalisme/personal1.php, dn. 15. 11. 2012.
17 E. Mounier, Le personnalisme, Paris 198514, s. 42.
18 Boethius Anicius Manlius, Liber de persona in: PL 64, 1343C. Taką definicję przyjmuje 

Tomasz z Akwinu (STh Ia, q. 29, a 1: IIIa, q. 2, a. 2) i cała scholastyka. Również w epoce 
nowożytnej ta linia rozumienia osoby, która podkreśla jej ontyczną niezależność i definiuje 
ją bez odniesienia do innych osób, jest kontynuowana. Według J. Locke’a (†1704), „osoba, 
to byt inteligentny i myślący, wyposażony w rozum i zdolny do refleksji, świadomy swojej 
tożsamości oraz trwania w czasie i przestrzeni” (J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu 
ludzkiego II, 27, 9).

19 Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. I, Lublin 20092, s. 419.
20 Na ten ostatni aspekt osoby zwrócił uwagę przede wszystkim Kartezjusz (+1650), którego 

słynne cogito, ero sum (Meditationes de prima philosophia [rok wyd. 1641] 1, 7, 10) odcho-
dziło od przedmiotowego (obiektywizującego) rozumienia osoby, w kierunku rozumienia 
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filozoficzna osoby, która w świecie chrześcijańskim funkcjonuje już półtora 
tysiąca lat, uważana jest wciąż za najlepszą i najpełniejszą, aczkolwiek perso-
nalizm współczesny wskazał na pewne jej braki21. Głównym z nich jest brak 
odniesienia do relacyjnego charakteru człowieka, jako podmiotowego bytu, 
który dopiero we wspólnocie z innymi podmiotami realizuje się jako osoba. 
Niemniej należy stwierdzić, że Boecjuszowskie ujęcie osoby podkreślające jej 
samoistne istnienie pozwala zharmonizować się z tymi ujęciami filozoficznymi, 
które kładą nacisk na jej relacyjność. To człowiek jako obiektywnie istniejący 
byt osobowy jest podmiotem wszelkich relacji.

Od „zwierzęcia społecznego” do „bytu relacyjnego”
Szczególnie w XX wieku, problematyka relacyjności człowieka została po-

stawiona w centrum zainteresowania antropologii filozoficznej. Jednakże już 
w starożytności kwestia ta pojawiała się w dziełach różnych myślicieli, którzy 
rozpatrywali człowieka nie tylko „w sobie”, lecz również w jego relacji do innych 
ludzi; lub też stwierdzić należy, że zauważyli oni, iż człowiek właśnie „w sobie” 
posiada naturalną inklinację ku innym (ludziom). Już filozofowie starożytnej 
Grecji opisywali człowieka jako zoon politikon (ζῷον πoλίτικoν, łac. animal socia-
le) czyli istotę (dosłownie „zwierzę”) społeczne („polityczne”). Cała starożytna 
filozofia przesiąknięta jest przekonaniem, że człowiek z natury szuka innych 
ludzi, aby wchodzić z nimi w relacje i tworzyć wspólnoty. W pojedynkę nie 
jest on w stanie ani zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb – nikt nie jest 
samowystarczalny – ani rozwinąć najwyższych aspiracji i możliwości własnej 
natury. Wrodzona natura człowieka predysponuje go w sposób konieczny do 
życia wespół (współ-życia) z innymi ludźmi, bez których nie jest on w stanie 
stać się w pełni sobą, a raczej osobą. Bez innych ludzi jego egzystencja skaza-
na jest nie tylko na porażkę, lecz po prostu na zagładę. Według starożytnych, 
człowiek nie tylko nie może żyć, ale po prostu nie może „przeżyć” na ziemi bez 
innych. Przede wszystkim jednak, nie może bez innych osiągnąć ani szczęścia, 
ani wewnętrznej równowagi i pokoju, ani pełnej osobowej samorealizacji. 
Dopiero we wspólnocie interpersonalnej, w „komunii” wspólnych wartości 
i celów, we wzajemnej wymianie, człowiek staje się sobą – osobowym „ja”, 
pośród innych osobowych „ja”.

Arystoteles (†322 p.n.e) w Polityce mówi o różnych wspólnotach koniecz-
nych człowiekowi do realizacji jego życiowego celu lub dobra. Najważniejszymi 

podmiotowego (subiektywizującego) – osoba, to myślące ja – gdzie akcent trzeba położyć 
na ja. Utorowało to drogę ku różnym kierunkom współczesnej antropologii, również 
personalizmowi.

21 Cz. Bartnik, Ku definicji osoby, „Teologia w Polsce” 1, (2007/1), s. 6-7.
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spośród nich są rodzina (familia) i państwo (polis). Rodzina, gdyż w niej rodzą się 
ludzie, którzy następnie tworzą wszelkie inne wspólnoty22. To ona jest najbar-
dziej naturalną ze wspólnot, gdyż w niej toczy się codzienne życie człowieka23. 
Niestety, rodzina nie wystarcza dla zaspokojenia wszystkich potrzeb swoich 
członków, dlatego tworzą oni szersze wspólnoty określane przez Arystotelesa 
„gminami wiejskimi”24. Okazuje się jednak, że i one nie są w stanie zrealizować 
całego dobra, do którego dąży człowiek. Może to uczynić dopiero „wspólnota 
państwowa, która jest najprzedniejsza ze wszystkich, która ma najważniejsze 
ze wszystkich zadanie i wszystkie inne obejmuje”25. Państwo – polis (πόλις) 
– stanowi „wspólnotę doskonałą”, lecz nie w sensie doskonałości moralnej 
swych obywateli, ale jako „wspólnota samowystarczalna”, czyli taka, która nie 
potrzebuje nadrzędnej wspólnoty dla realizacji swego celu, którym jest „dobre 
życie” obywateli26. Człowiek nie może „dobrze” – czyli stosownie do własnej 
natury – przeżyć życia bez państwa, gdyż do życia w nim predysponuje go sama 
natura27.

Szczególnym wyrazem wspólnotowej natury człowieka jest przyjaźń – philia 
(φιλíα) – która skłania ludzi ku sobie. Według Arystotelesa, przyjaźń jest cnotą, 
czymś najkonieczniejszym do dobrego życia. Bez przyjaciół nikt nie mógłby 
pragnąć żyć. Są trzy rodzaje przyjaźni28. Najmniej doskonałą jest przyjaźń 

22 „Najpierw tedy konieczną jest rzeczą, aby się łączyły ze sobą istoty, które bez siebie istnieć 
nie mogą, a więc żeńska i męska w celu płodzenia; dzieje się to nie z wolnego wyboru, lecz 
jak i u wszystkich zwierząt i roślin pod wpływem naturalnego popędu do pozostawienia 
po sobie dalszej tegoż rodzaju istoty” (Arystoteles, Polityka, I, 4; tłum. L. Piotrowicz, 
w: Dzieła wszystkie, t. I, Warszawa 2003).

23 „Domem, czyli rodziną jest zatem z natury istniejąca wspólnota, utrzymująca się trwale 
dla codziennego współżycia; członków jej Charondaszowie nazywają «towarzyszami stołu», 
zaś Epimenides z Krety «towarzyszami ogniska»” (Arystoteles, Polityka, I, 6).

24 „Pierwsza wspólnota większej ilości rodzin dla zaspokojenia potrzeb, wychodzących poza 
dzień bieżący, stanowi gminę wiejską (Arystoteles, Polityka, I, 7).

25 Ibidem, 1.
26 „Pełna w końcu wspólnota, stworzona z większej ilości gmin wiejskich, która niejako 

już osiągnęła kres wszechstronnej samowystarczalności, jest państwem; powstaje ono 
dla umożliwienia życia, a istnieje, aby życie było dobre” (Arystoteles, Polityka, I, 8). 
Z pewnością w dobie globalizacji definicja ta wymaga reinterpretacji. O ile w czasach 
Arystotelesa polis odnosiło się do miasta-państwa, w czasach późniejszych do państw jako 
organizacji mających monopol prawny na określonym terytorium, o tyle w dobie obec-
nej Arystotelesowskiej koncepcji państwa odpowiada najbardziej to, co można określić 
mianem „unii państw” (np. Unia Europejska).

27 „Okazuje się z tego, że państwo należy do tworów natury, że człowiek jest z natury 
stworzony do życia w państwie, taki zaś, który z natury, a nie przez przypadek żyje poza 
państwem, jest albo nędznikiem, albo nadludzką istotą” (Arystoteles, Polityka, I, 9).

28 Rozważaniom o przyjaźni Arystoteles poświęcił księgi VIII i IX swojej Etyki Nikomachejskiej.
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z powodów utylitarnych. Wyższą jest ta, którą zawieramy dla wzajemnej przy-
jemności. Najdoskonalszą natomiast ta, którą darzymy inną osobę bezintere-
sownie, ze względu na nią samą, z dzielności etycznej. Każda przyjaźń zakłada, 
że pragniemy dobra dla naszego przyjaciela29. Zakłada również wspólnotę życia 
opartą na czasowym lub stałym przebywaniu ze sobą. W pierwszym przypad-
ku, przyjaźń trwa tylko tyle, ile wymaga tego wspólny interes. W drugim, tak 
długo, jak ludzie znajdują przyjemność we wspólnym przebywaniu. W trzecim 
natomiast jest stanem trwałym i opiera się na prawości charakteru, czyli cnocie. 
Poza tym, wspólne życie pozwala ludziom doskonalić się w cnocie30. Dlatego 
„tylko dobrzy ludzie mogą być przyjaciółmi tylko ze względu na drugą osobę”31. 
Dla Arystotelesa, przyjaźń jest konieczna, aby człowiek mógł wieść szczęśliwe 
życie, gdyż tego domaga się sama jego natura. Tak rozumiana przyjaźń jest czymś 
więcej niż tylko zewnętrzną postawą wyrażającą się w pozytywnym odniesieniu 
ludzi względem siebie; jest ona pewną „rzeczywistością ontyczną”, zakorzenioną 
w samym bycie człowieka.

Podobnie Epikur (†271 p.n.e), który wraz ze swoją szkołą szukał odpowiedzi 
na pytanie o życie szczęśliwe, uważał, że jest ono niemożliwe do osiągnięcia 
przez człowieka w pojedynkę. Idąc śladem Arystotelesa głosił, że życie we 
wspólnocie jest naturalną potrzebą człowieka. Ludzie tworzą różnego rodzaju 
wspólnoty i związki – trwałe lub przygodne – w celu uniknięcia cierpienia lub 
doznania przyjemności. Dla epikurejczyków głównym motywem stowarzyszania 
się ludzi jest użyteczność: ludzie łączą się ze sobą, gdyż służy to zaspokajaniu 
ich różnych potrzeb32. Nawet przyjaźń, która jest cnotą samą w sobie znajduje 
swój główny motyw w użyteczności33.

Jednakże ani Epikur, ani Arystoteles nie uważają, że ludzie łączą się z innymi 
ludźmi w związki i wspólnoty z wyrachowanego egoizmu, aby wykorzystać ich 
przedmiotowo do własnych celów, lecz, że skłania ich do tego sama natura. 
Samorealizacja osobistego człowieczeństwa nie dokonuje się w odosobnieniu 

29 „Lubić (τὸ φιλεῖn) kogoś, to tyle, co życzyć mu tego, co uważamy za dobre, i to ze względu 
na niego, a nie ze względu na nas i dążyć z całych swych sił do urzeczywistnienia tych 
życzeń. Naszym przyjacielem jest zaś ten, kto nas lubi i kogo my również lubimy. Ci więc, 
którzy sądzą, że odwzajemniają tego rodzaju uczucia, uważają się za przyjaciół” (Arysto-
teles, Retoryka II, 4: 1381).

30 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, 1170.
31 Ibidem, 1157.
32 „Wszystko to, co na podstawie doświadczenia okazuje się użyteczne dla republiki we 

wzajemnym użytkowaniu rzeczy służących życiu, należy uważać za dobre, pod warunkiem, 
że każdy znajduje w tym jakąś korzyść” (Epicurus, Maximes Capitales, XXXVII).

33 „Każda przyjaźń sama w sobie jest pożądana, lecz początkowym motywem przyjaźni jest 
jej użyteczność” (Epicurus, Sentences Vaticanes, XXIII).
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od innych ludzi, ani tym bardziej w opozycji do nich, lecz z nimi i dzięki nim. 
To w spotkaniu z sobie podobnymi i dzięki relacjom z nimi, człowiek poznaje 
sam siebie, zdobywa coraz głębsze zrozumienie własnego ja oraz odkrywa sens 
życia. Człowiek nie może w pełni rozwinąć swojego ludzkiego potencjału bez 
wielorakich relacji, które łączą go z innymi ludźmi: dopiero wespół z nimi 
osiąga cel swojego życia. Idea ta przenika całą filozofię klasyczną od Sokratesa 
po przedstawicieli szkoły stoickiej.

Cyceron (†43 p.n.e.), uważany za głównego popularyzatora myśli greckiej 
w świecie łacińskim, głosił:

Z samego faktu wspólnego człowieczeństwa wynika, że człowiek pokrewny jest czło-
wiekowi. (...) Wynika z tego, że przez naturę zostaliśmy uformowani do tworzenia 
związków, społeczności, państw34.

Z tych kilku przytoczonych przykładów widać wyraźnie, że w starożytności 
uważano człowieka za istotę społeczną, która w swoją naturę wpisaną ma 
potrzebę wchodzenia w relacje z innymi ludźmi i tworzenia wespół z nimi róż-
nych związków i wspólnot, od rodziny poczynając, poprzez wspólnoty oparte 
na przyjaźni, a na państwie kończąc.

Również średniowiecze podziela taką koncepcję człowieka. Według św. 
Tomasza z Akwinu, „człowiek z natury ustosunkowuje się po przyjacielsku 
do wszystkich ludzi”35. Opinię tę wyraża on w wielu miejscach i uzasadnia ją 
zarówno cytatami z Pisma Świętego jak i argumentami natury filozoficznej. 
W części Sumy Teologicznej poświęconej człowiekowi, pisze m.in.:

Każdy człowiek jest z natury przyjacielem każdego innego człowieka mocą pewnej 
ogólnej miłości, w myśl słów Pisma św. (Ekle 13, 15): „Każda istota żyjąca lubi po-
dobną do siebie, a każdy człowiek tego, który jest mu równy”. Tego rodzaju miłość 
uzewnętrzniają znaki przyjaźni w postaci słów lub czynów, okazywane także obcym 
i nieznajomym. Nie jest to więc udawanie, gdyż nie okazuje im znaków przyjaźni 
doskonałej z braku tej zażyłości w stosunku do nich, jaka ożywia nas względem 
tych, którzy są z nami związani węzłem szczególnej przyjaźni36.

34 Cicero, De finibus bonorum et malorum, III, XIX, 63.
35 S. Th., IIa IIae 157, 3 ad 3.
36 S. Th., IIa IIae 114, 1 ad 2, por. C Gen., 3, 117; 4, 54; S. Th., Ia IIae 27, 3; IIa IIae 157, 3 ad 

3; In Eth. Nic., 1, 8, lect. I n. 1541; De caritatae 8, ad 7. „Podobieństwo jest przyczyną 
miłości i to w ścisłym znaczeniu tego słowa. Lecz należy zaznaczyć, że dwojakie może 
być podobieństwo: 1. Gdy rzeczy posiadają to samo w rzeczywistości, np. gdy są białe; 2. 
gdy jedna rzecz ma w możności i w pewnej skłonności to, co druga ma w rzeczywistości; 
np. gdy mówimy, że ciało cięższe od powietrza wzniesione ponad właściwe sobie miejsce 
jest podobne do ciała, które znajduje się na swym miejscu; w tym też znaczeniu możność 
jest podobna do rzeczywistości (aktu), gdyż sama możność jest poniekąd rzeczywistością. 
Otóż podobieństwo pierwszego rodzaju jest przyczyną miłości przyjacielskiej, czyli życzli-
wości. Dlatego bowiem, że dwie istoty są do siebie podobne, a więc posiadają jakby jedną 



71ks. A. Choromański, Osoba ludzka jako „byt relacyjny” – antropologiczne fundamenty...

Owa „naturalna przyjaźń” zanim znajdzie swój wyraz w konkretnych uczu-
ciach i postawach ludzi względem siebie jest pewną „rzeczywistością ontyczną”, 
wszczepioną w samą naturę człowieka, w której uczestniczą wszyscy ludzie 
z racji ich przynależności do jednego gatunku ludzkiego. Dla św. Tomasza fakt, 
że człowiek kocha sam siebie oznacza również, że kocha on człowieczeństwo 
jako takie, a w konsekwencji w sposób naturalny ukierunkowany jest na miłość 
ku innym ludziom. Akwinata nazywa to „miłością naturalną”:

Powiedzieliśmy wyżej, że anioł jak i człowiek miłuje siebie samego w sposób natu-
ralny. Otóż to, co z kimś tworzy jedno, jest nim samym – jego drugim ‘ja’; i dlatego 
każda rzecz kocha to, z czym tworzy jedno; i jeżeli tworzy jedno z sobą naturalną 
jednością, kocha to miłością naturalną; jeżeli zaś tworzy jedno z sobą jednością nie 
naturalną, kocha to miłością nie naturalną. Np. człowiek kocha swojego współo-
bywatela z poczucia wspólnoty obywatelskiej, czyli miłością cnoty obywatelskiej; 
swojego zaś krewnego kocha miłością naturalną, jako że tworzy z nim jedno z racji 
wspólnego początku: urodzenia naturalnego.
Jasnym jest, że to, co tworzy jedno z kimś z racji należenia do tego samego rodzaju 
lub gatunku, tworzy jedno z natury. I dlatego naturalną miłością każda rzecz lubi 
to, z czym tworzy jedno co do gatunku, ponieważ kocha swój gatunek37.

Do takiego rozumienia osoby ludzkiej nawiązali również w swoich pracach 
dwudziestowieczni egzystencjaliści (K. Jaspers38; J.-P. Sartre39) i fenomenolo-
dzy (M. Heidegger40, P. Ricoeur41, E. Levinas42). Byli oni pierwszymi, którzy 
w naszych czasach zrewaloryzowali relacyjny aspekt natury ludzkiej ukie-
runkowującej człowieka ku innym ludziom. Temat ten rozwinęli następnie 

formę (istotność), stanowią niejako jedno w tej formie. Np. dwóch ludzi posiada jedną 
gatunkową naturę ludzką, a dwóch białych – jedną biel. U pierwszych zachodzi jedność 
w człowieczeństwie, u drugich – w bieli. W tym wypadku uczucie jednego z nich zwraca 
się do drugiego jako kogoś, z kim łączy go ta jedność i dlatego życzy mu dobrze, jak i sobie 
samemu. Natomiast podobieństwo drugiego rodzaju jest przyczyną miłości pożądawczej 
oraz przyjaźni użytecznościowej lub przyjemnościowej. A to dlatego, że każdy byt, w miarę 
jak znajduje się w możności, pożąda urzeczywistnienia tejże możności, a gdy to osiągnie, 
cieszy się, o ile jest zdolny do czucia i poznania” (S. Th., Ia IIae 27, 3).

37 S. Th., Ia, 60, 4.
38 K. Jaspers, Philosophie. Orientations dans le monde. Éclairement de l’existence. Métaphysique, 

Paris – New York 1986.
39 J.-P. Sartre, La transcendance de l’ego, Paris 1937 oraz L’existentialisme est un humanisme, 

Paris 1946.
40 M. Heidegger, Lettre sur l’humanisme, Paris 1957 oraz L’Être et le Temps, Paris 1969.
41 P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris 1990.
42 E. Levinas, De l’existence à l’existant, Paris 1947; L’humanisme de l’autre homme, Paris 

1972.
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w swoich pracach czołowi personaliści XX wieku. Tacy autorzy jak E. Mo-
unier43, M. Nédoncelle44 czy M. Buber45 widzieli w relacyjności cechę pod-
stawową osoby ludzkiej. Podkreślali z mocą społecznościowy wymiar życia 
człowieka. Na gruncie polskim należy wymienić takich wybitnych przedstawi-
cieli personalizmu jak K. Wojtyła, S. Wyszyński, Cz. Strzeszewski, R. Bender, 
S. Kowalewska, S. Wójcik oraz Cz. Bartnik46. Wnieśli oni znaczący wkład 
w rozwój antropologii społecznej ukazując w swoich pracach osobę ludzką jako 
byt w sposób naturalny zwrócony ku innym osobom.

Według ks. Cz. Bartnika trudno jest podać wyczerpującą definicję osoby, 
„gdyż jest to rzeczywistość prapierwotna i stanowi wielkie misterium”47. Jed-
nakże, w oparciu o liczne badania z zakresu szeroko rozumianej antropologii 
można zaproponować następującą definicję osoby, która w sposób adekwatny 
podaje jej najważniejsze konstytutywne cechy:

... osoba (ludzka) jest to somatyczno-duchowa subsystencja na sposób kogoś w kore-
lacji z innymi i z całą rzeczywistością (psycho-somatica subsistentia ad modum „aliquis” 
(ego) in correlatione cum aliis in natura rerum). Albo jeszcze krócej: subsystencja na 
sposób kogoś (subsistentia ut ego), czy „ja” samoistne (ego subsistens)48.

Współczesna filozofia personalistyczna zaakcentowała fakt, że o osobie 
ludzkiej można mówić jedynie w relacji do innych osób, czy jak ujmuje to 
ks. Cz. Bartnik, „w korelacji z innymi”. Osoba, to coś więcej niż tylko jedno 
indywiduum gatunku ludzkiego; to człowiek w relacji do innych ludzi (i do 
Boga osobowego). Osoba ma świadomość bycia pewnym ego vis-a-vis innych 
osób będących dla niej jakimiś alter49. Egzystencjaliści i personaliści opierali 
się w swoich rozważaniach na fenomenologicznej konstatacji, że człowiek 
żyje zawsze w świecie zaludnionym przez innych ludzi. Z tej racji osobisty los 

43 E. Mounier, Révolution personnaliste et communautaire, Paris 1935 oraz Manifeste au service 
du personnalisme, Paris 1936.

44 M. Nédoncelle, Personne humaine et Nature, Paris 1944; Vers une philosophie de l’amour 
et de la personne, Paris 1957 oraz Explorations personnalistes, Paris 1970.

45 M. Buber, Je et Tu, Paris 1969.
46 Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. I, Lublin 20092, s 423-431.
47 Idem, Ku definicji osoby, „Teologia w Polsce” 1, (2007/1), s. 9.
48 Ibidem, s. 9-10.
49 Termin ‘osoba’, nawiązuje etymologicznie do gr. terminu ‘πρόσωπον’ / ‘prosopon’ oraz łac. 

persona (od etruskiego phersu), oznaczającego pierwotnie ‘lice’, ‘oblicze’, ‘twarz’, później 
maskę w teatrze starożytnym wyrażającą odgrywaną przez aktora osobowość. Proso-
pon–persona, to człowiek zwrócony (twarzą) ku innym ludziom (np. aktor ku widowni), 
człowiek w relacji do innych ludzi, w jego roli społecznej (zob. Cz. S. Bartnik, Ku definicji 
osoby..., s. 416; V. Triest, http://www.philagora.net/personnalisme/personal2.php, dn. 
20.11.2012).
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każdego człowieka wpleciony jest w całą siatkę najróżniejszych relacji z innymi 
ludźmi, a jego indywidualne przeznaczenie związane jest z losem społeczności, 
do których należy i które tworzy. Życie osobiste każdego człowieka nie może się 
zrealizować inaczej jak tylko we wspólnocie z innymi ludźmi, a jego osobista 
historia stanowi zawsze część historii różnych wspólnot, które tworzy w ciągu 
swojego życia oraz część całej rodziny ludzkiej. W świecie, który nie jest tylko 
dla niego, człowiek stanowi jedno ze wszystkimi innymi ludźmi, razem z nimi 
podzielając i tworząc los całej ludzkości. Osoba ludzka to przede wszystkim 
„podmiot relacji”, naturalnie ukierunkowany na życie z innymi i tworzenie 
wspólnot. Każda osoba – indywidualne „ja” – poznaje siebie będąc członkiem 
wspólnoty ludzkiej i odkrywa w sobie naturalną aspirację „wyjścia” poza „samą 
siebie” ku „innym” – postrzeganym jako osobowe „ty” – z zamiarem tworzenia 
wspólnoty – międzyosobowego „my”. Jak ujął to J. Lacroix, „istnieć, to współ-
-istnieć”50. W naturę człowieka wpisana jest pewna wspólnotowa dynamika, 
która popycha go do nawiązywania relacji. W tych relacjach pomiędzy indy-
widualnym „ja” z jednej strony oraz wieloma indywidualnymi „ty” z drugiej, 
tworzy się i rozwija byt osoby ludzkiej. 

Osoba i wspólnota są więc ze sobą wewnętrznie i trwale powiązane: osoba 
nie istnieje bez wspólnoty, a wspólnota bez osoby. Relacje międzyosobowe są 
nie tylko relacjami konstytutywnymi wspólnoty, ale również osoby. To właśnie 
relacje osoby z innymi osobami prowadzą ją do odkrycia, poznania i zrozumienia 
własnego człowieczeństwa. W ujęciu personalizmu dla rozwinięcia integralnego 
człowieczeństwa każda osoba ludzka w sposób konieczny potrzebuje relacji 
z innymi ludźmi. Wprawdzie rodzimy się człowiekiem, ale osobami ludzkimi 
w pełnym znaczeniu tego słowa stajemy się dopiero we wspólnocie, dzięki rela-
cjom z innymi osobami. Wszystkie społeczności, począwszy od rodziny, poprzez 
różne wspólnoty, które tworzą ludzie w ciągu swego życia, a skończywszy na 
ludzkości jako takiej, ukazują fundamentalną zależność każdego człowieka od 
innych ludzi, bez których nie jest on w stanie zrealizować wewnętrznego poten-
cjału własnego człowieczeństwa, ani nawet utrzymać się przy życiu. W świetle 
personalizmu, osoba ukazuje się zawsze egzystencjalnie i ontologiczne złączona 
z innymi osobami w łonie jednej ludzkości51. Ponadto, personalizm wskazuje 
na fakt, że człowiek nie jest w stanie ani w pełni poznać, ani zrozumieć sam 
siebie bez tych różnorakich odniesień do innych osób52. Człowiek nie tylko 
50 J. Lacroix, Le Personnalisme, Lyon 1981, s. 40.
51 E. Mounier, Le personnalisme, Paris 198514, s. 42-43.
52 Warto przy tej okazji wskazać na zasadniczą różnicę ujęcia personalistycznego od ujęcia 

Kartezjańskiego, które przez wiele wieków zdominowało filozoficzne myślenie o człowieku. 
Filozofia Kartezjańska akcentowała bytową i egzystencjalną odrębność oraz niezależność 
każdej osoby ludzkiej wobec innych osób podkreślając indywidualność. Według Kartezjusza, 
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żyje i „rozwija się” w osobę dzięki innym, ale również odkrywa swoją własną 
osobową tożsamość dzięki relacjom z innymi wewnątrz różnych społeczności 
i wspólnot.

„Ja” i „ty” w egzystencjalnej komunii
Z tych różnych relacji międzyosobowych rodzi się i rozwija życie społeczne 

w swoich wielorakich formach. Personalizm oglądany pod tym kątem jawi się 
nie tylko jako pewna myśl filozoficzna, ale również jako „doktryna społeczna” 
oparta na specyficznym rozumieniu osoby jako bytu relacyjnego. Personalizm 
postrzega instytucje społeczne jako „przedłużenie” osób, których celem jest 
wielorakie dobro i rozwój każdego członka społeczeństwa53. Także wszelkiego 
rodzaju stowarzyszenia, związki, społeczności i wspólnoty, w których zrzeszają 
się ludzie dla różnych celów powinny zawsze służyć promocji osoby ludzkiej 
i humanizacji życia całego społeczeństwa. Nie osoba jest dla instytucji czy 
społeczności, lecz instytucje i społeczności są dla osób i ich wspólnego oraz 
indywidualnego dobra.

Relacyjny charakter osoby ludzkiej domaga się także określonej etyki, której 
podporządkowane są relacje pomiędzy członkami społeczności. Etyka perso-
nalistyczna opiera się na zasadzie solidarności i wzajemnej odpowiedzialności. 
Zakłada ona pewien specyficzny sposób samo-rozumienia się człowieka, który 
wychodząc od osobistego doświadczenia „siebie-wśród-innych” zdolny jest do 
wewnętrznego „wyjścia” „poza siebie” i postawienia siebie w miejscu każdego 
innego członka społeczności ludzkiej, czyli do empatii. Ta perspektywa wyjścia 
z własnego „ja” ku „ja” drugiego człowieka traktowanego jako indywidualna 
osoba, a nie tylko jako „jeden z wielu”, prowadzi do sformułowania podsta-
wowej reguły etyki personalistycznej: postępuj zawsze tak, aby dzięki relacjom 
z tobą, twój bliźni mógł wzrastać i rozwijać się w swoim człowieczeństwie 
zgodnie z wewnętrznym potencjałem osobowym. Ostatecznym celem takiej 
etyki jest promocja każdego człowieka jako osoby wewnątrz wielkiej wspólnoty 
życia i losu, jaką jest ludzkość.

Według personalizmu, najdoskonalszą formą życia społecznego jest komunia 
(communio), gdyż w stopniu najpełniejszym realizuje ona relacyjny potencjał 
osoby ludzkiej. Komunia to sieć wewnętrznych i zewnętrznych więzi, które łączą 

to w samym człowieku, a dokładniej w jego umyśle zdolnym do refleksji, znajduje się punkt 
wyjścia całej antropologii. Wystarczy, że człowiek rozpoznaje sam siebie jako „myślącą 
substancję”, aby „zaistnieć” jako osoba (słynne: cogito ero sum!). Filozofia ta przyczyniła 
się w znacznej mierze do ugruntowania postawy indywidualizmu we współczesnym spo-
łeczeństwie zachodnim.

53 E. Mounier, Le personnalisme..., s. 14.
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osoby tworząc z nich trwałą i ogarniającą wszystkie aspekty życia wspólnotę. 
Komunia nie powstaje spontanicznie z prostego faktu wspólnego przebywania 
osób czy też z ich koniecznego wspólnego życia w społeczeństwie. Rodzi się 
ona na mocy miłości, którą jakieś „ja” obdarza jakieś „ty”, i która prowadzi do 
powstania międzyosobowego „my”54. Miłość ta jest świadomym i dobrowolnym 
aktem całej osoby angażującym jej wszystkie duchowe władze – rozum, wolę 
i uczucia – a nawet ciało. Poprzez ten akt miłości człowiek staje się bezinte-
resownym darem dla drugiego oraz przyjmuje drugiego, który składa mu się 
wzajemnie w takim samym darze. Dopiero w tej egzystencjalnej – czyli przeży-
wanej w codzienności życia – komunii, obejmującej myśli (rozum), pragnienia 
(wola) i uczucia (sfera emocjonalna) oraz przynajmniej do pewnego stopnia 
fizyczną obecność (ciało), człowiek staje się w pełni sobą i osobą realizując 
wewnętrzny potencjał swojego człowieczeństwa.

Taka międzyosobowa komunia funkcjonuje w oparciu o zasadę komple-
mentarności, która zakłada odrębność i inność każdej z osób: to, czym sam 
nie jestem, ale otrzymuję od drugiego pozwala mi w pełni być tym, kim sam 
jestem. Analogicznie, to, czym sam jestem i składam w darze drugiemu w relacji 
miłości pozwala mu w pełni być tym, kim on jest. „Ty” nie jest tu postrzegane 
jako ograniczenie dla „ja”; wręcz odwrotnie „ty” jest podstawowym źródłem 
i warunkiem bycia „ja” jako osobowego podmiotu. W komunii, miłość jako 
relacja zakłada obopólną wolę wzajemnej promocji: pragnę pomóc drugiemu 
w pełni stać się panem samego siebie po to, abym tym pełniej mógł złożyć siebie 
w dobrowolnym i bezinteresownym darze dla mnie i dla innych.

Człowiek jako istota komunijna według Vaticanum II
Analizy poprzedniego rozdziału ukazały człowieka jako byt komunijny 

w perspektywie antropologiczno-filozoficznej bez odwoływania się do danych 
objawionych. Można je streścić w zdaniu, że człowiek z natury potrzebuje 
wspólnoty i nie może w pełni być sobą i osobą bez relacji z innymi. Taki jest 
filozoficzny punkt wyjścia myśli soborowej o człowieku, który stanowi zarazem 
antropologiczny fundament soborowej eklezjologii.

Filozoficzny „klimat” soborowej refleksji o człowieku i Kościele
Dwudziestowieczna filozofia, przede wszystkim w swoim nurcie personali-

stycznym zaproponowała swoistą antropologię relacyjną, która pomogła Sobo-
rowi w opracowaniu nowej eklezjologii określonej jako „eklezjologia komunii”. 
Do takiej właśnie filozofii osoby, właściwej dla personalizmu chrześcijańskiego, 

54 E. Mounier, La Révolution personnaliste et communautaire, Paris, 1935, s. 80.
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odwołuje się Vaticanum II w swoim nauczaniu zarówno o człowieku jak i o Ko-
ściele. Personalizm stworzył sprzyjający filozoficzny klimat, dzięki któremu 
ułatwione zostało Ojcom Soboru nowe spojrzenie nie tylko na człowieka, lecz 
także na Kościół.

Relacyjna koncepcja osoby ludzkiej stanowi filozoficzny fundament soboro-
wej eklezjologii, zgodnie z którą istnienie Kościoła odpowiada nie tylko Bożemu 
planowi Zbawienia, lecz również naturze samego człowieka stworzonego jako 
byt relacyjny, jak mówią współcześni personaliści, lub też jako zoon politikon 
jak mówili starożytni filozofowie greccy. Idąc po tej linii, konstytucja Gaudium 
et Spes stwierdza, że człowiek z głębi swej natury „(ex intima sua natura) jest 
istotą społeczną (ens sociale), toteż bez stosunków z innymi ludźmi nie może 
ani żyć, ani rozwinąć swoich uzdolnień”55.

Już w dekadach poprzedzających Vaticanum II katolicka refleksja teologiczna 
o człowieku zwracała się ku egzystencjalizmowi i personalizmowi, szybko roz-
wijającym się po II wojnie światowej. Od Arystotelesowskiej metafizyki bytu 
zwracała się ona ku egzystencjalno-personalistycznej „metafizyce relacyjnej”, 
jak to określił W. Kasper56. O ile w centrum klasycznej metafizyki epoki staro-
żytnej znajdowała się kategoria „substancji” i pojęcie „bytu”, o tyle w metafizyce 
relacyjnej centralne miejsce zajmuje kategoria „osoby” oraz pojęcie „relacji”.

Sobór nie odrzucił jednak myśli Arystotelesowskiej, lecz zasymilował ją 
w swoim nauczaniu z myślą egzystencjalno-personalistyczną, łącząc je zarazem 
z danymi Objawienia na temat człowieka oraz tradycją patrystyczną i teolo-
giczną Kościoła. Dzięki takiej syntezie nauczanie soborowe łączy perspektywę 
filozoficzną z perspektywą teologiczną; Ojcowie Soboru patrzą na osobę ludzką 
zarówno oczyma człowieka (niejako „z dołu”) jak i oczyma wierzącego (niejako 
„z góry”). Człowiek pozostaje dla nich „misterium” – tajemnicą nigdy do końca 
niezgłębioną. Dla zbliżenia się do jak najpełniejszej prawdy o nim należy się 
pochylać nad „misterium człowieka” z różnych perspektyw: empirycznej, feno-
menologicznej, filozoficznej, socjologicznej, kulturowej, biblijnej i teologicznej. 
Wszystkie te spojrzenia zgodne są co do tego, że człowiek jest istotą relacyjną, 
osobowym bytem żyjącym w siatce różnorakich związków z innymi osobowymi 
bytami oraz, że to właśnie te relacje pozwalają mu na pełne rozwinięcie swojego 
człowieczeństwa, życie ze świadomością sensu oraz osiągnięcie szczęścia.

To spojrzenie potrzebuje jednak światła wiary, która i człowieka i Kościół 
ogląda przede wszystkim w świetle Bożego Objawienia: „Wiara bowiem 
rozjaśnia wszystko nowym światłem i ujawnia Boży zamysł odnośnie do 

55 GS 12.
56 W. Kasper, La théologie et l’Église, Paris 1990, s. 316-317.
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pełnego powołania człowieka; dlatego kieruje ona umysł do rozwiązań w pełni 
ludzkich”57.

Człowiek – stworzony do życia w komunii z Bogiem
Dla każdej antropologii chrześcijańskiej, człowiek jawi się najpierw jako 

stworzenie Boże. Księga Rodzaju mówi wyraźnie, że Bóg stworzył ludzi 
(Rdz 1, 27) oraz wyjaśnia, że stworzył ich na swój obraz (selem) i podobieństwo 
(demut) (Rdz 1, 26)58. Zgodnie z duchem Biblii, termin „obraz” należy rozu-
mieć w sensie mocnym i realistycznym; obraz zawiera w sobie i w tajemniczy 
sposób czyni realnie obecną tę rzeczywistość, którą przedstawia. Sobór naucza, 
że człowiek ma „w sobie zasiane pewne Boskie ziarno”59. Dzięki niemu istnieje 
wewnętrzny i trwały związek pomiędzy Bogiem a człowiekiem: człowiek jako 
„obraz Boga” jest z Nim złączony ontologiczną więzią, zawartą wewnątrz sa-
mego ludzkiego bytu. Na mocy owej wspólnoty ontologicznej, istnieje również 
zależność egzystencjalna pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Już same opisy 
stworzenia wyraźnie podkreślają, że jest ona jednak inna niż zależność innych 
stworzeń od Stwórcy. Człowiek ma wyróżnione miejsce w świecie stworzeń 
dzięki rozumowi, samoświadomości, wolnej woli, zdolności do uczuć i szeroko 
rozumianej strukturze osobowości. Podobieństwo człowieka do Boga przy jego 
jednoczesnej odrębności i inności, pozwala mu wchodzić w relacje z Bogiem 
i nawiązywać z Nim dialog. Człowiek posiada z Bogiem wyjątkową relację, 
jakiej nie posiadają inne byty stworzone – staje się Jego partnerem, a nawet 

57 GS 11.
58 Na temat właściwego sensu użytych tu terminów ‘obraz’ (‘selem’) i ‘podobieństwo’ (‘de-

mut’) powstała cała literatura i wciąż trwa dyskusja badaczy tego zagadnienia. Egzegeta 
A. Bonora uważa, że „te dwa terminy są praktycznie synonimami, nie oznaczają czegoś 
istotnie różnego. Wyraz ‘selem’ jest terminem bardziej konkretnym, używanym zwyczajnie 
w Starym Testamencie na oznaczenie jakiegoś modelu lub bożka, z niewyraźną ideą po-
dobieństwa fizycznego; demut natomiast jest bardziej abstrakcyjne” (Człowiek w Starym 
Testamencie, „Communio” 1982 nr 2, s. 4). Komentując perykopę stworzenia człowieka 
niektórzy Ojcowie Kościoła mówili, że termin ‘selem’ podkreślał podobieństwo człowieka-
-stworzenia do Boga-Stwórcy oraz jego metafizyczny związek z Nim, podczas gdy termin 
‘demut’ podkreślał nieredukowalną różnicę pomiędzy człowiekiem a Bogiem, radykalną 
odrębność i inność stworzenia w stosunku do Stwórcy (zob. A. Soggin, Alcuni testi-chiave 
per l’antropologia biblica dell’Antico Testamento, w: G. De Gennaro (red.), L’antropologia 
biblica, Napoli 1982, s. 52). Dla porównania różnych proponowanych wyjaśnień zob. 
K. Wencel, Traktat o człowieku, w: Dogmatyka, t. 5, Warszawa 2007, s. 67-71 oraz Człowiek 
obrazem Boga, w: X. Léon-Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej, s. 594n.

59 GS 3.
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przyjacielem60. Całe Objawienie ukazuje Boga, który jest Przyjacielem czło-
wieka, który miłuje człowieka. Miłość ta jest wyrażona i uwiarygodniona we 
wspólnocie, jaką Bóg nawiązuje z człowiekiem. Owa wspólnota, do nawiązania 
której Bóg zaprasza człowieka, jest podstawowym celem samego Objawienia. 
Objawiając się Bóg nie tyle chce pouczyć ludzi o sobie, ile wejść z nimi w relację 
miłości, nawiązać wspólnotę (communio). Każdy człowiek jako osoba oraz cała 
ludzkość jako wspólnota osób są powołane, aby być „partnerem” Boga; owo 
powołanie do wspólnoty z Bogiem wpisane jest w naturę człowieka na mocy 
stworzenia. Na fundamencie wyjątkowego „podobieństwa” do Boga, w stwór-
czym zamyśle Bożym, ontologicznym celem każdego człowieka oraz ludzkości 
jako takiej jest nawiązanie z Bogiem pełnych miłości synowskich relacji, które 
wyrażają się we wspólnocie życia.

Partnerstwo człowieka z Bogiem zawiązane na mocy stworzenia należy rozu-
mieć nie statycznie, jako coś, co się posiada raz na zawsze, lecz dynamicznie, 
jako zadanie, które stoi przed człowiekiem i za które ponosi on odpowiedzial-
ność przed swoim Stwórcą. Wyposażony w wolną wolę, to sam człowiek może 
teraz podtrzymywać relację komunii ze swoim Stwórcą lub też ją zerwać od-
wracając się od Boga i występując przeciwko Niemu. Postępując w ten sposób, 
człowiek oddala się od planu Bożego i działa wbrew swojej stworzonej naturze. 
Sama natura człowieka jest w swej istocie „komunijna” i ukierunkowuje go 
wewnętrznie na Boga.

Człowiek – stworzony do życia w komunii z innymi ludźmi
Bóg stworzył człowieka i przeznaczył go nie tylko do życia w komunii z Nim 

samym, lecz również z innymi ludźmi. Kto otwiera Biblię, od razu natrafia 
na opis stworzenia świata, „z którego dowiaduje się, że wszyscy ludzie są 
tylko «Adamem», jedną tylko ludzkością” (Rdz 1, 26n; 5, 1)61. Sobór mocno 
akcentuje ów wspólnotowy wymiar rodziny ludzkiej ukazując jego naturalne 
i nadprzyrodzone źródła, konieczne warunki oraz konsekwencje i cele.

Najpierw trzeba podkreślić, że Sobór przypomina o podstawowej równości 
wszystkich ludzi co do godności, bez względu na wiek, płeć, kolor skóry, stan 
społeczny i majątkowy, przynależność kulturową czy religijną. W świetle antro-
pologii chrześcijańskiej fundamentem tej równości są: a) wspólne pochodzenie 
wszystkich ludzi od jednego Boga, który stworzył ich na własne podobieństwo, 
b) jedna i wspólna wszystkim natura, charakteryzująca się duszą nieśmiertelną, 

60 G. Barth, Ku całościowej wizji osoby ludzkiej. Metodologiczne założenia personalizmu 
integralnego, „Teologia w Polsce” 2, (2008/1), s. 43-53.

61 J. Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów, Opera omnia, t. VIII/1, tłum. W. Szymona, 
Lublin 2013, s. 91.
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c) fakt bycia odkupionymi przez Chrystusa, który umarł dla zbawienia wszyst-
kich, d) ich wspólne przeznaczenie:

Ponieważ wszyscy ludzie posiadający duszę rozumną i stworzeni na obraz Boga 
mają tę samą naturę i ten sam początek, a odkupieni przez Chrystusa cieszą się tym 
samym powołaniem i przeznaczeniem, należy coraz bardziej uznawać podstawową 
równość między wszystkimi62.

Uznanie tej równości jako założenia podstawowego i niepodważalnego jest 
warunkiem wstępnym dla nawiązywania przez ludzi różnorodnych kontaktów, 
wchodzenia w relacje i tworzenia wszelkich społeczności.

Równość ta jednak nie wyklucza różnorodności pomiędzy osobami, lecz ją 
zakłada „pod względem różnych swoich możliwości fizycznych oraz różnorakości 
sił intelektualnych i moralnych”63. Oprócz tego istnieje różnorodność hierar-
chiczna wynikająca z funkcji, jakie poszczególne osoby piastują w strukturach 
społecznych. Ona również nie podważa fundamentalnych praw osoby, które 
są jednakowe dla wszystkich, lecz ma charakter drugorzędny, gdyż wynika 
nie z natury człowieka, lecz ze złożonej struktury każdej ludzkiej społeczno-
ści. Wszystkie naturalne i funkcjonalne różnorodności, jakie spotykamy we 
wspólnocie ludzkiej nie są same w sobie przeciwne jedności; wręcz przeciwnie 
stanowią jej konieczny warunek. Nikt bowiem nie jest samowystarczalny i po-
trzebuje od innych tego, co mu do życia potrzebne, a czego sam nie posiada. 
Różnorodność tworzy wspólne bogactwo, dzięki któremu poszczególne osoby 
nawiązują pomiędzy sobą relacje, nawzajem sobie służą i uzupełniają się tworząc 
sieć życia wspólnotowego. Aby to życie mogło rozwijać się w sposób harmonij-
ny, konieczne jest jednak „usuwać wszelką formę dyskryminacji odnośnie do 
podstawowych praw osoby ludzkiej, czy to dyskryminacji społecznej, czy kul-
turalnej, czy też ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pozycję społeczną, język 
lub religię, ponieważ sprzeciwia się ona zamysłowi Bożemu”64. Tylko wówczas, 
gdy każda osoba i grupa społeczna uznaje fundamentalną i niepodważalną 
równość wszystkich ludzi oraz ich jednakową osobową godność możliwe jest 
harmonijne życie społeczne.

Zróżnicowani co do cech indywidualnych oraz funkcji społecznych, lecz 
równi co do godności osobowej, wszyscy ludzie powołani są do tego, aby tworzyć 
w świecie wspólnotę „sióstr” i „braci”. W ujęciu soborowym cała ludzkość sta-
nowi jedną rodzinę, w której każdy członek bez względu na płeć, narodowość, 
przynależność kulturową, stan posiadania czy pozycję społeczną jest bratem 
lub siostrą drugiego człowieka. Taka jest wola Boga, który „chciał, by wszyscy 
62 GS 29a.
63 GS 23b.
64 GS 29b.
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ludzie tworzyli jedną rodzinę (unam familiam) i odnosili się wzajemnie do sie-
bie w duchu braterskim”65. Jako ontologiczny fundament tego uniwersalnego 
braterstwa Sobór podaje wspólne pochodzenie wszystkich ludzi od jednego 
przodka – Adama – oraz ich wspólne przeznaczenie, które jest w Bogu: „Wszyscy 
bowiem, stworzeni na obraz Boga, który «z jednego uczynił cały rodzaj ludzki, 
aby zamieszkał cały obszar ziemi» (Dz 17, 26), powołani są do jednego i tego 
samego celu, to jest do Boga samego66.

W argumencie tym antropologia umiejętnie zharmonizowana jest z kre-
atologią i eschatologią: jako ludzie jesteśmy wszyscy „braćmi” i „siostrami” 
ponieważ jednego mamy „ojca” i to zarówno w wymiarze nadprzyrodzonym jak 
i w wymiarze ziemskim: naszym Niebieskim Ojcem jest Bóg Stwórca; naszym 
ziemskim ojcem jest wspólny nam wszystkim przodek – Adam – z którego Bóg 
powołał do istnienia wszystkich ludzi. Zgodnie z planem odwiecznej Bożej 
miłości, jedno jest również ostateczne przeznaczenie wszystkich ludzi – Bóg – 
Początek (A) i Kres (Ω) wszystkiego.

Przynależność do jednej i niepodzielnej w sobie rodziny ludzkiej nie jest więc 
indywidualnym wyborem poszczególnych osób, ani arbitralną decyzją jakichkol-
wiek ludzkich gremiów czy społeczności, lecz faktem ontologicznym, uprzednim 
w stosunku do faktycznych relacji, jakie ludzie nawiązują między sobą. Logika 
soborowej argumentacji nie idzie więc po linii indywidualistycznej, według 
której każdy sam decyduje kto jest jego „bratem” lub „siostrą”, a kto „obcym”, 
kto jest przyjacielem, a kto wrogiem, ale po linii pewnej ontologicznej komunii, 
która sprawia, że z samego naturalnego faktu bycia człowiekiem, każda druga 
osoba ludzka jest moim „krewnym”, wręcz drugim „ja”, gdyż wspólnie przyna-
leżymy do numerycznie jednej i wewnętrznie niepodzielnej rodziny ludzkiej.

Spojrzenie takie jest całkowicie zbieżne ze starożytną filozofią grecką oraz 
filozofią scholastyczną, które zgodnie utrzymywały, że jeden człowiek jest „przy-
jacielem” drugiego człowieka tylko dlatego, że obaj są ludźmi. Zrozumienie tego 
65 GS 24a. Mówiąc o całej ludzkości, Sobór używa analogii do rodziny naturalnej, która sta-

nowi zarówno naturalne źródło wszystkich ludzkich społeczności jak i podstawowy model 
relacji międzyosobowych wewnątrz społeczności. Na mocy stworzenia, rodzina powstała 
z małżeńskiego zespolenia mężczyzny i kobiety, jest podstawową realizacją społecznej na-
tury człowieka oraz jego komunijnego powołania. W zamyśle Bożym wyrażonym w opisie 
stworzenia, stanowi ona doskonały model życia wspólnotowego. Powstaje z miłosnego 
spotkania „ja” i „ty” mężczyzny i kobiety, które prowadzi do zawiązania wspólnego „my” 
małżeńskiego i rodzinnego. We wspólnocie życia rodzinnego, każdy z członków rozwija 
się jako osoba dzięki siatce relacji opartych na miłości. Takie spojrzenie na małżeństwo 
i rodzinę prezentuje Vaticanum II. W konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie 
współczesnym czytamy, że „Bóg nie stworzył człowieka samotnym: gdyż od początku 
«mężczyznę i niewiastę stworzył ich» (Rdz 1, 27); a zespolenie (consociatio) ich stanowi 
pierwszą formę wspólnoty osób (communionis personarum) (GS 12d).

66 GS 24a.
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ontologicznego faktu niesie wezwanie, aby każdy człowiek uznawał i traktował 
innego człowieka nie tylko jako równą sobie w godności osobę ludzką, lecz 
również jako kogoś bliskiego – „krewnego” – czyli kogoś, z kim wiążą mnie 
więzi jednej – ludzkiej – krwi. O ile bowiem „z natury” jesteśmy braćmi, o tyle 
jednak w życiu bywamy przyjaciółmi jednych i wrogami innych. Antropologia 
soborowa stoi na stanowisku, że taka sytuacja ludzkości niezgodna jest ani 
z planem Bożym względem ludzi, ani z ich naturą. Wszelkie podziały i rozłamy 
pomiędzy osobami i grupami, brak ducha braterstwa, konflikty oraz wzajem-
ne zwalczanie się różnych społeczności jest przeciwne woli Boga, który chce, 
aby człowiek był człowiekowi bratem (homo homini frater) oraz wewnętrznym 
i najbardziej fundamentalnym aspiracjom natury ludzkiej.

Z perspektywy wiary chrześcijańskiej, braterska miłość wobec bliźniego jest 
w sposób organiczny i trwały związana z synowską miłością wobec Boga: kto 
kocha prawdziwie Boga nie może nie kochać stworzonego na Jego obraz i po-
dobieństwo człowieka. Dlatego, jak mówi św. Jan, „Takie zaś mamy od Niego 
[Chrystusa] przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego” 
(1 J 4, 21). Miłość braterska do bliźniego jest więc naturalną i konieczną 
konsekwencją miłości człowieka do Boga; jest jej manifestacją. Zakorzeniona 
w Bogu bezinteresowna miłość wobec ludzi, która przekracza wszelkie bariery, 
uprzedzenia i podziały jest drogą prowadzącą do ustanowienia powszechnego 
braterstwa w świecie. Brak miłości do bliźniego natomiast jest wyrazem braku 
miłości do Boga. Mocno akcentuje to św. Jan, gdy mówi: „Jeśliby ktoś mówił: 
«Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie mi-
łuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” 
(1 J 4, 20).

Na ów wewnętrzny związek miłości Boga z miłością ludzi, a w konsekwencji 
wspólnoty człowieka z Bogiem i ludzi pomiędzy sobą wskazuje wyraźnie Sobór 
w deklaracji Nostra aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich:

Nie możemy zwracać się do Boga jako do Ojca wszystkich, jeśli nie zgadzamy się 
traktować po bratersku kogoś z ludzi na obraz Boży stworzonych. Postawa człowieka 
wobec Boga Ojca i postawa człowieka wobec ludzi, braci, są do tego stopnia z sobą 
związane, że Pismo Święte powiada: „Kto nie miłuje, nie zna Boga”67.

Sobór podkreśla również znaczenie społeczne miłości bliźniego: dopiero, gdy 
członkowie danej społeczności utrzymują między sobą relacje zakorzenione 
w przykazaniu braterskiej miłości, tworzy się między nimi naturalny porządek, 
który odpowiada zamysłowi Bożemu68. Dopiero bowiem dzięki miłości możliwe 

67 NA 5, zob. 1 J 4, 8.
68 GS 26b.
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jest przezwyciężenie i zharmonizowanie różnic i przeciwności, które bez niej 
stają się konfliktogenne i przynoszą rozłamy w łonie społeczności.

Kościół a komunijna natura człowieka
Jak zauważyliśmy, nauki antropologiczne i socjologiczne opisują czło-

wieka jako „osobę-w-relacji-do-innych-osób”, jako „byt komunijny”, który 
nie może być sobą bez bycia z innymi. Objawienie ponadto ukazuje go jako 
„osobę-w-relacji-do-Boga”, która nie może zrealizować pełni swego człowie-
czeństwa bez egzystencjalnego odniesienia do swego Stwórcy i Zbawiciela. Tak 
więc w człowieku spotyka się podwójne dążenie: jedno, do życia we wspólno-
cie z innymi ludźmi, drugie, do życia we wspólnocie z Bogiem. Można więc 
postawić pytanie w jaki sposób i gdzie człowiek może w sposób najpełniejszy 
i najodpowiedniejszy zrealizować owo podwójne ukierunkowanie swojej natury?

Zgodnie z nauczaniem soborowym, miejscem tym, tu na ziemi jest Kościół. 
Jego istnienie odpowiada koncepcji osoby ludzkiej jako bytu jednocześnie 
ukierunkowanego na komunię z Bogiem oraz na komunię z innymi ludźmi. 
W optyce soborowego nauczania, istnienie Kościoła jako wspólnoty zbawczej 
uzasadnione jest nie tylko arbitralną decyzją Boga, lecz również wewnętrzną 
dynamiką ludzkiej natury, której podstawową cechą jest relacyjność. Można 
stwierdzić, że Bóg zechciał Kościoła, gdyż jego istnienie odpowiadało relacyjnej 
naturze stworzonego przez niego człowieka wewnętrznie otwartego na Boga 
oraz innych ludzi.

Kościół istnieje nie tylko po to, aby prowadzić ludzi ku komunii z Bogiem, 
ale również po to, aby prowadzić ich ku komunii ze sobą nawzajem. Jak mówi 
konstytucja dogmatyczna o Kościele, już w pierwszym swoim numerze, to Ko-
ściół jest „znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności 
całego rodzaju ludzkiego”69. W nim bowiem braterska komunia pomiędzy ludź-
mi tworzy się, ugruntowuje i zacieśnia na fundamencie wspólnego odniesienia 
do Boga. Pomimo grzeszności swych członków oraz wynikających z tego faktu 
rozłamów pomiędzy wierzącymi, Kościół ogarniający swym zasięgiem całą ludz-
kość oraz gromadzący w swym łonie ludzi wszystkich kultur i języków, stanów 
i zawodów, etc., pozostaje na ziemi najwyraźniejszą i najpełniejszą realizacją 
owego powszechnego pragnienia ludzkiego serca, aby żyć zarówno w komunii 
z Bogiem (Absolutem) jak i z podobnymi sobie ludźmi. Kościół jest już tu na 
ziemi doczesną antycypacją eschatologicznej ludzkości zjednoczonej z Bogiem 
i pojednanej w sobie, do której aspirują wszyscy ludzie. Kościół jawi się jako 
ta najdoskonalsza z ziemskich wspólnot, która odpowiada na najgłębsze pra-
gnienia człowieka do życia we wspólnocie zarówno z ludźmi jak i z Bogiem.
69 LG 1.
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W konstytucji duszpasterskiej o Kościele Gaudium et Spes czytamy, że „po-
dobało się [Bogu] uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem 
wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go 
poznawał w prawdzie i zbożnie Mu służył”70. W tym samym numerze konsty-
tucja podkreśla, że nie chodzi o arbitralną Boską decyzję, lecz o swego rodzaju 
„dopasowanie” Bożego planu Zbawienia do egzystencjalnej sytuacji ludzi, 
stworzonych „nie do życia w odosobnieniu, lecz do wytworzenia społeczności”71.

Cała historia Zbawienia ukazuje nam Boga, który prowadzi ludzi ku sobie 
wespół z innymi. 

Stąd od początku historii Zbawienia wybierał [Bóg] ludzi nie tylko jako jednostki, 
lecz i jako członków pewnej wspólnoty. Tych bowiem wybranych, odsłaniając 
swój zamysł, nazwał Bóg „ludem swoim” (Wj 3, 7-12), z którym ponadto zawarł 
przymierze na Synaju72.

 Na mocy tego przymierza, Bóg ustanowił Izraela jako naród zorganizowa-
ny, aby prowadzić ich drogą Zbawienia jako jedną wspólnotę wiary i miłości 
w oparciu o Prawo – zbiór zasad regulujących relację Izraelitów wobec Boga 
i względem siebie w życiu wspólnotowym.

Ten wspólnotowy charakter Bożego planu Zbawienia, zapoczątkowany 
w Starym Testamencie, dopełnia się w Kościele założonym przez Jezusa 
Chrystusa. To Kościół jest nowym ludem Bożym, czyli wspólnotą Zbawienia 
Nowego Przymierza. Kościół – wspólnota braci, którzy mają jednego Mistrza 
(por. Mt 23, 10) – odpowiada nie tylko zbawczemu planowi Boga wobec 
ludzkości, lecz również wspólnotowej naturze samego człowieka, stworzonej 
przez Boga. Ta nowa braterska wspólnota (novam fraternam communionem)73, 
a jednocześnie „rodzina umiłowana przez Boga i Chrystusa Brata” (familia 
a Deo et Christo Fratre dilecta)74, jest ożywiana nieustannie braterską miłością 
i uświęcana darem mieszkającego w niej Ducha Świętego (dono sui Spiritus75), 
dzięki czemu braterstwo ludzkie podnoszone jest na poziom świętej komunii 
Zbawienia. Wspólnota wierzących w Kościele stanowi już w obecnym świecie 
zaczątek nowej ludzkości w pełni pojednanej z Bogiem i w sobie samej; jest 

70 GS 32a. Identyczną myśl znajdujemy w konstytucji dogmatycznej o Kościele: „Spodobało 
się Bogu powołać ludzi do uczestnictwa w swym życiu nie pojedynczo tylko z wyklucze-
niem wszelkiej wzajemnej więzi, lecz do utworzenia z nich Ludu, w którym rozproszone 
Jego dzieci zgromadziłyby się w jedno” (LG 2).

71 Ibidem.
72 GS 32a.
73 GS 32d.
74 GS 32e.
75 Ibidem.
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ziemską – a więc wciąż jeszcze niedoskonałą i częściową, ale już rzeczywistą – 
antycypacją pełnej i doskonałej eschatologicznej komunii Królestwa Bożego.

Dążąc wspólnie do eschatologicznego wypełnienia tej komunii na końcu 
czasów, członkowie Kościoła są wezwani do tego, aby jej ideał coraz pełniej 
realizować już tu na ziemi, zarówno w ich relacji do Boga jak również w ich 
relacjach pomiędzy sobą w łonie wspólnoty. Dlatego to, w Kościele, „w którym 
wszyscy, będąc jedni drugich członkami, mają świadczyć sobie wzajemnie usługi 
wedle różnych darów sobie udzielonych”76.

Braterskie życie członków Kościoła ma również wymiar zewnętrznego świa-
dectwa pojednanej ludzkości wobec świata. Jak naucza Sobór:

Kościół na mocy swego posłannictwa, nakazującego mu oświecać orędziem ewan-
gelicznym cały świat i zespolić wszystkich ludzi jakiegokolwiek narodu, plemienia 
czy kultury w jedność Ducha, staje się znakiem owego braterstwa, które pozwala 
na szczery dialog i taki dialog utrwala77.

Aby znak ten był wiarygodny i przekonywujący dla ludzi z zewnątrz, Kościół 
musi nieustannie oczyszczać się z egoizmu i pychy, które kładą się cieniem na 
jakość relacji pomiędzy jego członkami. Musi on być przekonywującym znakiem 
autentycznej międzyludzkiej wspólnoty zbudowanym na fundamencie chrze-
ścijańskiej wiary i miłości braterskiej, aby ludzkość mogła dostrzec w Kościele 
odpowiedź na najgłębsze aspiracje ludzkiej natury. Zatem misja Kościoła jako 
znaku i narzędzia jedności wszystkich ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą, zawiera 
już w sobie naglące zadanie dla jego członków, związane z realizacją w codzien-
nym życiu tego, czym są w Bożym zamyśle względem świata, czyli zaczynem 
prawdziwej komunii życia i miłości. Świadomi owej zależności pomiędzy jako-
ścią ich międzyludzkich relacji w łonie wspólnoty a wiarygodnością głoszonego 
przez nich ewangelicznego przesłania miłości bliźniego, chrześcijanie muszą 
dokładać starań, aby wspólnie tworzyć jedno niepodzielne ciało w Chrystusie, 
w którym wszyscy są nawzajem dla siebie członkami (por. Rz 12, 5).

Pawłowy obraz „ciała Chrystusa” (zob. 1 Kor 12, 12-31) ukazuje z całą wy-
razistością braterską solidarność jako fundamentalną zasadę życia Kościoła. 
Jako członkowie owego jednego i niepodzielnego ciała, wszyscy chrześcijanie 
są wezwani do solidarnego uczestnictwa w radościach, cierpieniach i trudach, 
które dotykają któregokolwiek z nich. Jednakże, tak jak w ciele każdej osoby, 
które jest żywym organizmem, każdy członek wypełnia ściśle określone i jemu 
tylko właściwe funkcje, a korzysta z tego cały organizm, tak samo w ciele 
Kościoła, który jest żywym organizmem, każdy członek ma do wypełnienia 
swoje własne zadanie, dla dobra całości. Przede wszystkim odnosi się to do 

76 GS 32d.
77 GS 92a.



85ks. A. Choromański, Osoba ludzka jako „byt relacyjny” – antropologiczne fundamenty...

charyzmatów, które są darami udzielonymi przez Ducha Świętego danej oso-
bie, ale nie ze względu na jej dobro osobiste, lecz dla dobra całej wspólnoty 
kościelnej. Jedność Kościoła rozumianego jako ciało Chrystusa nie opiera się 
więc na zasadzie uniformistycznego egalitaryzmu, który polegałby na nadaniu 
wszystkim jednakowych praw i obowiązków, lecz na zasadzie komunii, która 
dąży do zjednoczenia w doskonałej harmonii, wewnątrz jednego organizmu 
eklezjalnego, wielości osób, funkcji, zadań, odpowiedzialności i charyzmatów. 
Duch komunii, który jest duchem Kościoła, pozwala na przyjęcie każdego 
wierzącego jako osoby równej wszystkim pozostałym co do fundamentalnej 
ludzkiej godności oraz innej od wszystkich pozostałych, co do osobistych atry-
butów osobowych. Kościół stwarza każdej osobie możliwość rozwinięcia swoich 
charyzmatów i uczynienia ich bogactwem wspólnym całej wspólnoty w opar-
ciu o zasadę komplementarności. Ta sama zasada pozwala również każdemu 
wiernemu na korzystanie z owego bogactwa darów i talentów, pochodzących 
od innych członków, których Kościół jest depozytariuszem i dystrybutorem.

Owa braterska komunia życia, której doświadczają wierzący w ich wspólnej 
pielgrzymce przez życie ku przeznaczeniu eschatologicznemu, nie może jed-
nak ograniczyć się wyłącznie do ich wzajemnych relacji wewnątrz wspólnoty 
eklezjalnej. Kościół żyje i wypełnia swoją misję zbawczą w świecie, ku któremu 
otwarty jest ze swej natury, na mocy posłannictwa otrzymanego od samego 
Chrystusa (zob. Mt 28, 19-20). Chrześcijanie są nie tylko członkami Kościoła, 
ale również członkami „świata”, czyli różnego rodzaju wspólnot i społeczności, 
które tworzą w swoim ziemskim życiu począwszy od rodziny, poprzez państwo 
i na ludzkości skończywszy. Przykazanie miłości, które dał im Pan stanowi dla 
nich prawo życia nie tylko w relacjach z innymi chrześcijanami, lecz również 
z wszystkimi ludźmi. Przynależąc zarówno do wspólnoty Kościoła jak i do 
wspólnoty ludzkiej, są oni wezwani, aby ze wszystkimi podtrzymywać braterskie 
relacje i okazywać się solidarnymi z każdym człowiekiem, szczególnie potrze-
bującym pomocy. Jednym z ważnych zadań Kościoła, o których przypomina 
Sobór jest budowanie wspólnoty życia, miłości i prawdy pomiędzy wszystkimi 
ludźmi, do których posłany jest Kościół:

Toteż ów lud mesjaniczny, choć nie obejmuje aktualnie wszystkich ludzi, a nieraz 
nawet okazuje się małą trzódką, jest przecież potężnym zalążkiem jedności, nadziei 
i Zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego. Ustanowiony przez Chrystusa dla wspólno-
ty życia, miłości i prawdy, używany jest również przez Niego za narzędzie Zbawienia 
wszystkich i posłany jest do całego świata, jako światłość świata oraz sól ziemi78.

78 LG 9, por. Mt 5, 13-16.
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Zakończenie
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że człowiek ze swej 

istoty jest bytem relacyjnym. Owa relacyjność osoby ludzkiej wpisana jest w we-
wnętrzną strukturę bytu człowieka i posiada dwa wymiary: jeden horyzontalny 
– naturalne ukierunkowanie do życia we wspólnocie z innymi ludźmi – i jeden 
wertykalny – naturalne ukierunkowanie do życia we wspólnocie z Bogiem 
(Absolutem). Oba wymiary spotykają się w osobie ludzkiej czyniąc z niej byt 
par excellence relacyjny (komunijny). Tak ukazują człowieka nie tylko źródła 
objawione, ale również filozofia, antropologia, psychologia oraz inne nauki.

Istnienie Kościoła jako ziemskiej wspólnoty wierzących, nie tylko jest wyra-
zem objawionej woli Bożej, ale również w pełni odpowiada naturze człowieka 
i wynikającym z niej „naturalnym” potrzebom. Kościół znajduje swoje uzasad-
nienie nie tylko na kartach Pisma Świętego, ale również w samym człowieku, 
który w sposób naturalny ukierunkowany jest na wspólnotowe przeżywanie 
swojej wiary.

Konsekwentnie trzeba stwierdzić, że przeczenie potrzebie istnienia Kościoła 
jest nie tylko sprzeczne z Objawieniem, ale także oznacza odrzucenie antropo-
logicznej prawdy o relacyjnej naturze osoby ludzkiej.

Słowa klucze: Augustyn, Arystoteles, antropologia chrześcijańska, antropolo-
gia filozoficzna, Bartnik Cz., Boecjusz, Cyceron, człowiek, eklezjologia, Epikur, 
Gaudium et Spes, indywidualizm, indywiduum, istota społeczna, komunia 
(osobowa), Kościół, Lumen Gentium, natura, osoba, personalizm, relacyjność, 
Sobór Watykański II, Tomasz z Akwinu, wspólnota.
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ZARYS ANTROPOLOGII 
KOŚCIOŁA GRECKIEGO

THE OUTLINE OF THE GREEK CHURCH ANTHROPOLOGY

The lecture deals with the peculiarity of the anthropology of Eastern Chris-
tians, which in broad outline is already present in the writings of many Greek 
Fathers. It consists especially in considering state of divine grace as divinisa-
tion (théôsis) of man. Its other distinctive features are real difference between 
image and likeness of God and threefold composition of man, according to 
Platonic expression of saint Paul: „your spirit and soul and body” (1 Thess 5, 
23). Because Greek anthropology basicly agrees with Latine doctrine and in 
the new orthodox theology it obtains more and more attention, it seems that 
exchange of ideas in this field between Western and Eastern theologians is 
advisable, also in order to facilitate their dialogue on the main subjects.

Key words: divinisation (deification), spirit-soul-body, image of God, likeness 
of God, original sin.

Antropologia, obok nauki o Trójcy oraz o Wcieleniu, należy do głównych 
działów teologii, bo – zwłaszcza na Wschodzie – jest to rzecz o łasce Boga w Trój-
cy Jedynego, udzielanej na podstawie zasług Syna Wcielonego. Jeśli w nauce 
o Trójcy należy pilnie odróżniać wykład Ojców greckich od tego, co w wieku 
IX wymyślił Focjusz1, to w antropologii tak wielka czujność raczej nie jest ko-
nieczna, bo również teologowie zwani prawosławnymi zgłębiają główny nurt 
nauczania Ojców, nawet je porządkując oraz rozwijając, jak Grecy P. Bratsiotis 

1 J. Slipyj, Die Trinitätslehre des byzantinischen Patriarchen Photios, w: Opera omnia I, Rzym 
1968, s. 91-158; B. J. Huculak, W sprawie odniesienia poglądu Focjusza do Symbolu Nicej-
sko-Konstantynopolitańskiego, „Analecta Cracoviensia” 25 (1993), s. 147-154.
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i N. Nissiotis czy Rosjanie, począwszy od przyjaciela katolików Wł. Sołowjowa 
przy końcu wieku XIX, w nurcie tzw. sofiologii, gdzie pojęciem kluczowym 
jest Bogoczłowieczeństwo, pojmowane w zarysie dogmatu chalcedońskiego2.

Można więc przyjąć, że nauczanie wschodnie o człowieku nie różni się 
zasadniczo od łacińskiego – zwłaszcza na poziomie dogmatu – lecz wykazuje 
tylko własny odcień, teologiczne znamię: tak jak przy pełnej zgodzie dogma-
tycznej, w wielu sprawach różni się wykład katolickich Szkół, a w danej sprawie 
najlepszym obrazem jest ów sławny spór de auxiliis gratiae z końca wieku XVI, 
kiedy to stronom papież nakazał milczenie.

Wspomniane zaś pilne odróżnianie, zwłaszcza w nauce o Duchu Świętym 
i Biskupie Rzymskim jest konieczne nie tylko ze względu na to, że focjanie od 
wieku IX – mimo ważnych sakramentów – są w takiej mierze chrześcijanami 
prawosławnymi (orthódoxoi), czyli prawowiernymi, w jakiej luteranie są ewan-
gelikami, czyli uczniami rzekomo wiernymi Ewangelii, lecz także dlatego, że 
ostatnio jakaś mgła zdaje się spowijać nawet wysokie piętra nauczania w Ko-
ściele, jeśli np. w Katechizmie teologię prawosławną utożsamia się z tradycją 
wschodnią.

Według tej jednak tradycji – w paśmie północnobizantyńskim – Duch pocho-
dzi od Ojca diá tou Hyioú (przez Syna) – czyli przy Jego udziale – natomiast fo-
cjanie twierdzą, jakoby Duch pochodził ek mónou tou Patrós (jedynie od Ojca)3. 
Poza tym zaznacza się pojmowanie papieża jako pierwszego pośród patriarchów 
i biskupów równych, przy pośrednim (implicite) odsuwaniu dogmatu o jego 
pierwszeństwie także zwierzchnim, co jednak wyraził już Klemens I, rówieśnik 
Jana Apostoła, gdy w roku 96 napisał wprawdzie ojcowski, ale zwierzchni list do 
burzliwych Koryntian, którzy usunęli swoich duszpasterzy, a pod koniec wieku 
II papież Wiktor nawet klątwą zagroził biskupom metropolii Efezu, gdyby nie 
przyjęli ogólnokościelnej daty obchodzenia święta Wielkanocy.

Antropologia wschodnia zawiera nauczanie o łasce, którego pojęciem 
kluczowym jest théôsis – przebóstwienie człowieka. Ono jest nie tylko tłem, 
lecz także składnikiem wszystkich działów tej nauki. Obok dwóch głównych, 
jakimi są stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boże oraz grzech 
pierworodny, dochodzi obraz człowieka – zwłaszcza chrześcijanina – jako bytu 
2 T. Špidlik, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, tłum. J. Dembska, Warszawa 2000; J. Ty-

ciak, Die Liturgie als Quelle östlicher Frömmigkeit, Fryburg Br. 1937, s. 108-125; J. Klinger, 
Kilka problemów związanych z nauką o Trójcy Świętej w prawosławnej teologii XX wieku, 
w: idem, O istocie prawosławia. Wybór pism (wyd. M. Klinger, H. Paprocki), Warszawa 
1983, s. 193-195.

3 Katechizm Kościoła Katolickiego, 247-248; Jan Paweł II, Katecheza Duch, który od Ojca i Syna 
pochodzi (7 XI 1990), w: idem, Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, Warszawa 
1992, s. 274-275; B. J. Huculak, Najświętsza Trójca na tle dzieła zbawczego, Kalwaria 
Zebrzydowska 2000, s. 33-66.
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trójskładnikowego, który jest nie tylko swoistym mikrokosmosem, lecz także 
królewsko-kapłańskim pośrednikiem (1 P 2, 9) między stworzeniem a Bogiem, 
uczestnicząc w jedynym pośrednictwie Pana Jezusa Chrystusa.

Trzy warstwy: duch, dusza i ciało
Jak objawienie imienia Boga w postaci Jahveh (Jestem) – czyli w grecko-

-apostolskiej Septuagincie ho Ôn (Istniejący) – dane Mojżeszowi (Wj 3, 14)4, 
zostało w Testamencie Nowym uściślone twierdzeniem, że „Bóg agápê estín 
– jest miłością” (J 4, 16) – tak wypowiedź pierwszej księgi Biblii, że „Pan Bóg 
ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego twarz pnoến zôếs – dech życia” 
(Rdz 2, 7), została jakby uściślona przez Pawła, który kończąc swój pierwszy 
list, tak zachęcał wiernych w Tesalonice: „Sam Bóg pokoju niech uświęci was 
całych, a nienaruszony duch wasz i dusza, i ciało niech będą nienagannie 
zachowane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Tes 5, 23). Oto 
w części duchowej starożytnego zarysu dwudzielnego Paweł wyróżnia dwie 
warstwy, skąd pojawia się wnikliwy obraz trójdzielny: pnéuma kai psychế kai 
sốma – duch i dusza, i ciało.

Po pierwsze, idąc od dołu, jest ‘ciało’, ów biblijny „proch ziemi”, czyli skład-
nik materialny. Warto zauważyć, że na oznaczenie ciała język grecki ma dwa 
słowa, które wskazują na jego odróżnione strony. Otóż wyraz sarx oznacza je 
pod względem kruchości, podległości bólowi i zniszczeniu. Użył go np. Jan, 
gdy na początku Ewangelii napisał, że „Słowo stało się ciałem (sarx egéneto)” 
(J 1, 14). Drugim jest wyraz sốma, wskazujący na stronę dodatnią ciała jako 
składnika natury ludzkiej, w której godności ono uczestniczy. Oto np. u Łu-
kasza czytamy, że gdy niewiasty w dniu Zmartwychwstania o świcie weszły do 
grobu, ouch héuron to sốma tou Kyríou Iêsoú – nie znalazły ciała Pana Jezusa 
(24, 3). Wcześniej zaś, podczas Wieczerzy, wziął On chleb i przeistaczając go, 
dał uczniom mówiąc: „Weźcie, toútó estin to sốmá mou – to jest ciało moje” 
(Mk 14, 72). Tego właśnie słowa użył Paweł, wskazując na trójdzielność ludzką.

Po drugie, jest ‘dusza (psychế)’, czyli składnik, który ożywia i porusza ciało; 
a ma ona trzy warstwy: roślinną, gdzie jest tylko życie; zwierzęcą, gdzie ponad-
to jest odczuwanie i ruch; i ściśle ludzką, czyli samoświadomą, wyposażoną 
w rozum, wolę i uczucia. Jest to dusza rozumująca, zdolna do tworzenia pojęć 
ogólnych poprzez ich wyodrębnianie, jakby wyciąganie (abstractio) z wielu 
jednorodnych przypadków jednostkowych, a także – przechodzenie od przesła-
nek do wniosków i twierdzeń. Składnikiem trzecim i najwznioślejszym według 
Pawła jest ‘duch (pnéuma)’. Oczywiście nie jest to Duch Święty, choć między 
obydwoma zachodzi więź ścisła, gdyż to właśnie poprzez swego ducha człowiek 
4 Tłumaczono je także w postaci Egố eimí (Ja-jestem): J 8, 24. 28. 58; 13, 19; 18, 5. 6.
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wstępuje w więź z Bogiem i otwiera się na Jego dary nadprzyrodzone, w czym 
osobliwie czynny jest właśnie Duch Święty5.

Swoją duszą więc podejmuje człowiek badania naukowe i filozoficzne, 
porządkując i rozwijając dane doświadczenia zmysłów drogą rozumowania 
wnioskującego. Swoim duchem zaś przyjmuje on wieczną prawdę o Bogu lub 
o dogłębnej istocie bytów stworzonych, co jednak dzieje się już nie po linii ko-
lejnych kroków wnioskowania, lecz całościowego wejrzenia, czyli wglądu (łac. 
intuitio), co Grecy nazywali słowem theôría od wyrazu théama – ogląd, także 
w teatrze (théatron). Izaak Syryjczyk nazywa je ‘poznaniem prostym’, a Latyni 
– do których należymy – zwą to contemplatio – gotowym oglądem całościowym.

Niektórzy Ojcowie greccy posługują się wprawdzie zarysem dwudzielnym, 
opisując człowieka jako jedność duszy i ciała, lecz w tym przypadku ów ‘duch’ 
Pawłowy jest tam obecny jako podrozdział zwany szczytem duszy (łac. apex 
mentis). Potrójny jednak obraz – ciało, dusza i duch – na Wschodzie uważa się 
za dokładniejszy, zwłaszcza w czasach nowożytnych, kiedy to kultura i kształ-
cenie młodzieży skupia się niemal wyłącznie na ćwiczeniu rozumu, i to pod 
kątem obfitszej wytwórczości, zwłaszcza przemysłowej; a wola wchodzi znacznie 
mniej w rachubę, podczas gdy wręcz odłogiem leży poczucie wartości, piękna 
oraz dobra6. W większości przypadków człowiek nie jest świadom posiadania 
składnika najgłębszego i najwznioślejszego, jakim jest jego pnéuma – duch. 
Inaczej było w pierwszych wiekach i w średniowieczu, u którego początków 
np. Jan z Damaszku, ostatni z Ojców greckich, napisał o Maryi Pannie: „Ona 
jedna zachowała nieskalane dziewictwo duszy, ducha i ciała”7.

Duch przeto w człowieku jest jakby anteną, która może odbierać fale nad-
przyrodzone, a jednocześnie naczyniem, gdzie składane są dary Ducha Świę-
tego, przede wszystkim zaś łaska uświęcająca, powiększana lub przywracana 
poprzez sakramenty (mystếria)8. – Istnieje pewna klamra, łącząca początek 
Biblii z jej końcem, a jest to obraz tchnienia Boga eís to prósôpon – na twarz 
człowieka (Rdz 2, 7). W Księdze Rodzaju jest to tchnienie stwórcze, które 
człowieka – poprzez wyposażenie go w „ducha” – uczyniło zdolnym do przyjęcia 
Ducha Świętego i do wspólnoty z Bogiem, a w Ewangelii Jana jest to udzielenie 
tegoż Ducha uczniom, bo oto zmartwychwstały Jezus „tchnął na nich i rzekł 
im: Lábete Pnéuma hágion – Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie 
5 Orygenes, Komentarz do Ewangelii Jana II, rozdz. 10, n. 75: Sources Chrétiennes 120, s. 257; 

Bazyli, O Duchu Świętym, rozdz. 25: ibidem 17, s. 222 (PG 32, 177b).
6 T. Špidlik SI, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, s. 15-16.
7 Mowa VI na Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, n. 4-6.
8 N. Bux, M. Loconsole, I Misteri degli orientali. I sacramenti bizantini comparati con la 

liturgia romana e i riti giudaici, Siena 2006; Y. Spiteris, Ostatni Ojcowie Kościoła: Kabasilas 
i Palamas, tłum. B. Widła, Warszawa 2006, s. 53-67.
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grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 
22-23).

Trójdzielność bytu ludzkiego w Nowym Testamencie i w teologii greckiej jest 
najczęściej ukazywana w obrazie człowieka ubogaconego darem sakramentów, 
począwszy od chrztu, kiedy to – oblekłszy Chrystusa (Ga 3, 27) – stał się on 
kainế ktísis – nowym stworzeniem (2 Kor 5, 17; Ga 5, 15). „To, co dawne – rze-
cze Paweł – minęło, a oto [wszystko] stało się nowe” (2 Kor 5, 17), bo w duchu 
człowieka zamieszkał Duch Święty ze swymi darami nadprzyrodzonymi. Wierni 
chrześcijanie więc jakby „narodzili się ponownie” (J 3, 3. 7) – jak Pan rzekł 
Nikodemowi – bo ich składnikiem trzecim obok duszy i ciała jest duch, owo 
naczynie teraz napełnione łaską, dzięki której – jak mówi Piotr – oni stali się 
theías koinônoí phýseôs – uczestnikami natury Boskiej (2 P 1, 4).

Stworzenie na „obraz i podobieństwo” Boga
Pierwszy teolog systematyczny, Tertulianowi współczesny Ireneusz, nazy-

wany Liońskim od miejsca posługi, a rodem Grek ze Smyrny w pobliżu Efezu, 
uczeń Polikarpa i duchowy wnuk Jana Apostoła9, napisał, że „chwałą Boga 
jest człowiek żyjący, a chwałą człowieka jest oglądanie Boga”10. Rzeczywiście, 
rodzaj ludzki jest uwieńczeniem dzieła stworzenia, na co wskazuje również to, 
że w szóstym, ostatnim dniu tegoż dzieła, do siebie 

Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na obraz nasz i na podobieństwo (kat’eikóna 
hêmetéran kai kath’homoíôsin). Niech [ludzie] zapanują nad rybami w morzu, nad 
ptakami na niebie, nad bydłem na ziemi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi 
po ziemi”. Stworzył więc Bóg człowieka: kat’eikóna Theoú – na obraz Boga stworzył 
go; stworzył ich [ludzi] jako mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 26-27).

Człowiek jest królem i kapłanem niższych warstw stworzenia11 tylko w owym 
jedynym „władcy królów ziemi” (Ap 1, 5) i „wielkim arcykapłanie” (Hbr 4, 
14), którym jest „jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi, ánthrôpos Christós 
Iêsoús – człowiek Chrystus Jezus” (1 Tm 2, 5). Według ważnego nurtu teologii 
greckiej, który ciągnie się od Ireneusza w wieku II do przyjaciela wiernych 
9 Benedykt XVI, Katecheza Sant’Ireneo di Lione (28 III 2007): „La sua opera va ben oltre 

la confutazione dell’eresia: si può dire infatti che egli si presenta come il primo grande 
teologo della Chiesa, che ha creato la teologia sistematica; egli stesso parla del sistema 
della teologia, cioè dell’interna coerenza di tutta la fede. Al centro della sua dottrina sta 
la questione della «Regola della fede» e della sua trasmissione. Per Ireneo la «Regola della 
fede» coincide in pratica con il Credo degli Apostoli, e ci dà la chiave per interpretare 
il Vangelo. Il Simbolo apostolico, che è una sorta di sintesi del Vangelo, ci aiuta a capire 
che cosa vuol dire, come dobbiamo leggere il Vangelo stesso”.

10 Adversus haereses IV, c. 20 (w. 7).
11 L. Uspienski, Teologia ikony, Poznań 1993, s. 125.
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łacińskich, czyli naszych ojców, Maksyma Wyznawcy w wieku VII i do Izaaka 
Syryjczyka w VIII, powodem Wcielenia nie była potrzeba odkupienia człowie-
ka z niewoli grzechu, ani nawet sama philanthrôpía tou Theoú – miłość Boga 
do człowieka, opiewana we wschodniej liturgii, bo Syn Boży przyjąłby naturę 
ludzką, nawet gdyby do upadku człowieka nie doszło12. W wieku XIV takie 
było stanowisko np. wybitnego teologa Mikołaja Kabasilasa rodem z Tesaloniki, 
którego prawosławni czczą jako świętego13.

Niezależnie od owych wczesnych i na Zachodzie raczej nieznanych źródeł 
greckich, to samo twierdzenie w wieku XIII przedłożył i obronił bł. Jan Duns 
Szkot, a głównie na jego wykładzie opiera się katolickie nauczanie o Chrystusie 
Królu i treść odnośnego święta, która – według starochrześcijańskiego prawidła 
Lex orandi [est] lex credendi (Prawo modlitwy jest prawem wiary) – graniczy 
z dogmatem. Według tej nauki greckiej i łacińsko-franciszkańskiej, wspomniana 
philanthrôpía Boga należy już do porządku czasu i przestrzeni, bo w uprzednim, 
ponadczasowym swym wnętrzu troistym Bóg zamierzył Wcielenie Syna – w ko-
lejności logiczno-warunkowej – zanim przewidział On stworzenie ludzi. To 
oni są stworzeni na obraz natury ludzkiej przewidzianej dla Syna Bożego. Ów 
porządek zamysłów nazywany jest też „naturalnym”, bo wynika on ze stanu 
rzeczy rozważanej pod kątem logicznym lub metafizycznym.

Ponieważ miłość jest samą istotą Boga, to jest oczywiste, że On – który agápê 
estín (1 J 4, 16) – miłuje w sposób uporządkowany i w stopniu najwyższym, a stąd 
wynika, że najpierw musi On kochać siebie, gdyż On jest dobrem najwyższym. 
Jest to biblijno-liturgiczny teocentryzm, naznaczony miłością Boga do samego 
siebie, która wynika z samej Jego istoty, a pojęciowo wyprzedza Jego miłość 
jako dar – głównie do ludzi – która ma odniesienie do czasu i przestrzeni14. Bóg 
więc miłuje siebie w swym bycie wewnętrznym – zarówno jednym co do istoty, 
jak i troistym według Osób – ale w kolejnej chwili pragnie On być miłowany 
przez kogoś, kto znajdowałby się jakoś na zewnątrz Niego. To zaś dokona się 
głównie we Wcieleniu Syna, a także w dziele stworzenia, zwłaszcza istot ro-
zumnych, czyli aniołów i ludzi15. Święty Paweł mówi, że w zamyśle Bożym Pan 
Jezus był „pierworodnym między wielu braćmi (prôtótokos en polloís adelphoís)” 

12 K. Ware, Kościół prawosławny, tłum. Wł. Misijuk, Białystok 2002, s. 249-250; Prawo-
sławna droga, tłum. s. Nikolaia z Bussy-en-Othe, Białystok 1999, s. 75-76; P. Evdokimov, 
Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 1964, s. 68-71.

13 Y. Spiteris, Ostatni Ojcowie Kościoła: Kabasilas i Palamas, s. 32-38.
14 L. Veuthey, Jan Duns Szkot – myśl teologiczna, tłum. M. Kaczyński, Niepokalanów 1988, 

s. 138-139.
15 Jan Duns Szkot, Reportata Parisiensia III, d. 7, q. 4: Opera omnia (wyd. Braci Mniejszych 

Obserwantów we Francji), t. XXIII, Paryż 1894, s. 303b: „W pierwszej chwili Bóg miłuje 
samego siebie, w drugiej miłuje siebie poprzez innych..., w trzeciej chce być miłowany 
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(Rz 8, 29) – którzy pod Jego przewodem i przez Niego mieli wielbić i miłować 
Boga – a także miał być On prôtótokos pásês ktíseôs – pierworodnym całego 
stworzenia (Kol 1, 15), które miało być Jego środowiskiem, uwarstwionym 
według doskonałości bytów16.

Ważne miejsce w teologii greckiej zajmuje pogląd, że Boży zamiar stworzenia 
człowieka „na obraz i podobieństwo” swoje ziścił się doskonale w odwiecznie 
przewidzianym człowieczeństwie Chrystusa, a poszczególni ludzie, począwszy 
od Adama są stwarzani na obraz Jezusa, który – jak rzecze Paweł – „jest eikốn 
– obrazem Boga” (2 Kor 4, 4; Kol 1, 15). W innym zaś miejscu pisze: „Tych 
[ludzi], których uprzednio poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na 
wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym pośród wielu braci” (Rz 
8, 29): „na wzór obrazu Jego Syna [Wcielonego]”, a ściślej: symmórphous tês 
eikónos tou Hyioú autoú – [aby byli] współkształtni z obrazem, którym był i jest 
Jego Syn Wcielony.

O przyszłym Pomazańcu Boga, czyli Mesjaszu, prorok Izajasz rzekł, iż „na 
Nim spocznie Duch Boga” (11, 2). Nie dziwi więc wyznanie Jana Chrzciciela, 
który faryzeuszom tak rzekł:

Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i émeinen – został na Nim 
[Jezusie]. Ja Go przedtem nie znałem, lecz Ten, kto mię posłał, abym chrzcił wodą, 
powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i zostającego na 
Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i zaświadczam, że 
On jest Synem Bożym (J 1, 32-34). 

Sam Jezus wkrótce po swoim chrzcie w Jordanie odniósł do siebie prorocze 
słowa Izajasza: „Duch Pana [został] na Mnie, bo Mię namaścił” (Łk 4, 18; Iz 
61, 1), a ściślej échrisén me – pomazał mię owym Boskim olejkiem (chrísma), 
którym jest Duch Święty, skąd słowu Pomazaniec (i hebrajskiemu Mesjasz) 
odpowiada grecki wyraz Christós. Jemu – jak sam wyznał Nikodemowi – Bóg 
„daje Ducha bez miary” (J 3, 34), natomiast ludziom „została dana łaska katá 
to metrón – według miary daru Chrystusa” (Ef 4, 7), bo „z Jego pełni wszyscy 
otrzymaliśmy – łaskę za łaską” (J 1, 16). Jak zaś Jezus jest przeobficie napełnio-
ny Duchem Świętym, tak też jest najwierniejszym obrazem Boga17, czyli Jego 
praobrazem, na którego wzór – jak pisze Paweł – został uczyniony człowiek 
(Rz 8, 29). „Jesteśmy bowiem Jego [Boga] dziełem, ktisthéntes en Christố Iêsoú 

przez tego spośród innych, kto może Go miłować w stopniu najwyższym [...], we czwartej 
przewiduje tej natury... zjednoczenie [z boską Osobą Syna]”.

16 M. Miguéns OFM, Base escriturística de la doctrina de Escoto sobre el primado de Cristo, 
w: De doctrina Ioannis Duns Scoti. Acta Congressus Scotistici Internationalis Oxonii et 
Edinburgi 11-17 IX 1966 celebrati (wyd. Komisja Szkotystyczna OFM) III: Problemata 
theologica, Rzym 1968, s. 138-168.

17 L. Uspienski, Teologia ikony, s. 127.
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– stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg uprzednio 
przygotował, abyśmy je spełnili” (Ef 2, 8).

Niniejszy pogląd bliższy był szkole antiochijskiej niż aleksandryjskiej, która – 
począwszy od Klemensa i Orygenesa – pod wpływem filozofii greckiej, zwłaszcza 
platońskiej, upatrywała obraz Boży tylko w duszy człowieka, zwłaszcza w jego 
umyśle (noús) jako podmiocie łaski, ze względu na pewne jego pokrewieństwo 
z naturą Boską (syggéneia). Duży wpływ wywarła tu nauka o Wcieleniu Syna, 
nazywana odgórną, bo uwagę skupiała na Drugiej Osobie Trójcy, która zstąpiła 
w czas i przestrzeń, do własnej natury Boskiej dołączając ludzką, głównie jako 
czynnik narzędny, skąd określono ją dwumianem: Lógos – sarx. Za sprawą Am-
brożego, dobrze znającego język grecki, nauczanie to pojawiło się na łacińskim 
Zachodzie, gdzie w pokoleniu następnym przyjął je Augustyn, a jego przemożny 
wpływ na teologię uczynił je niemal powszechnym.

W szkole natomiast antiochijsko-syryjskiej tradycje semickie i bliskość oj-
czyzny Jezusa wpłynęły na to, że godność obrazu Bożego przyznawano człowie-
kowi całemu. W przeciwieństwie do Aleksandrii podkreślano nieuszczuplone 
i samodzielne człowieczeństwo Chrystusa po linii teologii zwanej oddolną 
o dwumianie Lógos – ánthrôpos: jakże znamienne, że właśnie ánthrôpos, a nie 
tylko sarx, czyli nawet nie sốma. Uwagę skupiano na odwiecznym zamyśle 
Bożym, według którego człowiek Jezus w samej chwili swego poczęcia w łonie 
Dziewicy miał zostać objęty osobą Syna Bożego. Dlatego to Jezus w tym nurcie 
nauki Ojców nazywany jest Homo assumptus18.

Nauczanie Antiochii promieniowało na całą Azję Mniejszą, od wieku zaś IV 
– także poza cieśninę Bosfor, a głównie na Konstantynopol. Już jednak w wieku 
II pogląd ten wyznawał św. Ireneusz i starsza szkoła łacińska z genialnym Ter-
tulianem, który znając cały dorobek wschodni dzięki doskonałej znajomości 
języka greckiego, napisał pierwszy w dziejach traktat antropologiczny pt. De 
anima (O duszy). Nurt antiochijski przeważa w nowożytnej teologii wschod-
niej, według której obrazem Bożym jest cały człowiek jako osobowy byt zdolny 
do ukazywania Boga, w miarę jak jego natura złożona pozwala się przenikać 
łaską przebóstwienia, więc osiągać podobieństwo Boże19. Jakże znamienne jest, 
że w czasach Cyryla i Metodego dla greckiego słowa hósios (świątobliwy) na 
ziemiach słowiańskich utworzono wyraz priepodóbnyj, czyli „bardzo podobny” 
do Boga, a przede wszystkim – do praobrazu, którym jest Jezus.

18 W wieku XIII, złotym wieku teologii, ów bezcenny wykład Ojców odżył pod piórem Jana 
Dunsa Szkota, który w wykładzie III księgi Piotra Lombarda swą genialną myśl rozwija, 
ująwszy zagadnienie na wskroś po antiocheńsku: Utrum Christus [Iesus] praedestinatus 
sit [ut fieret] Filius Dei; L. Seiller OFM, Un théologien scotiste – le Révérend Père Déodat 
de Basly (1862-1937), „La France Franciscaine” 21 (1938), s. 168-179.

19 H. Gross, Gottebenbildligkeit, w: Lexikon für Theologie und Kirche IV (1960), kol. 1087-1088.
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Michał Choniates, który tworzył na przełomie XII i XII wieku, napisał: „Gdy 
mówi się o tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, to słowo ‘człowiek’ 
nie oznacza ani samej tylko duszy, ani samego tylko ciała, lecz jedno i drugie 
razem”20. Jak dowodził metropolita Tesaloniki Grzegorz Palamas w I połowie 
XIV wieku, to, że ludzie mają ciało, nie czyni ich mniejszymi od aniołów, lecz 
nawet ich ponad nich wywyższa. Aniołowie wprawdzie są „czystymi” duchami, 
a natura ludzka – będąc zarówno materialną, jak i duchową – jest złożona, 
lecz to oznacza, że w porównaniu z anielską jest ona pełniejsza i obdarzona 
możliwościami większymi jako zwieńczenie całego stworzenia i jego streszczenie, 
nazwane mikrokosmosem, czyli ‘małym wszechświatem’21.

Rozróżnienie między obrazem a podobieństwem
Podejmując nauczanie większości Ojców greckich – począwszy od Irene-

usza – teologowie wschodni wskazują na różnicę między „obrazem” a „podo-
bieństwem”. Otóż „obraz” oznacza wyposażenie możnościowe, uzdalniające 
do osiągnięcia życiowej wspólnoty z Bogiem, natomiast „podobieństwo” jest 
urzeczywistnieniem tej możności drogą starań i walki duchowej, więc osiągnię-
ciem owej zadanej już w „obrazie” zażyłości z Bogiem22. Według Maksyma dał 
Bóg człowiekowi udział we czterech swych właściwościach, którymi są: byt, 
wieczność, dobroć i mądrość23. Dwie pierwsze należą do istoty człowieka, przeto 
składają się na „obraz”, podczas gdy trzecia i czwarta są przedłożone i zadane 
jego staraniom o osiągnięcie celu, którym jest „podobieństwo”24.

Jan z Damaszku stwierdza: „Zwrot «na obraz» oznacza zdolność myślenia 
i stanowienia o sobie, a «na podobieństwo» – upodabnianie się [do Boga] 
w miarę sił przez cnotę”25. Obraz Boży oznacza wszystko to, co odróżnia nas od 
świata zwierząt i czyni podmiotem rozumnym i wolnym. Ten obraz ma jednak 
znaczenie szersze, bo wskazuje na to, że jesteśmy – jak rzecze Paweł – génos 
tou Theoú – rodem Boga (Dz 17, 29), co oznacza, że między nami a Nim jest 
punkt styczności. Przepaść między człowiekiem a Stwórcą nie jest nie do prze-
bycia, bo jako stworzeni na Jego obraz, jesteśmy w stanie poznać Go i dostąpić 
20 PG 150, 1361 C.
21 Jan z Damaszku, De fide orthodoxa II, c. 12; Y. Spiteris, Ostatni Ojcowie Kościoła: Kabasilas 

i Palamas, s. 212-218; H. Paprocki, Przebóstwienie, w: Encyklopedia katolicka XVI, kol. 
608.

22 L. Uspienski, Teologia ikony, s. 125.
23 De charitate III, 25: PG 90, 1024.
24 J. Meyendorff, La teologia bizantina. Sviluppi e temi dottrinali, tłum. C. Impera, Casale 

Monferrato 1984, s. 169-172.
25 Jan z Damaszku, De fide orthodoxa, s. 94.
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łączności z Nim. Jeśli zaś właściwie wykorzystamy tę zdolność, to staniemy się 
„podobni” do Niego, czyli – jak ujął to Jan z Damaszku – upodobnimy się do 
Niego poprzez pielęgnowanie cnót.

Bez względu na to jak bardzo człowiek jest grzeszny, nigdy nie traci obrazu, 
natomiast podobieństwo uzależnione jest od jego wyboru, od jego „cnoty”, 
a przez to podlega ono zniszczeniu przez grzech26. Ludzie przy samym stworze-
niu byli doskonali nie w stanie dokonanym, lecz tylko możliwym. Obdarzeni 
od samego początku obrazem, powołani byli do osiągania podobieństwa swym 
własnym staraniem, wspomaganym łaską Boga. Adam „był dziecięciem, nie-
mającym jeszcze doskonałej zdolności pojmowania”, pisze św. Ireneusz. „Nie-
zbędne było, aby wzrastał i w ten sposób dochodził do swej doskonałości”27. Bóg 
umieścił Adama na właściwej ścieżce, ale droga do celu, który miał osiągnąć, 
była długa i wymagająca. Dojście więc do niego nie było ani konieczne ani 
samorzutne. – Ten obraz Adama przed upadkiem nieco różni się od tego, jaki 
przedstawił św. Augustyn, a który powszechnie przyjęto później na Zachodzie. 
Zdaniem Augustyna, ludzie w Raju zostali obdarzeni wszelką możliwą wiedzą 
i prawością: ich udziałem była doskonałość już urzeczywistniona, a nie tylko 
możliwa do osiągnięcia. 

Będąc obrazem Boga, każdy człowiek, nawet najbardziej grzeszny członek 
rodzaju ludzkiego, jest dla Boga bezgranicznie cenny. „Ujrzałeś brata swego, 
ujrzałeś Boga swego”28, powiedział Klemens z Aleksandrii. To poszanowanie 
dla każdego człowieka wyraża się w liturgii greckiej, gdy kapłan okadza nie 
tylko ikony, lecz – obchodząc wnętrze cerkwi – także członków zgromadzenia, 
czcząc obraz Boży w każdym człowieku obecnym29. Znamienne jest również, że 
składając podczas Eucharystii główne plony ziemi na powrót Bogu, przynosi-
my je nie w ich postaci pierwotnej, ale przekształcone ręką człowieka, bo oto 
kapłan składa na ołtarzu nie kłosy pszenicy, lecz upieczony z niej chleb i – nie 
winogrona, lecz wino30.

Stworzenie człowieka na obraz Boga sprawia m.in. to, że ma on wolną wolę. 
Bóg chciał mieć synów i córki, a nie niewolników. Kościół wschodni odsuwa 
wszelką naukę o łasce, która zdawałaby się naruszać wolność człowieka. Opi-
sując odniesienie między łaską Boga a wolnością człowieka, Wschód używa 
pojęcia synergeía (współdziałanie), zgodnie ze słowami Pawła: „Jesteśmy synergoí 

26 H. Gross, Gottebenbildligkeit, kol. 1087.
27 Ireneusz Lioński, Dowód prawdziwości nauki apostolskiej, 12.
28 Kobierce, zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiary, tłum. J. Niemirska-Plisz-

czyńska, Warszawa 1994, s. 69.
29 P. Evdokimov, Prawosławie, s. 280: „Z pewnością najlepszą ikoną Boga jest człowiek”.
30 K. Ware, Prawosławna droga, s. 57-58; J. Meyendorff, La teologia bizantina, s. 172-175.
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– współpracownikami Boga” (1 Kor 3, 9). Chcąc osiągnąć pełną wspólnotę 
z Bogiem, nie możemy jej wprawdzie dostąpić bez Jego pomocy, lecz musimy 
wypełnić swoje zadanie. Zarówno Bóg, jak i człowiek wnosi swój wkład we 
wspólne dzieło, choć to, co czyni Bóg, ma bez porównania większe znaczenie 
niż ludzkie starania. „Wszczepienie ludzi w Chrystusa i nasze zjednoczenie 
z Bogiem wymagają współpracy dwóch nierównych, ale równie niezbędnych sił: 
Bożej łaski oraz woli ludzkiej”31. Doskonałym przykładem tego współdziałania 
jest Panna Maryja32.

Niektórzy chrześcijanie zachodni, zwłaszcza kalwini, odnosili się z podejrz-
liwością do tej myśli greckiej. Czy nie przypisuje ona zbyt wiele woli człowie-
kowi, a zbyt mało Bogu? W istocie jednak ta nauka jest uzasadniona, bo Jezus 
rzecze: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, 
to wejdę do niego...” (Ap 3, 20). Bóg do drzwi puka, lecz ich nie wyłamuje: 
czeka, aż sami je otworzymy. Jego łaska zaprasza wszystkich, lecz nikogo nie 
zmusza. Według Jana Chryzostoma, „Bóg nigdy nikogo nie przyciąga do siebie 
na siłę czy przemocą. Chce, aby wszyscy dostąpili Zbawienia, lecz nikogo nie 
zmusza”33. Wcześniej zaś Cyryl Jerozolimski rzekł, iż „Boga sprawą jest udzielać 
łaski, a powinnością twoją jest ją przyjąć i zachować”34. 

Jak w wieku V monofizyci dla swoich celów naciągnęli kilka wypowiedzi 
Cyryla Aleksandryjskiego – a głównie jego formułę mía phýsis tou Theoú Lógou 
sesarkôménê (jedna natura Syna Bożego, która wcieliła się)35 – tak w wieku 
XVI protestanci, a zwłaszcza kalwini skrajnie zabarwili kilka zdań ze wczesnych 
pism Augustyna przeciw Pelagiuszowi, dochodząc – oczywiście wbrew Augu-
stynowi – nawet do przeznaczenia na potępienie, już nie mówiąc o całkowitym 
zepsuciu natury ludzkiej, które według nich spowodował grzech pierworodny.

Jeśli pelagianie m.in. twierdzili, że nie istnieje grzech pierworodny, a zbawcze 
dzieło Chrystusa jest tylko przykładem, a nie źródłem życia nadprzyrodzone-
go, to nie trzeba się dziwić pierwotnemu żarowi Augustyna, także ze względu 
na jego zaszłość manichejską. W szerokich jednak i doborowych kręgach 
teologów, zwłaszcza w Galii (dzisiejszej Francji) południowej, uznano, że nie 
wszystko, co napisał on w dobrym celu, jest równie uzasadnione. Przewodzili 

31 A Monk of the Eastern Church, Orthodox Spirituality, Crestwood 1987, s. 23.
32 K. Ware, Kościół prawosławny, s. 285-286.
33 Jan Chryzostom, Homilia na słowa „Szawle, Szawle...”, 6: PG 51, 144.
34 Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, tłum. W. Kania, Kraków 2000, s. 33.
35 Adversus Nestorii blasphemias II: PG 76, 60d; Apologeticus pro duodecim capitibus adversus 

orientales episcopos VIII: PG 76, 349b; Epistula 45: PG 77, 232d; Epistula 46, nn. 1-4: PG 
77, 240a-245a.
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im wybitni i święci teologowie, jak Wincenty z Lerinum36, Faustus z Regium 
(Riez), a zwłaszcza Jan Kasjan, który początek i połowę swego życia mniszego 
spędził na greckim Wschodzie, a potem – w Konstantynopolu na diakona wy-
święcony przez Jana Chryzostoma – przez Rzym dotarł do południowej Galii, 
gdzie zaszczepił owo życie mnisze w pobliżu Marsylii. 

Głównie na jego pismach oparł się Benedykt z Nursji, pisząc swą Regula 
monachorum, a wcześniej archidiakon rzymski, późniejszy Leon Wielki papież, 
wobec napięcia wschodniego miedzy Cyrylem a Nestoriuszem, w imieniu 
papieża Celestyna poprosił Jana jako znawcę spraw greckich o streszczenie 
ich nauk. Kasjan odpowiedział dziełem De incarnatione Domini, contra Ne-
storium (O Wcieleniu Pańskim, przeciw Nestoriuszowi), które – mimo braku 
nagłośnienia – w istocie legło u podstaw orzeczeń wielkich Soborów Efeskiego 
i Chalcedońskiego37.

W zachodnim sporze pelagiańskim Kasjan wespół z Faustem i Wincentym 
stali wprawdzie wyraźnie po stronie Augustyna, choć uważali, że nieco prze-
sadził. Mniej od nich umiarkowanemu biskupowi Cezaremu z Arelate (dziś 
Arles) wykazali Ojcowie z Lerinum na synodzie w Valentia (Valence) stanowisko 
zbyt ostre, skąd Cezary zwrócił się do papieża z prośbą o wykład w tej sprawie. 
Otrzymał odpowiedź w 25 punktach, które były po jego myśli. Dodawszy wstęp, 
a na końcu – wyznanie wiary38, sam je ogłosił na zjeździe biskupów w pobliskiej 
Arausio (Orange) z okazji poświęcenia bazyliki 3 lipca 529 roku. Obrad tam 
nie było, lecz później utarła się nazwa Concilium Arausicanum39. 

Był to wprawdzie tylko spór południowo-galijski, lecz ze względu na za-
twierdzenie całości tekstu przez kolejnego papieża Bonifacego II, na Kościele 
łacińskim wywarł on wrażenie, którego skutkiem jest również to, że do dzisiaj 
Kasjana i jego towarzyszy urzędowo nie czci się jako świętych, natomiast 
u Greków od początku Jana nie tylko uznano za świętego – w języku cerkiew-
no-słowiańskim zwą go Priepodóbnyj Kassián Rimliánin, lecz nawet uznano go 
tam za najwybitniejszego wykładowcę antropologii wschodniej spod znaku 
synergía – współdziałania człowieka z łaską Pana Boga.

36 Prosper z Akwitanii, Pro Augustino responsiones ad capitula obiectionum Vincentianarum: 
PL 51, 177-186.

37 Jakże piękne i wzruszające są słowa przedmowy skierowane do młodego Leona: „[...] vicisti 
propositum ac sententiam meam [co do milczenia] laudabili studio et imperiosissimo 
affectu tuo, mi Leo venerande, ac suscipienda caritas mea ac divini ministerii decus, 
producens me ex ilo praemeditati recessu in publicum formidandumque iudicium...”: PL 
50, 9-11.

38 Conclusio a Caesario episcopo Arelatensi redacta: DS 396-397.
39 DS 371-395; Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, S. Głowa, I. Bieda 

(red.), Poznań 1981, s. 198, 296-298.
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Prawosławni uważają, że nauka tego synodu odróżniła chrześcijański Zachód 
od nauki przyjętej na Wschodzie40. Ów początkowy jednak żar Augustyna był 
prawie niczym w porównaniu z tym, że niemal wszyscy Ojcowie z Bizancjum 
północnego przez wiele dziesięcioleci byli półarianami co najmniej pod hasłem 
homoi-oúsios (podobny co do istoty), czyli po linii Boskiej jedności raczej jako-
ściowej niż ilościowej41, która jednak jest treścią dogmatu, a została w Nicei 
podkreślona słowem homo-oúsios tô Patrí (wspólistotny Ojcu)42. Nieco zmieniło 
się to około synodu biskupów wschodnich w Konstantynopolu (381), który 

40 Аравсионские соборы wikipedia.org. – W wieku XVII dla Kasjana i towarzyszy na 
Zachodzie wymyślono uszczypliwy orzecznik „półpelagianie”, podczas gdy Kasjan z Pe-
lagiuszem nie tylko nie miał nic wspólnego, lecz od początku mu się sprzeciwiał, i to 
rozsądniej niż wielu innych.

41 Bazyli, Epistula VIII. Ad Caesarienses, c. 2: „Tym, co nam zarzucają, że mówimy o trzech 
Bogach, należy powiedzieć: Wyznajemy jednego Boga nie według liczby, lecz według 
natury [takiej samej u Trzech] (oú tô arithmố, allá tê phýsei): PG 32, 248; Epistula 236. 
Ad Amphilochium, c. 6: „Różnica między istotą a hipostazą jest taka sama, jak między 
czymś ogólnym a jednostkowym, [np.] jak między pojęciem ‘istota żyjąca (to zôn)’ [lub 
nawet ‘zwierzę’ pojęte ogólnie] a tym oto człowiekiem (ton deína ánthrôpon) [pojętym 
jednostkowo]. Dlatego to wyznajemy, że w Bóstwie jedna jest wprawdzie [ogólnie pojęta] 
istota (ousían men mían), lecz osobna i pojedyncza (idiásousan) jest [każda] hipostaza, tak 
że mamy nierozmyte i jasne (asygchýtos... kai tetranôménê) poznanie Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”: ibidem, kol. 884. Jasno tu widać, że dla Bazylego Boska istota wprawdzie jest 
udziałem trzech hipostaz, lecz sama w sobie jest czymś ‘rozmytym’ i ‘niejasnym’ jako coś 
wyodrębnialnego tylko rozumem. Latynów zaś, wyznających nicejski dogmat o jedności 
ilościowej, pomawia on – śladem obydwu Euzebiuszów, przyjaciół Ariusza, i swojego 
mistrza Melecjusza – o rzekomy sabelianizm, choć już w roku 220 papież Kalikst jako 
pierwszy biskup wyklął Sabeliusza – pochodzącego zresztą ze Wschodu greckiego – a papież 
Damazy pod koniec wieku IV na wyrost potwierdził to (DS 144-145), i nawet później 
dodał: „Anathematizamus etiam eos, qui Sabelii sequuntur errorem, eundem dicentes 
[esse] Patrem, quem Filium”, w: Tomus Damasi: DS 154; W. de Vries SI, Die Obsorge des 
hl. Basilius um die Einheit der Kirche im Streit mit Papst Damasus, „Orientalia Christiana 
Periodica“ 40 (1974), s. 55-86.

42 R. Barr, Breve patrologia, tłum. C. Orecchia, C. Gianotto, s. 91-96. – Ich przywódca 
po Melecjuszu, Bazyli z Cezarei, pochodził ze stronnictwa Bazylego, biskupa miasta 
Ágkyra (Ankara) i Jerzego, biskupa Laodikei – obydwu przeto z Azji Mniejszej, gdzie 
leżała Kapadocja, którzy ok. połowy IV wieku chcieli odciąć się od pełnego arianizmu 
Aecjusza, biskupa Antiochii, oraz jego ucznia Eunomiusza, późniejszego biskupa Kýzikos 
nad morzem Marmara; J. McSorley, St Basil the Great w: The Catholic Encyclopedia II, 
Nowy York 1907 (newadvent.org; wikisource.org): „With regard to the question of his 
association with the Semi-Arians, Philostorgius speaks of him [o Bazylim] as championing 
the Semi-Arian cause, and Newman says he seems unavoidably to have Arianized the 
first thirty years of his life. The explanation of this, as well as of the disagreement with 
the Holy See, must be sought in a careful study of the times, with due reference to the 
unsettled and changeable condition of theological distinctions, the lack of anything like 
a final pronouncement by the Church’s defining power, the «lingering imperfections of 
the Saints» (Newman)”.
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po latach siedemdziesięciu uznano za sobór powszechny43. Otóż pod wpływem 
cesarza Teodozjusza, Latyna z Hiszpanii, przeto wiernego Nicei, oświadczyli 
oni, że przyjmują wprawdzie homo-oúsios Soboru w Nicei, ale w znaczeniu, 
że trzy hypostáseis – Boskie byty jednostkowe są podobne co do istoty44. Stąd 
nazywani są nowymi nicejczykami. Także dzisiaj prawosławni na ogół uważają, 
że są trzy byty Boskie, a Bóg jest jeden głównie dlatego, że jeden jest Ojciec, od 
którego pochodzi Syn i Duch Święty45. Niektórzy dodają tu perchốrêsin, czyli 
współprzenikanie się trzech hipostaz.

Należało to wyszczególnić, bo św. Augustyn według focjan, czyli prawosław-
nych, wprowadził teologię łacińską na ścieżki niewskazane, głównie w nauce 
o Trójcy; a przecież on tylko nieco rozwinął to, co już w wieku II – także na 
podstawie pism greckich – przedłożył geniusz Tertuliana. Zazwyczaj mówią 
o nim bez wielkiego szacunku, podczas gdy niemal wyroczniami są dla nich 
teologowie ledwo przysposobieni – począwszy od Focjusza do Filareta Droz-
dowa w wieku XIX – których mimo zastrzeżeń i przeciwwskazań uznają za 
świętych. Nie dowiedzieli się, że na wielki Sobór w Efezie, który czci i sławi 

43 I. Ortíz de Urbina, El Espíritu Santo en la teología del siglo IV desde Nicea a Constantinó-
pla, „Estudios Trinitarios” 17 (1983), s. 36: „Jeżeli zaś od Soboru Chalcedońskiego (451) 
wszedł on [synod konstantynopolski] w poczet soborów powszechnych (ecuménicos), to 
stało się to drogą pewnej fictio iuris, bo w Chalcedonie zostało ogłoszone i prawnie uznane 
Credo, które byli przyjęli biskupi zebrani w Konstantynopolu”; B. J. Huculak, W sprawie 
odniesienia poglądu Focjusza do Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego, s. 150-152.

44 F. Dünzl, Breve storia del dogma trinitario nella Chiesa antica, tłum. C. Danna, Brescia 
2007, s. 139-140: „[...] il vescovo Melezio di Antiochia era tornato nella sua città epi-
scopale e già nel 379 aveva radunato attorno a sé un grande sinodo composto da più di 
centocinquanta vescovi neoniceni. Tale sinodo aveva approvato una compilazione di 
documenti romani... Si tratta di quelle lettere redatte e inviate negli anni precedenti dal 
papa Damaso...”; C. Moreschini, I Padri Cappadoci. Storia, letteratura, teologia, Rzym 2008, 
s. 241-242: „Egli [Atanazy] cercava un compromesso con gli omeusiani [homoioúsios] ed 
eventualmente con gli omei [hómoios], escludendo solamente gli anomei [an-hómoios]. Di 
conseguenza nel 363 ad Antiochia vari vescovi di quelle tendenze, insieme con Melezio 
d’Antiochia, accettarono in un concilio il ‹consustanziale [homo-oúsios]›, ma in senso 
omeusiano [homoi-oúsios]”; B. J. Huculak, Jana Dunsa Szkota nauka o osobie w Trójcy, 
„Roczniki Teologii Dogmatycznej” 3 (2011), s. 114-119.

45 Grzegorz z Nazjanzu,  Oratio XXIX – theologica III. De Filio I, n. 2: „My natomiast czci-
my ‹monarchię› [...] jedną poprzez równą godność natury [trzech Podmiotów] (phýseôs 
homotimía), zgodność woli, tożsamość ruchu i nawrót do Jednego [Ojca] Tych, którzy 
są z Niego (pros to hen tôn ex autoú sýnneusis)”; Jan z Damaszku, De fide orthodoxa, c. 8: 
„Dlatego to o Ojcu, Synu i Duchu Świętym mówimy nie jako o trzech Bogach, lecz raczej 
jako o jednym Bogu, Świętej Trójcy, bo Syn i Duch zwracają się ku jednej Przyczynie 
[Ojcu], a nie składają się i nie zlewają się, jak zlewał [je] Sabeliusz”; B. J. Huculak, Podstawy 
greckiej teologii Trójcy, Kalwaria Zebrzydowska 2005, s. 154-158; Boska osoba według Jana 
ze Szkocji, „Przegląd Kalwaryjski” 15 (2011), s. 102-104; B. Bobrinskoy, Le mystère de la 
Trinité. Cours de théologie orthodoxe, Paryż 1986, s. 268-272.
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papieża Celestyna, ten wysłał przedstawicieli czterech, a wśród nich właśnie 
Augustyna. On tam nie dotarł, bo nieco wcześniej umarł, lecz ów Sobór – 
przychylając się do stanowiska Zachodu – potępił także pelagianizm; a to było 
owocem prac Augustyna46.

Podobnie jak prawosławnym obce jest pojęcie odpustu, tak na ogół nie 
uważają, że poprzez przyjęcie i zachowanie łaski Bożej, człowiek gromadzi 
zasługi. Przeważa u nich myśl, że łaski Boga są zawsze wolnymi darami Jego 
miłości do ludzi, a ci wobec Niego nie mogą mieć jakichkolwiek roszczeń47. 
My – katolicy wprawdzie też nie postrzegamy zasługi po linii roszczenia, lecz 
jako prawdę wiary wyznajemy istnienie zasług i leżącego u ich podstaw wzrostu 
w łasce dzięki dobrym czynom48. 

Wydaje się jednak, że ta rozbieżność jest bardziej słowna niż rzeczowa, jeśli 
prawosławni – także przez dojmujące posty – bardzo poważnie biorą zalecenie 
Pawła, by nad własnym zbawieniem pracować „z bojaźnią i drżeniem” (Flp 2, 
12), bo „wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, to martwa jest sama 
w sobie” (Jk 2, 17). Świadczy zaś o tym również to, że sprawy antropologii nigdy 
nie były przedmiotem uzgodnień dogmatycznych przy odnawianiu jedności 
kościelnej, zwłaszcza na Soborach w Lyonie (1274) i we Florencji (1438)49.

Człowiek został stworzony nie tylko na obraz Boga jedynego według istoty, 
lecz także troistego według Osób. Stąd wynika, że podobnie jak Bóg, spełnia 
się on poprzez życie wspólne. Jak trzy Boskie Osoby żyją jedna w drugiej i dla 
siebie nawzajem, tak i człowiek – stworzony na obraz Trójcy – staje się w peł-
ni osobą, gdy spogląda na świat także oczyma innych oraz przyjmuje radości 
i smutki innych jako swoje własne. „Stałem się wszystkim dla wszystkich – 
wyznaje Paweł – aby zbawić co najmniej niektórych” (1 Kor 9, 22), dlatego 
zachęca: „Cieszcie się z tymi, którzy się cieszą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. 
Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach” (Rz 12, 15). Każda istota ludzka 
jest wprawdzie niepowtarzalna, lecz każdy w tej wyjątkowości został stworzony 
do wspólnoty z innymi. „Jeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnicie 
prawo Chrystusa” (Ga 6, 2). „Chwałę [Boską], którą mi dałeś [Ojcze] – mówi 
Pan – dałem im, aby stanowili jedno, jak My jedno [stanowimy]: Ja w nich, 
a Ty we Mnie” (J 17, 22).
46 Rzecz pod imieniem Celestiusza – ucznia Pelagiusza, który do stanu skrajnego doprowadził 

naukę mistrza – potępił Sobór ekumeniczny Efeski, Actio VII, cann. 1. 4: DS 267-268.
47 Zdają się tu na swój sposób rozumieć Pawła, który do Efezjan pisze: „Łaską jesteście 

zbawieni [...]. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę; a to pochodzi nie od was, lecz jest 
darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił” (2, 5. 8-9).

48 Sobór ekumeniczny Trydencki, Sessio VI, can 32: DS 1582.
49 E. Przekop, Rzym – Konstantynopol. Na drogach podziału i pojednania, Olsztyn 1987, 

s. 59-80.
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Wierzyć, że człowiek został uczyniony na obraz Boga, znaczy wierzyć, że został 
on stworzony do łączności z Bogiem, a jeśli on odrzuca tę jedność, to przestaje 
być w pełni człowiekiem. Nie ma czegoś takiego jak „człowiek naturalny” 
istniejący samodzielnie, bez odniesienia do Boga, nawet jeśli usiłuje to sobie 
wmówić, wykrzywiając swą tożsamość: „Mówi głupi w swoim sercu: «Nie ma 
Boga»” (Ps 53, 2). Prawda o obrazie oznacza więc, że Bóg stanowi najbardziej 
wewnętrzne sedno istnienia człowieka. Boskość jest pierwiastkiem rozstrzyga-
jącym w naszym człowieczeństwie; a kto odrzuca wzgląd na to, co Boskie, ten 
traci również poczucie tego, co prawdziwie ludzkie50. Na ów nadprzyrodzony 
pierwiastek w obrazie – obok głównego skojarzenia sakramentalnego – wskazują 
także określenia Pawła, jak „zadatek Ducha”, „pierwociny Ducha”, „pieczęć 
Ducha [Świętego]” (Rz 8, 23; 2 Kor 1, 22; 5, 5; Ef 1, 13-14; 4, 30).

Grzech pierworodny i jego skutki
Bóg dał Adamowi wolną wolę, czyli moc wyboru między dobrem a złem, 

i dlatego to do Adama należało rozstrzygnięcie, czy przyjąć postawione przed 
nim zadanie, czy też nie. On je odrzucił. Zamiast podążać drogą wytyczoną 
przez Boga, on nie posłuchał i zboczył. Upadek Adama polegał głównie na 
jego nieposłuszeństwie wobec woli Boga: przeciwstawił jej swoją własną wolę, 
a przez to odsunął się od Niego. Następstwem było pojawienie się choroby 
i śmierci. Odwracając się od Boga, który jest nieśmiertelnością i życiem, ludzie 
doprowadzili się do stanu sprzecznego z naturą, a ten doprowadził do rozpadu 
ich bytu i w końcu do śmierci. Ponadto Adam i jego potomkowie przeszli pod 
panowanie grzechu i zła. Każdy noworodek przychodzi na świat, w którym pa-
nuje grzech i łatwo jest popełniać zło, a trudno czynić dobro. Ludzka wola jest 
nadwątlona i osłabiona pożądliwością. Tym duchowym następstwom grzechu 
pierworodnego podlegają wszyscy.

Pozostając przy nieco mniej podniosłym pojęciu stanu człowieka przed 
upadkiem, prawosławie jest także mniej niż Zachód surowe w postrzeganiu 
następstw51. Otóż Adam upadł nie z wielkich wyżyn wiedzy i doskonałości, lecz 
ze stanu nierozwiniętej prostoty i stąd za swój błąd nie powinien być osądzany 
zbyt ostro. Prawosławni nie utrzymują, że jego upadek całkowicie pozbawił go 
łaski Bożej. W przeciwieństwie do kalwinów, a zgodnie z nami – katolikami nie 
twierdzą, jakoby wskutek upadku ludzie ulegli całkowitemu zepsuciu i stali się 
niezdolni do pragnień dobrych. Poza tym uważają, że obraz Boży jest wprawdzie 
przez grzech zniekształcony, lecz nigdy nie zostaje zniszczony. Podczas greckiej 

50 J. Meyendorff, La teologia bizantina, s. 171-172.
51 J. Meyendorff, La teologia bizantina, s. 176-178.
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liturgii są wypowiadane słowa: „Obrazem jestem Twej chwały niewypowiedzia-
nej, nawet jeśli rany grzechu noszę”. 

Skoro zachowujemy obraz Boży, to zachowujemy też wolną wolę, choć 
grzech ogranicza jej zakres działania. Nawet po upadku Bóg „nie odbiera 
ludziom siły woli, która jest wolą okazywania [Mu] albo nieokazywania Mu 
posłuszeństwa”52. Te słowa napisał Dosyteusz, grecko-prawosławny patriarcha 
Jerozolimy, który na synodzie w roku 1672 przeciw półkalwińskiemu wyznaniu 
wiary Cyryla Lukarisa, patriarchy Konstantynopola, ogłosił własne wyznanie 
wiary; a później uznano je za wykład urzędowy Kościoła prawosławnego. – 
Większość Greków uważa, iż ludzie samoczynnie dziedziczą zepsucie i śmier-
telność Adama, lecz nie jego winę; a stają się winni jedynie wówczas, gdy ze 
swojego wyboru naśladują go. Prawosławny obraz upadłego człowieka jest 
mniej przygnębiający niż ten, który stworzyli protestanci, a zwłaszcza Kalwin, 
przez co bliższy jest nauce katolickiej.

Człowiek po grzechu przestał uważać stworzenie za dar Boga, który należy 
Mu na powrót składać z dziękczynieniem, a zaczął je postrzegać jako swoją 
własność, którą należy posiąść i wyzyskać. Już nie widział osób i rzeczy takimi, 
jakimi one są same w sobie i w Bogu, a postrzegał je po linii zaspokojenia 
przyjemności własnej. Świat dla niego przestał być jakby przejrzystym oknem, 
przez które spoglądać miał na Boga (Rz 1, 19-20), a stał się matowy.

Upadek człowieka przyniósł skutki zarówno fizyczne, jak i duchowe. Wbrew 
pierwotnemu zamysłowi Boga, ludzie zostali objęci bólem, chorobami i zani-
kiem ciała. Radość kobiety z wydawania na świat nowego człowieka została 
zmieszana z bólem rodzenia (Rdz 3, 16). Ludzie zaczęli też podlegać oddzieleniu 
duszy od ciała przy śmierci. Tę jednak można rozumieć niekoniecznie jako karę, 
lecz jako sposób wyzwolenia, dany przez kochającego Boga. On w miłosierdziu 
swym nie chciał, by ludzie żyli nieskończenie długo na tym upadłym świecie, 
pochwyceni na zawsze w błędne koło swych myśli, i dlatego zapewnił im sposób 
ucieczki. Śmierć bowiem nie jest końcem życia, lecz początkiem jego odnowy. 

Spoglądamy poza śmierć fizyczną ku ponownemu zjednoczeniu duszy z cia-
łem podczas powszechnego Zmartwychwstania w Dniu Ostatnim. Oddzielając 
duszę od ciała przy śmierci, Bóg postępuje jak garncarz, który na widok dzbana 
zniekształconego na kole, zgniata go, by z gliny ponownie wytoczyć dzban 
kształtny (Jr 18, 1-6). Podkreśla to wypowiedź greckiej liturgii pogrzebu: 

Niegdyś stworzyłeś mię z niczego, / i zaszczyciłeś mię Twoim Boskim obrazem; / 
ale gdy nie posłuchałem przykazania, / na powrót wróciłeś mię do ziemi, z której 
zostałem wzięty. // Poprowadź mię z powrotem ku Twemu podobieństwu, / przy-
wracając mi moje dawne piękno.

52 Dosyteusz, Wyznanie wiary III. XIV.
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W wymiarze zaś duchowym upadek zepchnął ludzi w rozczarowanie, znu-
dzenie i duchową zapaść. Praca, która miała radować, stała się ciężarem. 
„Jestem świadom – pisze Paweł – że we mnie, to jest w moim ciele (en tê sarkí 
mou), nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, lecz 
wykonać – nie”. (Rz 7, 18). Walkę ascetyczną prowadzimy przeciw ciału jako 
materii (sarx), a nie ciału jako składnikowi człowieka (sốma). Wymaga się jej 
od wszystkich chrześcijan, a nie tylko od mnichów. Powołanie mnisze i powo-
łanie małżeńskie są równoległe i wzajem się uzupełniające. Mnich czy mniszka 
nie mniej niż żonaty chrześcijanin, dąży do objawienia wewnętrznego dobra 
materialnego stworzenia i ciała ludzkiego. Różnica polega tylko na warunkach, 
w jakich prowadzona jest walka ascetyczna. Obaj odrzucają grzech, a szanują 
świat jako dzieło Boga.

* * *
Antropologia grecka wykazuje kilka znamion wyrazistych. Otóż jak zasadni-

czo cała teologia wschodnia, jest ona określana jako apofatyczna, gdyż porusza 
się głównie drogą apóphasis – zaprzeczenia, co polega na mniejszej trudności 
w oświadczeniu, czym nie jest Bóg, a także jego stworzenie z człowiekiem na 
czele, aniżeli w twierdzeniu, kim On jest53. Wskazuje więc ona na niedostępną 
głębię człowieka i na jego zasadniczą otwartość wobec Pana Boga. Stąd wy-
nika pewien brak uściśleń teologicznych, który jednak dotyczy głównie nauki 
o sprawach ostatecznych54. Poza tym, jest ona teologią obrazu, który najczęściej 
jest odróżniany od podobieństwa. Ono jest dokonaniem, spełnieniem obrazu, 
pojmowanego jako zadanie osiągnięcia łaski przebóstwienia. 

Po upadku grzechowym obraz został nienaruszony, lecz podobieństwo uległo 
zniszczeniu, a przywraca je zbawcze dzieło Chrystusa, którego natura ludzka 
jest praobrazem, czyli wzorcowym obrazem Boga. Ten bowiem „zajaśniał w ser-
cach naszych, aby oświetlić je poznaniem chwały Bożej [będącej] na obliczu 
Jezusa Chrystusa” (2 Kor 4, 6). Człowiek nie tylko walczy z grzechem i dąży do 
Zbawienia, lecz także jest istotą twórczą, a nawet „współpracownikiem Boga” 
(1 Kor 3, 9) na wzór Boskiego Twórcy, który zresztą już w Raju polecił, by ludzie 
„napełnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28).

53 Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, tłum. M. Dzielska, Kraków 2005, s. 325-
330; M. Gogacz, Apofatyka jako opis doświadczenia mistycznego, w: Św. Bonawentura. Życie 
i myśl, S. C. Napiórkowski, E. I. Zieliński (red.), Niepokalanów 1976, s. 366-392.

54 A. Sarwa, Rzeczy ostateczne człowieka i świata. Eschatologia Kościoła wschodniego, Łódź 2003; 
A. Turincew, Przybliżenie eschatologii prawosławnej, w: Katechizm Kościoła prawosławnego, 
tłum. A. Kuryś, M. Romanek, H. Paprocki, J. Rozkrut, Kraków 2001, s. 455-460.
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Nauka wschodnia, zwracając uwagę bardziej na zestrój bytowy człowieka 
niż na działanie jego rozumu i woli, jest antropologią przebóstwienia, ku któ-
remu przeznacza go obraz Boży, zadając mu je. Łaska więc jest nieodłączna od 
natury ludzkiej, bo ta – jako stworzona na obraz Boży – jest teoforyczna, gdyż 
od początku nosi pierwiastek Boski przeznaczony do wzrostu, rozkwitu oraz 
uwieńczenia wskutek Zmartwychwstania w Chrystusie55. Nauka ta więc jest 
antropologią wielkanocną, bo jej podstawą jest przeobfite uwielbienie, czyli 
przebóstwienie człowieczeństwa Jezusa dzięki Jego zwycięstwu nad śmiercią.

Z tego wykładu, którego ostatnimi przedstawicielami wśród Ojców byli 
Maksym Wyznawca i Jan z Damaszku, daleko idące wnioski wyciągnął w wieku 
XIV Grzegorz Palamas, skupiając uwagę na Przemienieniu Pańskim, które na 
Górze Tabor miało być przebłyskiem chwały Zmartwychwstania. Stwierdził 
on, że natura ludzka, także w składniku cielesnym, może być przemieniona 
światłem Taboru, promieniującym z chwalebnego człowieczeństwa Chrystusa. 
Tak oto Bogoczłowieczeństwo natury ludzkiej (to theandrikón), polegające na 
złączeniu, lecz niezmieszaniu obydwu składników, a zasiane w niej przy stwo-
rzeniu na obraz Boży, wydaje owoc dojrzały w człowieku przebóstwionym, który 
przez to osiągnął podobieństwo Boże.

Antropologia w ostatnich dziesięcioleciach coraz bardziej skupia uwagę teo-
logów wschodnich, a myśl rosyjska – choć podobnie jak grecka jest przeniknięta 
prawdą o Trójcy i Wcieleniu – została uznana wręcz za antropocentryczną56. 
Wydaje się więc, że wymiana myśli w tej dziedzinie między teologami Zacho-
du i Wschodu jest dla obu stron cenna, ubogacająca, i warta podejmowania 
starań podobnych do tego, co czyni się w głównych przedmiotach dialogu 
katolicko-prawosławnego.

Słowa klucze: przebóstwienie, duch-dusza-ciało, obraz Boga, podobieństwo 
do Boga, grzech pierworodny.
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Osoba ma charakter relacyjny i ekstatyczny. Już w Starym Testamencie 
dostrzec można swego rodzaju etymologiczne przeczucie tych wymiarów. Czło-
wieka jako osobę oznacza w nim słowo pānīm – oblicze, twarz (dosłownie: to, 
co zwrócone ku czemuś), które w większości tekstów odnosi się do człowieka 
i Boga (por. Rdz 32, 31; 33, 10; 2 Sm 17, 11; Prz 27, 17; 28, 21)1. Grecki termin 
to prósopon wyjaśnia się zwykle przez jego pierwotne pochodzenie od czynności 
zakładania przez aktorów maski (prosopeíon) na twarz (pròs tas ōpas), ale przy 
okazji przesłania to wskazówkę wytyczającą kierunek teologicznej interpretacji 
osoby jako rzeczywistości relacyjnej: 

Pierwotna funkcja słowa prósopon polegała na oznaczaniu bezpośredniej relacji. 
Składa się ono z przyimka pros (ku, w kierunku, w stosunku do, względem, na) 
oraz rzeczownika he ōps (accus. ōpa, plur. ta ōpa), oznaczającego twarz, oblicze, 
wygląd, oko, spojrzenie. Złożenie obydwu członów w jeden wyraz nadaje mu cha-
rakter relacyjny. Mówi o zwróceniu twarzy lub spojrzeniu ku komuś lub czemuś, 
o znalezieniu się naprzeciw kogoś lub czegoś. Prósopon oznacza bycie w relacji do 
kogoś lub czegoś. Pierwotna treść słowa wyklucza rozumienie osoby jako jednostki 
samej w sobie, bez żadnego odniesienia do innej rzeczywistości. Pojęcie osoby wią-
że się nierozerwalnie z relacją i odniesieniem. Relacja jest określeniem osoby, jej 
różnicą gatunkową. Podkreślmy, iż chodzi tu jednak o rozumienie relacji w sensie 
wydarzenia, które wprowadza osobę w stan odniesienia do kogoś lub czegoś. Po-
jęcie osoby jest pojęciem ontologicznym o charakterze relacyjnym. Rzeczywistość 
osoby zakłada relację do innego podmiotu lub przedmiotu. Wymiar ten należy do 
ontologii osoby. Z samej definicji należy więc pojmować osobę jako egzystencjalną 
relację, jako specyficzny sposób istnienia natury, objawiający się w relacji i zdolności 
wchodzenia w kontakt i we wspólnotę2.

Pomocna może okazać się tu chrześcijańska myśl Wschodu, w której nie-
ustannie podkreślano, że osoba to nie tylko jej bycie i trwanie (hypo-stasis), lecz 
jednocześnie wyjście ku drugiemu, w kierunku komunii z innymi (ek-stasis). 
Obydwa elementy są niezbędne i konstytuują osobę w jej bycie dla siebie, od-
rębności, inności, ale i w relacji3. „To, że jako pojedyncze osoby posiadamy tę 

1 Por. W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i Wszechświata. Zarys chrześcijań-
skiej teologii paschalnej – t. 3, Lublin 1991, s. 66. Szersze ujęcie przedstawia C. S. Bartnik, 
Personalizm, Lublin 2000, s. 73-75.

2 Theologia benedicta, t. II, Katowice 2012, s. 67n. Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrze-
ścijaństwo, Kraków 1994, s. 168n; B. Gacka, Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera 
– Benedykta XVI, Warszawa 2010, s. 30-36. E. Sienkiewicz podkreśla, że osoba ludzka 
jest nie tylko z natury otwarta społecznie, lecz także komunijnie, a pominięcie tego 
komunijnego wymiaru rodzi także poważne problemy w wymiarze societas (Wspólnota 
Kościoła, Szczecin 2013, s. 63).

3 Por. E. Sienkiewicz, Wspólnota..., s. 70; G. Barth, Hermeneutyka osoby, Lublin 2013, s. 97n: 
„pojęcie «osoby» zawiera w sobie myśl o rzeczywistości znajdującej się w dialogu i relacji. 
Autorom biblijnym, którzy próbowali wyrazić podstawowe odniesienie Boga do człowieka, 
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samą naturę, ludzką naturę, stanowi warunek i podstawę wzajemnej solidarno-
ści, empatii, doświadczenia czegoś wspólnie, komplementarności i stwarzania 
komunii”4.

W dialogu między orędziem chrześcijańskim a filozofią zaistniała jedyna 
w swoim rodzaju szansa zrozumienia człowieka, dzięki pojawieniu się w myśli 
europejskiej idei osoby, która przekroczyła ogólnoludzki horyzont interpretacji 
egzystencji człowieka5. 

Kluczową rolę w tym procesie odegrało Objawienie judeo-chrześcijańskie [...]. Toż-
samość człowieka jako osoby wynika przede wszystkim z transcendentnej relacji do 
absolutnej tajemnicy Boga [...]. Od kiedy osoba ludzka znajduje się w świecie [...] 
jest w stanie pojąć własną tożsamość osobową w ścisłej łączności z Bogiem jako 
absolutnym punktem odniesienia [...]. Sposób istnienia osoby, jako istoty duchowo-
-cielesnej, potwierdza potrzebę nieograniczonego otwarcia się na świat z wszystkimi 
jego właściwościami, procesami i strukturami. Dzieje się to głównie przez modus 
bycia otwartym na międzyosobową komunikację, kształtującą przestrzeń ludzkiego 
doświadczenia języka i kultury, a także materialnych warunków życia, które w tym 
procesie uczestniczą6.

Dlatego J. Szymik pisze, że chrześcijanin jest „człowiekiem ek-statycznym”7 
i odnajduje w myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI podstawową tezę na te-
mat duchowości chrześcijańskiej: „doświadczenie chrześcijańskie jest par excel-
lence komunijnym”8 i nosi rys „jednoznacznie komunijny”9. Barth podkreśla, że 

obejmujące Jego mowę, czyny, wydarzenia, towarzyszyło przekonanie, że muszą to uczynić 
w formie dialogu, gdzie Bóg zwraca się do człowieka, jak do osoby, podmiotu, drugiego 
«ja». Bóg mówiący w liczbie mnogiej (por. Rdz 3), przede wszystkim zaś zwracający się 
do swojego Syna (por. Ps 110), nasuwał człowiekowi [...] zasadniczą myśl, że osoba jest 
stworzona i powołana do wspólnoty, że myśl o osobie jako bycie absolutnie samotnym 
jest nonsensowna. Staje się dla niego jasne, że jedynie przed obliczem Boga może w pełni 
egzystować jako osoba, że potrzebuje stałego odniesienia do rzeczywistości nieskończonej 
[...]. W samej tej nieskończoności potrafi odkryć własne spełnienie...”.

4 G. Barth, Hermenutyka..., s. 122.
5 Por. ibidem, s. 77-125.
6 Ibidem, s. 85. J. Kupczak, Teologiczna semantyka płci, Kraków 2013, s. 214: „W chrze-

ścijańskiej teologii mamy do czynienie z podwójną analogią. Z jednej strony, wskazane 
rzeczywistości naturalne oświetlają rzeczywistości nadprzyrodzone. Z drugiej strony, 
rzeczywistości wiary oświetlają rzeczywistości naturalne”.

7 Por. J. Szymik, Religio vera. Rzeczywistość chrześcijaństwa – chrześcijański wymiar rzeczywi-
stości według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologia w Polsce” 7 (2013) nr 2, s. 8-10.

8 Ibidem, s. 8.
9 Ibidem. „A tylko komunia z Innym jest znalezieniem siebie. Chrześcijaństwo dopre-

cyzowuje: komunia z Chrystusem, owa oś życia, decydująca o naszej wspólnocie tak 
z Bogiem, jak z ludźmi – jedność w miłości” (ibidem, s. 9). „Tym samym chrześcijańska 
komunia jest syntezą: Boskiego z ludzkim, krzyża z Wielkanocą, odsłaniając (i zarazem ją 
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dyskurs o osobie ludzkiej jest zakorzeniony w dyskursie teologicznym i przytacza 
opinię J. Milbanka, że w zsekularyzowanym świecie tylko teologia jest w stanie 
ponownie otworzyć dostęp do rzeczywistości. Koncepcja Milbanka bierze swój 
początek z chrześcijańskiego rozumienia Boga jako Stworzyciela i Odkupiciela, 

który stwarza świat ex nihil oraz kenotycznie wkracza w stworzenie, ustanawiając 
okrężną relację Stwórca-stworzenie przez otwarcie się na tryb analogicznej par-
tycypacji w Boskim życiu. Rzeczywistość może być właściwie rozumiana jedynie 
w teologicznym kontekście wspólnoty między stwarzającą Trójcą a stworzonym 
i odkupionym człowiekiem. Kładzie w ten sposób nacisk na stworzenie wspólnoty 
między osobami Boga i człowieka rozumianej jako communio salutis, ukonstytuowanej 
w Chrystusie10.

Personalistyczne rozumienie człowieka ma najbardziej pierwotne i podstawo-
we źródło w Objawieniu, a bez przyjęcia „osoby” jako klucza rozumienia Pisma 
Świętego niemożliwe byłoby odczytanie dialogicznej relacji między Bogiem 
a człowiekiem. Objawienie postawiło człowieka przed nowym i nieznanym 
wcześniej fenomenem wewnątrz-Bożego dialogu, przez który został on wezwany 
do partnerstwa i osobowej odpowiedzi11. Sama możliwość postawienia pytania 
o istotę człowieka w kontekście pytania o istotę Boga wynikła z tego, że Boga 
i człowieka łączy szczególna relacja analogii i podobieństwa, a nawiązanie do 
biblijnej metafory „obrazu” i „podobieństwa” pozwala stwierdzić, „że człowiek 
w swojej stworzonej naturze stanowi szkic do portretu, który w Objawieniu 
otrzymuje coraz wyraźniejsze kontury”12. Człowiek przez swoje podobieństwo 
i jedyne w swoim rodzaju pokrewieństwo oraz bliskość z Bogiem dąży ku Nie-
mu i trwa w żywym związku z Nim; jest Jego obrazem na tyle, na ile próbuje 
Go coraz bardziej w sobie odwzorować – to znaczy trwa w komunii ze swoim 
Prawzorem13.

chroniąc) prawdę o najgłębszej istocie człowieka, która jest również syntezą – personalizacji 
(indywidualizacji) i uniwersalizacji, syntezą, której punktem wyjścia i stałym centrum 
nowej historii jest Jezus Chrystus, w którym wiara widzi ostatniego Człowieka (nowego 
Adama). Żyć z relacji z tym właśnie «stałym centrum» (chrześcijanin: moje Centrum 
jest poza mną), żyć tą relacją – oto istota chrześcijańskiego wymiaru komunii” (ibidem, 
s. 10). „Czyli: być chrześcijaninem jest «źródłowo» [...] charyzmatem nie indywidualnym, 
lecz społecznym – komunijność jest tu konieczna w sensie istotnym, dosłownym [...] ani 
liberalny indywidualizm, ani apersonalny kolektywizm. Persona i communio wzajemnie 
się warunkują i spotykają we «wspólnocie osób»” (ibidem, s. 13).

10 G. Barth, Hermenutyka..., s. 115.
11 Por. ibidem, s. 127-129.
12 Ibidem, s. 131. Autor wspomina o E. Lévinasie mówiącym, że człowiek jest metafizycznym 

śladem Innego, którym jest Bóg (ibidem, s. 132).
13 Por. ibidem, s. 135n.
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Ważne dla komunijnego rozumienia osoby są przemyślenia ks. Jerzego 
Szymika na kanwie teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI: „«Stary 
Testament nie zna ‘komunii’ (chaburach – κοίνωνία) pomiędzy Bogiem i czło-
wiekiem – Nowy Testament jest tą komunią w Osobie i poprzez Jezusa Chry-
stusa»”. Wprawdzie 

cała prechrystologiczna historia zbawienia za Starym Przymierzem jako tej teolo-
galną kulminacją – zmierza do wspólnoty między Bogiem a Jego ludem. Ale pojęcia 
„chaburach – communio – nie użyto jednak nigdzie [...] do tego, aby wyrazić między-
ludzkie związki” [...]. Pomiędzy starotestamentalnym Jahwe i człowiekiem nie ma 
(jeszcze) communio – transcendencja Stwórcy pozostaje nienaruszalna, a najgłębszą 
więź Boga i człowieka określa słowo berith (przymierze), którego nie wolno rozu-
mieć „partnersko”, gdyż zakłada ono stały, nieprzekraczalny dystans uczestników 
przymierza oraz wzniosłość Boga, pewien rodzaj trwałej Jego „przewagi” w tej relacji. 
Dopiero Wcielenie wychodzi poza granice Starego Testamentu: przejmuje w całości 
jego spuściznę, ale poszerza go o dotąd niesłychane – o komunię Boga i człowieka14.

J. Szymik napisał wcześniej: 
Człowiek jest centralnym punktem rzeczywistości stworzonej [...] ale w świecie 
stworzeń; stworzony, ale wśród stworzeń centralny. To napięcie [...] określa czło-
wieka, wskazuje jego miejsce wśród istnień. Pierwszorzędnie jednak i teologicznie 
najgłębiej wyjaśnia to miejsce relacja z Bogiem, z której to relacji owo napięcie 
wynika. Odniesienie człowieka do Boga, odniesienie wzajemne i zamierzone przez 
Stwórcę „od początku do końca” (od stworzenia po zbawienie) jest podstawową 
„osią” komunijnej struktury rzeczywistości. Człowiek jest bowiem istotowo [...] 
bytem, który w zjednoczeniu z Bogiem realizuje swoją istotę i osiąga swój cel. I tym 
samym dociera do prawdy o sobie. Dlatego [...] „człowieka nie można zrozumieć bez 
Chrystusa”, czyli bez Tego, który jest teandrycznością samą, jej przyczyną, źródłem 
i celem; którego zarówno Osoba, jak Dzieło są komunią Bosko-ludzką, jedyną 
w swoim rodzaju, komunią, by tak rzec, „w stanie czystym”15.

Ten Chrystus zaprasza ludzi do naśladowania i komunii z Ojcem, do tego, 
co stanowi kwintesencję nocy Oliwnego Ogrodu: człowieczeństwa całkowicie 
poddanego Bogu i w ten sposób – w teandrycznej komunii – człowieczeństwa 
całkowicie wolnego i ostatecznie zbawionego. [...]. Tam też znajdujemy wzorzec 
dla bycia człowiekiem, model komunijnej antropologii – wewnętrznie i pierwszo-
rzędnie ku-Boskiej16.

Chrystus stał się ostatecznym objawieniem otwartości Ojca i człowieka, 
któremu została ofiarowana łaska otwartości będącej uzdolnieniem do relacji 
z Bogiem i ludźmi oraz jednocześnie przyjęcie człowieka przez Boga dzięki 

14 J. Szymik, Religio vera..., s. 198n.
15 Ibidem, s. 176.
16 Ibidem, s. 177. Por. C. S. Bartnik, Personalizm..., s. 75-78.
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komunii z Chrystusem. Jako stworzenie człowiek stał się dynamicznym obrazem 
Bożej otwartości i relacyjności, jest ogromnym i nigdy niezaspokojonym pra-
gnieniem komunii17, a jego powołanie do relacyjności ujawnia się szczególnie 
w świetle posłannictwa Osób Bożych18. Łaska usynowienia człowieka owocuje 
komunią z Bogiem, udziałem w Jego życiu trynitarnym19, dzięki czemu życie 
chrześcijanina staje się trynitarne, staje się w Kościele komunią20. Łaska Boga 
jest komunijna, a Kościół – „pełen łaski Trójjedynego Boga” – jest zaproszeniem 
do komunii, braterską komunią dzieci Bożych, „komunią z Komunii”, wejściem 
w komunię wieczną, zróżnicowaną komunią personalizujących darów Boga, 
antycypacją komunii powszechnej21.

Teologiczne ugruntowanie komunijności osoby
Pojęcie osoby kształtowało się i precyzowało w długim okresie sporów tryni-

tarnych i chrystologicznych22. Ogromny wpływ miał w tej kwestii obraz Boga 
i relacji między Nim a ludźmi23. Szczególne znaczenie osiągnęło to w Biblii 
przedstawiającej Boga i człowieka „prosopograficznie” – w dialogu ze sobą 

17 Por. C. Smuniewski, Wspólnota łaski. Charytologiczno-trynitarna eklezjogeneza, Kraków 
2013, s. 232-234.

18 Por. ibidem, s. 237-247.
19 Por. ibidem, s. 281n.
20 Por. ibidem, s. 291, 299-301.
21 Por. ibidem, s. 328-348. W nurcie komunii autor umieszcza także łaskę maryjną, oblubień-

czą, macierzyńską, sakramentalną (w tym należy też uplasować łaskę eucharystyczną). 
Por. ibidem, s. 348-411.

22 Por. W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa..., s. 68n; G. Greshake, Trójjedyny Bóg. Teologia 
trynitarna, tłum. J. Tyrawa, Wrocław 2009, s. 152n: „trytnitarnoteologiczne przekonania 
prowadziły także do odkrycia specyficznie tego, co osobowe w stworzonej przestrzeni [...] 
na gruncie historycznego rozwoju rozumienia osoby, jak i w spojrzeniu na teologiczną 
naukę o analogii – ludzkie bycie ukazuje się jako słabe odwzorowanie Boskiej osobowo-
ści. To, czym jest osobowość we właściwym sensie, urzeczywistnia się w pełnym sensie 
tylko w nieskończonym bycie Boga. Ale z drugiej strony należy niezwłocznie dodać, że 
trynitarna wiara w osoby w Bogu w stworzonym odwzorowaniu i podobieństwie, by 
powiedzieć, staje się «przekonywająca», «brzemienna doświadczeniem», wręcz «przesy-
cona doświadczeniem» (z całym zachowaniem ontologicznej różnicy pomiędzy Bogiem 
a człowiekiem)”. Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo..., s. 168-172.

23 „Skoro Bóg jest tajemnicą Trzech Osób, to i człowiek, będący koroną stworzenia, nosi 
znamię tej tajemnicy: coś ważnego, istotnego i pochodzącego z tego doskonałego źródła. 
Dlatego też teologia współczesna bardzo potrzebuje wszechstronnej i gruntownej ontologii 
osoby” (E. Sienkiewicz, Wspólnota..., s. 62n).
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i z człowiekiem24. Ekstatyczny ruch Osób Boskich, udzielających się w oso-
bowych relacjach, stał się ontologicznym prawzorem osoby ludzkiej. Na tym 
też polega ikoniczny wymiar osoby ludzkiej, która w swoim oddaniu i miłości, 
poprzez wyjście z siebie i relację do innych staje się obrazem i manifestacją 
Boga. Dogmat trynitarny ma więc także wartość antropologiczną. Osoba 
ludzka podlega takiemu samemu prawu istnienia w relacji do innych, jakie 
wyznacza sposób istnienia Osób Bożych. Osoba urzeczywistnia się w swojej 
inności poprzez wyjście (ekstazę) z własnej obiektywności i wejście w sferę 
egzystencjalnej relacji, ma wręcz strukturę dialogiczną25. Będąc obrazem i po-
dobieństwem Boga, Jego przybranym dzieckiem, całkowitą relacją ontyczną 
i funkcjonalną względem Niego, osoba ludzka może zostać przebóstwiona 
przez łaskę i osiągnąć pełnię komunii z Ojcem, Synem i Duchem Świętym26. 
Nieprzypadkowo antropologia teologiczna coraz częściej koncentruje się na 
zagadnieniach trynitarnych, a trynitologia, przenikająca antropologię myślą 
komunijną, pozwala mówić o ostatecznych wymiarach człowieka nie tylko 
w kategoriach eschatologicznych, lecz także aktualnych27.

Pisząc o dwupłciowości człowieka, który jest osobą ludzką jako mężczyzna 
albo jako kobieta, kard. Angelo Scola zwraca uwagę na list św. Jana Pawła II 
Mulieris dignitatem, który zawiera oryginalną antropologiczną wizję ludzkiej 
płciowości. Mężczyzna i kobieta są osobami, ponieważ zostali stworzeni przez 
osobowego Boga i są obrazem Boga także jako jedność dwojga. Papież poszerzył 

24 Por. C. S. Bartnik, Osoba. II. W teologii – A. Osoba ludzka, w: E. Gigilewicz i in. (red.), 
Encyklopedia katolicka, t. XIV, Lublin 2010, s. 904.

25 Por. W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa..., s. 68-74: „Osoba nie jest [...] zamkniętą i samo-
wystarczalną monadą. Wychodzi z siebie ku innym. Wyzwala się ze swej określoności, jak 
gdyby przerażała ją konieczność bycia zawsze tylko sobą. Pragnienie wyzwolenia się od 
siebie może czasem przybierać postać znużenia sobą, wyrażać się chęcią nakładania masek 
i odgrywania roli kogoś innego. Nie jest to jednak droga do prawdziwego urzeczywistnienia 
siebie. Człowiek nie może przestać być sobą. Jestem tylko sobą i nic w świecie nie zmieni 
tego ontologicznego faktu. Nie mogę stać się kimś drugim, przestając być sobą. Osoba 
to niepowtarzalność. Nie ucieknę od siebie samego. Mogę tylko szukać autentyczności 
bycia sobą, odkrywać te prawa ludzkiego istnienia, które pozwolą mi być sobą prawdzi-
wie, w jedności z innymi ludźmi. Tajemnica osoby nie ma w sobie cech ekskluzywności. 
Jest wręcz jej zaprzeczeniem. To, że ja jestem osobą, nie wyklucza faktu, że osobą jesteś 
także ty i ktoś inny, i niezliczona mnogość ludzi, którzy żyli, żyją i żyć będą w przyszłości. 
O tajemnicy osoby nie decyduje jej tkwienie w sobie samej i odpowiedzialność za siebie. 
Odosobnienie i zamknięcie w sobie nie jest formą istnienia osoby. To, czym ona jest 
w rzeczywistości, ukazuje się w relacji do innych osób. Osoba urzeczywistnia się przez 
swoje relacje i związki z innymi osobami” (ibidem, s. 71n).

26 Por. C. S. Bartnik, Osoba. II. W teologii – A. Osoba ludzka, s. 905.
27 Por. A. Scola, Osoba ludzka. Antropologia teologiczna, Poznań 2005, s. 197-206; C. Smu-

niewski, Wspólnota łaski..., s. 41-43.
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klasyczną wizję człowieka jako podmiotu osobowego przez potraktowanie pier-
wotnego zróżnicowania płciowego jako konstytutywnej części podobieństwa do 
Boga: „obrazem i podobieństwem Boga stał się człowiek nie tylko przez samo 
człowieczeństwo, ale także przez komunię osób, którą stanowią od początku 
mężczyzna i kobieta”28. Dzięki temu także prokreacja ludzka odróżnia się od 
prokreacji zwierzęcej, bowiem owocem małżeńskiej komunii miłości jest nie ja-
kiś osobnik rodzaju ludzkiego, lecz człowiek będący także obrazem Bożym. Ten 
związek naświetla rzeczywistość nazywaną komunijną właściwością człowieka. 
Można więc powiedzieć, że każda ludzka istota jest osobą komunijną – onto-
logicznie otwartą na komunię z innymi, ponieważ ontologicznie jest zależna 
od komunii ze swoim Stwórcą. Komunia między mężczyzną i kobietą – jako 
pierwotny wyraz wszelkiej możliwej komunii między ludźmi – urzeczywistnia 
imago Trinitatis, gdy opiera się na miłości Boga. Przybrani synowie i córki 
Boga, którzy żyją w komunii, aktualizują ten wymiar imago, który dopełnia się 
w wybitny sposób w komunii małżeńskiej29.

Odmienność płci umożliwia realizowanie istotnej cechy osoby ludzkiej, 
jaką jest umiejętność tworzenia communio personarum. Dzięki stworzeniu tej 
komunii osób pierwszych rodziców dzieło stworzenia zostało doprowadzone 
niejako do końca30. Samotność człowieka w jahwistycznym opisie człowieka 
to nie tylko pierwsze odkrycie właściwej dla osoby transcendencji, lecz także 
odkrycie relacji do osoby jako otwarcie i oczekiwanie na komunię osób. Samot-
ność jest drogą do jedności dwojga, którą za Vaticanum II można określić jako 
communio personarum, a jedność poprzez ciało wskazuje nie tylko na ciało, lecz 
na wcieloną komunię osób i tę komunię postuluje31. Jan Paweł II w liście do 
rodzin Gratissimam sane (nr 8) napisał, że według Rdz 2, 24 dwa somatycznie 
różne podmioty stają się „jednym ciałem”, uczestniczą w zdolności do życia 
w prawdzie i miłości. Zdolność ta odzwierciedla osobową konstytucję człowieka 
i predysponuje go do ukształtowania komunii osób32. Kunka przytacza egze-
gezę Rdz 2, 23 – okrzyku mężczyzny na widok kobiety „Ta dopiero jest kością 
z moich kości i ciałem z mego ciała!” – dokonaną przez Jana Pawła II, według 

28 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność mał-
żeństwa, T. Styczeń (red.), Lublin 2008, s. 33. Por. S. Kunka, Teologiczna wizja cielesności 
człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Lublin 2012, s. 62-65.

29 Por. A. Scola, Osoba ludzka..., s. 188-190; S. Kunka, Teologiczna..., s. 36-65.
30 Por. S. Kunka, Teologiczna..., s. 39.
31 Por. ibidem, s. 41n.
32 Por. ibidem, s. 44.
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której ciało wyraża kobiecość dla męskości i męskość dla kobiecości, a przez 
to ułatwia wzajemność i komunię osób33. 

Odniesienie mężczyzna – kobieta pojawiło się już na samym początku relacji 
między Bogiem a człowiekiem, i to samo odniesienie międzyosobowej komunii 
odegrało centralną rolę w dramacie grzechu pierworodnego – nie tylko dlatego, 
że zależy on od współwiny Adama i Ewy, lecz także dlatego, że w konsekwencji 
nastąpiło także popsucie wzajemnych relacji komunijnych między nimi. Komu-
nijny wymiar życia ludzkiego został pogłębiony ostatecznie przez utworzenie 
ludu Bożego, który ma nie tylko żyć tym wymiarem w odniesieniu do ludzi, lecz 
także do Boga, a Bóg objawia się także jako spragniony tej komunii. Dynamika 
ta pogłębiła się nieporównywalnie wraz z wydarzeniem Wcielenia, dzięki któ-
remu Zbawienie może urzeczywistnić się w Chrystusie poprzez zjednoczenie 
z Nim wszystkich i każdego z osobna (por. 2 Kor 5, 17nn), a jedność ta z kolei 
dopełnia się w darze Eucharystii. Ukazuje to wyraźnie, że „ja” człowieka może 
doświadczyć relacji z Bogiem i Jego Zbawienia tylko poprzez „my”. Każdy 
człowiek wcielony w Chrystusa za pośrednictwem Kościoła może uczestniczyć 
w Jego synostwie będącym zstąpieniem w pełnię człowieczeństwa absolutnej 
Komunii wewnątrztrynitarnej34.

Spory chrystologiczne i trynitologiczne przyczyniły się do wypracowania teo-
logicznej personologii ontyczno-substancjalnej, ale też personologii ontyczno-
-relacyjnej, uznającej osobę za substancję relacyjną lub relację substancjalną35, 

33 Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą..., s. 48; S. Kunka, Teologiczna..., s. 49.
34 Por. A. Scola, Osoba ludzka..., s. 193n. Por. ibidem, 377: „Człowiek ochrzczony nie może 

się uważać za samotnego; już od początku staje się częścią komunii międzyosobowej, 
której więzi są tak ścisłe, że Paweł powie: «jesteśmy członkami jedni drugich» (1 Kor 
10, 17). W dynamizmie sakramentalnym został ukonstytuowany w ten jedyny podmiot, 
w którym nie ma już jednostek jedna obok drugiej, a «ja» jest całkowicie określone przez 
«Ty» Chrystusa i «my» braci i sióstr, tak że jest prawdziwie «jedno w (eis) Chrystusie 
Jezusie» (Ga 3, 27). To nowe «ja» nie ma już żyć dla siebie samego, ale dla Innego, Tego, 
który umarł i zmartwychwstał dla niego (por. Ga 2, 20). Skutecznym wyrazem tej nowej 
rzeczywistości życia jest Eucharystia: «Uczniowie stają się ‘ludem’ dzięki komunii z ciałem 
i krwią Jezusa, będącej równocześnie komunią z Bogiem. Starotestamentalna idea przy-
mierza, którą Jezus podejmuje w swoim nauczaniu, otrzymuje nowe centrum: komunię 
z ciałem Chrystusa». Komunii tej nie można tłumaczyć w sposób horyzontalny, czysto 
socjologiczny, gdyż może ona pochodzić tylko z wysoka. Rodzi się faktycznie z Ducha 
(por. 2 Kor 13, 13), który czyni ludzi uczestnikami jedności Osób Bożych w życiu tryni-
tarnym. Podobnie jak w relacjach wewnątrz-Boskich Duch jest Więzią miłości między 
Ojcem i Synem, tworzącą Ich doskonałą jedność, tak też na mocy Jego daru Kościół staje 
się obrazem Trójcy i ukazuje światu doskonałą modalność jedności między ludźmi”.

35 Por. B. Gacka, Znaczenie..., s. 25-30.124n: Analizujący pojęcie osoby autor wyróżnił w my-
śli teologicznej J. Ratzingera dwa ujęcia tej rzeczywistości: jako subsystencji (przekład 
greckiego hypostasis) i jako relacji. Batalia trynitologiczna i chrystologiczna wykazała, jak 
wielkiego wysiłku wymagało opracowanie tego pojęcia nie w terminach substancjalnych, 
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w której Trójca Święta traktowana jest jako praźródło i prototyp wszelkich 
relacji osobotwórczych36. Od XIX wieku coraz częściej odchodzi się w teolo-
gii od pojęcia relacji ontologicznej i zwraca się ku ontologii egzystencjalnej 
i funkcjonalnej: osoba jest realizację egzystencjalną między „ja”, „ty” i „my”. 
Teologowie katoliccy w większości wychodzą jednak pozaidealistyczne i eg-
zystencjalne „między” ku ontologii relacyjnej, przyjmując realną bytowość, 
subsytstencję i samoistność człowieka w zgodzie z klasyczną teorią osoby, 
a w aktualizacji osobowej relacyjności przyjmują różne dominanty treściowe: 
bycie „dla”, dawanie siebie drugim, bytowanie jako osobowe „my” – w tym 
także realizowanie się osoby przez strukturę komunijną37.

Bycie osoby wiąże się z transcendencją, która jest najgruntowniej sprzężona 
z utwierdzonym przez Stwórcę dążeniem osoby ku osobom, do wspólnoty, do 
życia w jedności i zjednoczeniu w komunii osób38.

Komunijny wkład personalizmu dialogicznego
Dużą przenikliwością w ukazywaniu relacyjnego i ekstatycznego charakteru 

ludzkiej osoby cechuje się personalizm dialogiczny, stojący u podstaw współcze-
snej filozofii dialogu i filozofii spotkania. Podstawową prawdę o osobie odsłania 
analiza spotkania międzyosobowego. Człowiek jako osoba szuka osobowego 
„ty”, dzięki któremu uświadamia sobie swoją inność i odrębność. Przekracza 
samego siebie i wchodzi w dialog z drugą osobą – w ostatecznym odniesieniu 
do Boga jako „wiecznego Ty”. W tej relacji człowiek aktualizuje i konstytuuje 
siebie, a prawdziwe życie duchowe polega właśnie na urzeczywistnianiu rela-
cji międzyosobowych. Zasługą dialogicznego personalizmu jest rewaloryzacja 
kategorii relacji, wprowadzenie miłości do określenia osoby i wskazanie na 
zależność ludzkiego „ja” od spotkania z „ty” i „my”39. Myślenie dialogiczne wy-
rasta z antropologii biblijnej, a jego owoce, podkreślające ukazywany wcześniej 

lecz z egzystencjalnego punktu widzenia – w terminach subsystencji, samoistenienia, 
życia. Definicja Boecjusza pozostawała na poziomie substancji i nie była w stanie wyrazić 
prawdy Boga.

36 Por. C. S. Bartnik, Personalizm, s. 79-84.
37 Por. idem, Osoba. II. W teologii – A. Osoba ludzka, s. 905.
38 Por. S. Kunka, Teologiczna..., s. 56n.
39 Por. C. S. Bartnik, Osoba. II. W teologii – A. Osoba ludzka, s. 71-76. Hryniewicz uważa, że 

jakkolwiek nurt ten nie przynosi rozwiązania problemu osoby w jej wymiarach (zwłaszcza 
społecznych), wytycza jednak obiecujący kierunek poszukiwań.
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relacyjny i ekstatyczny charakter osoby ludzkiej, niewątpliwie świadczą o ko-
munijności tej osoby40.

Kiedy Bóg stworzył świat i człowieka, nawiązał z nim pierwszy dialog. Otwo-
rzył się na człowieka i chce widzieć w nim partnera rozmowy nawet wtedy, gdy 
ten zamyka się czasem na Jego słowo. Chociaż człowiek spotyka Boga w świecie 
i w swoim wnętrzu, miary samego siebie musi szukać w Bogu – Bóg go „mierzy”. 
W ten sposób obraz Boży w człowieku traci aspekt przedmiotowy – zawiera się 
w nim relacja, partnerstwo, komunia osób41.

Personalizm zaznaczył się także w teologii chrześcijańskiej42, gdzie występuje 
zawsze – wyraźnie albo niewyraźnie – jako że nie da się mówić o chrześcijaństwie 
w sposób apersonalny43. Trynitologia ukazuje, że Trójca Święta stanowi Komu-
nię Osób w miłości. Relacyjność jest konstytutywną cechą bytu osobowego, 
dla którego istotne jest też otwarcie się na inne osoby, ścisła więź i głębokie 
zjednoczenie (communio personarum). Osoby Boskie dzielą się z ludźmi swoim 
bytem osobowym, są dla nich modelem pełnej doskonałości osobowej i włączają 
je do swojej Komunii44. Chrystologia ukazuje Jezusa Chrystusa jako osobową 
40 Dokonując systematyzacji personalizmu w filozofii, I. Dec scharakteryzował personalizm 

egzystencjalno-dialogiczny i streścił poglądy Karla Jaspersa (1883-1969) i Gabriela Marcela 
(1889-1973). Według Jaspersa konsekwencją wolności jest możliwość komunikowania się 
człowieka z innymi bytami osobowymi i w tej komunikacji personalnej człowiek może 
urzeczywistnić swoje możliwości i zdolności. Według Marcela osoba ludzka przekracza siebie 
i „buduje się” przez dialog z „ty”. To otwarcie i skierowanie ku drugim jest atrybutem osoby 
wpisanym w ludzką naturę, stanowi „wymóg ontologiczny” ludzkiego bytu. Wyrazem tego 
jest odczuwanie wewnętrznego apelu do przekraczania siebie i wychodzenia ku drugim. 
Apel ontologiczny jest wynikiem odczucia wewnętrznej niewystarczalności i niepełności 
bytu ludzkiego. Wzywa on nieustannie człowieka do wychodzenia z siebie ku drugiej 
osobie – ku „ty” ludzkiemu i „Ty” Boskiemu. Otwarcie „ja” na „ty” jest szansą „uzupeł-
nienia” osoby. W tym otwarciu ważną rolę spełnia zaangażowanie i wierność. Osobowa 
relacja staje się relacją wierności, nadziei i miłości, w której osoba składa siebie w darze 
drugiej osobie. Zawsze istnieje dla osoby wielka szansa bycia „więcej” i „pełniej”, toteż 
powinna ciągle rosnąć, przekraczać siebie, dążyć ponad siebie, a ostateczną perspektywą 
tego rozwoju i pełni jest Osoba Absolutu (Personalizm w filozofii (próba systematyzacji), 
http://www.stfwp.pl/pub/pdf/dec.pdf – s. 308n).

41 Por. G. Barth, Hermeneutyka..., s. 137-139.
42 Klasycznym opracowaniem pozostaje dzieło ks. Wincentego Granata, Personalizm chrze-

ścijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985, w którym nie znajdziemy wprawdzie wprost 
komunijnych określeń rzeczywistości człowieka, ale odnajdziemy wszystkie istotne idee 
teologiczne stojące u podstaw komunijnego spojrzenia na osobę ludzką.

43 Por. E. Sienkiewicz, Wspólnota..., s. 71-103.
44 Por. M. Rusecki, Personalizm. II. W teologii, w: E. Gigilewicz i in. (red), Encyklopedia 

katolicka, t. XV, Lublin 2011, s. 333-335. Kategoria osoby dowodzi, „że nie istnieje żadne 
prawdziwe bytowanie osobowe bez communio” (G. Barth, Hermeneutyka..., s. 143), a w po-
jęciu osoby pojawia się nowy element: po niekomunikatywności (nieprzekazywalności) 
– komunikatywność, po posiadaniu siebie – oddanie siebie (por. ibidem, s. 144).
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komunię Bóstwa i człowieczeństwa, dzięki której Bóg objawił się najpełniej 
ludziom i umożliwił im realizację komunijnego Zbawienia. Grzech jest skon-
centrowaniem się na sobie i odmową komunii z Bogiem i z ludźmi. Soteriologia 
komunijna wskazuje na Jezusa Chrystusa, który jako komunia w Osobie wszedł 
w komunię z nami i umożliwił nam przywrócenie komunii w relacjach hory-
zontalnych i wertykalnych45. Eklezjologia podkreśla, że Kościół jest osobową, 
komunikacyjną komunią o wymiarze wertykalnym – jednoczy ludzi z Bogiem 
i wymiarze horyzontalnym – jednoczy ludzi46, pełen „łaski komunijnej” zaprasza 
i umożliwia wejście w komunię z Bogiem i ludźmi47. Sakramentologia ukazuje, 
że sakramenty są personalistycznie rozumianymi sakramentami komunii48. 
Charytologia uczy, że łaska jest osobowym samoudzieleniem się Trójcy Osób 
Bożych osobom ludzkim i oznacza komunię – zjednoczenie i udział osoby 
ludzkiej w osobowym życiu Boga49. Teologia wniosła także paradygmatyczną 
zmianę do nauki o samym Objawieniu50. Nie chodzi w nim o „pouczenie” ludzi 
„Boskimi prawdami”, lecz o otworzenie przestrzeni komunikacji między Bogiem 
a człowiekiem. Komunikacja zastała zamierzona przez Boga, który objawił się 
definitywnie w Jezusie Chrystusie i zaofiarował ludziom Zbawienie. On zaprasza 
ludzi, aby byli Jego przyjaciółmi, przemawia do nich z miłością i zaprasza ich 
do wspólnoty ze sobą. Jego miłość i dobroć są niewyczerpane, są najczystszym 
darem. U podstaw tej dynamiki Objawienia znajduje się wspólnota wierzących 
i z niej wyrasta zadanie Kościoła polegające na dawaniu świadectwa słowu Boga 
i towarzyszeniu ludziom, aby mogli wzrastać w przyjaźni z Bogiem. „Posłuszeń-
stwo wiary” jest czynem osobowym51, przez który człowiek wkracza w mistyczną 
komunię zbawiającej rzeczywistości Boga52. Eschatologia współczesna rozumie 
życie wieczne jako komunię z Trójcą Świętą, obejmującą całą osobę ludzką ze 

45 Por. M. Jagodziński, Chrystologia komunijna, „Studia Theologica Varsaviensia” 46 (2008) 
nr 1, s. 67-79; idem, Węzłowe zagadnienia chrystologii komunijnej, Radom 2013, s. 151-229.

46 Por. idem, Communio dzięki komunikacji. Teologiczny wymiar teorii komunikatywnego 
działania w eklezjologii Medarda Kehla SJ, Radom 2002; idem, Komunijna wizja Kościoła 
według Medarda Kehla SJ, Kraków 2009; idem, Eklezjalne kształty komunii, Radom 2012.

47 Por. C. Smuniewski, Wspólnota łaski..., s. 328-348.
48 Por. M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyj-

ne, Warszawa 2008; idem, Sakramenty komunii, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 4 (2009), 
s. 285-293.

49 Por. M. Rusecki, Personalizm..., s. 340.
50 Por. O. H. Pesch, Rollenumbrüche. Über den Verlust und Wandel der Rollenidentität bei 

Seelsorgern, „Theologisch-praktische Quartalschrift“ 4 (2012), s. 271-290.
51 Por. M. Rusecki, Personalizm..., s. 340n.
52 Por. M. Jagodziński, Sakramenty w służbie communio. Studium teologiczno-komunikacyjne, 

s. 52-57.
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wszystkimi jej działaniami. Nie ma ono wymiaru indywidualistycznego, lecz 
społeczny i komunijny, dzięki czemu osobowy byt ludzki spełnia się najdosko-
nalej we wszystkich swoich wymiarach53.

Komunijne aspekty trialogicznego rozumienia osoby ludzkiej
Hegel uczynił decydującym momentem pojęcia osoby relacje do innych. 

Jej istotę widział w samooddaniu się drugiej osobie, które pozwala na stanie 
się sobą54. Bycie osobą realizuje się w specyficznym napięciu. Osoba nie jest 
„przypadkiem” ogólnej substancji istoty człowieka, lecz jest substancjalnym, 
własnym stanem o szczególnej, dokładnej niepowtarzalności, który cechuje 
się wolnością i niezawisłością, niezastępowalnością i godnością. Wynika z tego 
także, że jedność osoby nie jest oparta tylko na jej naturze, lecz że ustanawia 
i konstytuuje siebie dzięki specyficznym dokonaniom duchowym55.

Wielu myślicieli poszło tropem dialogicznego rozumienia osoby, która staje 
się sobą w realizującej się w wolności międzyosobowej jedności communio. 
Między „ja” i „ty” mieści się jednak jakieś „pomiędzy”, które transcenduje oba 
zasadnicze człony relacji i jednocześnie na nie wskazuje, i bez którego (jako 
„trzeciego faktora”, w którym obydwa łączą się w „my”) nie mogą się obejść; 
osoby stają się wręcz sobą w czymś „trzecim”, co je jednoczy. Ten „trzeci ele-
ment” może w dialogu nabierać treści bardziej nacechowanych osobowo lub 
rzeczowo, ale zawsze ma u podstaw coś głębszego – nową więź osobową, która 
powstaje między odnajdującymi się osobami. W miłości np. nie kocha się tylko 
drugiego (i siebie), lecz także wzajemną wspólność. Ta więź osiąga swój szczyt 
wtedy, gdy staje się osobą, która „reprezentuje” osobowo tak wspólny świat 
partnerów relacji, jak i ich ponadosobową łączność56.
53 Por. M. Rusecki, Personalizm..., s. 341.
54 Por. F. Courth, Bóg trójjedynej miłości, Poznań 1997, s. 307-308; G. Greshake, Trójjedyny..., 

s. 136-141.
55 Por. G. Greshake, Trójjedyny..., s. 175; M. Jagodziński, Trialogiczno-komunijna koncepcja 

trynitologii, „Studia Diecezji Radomskiej” t. X, Radom 2010/2011, s. 60.
56 Por. G. Greshake, Trójjedyny..., s. 152-158; M. Jagodziński, Trialogiczno-komunijna 

koncepcja trynitologii, s. 60n. G. Barth, Hermeneutyka..., s. 174: „Świat rzeczy daje się 
rozumieć jako warunek zapośredniczenia interpersonalnych relacji. Znaczenie trzeciego 
faktora stanowiącego relację do świata staje się wyraźniejsze, kiedy zmierza i w kierunku 
więzi osobowej. Powstaje ona [...] «pomiędzy» «ja» i «ty» jako swoistego rodzaju «rezul-
tat» relacji i spotkania. Oczywiście, swój zewnętrzny wyraz uzyskuje w formie zarówno 
nowego doświadczenia i kształtowania świata, jak i w języku, ale jej podstawą i treścią 
zarazem jest miłość. Otóż, «ja» i «ty» nie tylko kochają siebie nawzajem, ale również 
to, co «pomiędzy» nimi, czyli osobową wspólność «ja» i «ty». Owo trzecie krystalizuje się 
jako więź, która reprezentuje (osobowo!) wspólny świat «ja» i «ty», mogący przyjąć postać 
konkretnej osoby (Boga jako instancji dwojga małżonków czy dziecka wobec rodziców) 
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Osoba jest więc wielkością relacjonalną, charakteryzująca się trójbiegunową 
konstytucją wzajemnego odniesienia do innych osób i wraz z nimi do nowego 
„my”. Ukazuje się nie w swojej centralności, lecz w swojej „ekscentryczności” 
i poprzez nią. W tym międzyosobowym konstytuowaniu się strony nie tracą 
swego własnego stanu, bo wtedy „ja” nie natrafiałoby na jakieś rzeczywiste „ty”, 
lecz tylko na jakieś zmieniające się (czy też przedłużające się lub rzutowane) 
„ja” i wtedy „my” nie stanowiłoby żadnej nowości w stosunku do relacyjnego 
dodania „ja” i „ty”. Stan własny osoby raczej zyskuje na tym, że korelujące 
osoby odnoszą się w niezamienny sposób od siebie ku innym i nawzajem, 
a nawet są pośredniczone przez siebie i tworzą perychoretyczną jedność. To 
wydarzenie pośredniczenia trzeba rozumieć pod kątem teologicznym w ten 
sposób, że własnej indywidualności, którą osoba uzyskuje dzięki wyjątkowemu 
i bezpośredniemu odniesieniu do Boga (powołaniu życiowemu), równocześnie 
od samego początku przydzielone jest od Niego także w odniesieniu ku innym 
osobom, a nawet ku całemu światu („posłannictwo”)57.

Substancjalny własny stan osoby nie jest więc jej statycznie ukrytym, pozo-
stającym zawsze tym samym wewnętrznym „jądrem”. Osoba jest żywotnym, 
dziejącym się w sobie pośredniczeniem między byciem sobą a innością, ale 
nie tak, jakby któryś z tych biegunów mógł być wyizolowany tylko myślowo. 
Jedność bytu tworzy nakierowanie, przyporządkowanie i nierozdzielność bycia 
i inności, zachodzące w procesie wzajemnego pośredniczenia. Istnieje w tym 
oczywiście niepowtarzalność indywidualności. Nie można jej widzieć jednak 
jako „samotnej różnicy” wobec powszechności sieci relacji. Jest ona raczej 
pozytywna – zróżnicowana indywidualność i sieć odniesień przenikają się 
i intensyfikują się wzajemnie58.

Osoba realizuje się w bardzo specyficznym wzajemnym zawieraniu się tożsa-
mości i różnicy, jedności i wielości. Jedność to trwanie między odniesieniami 
i tworzone przez nie współtrwanie w realizacji życia. Myślenie i działanie tworzą 
jedyną w swoim rodzaju jedność, strukturę relacji, która jako „my” przybiera 
wręcz charakter jakby podmiotowej rzeczywistości. Wielość „my” nie może 
być niezależna (i nie może być tak pomyślana) od wielości osób wzajemnie 
pośredniczących w byciu sobą. Krótko mówiąc, jedność urzeczywistniająca się 
w relacyjnej wielości i wielość osób są jednocześnie samodzielnymi „węzłami” 

bądź też jakiejś szczególnej wartości, która zespala świat osób. Bycie we dwoje nie tylko, 
że nie wyklucza trzeciego/trzeciej osoby, ale przyjmuje go i włącza, aby mogło się rozwijać. 
Dwoje doznaje wręcz radości, że może udzielić mu przestrzeni w tym rozwoju. Trzeci/trzecia 
zaś raduje się w swoim byciu obdarowanym jako wspólnym byciu dwojga”.

57 Por. G. Greshake, Trójjedyny..., s. 175.
58 Por. ibidem, s. 175n.



123ks. M. Jagodziński, Wkład dialogicznego i trialogicznego pojmowania osoby ludzkiej...

w jedności niezbywalnej sieci, są momentami realizowania się jednej, obejmu-
jącej je kompleksowej rzeczywistości59.

Dynamika osoby ludzkiej polega na trwaniu w relacji:  
jej podstawową cechą jest nieustanne uciekanie się do różnorodności, gdzie będzie 
coraz i wyraźniej ukazywać się jedność kształtująca jej tożsamość. Osoba jest tym 
„ja”, które może przeżyć w pełni swoje własne „ja”, kiedy stoi w obliczu „ty” drugiej 
osoby. „Ja” i „ty” stoją naprzeciw siebie, zbliżają się, tworząc nową jakość w postaci 
„my” („my-akt”, „my-zjednoczenie”). Nie tracąc niczego ze swojej osobowej toż-
samości, „ja” i „ty” tworzą wspólnotę, communio, w której i przez którą wyraźniej 
widzą siebie, własną specyfikę i odrębność osobową60.

Okazuje się, że każde wydarzenie międzyosobowe jest nie tylko w istotny 
sposób dwubiegunowe, lecz trójbiegunowe, przy czym wszystkie odniesienia 
wykazują tu wzajemną pierwotność, tzn. gdy zaczynamy refleksję od którego-
kolwiek elementu relacji, ukazuje się, że zawsze muszą uprzednio istnieć już 
pozostałe. Na tym polega też istota międzyosobowego wydarzenia, które można 
nazwać communio: wszystkie konstytutywne elementy wzajemnie się indywidu-
alizują i jednocześnie osiągają jedność całości – inaczej mówiąc poszczególne 
elementy i całość dają się ująć tylko trialektycznie61. Communio jest życiowym 
procesem wzajemnego pośredniczenia wielości samodzielnych osób w kie-
runku relacjonalnej jedności, albo procesem realizującym się w relacjonalnej 
wielości rozróżnionych i samodzielnych osób: „Całość” i jej „części” istnieją 
równocześnie od początku, o ile całość (jedność) istnieje w zróżnicowanych, 
ściśle nakierowanych na siebie częściach, a części (różnice) odnajdują się 
w jednej całości62.

W perspektywie pytania o fundament takiego porządku rzeczy ukazuje się 
głębszy wymiar wspomnianego „trzeciego-pomiędzy”. Tajemnica bytu w postaci 
trialogicznej struktury osobowych odniesień potrzebuje „apriorycznego my” 
jako warunku możliwości. Pod kątem teologicznym trzeba tu mówić o Trójjedy-
nym Bogu, bez którego „trialogicznego życia” i jego odbicia w ludzkim świecie 
osoby nie byłaby możliwa trialogiczna struktura bytu osobowego i realizacja 
trialogicznie-„trynitarnego” communio63. Zizioulas twierdzi, że pełne człowie-
czeństwo osoba osiąga dzięki temu, że może uczestniczyć w trynitarnym życiu 
Boga. Bycie osoby różni się zasadniczo od bycia indywidualnością, statyczną 

59 Por. ibidem, s. 176; M. Jagodziński, Trialogiczno-komunijna..., s. 61.
60 G. Barth, Hermenutyka..., s. 168. 
61 Por. G. Greshake, Trójjedyny..., s. 158n.
62 Por. ibidem, s. 176; M. Jagodziński, Trialogiczno-komunijna..., s. 62.
63 Por. G. Greshake, Trójjedyny..., s. 160-162; O. Meuffels, Theologie der Liebe in postmoderner 

Zeit, Würzburg 2001, s. 127-135.
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jednostką, realizuje się tylko dynamicznie w „relacji do”64. Skoro istotą Boga 
jest Komunia – istotą osoby ludzkiej jest także komunia, a poszerzanie granic 
teologii osoby powinno realizować się, według Zizioulasa, przez umieszczenie 
jej w ramach trynitarnej hermeneutyki pojęć „relacja” i „wspólnota”65. 

Greshake podkreśla, że ważna jest tu „logika konstytucji” analizowanych 
odniesień. „Ja” i „ty” odnoszą się wzajemnie do siebie w „pomiędzy” (lub w kimś 
trzecim-wspólnym) i w ten sposób stają się pełnymi osobami, tzn. osiągają swój 
własny stan, a jednocześnie nadają temu „trzeciemu” jego specyficzny kształt. 
W ten sposób z „ja”, „ty” i pośredniczącego „on/ono” powstaje wspomniane 
trialogicznie-„trynitarne” communio. Każdy z nich jest w nim całkowicie sobą 
w niepowtarzalny i odróżniający się sposób. Communio jako warunek oraz wynik 
wzajemnie konstytuującego i realizującego się współbycia („my”) ma ze swej 
strony jako warunek i następstwo niepowtarzalne bycie sobą i niewyczerpane 
bycie innym drugiego66.

Punktem zwrotnym w odkryciu tej struktury osobowej było chrześcijańskie 
Objawienie. W ten sposób zostało wydobyte coś, czego nie wychwyciła do-
statecznie ani filozofia współczesna, ani nawet chrześcijańska. Prakategorią 
rzeczywistości osoby jest więc nie antyczna substancja czy nowożytny podmiot, 
lecz relacja. 

64 Por. J. D. Zizioulas, Human Capacity and Human Incapacity: A Theological Exploration of 
Personhood, „Scottish Journal of Theology” 28 (1975), s. 407n. Osoba nie może egzystować 
bez communio, „tkwi nie w indywidualnej egzystencji, ale w interakcji do Boga i stworze-
nia: człowiek nie jest żyjącym bytowaniem bez powiązania z innymi osobami. Człowiek 
staje się stworzeniem relacyjnym i realizującym swoje bycie jako stworzenie w komunii. 
Tylko wówczas uzyskuje prawdziwie ontologiczne istnienie. [...] Nawet jeśli kluczem tej 
wizji jest identyfikowanie bycia i wspólnoty, to – zdaniem Zizioulasa – nie powinna być 
ona rozumiana jako zagrożenie dla odrębności każdej poszczególnej osoby. [...] osobowy 
charakter bycia nie neguje jego odrębności, ale neguje wszelkie formy samo-zamykającego 
się indywidualizmu (self-enclosed individualism). Potwierdza odrębność bycia, czyniąc je 
ontologiczną podstawą osobowości” (G. Barth, Hermenutyka..., s. 164n).

65 Por. G. Barth, Hermenutyka..., s. 162n. Pojęcia te „opierają się na fundamencie ontologicznym, 
znajdującym się w trynitarnym byciu Boga, który ostatecznie oznacza perychoretyczną 
komunię. Historyczny dostęp do tego ontologicznego obrazu wspólnoty mamy [...] przede 
wszystkim we Wcielonym Synu oraz Kościele. Droga odgórna [od Boskiej do ludzkiej wspól-
noty) stanowi podstawę rozumienia ludzkiej osobowości – każdego z członków Kościoła, 
a następnie osobowości wszystkich ludzi na świecie. [...] jeśli Kościół zawiera w sobie obraz 
Bożej wspólnoty i jeśli człowiek jest osobą stworzoną na obraz Boga, a ostatecznie – na 
obraz Boga, który jest komunią, to człowiek teologicznie jest osobą tylko wtedy, gdy jego 
osobowość odzwierciedla osobowość Boga jako wspólnoty” (ibidem, s. 163).

66 Por. H. Mühlen, Die Wir-Philosophie als dritte Thematisierungsstufe in der abendländischen 
Denkgeschichte, „Theologie und Glaube” 84 (1994), s. 1-36; G. Greshake, Trójjedyny..., 
s. 161-168.
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J. Ratzinger twierdzi, że w chrześcijaństwie nie istnieje prosta zasada dialogiczna 
w nowoczesnym rozumieniu „ja”-„ty”, taka zasada nie istnieje także w przypadku 
człowieka umieszczonego w kontekście dziejów, w szerokim „my”, ani też w przy-
padku Boga, który [...] nie jest zwykłym „Ty”, lecz właściwe „My” Ojca, Syna i Ducha 
Świętego. Ludzkie „ja”, a nawet nasze ludzkie „ja”-„ty” jako dialogiczna relacja ukryte 
są w Boskim „My”. [...] wraz z trynitarnym „My” zostało przygotowane miejsce 
pod każde ludzkie „my” [...]. Wyrywa ono osobę z jeszcze (!) indywidualistycznego 
związku „ja”-„ty”, w którym może dojść nawet do zatracenia „ty”67.

Nie tyle chodzi tutaj o sytuację, w której wysublimowana egocentryczność zaczyna 
dysponować „ty” (powielać je bądź usuwać) na miarę rzeczywistości własnego „ja”. 
Wtedy „drugi” nie jest ujmowany przede wszystkim jako ten, którego spotykam, 
lecz jedynie jako „warunek” mnie samego, przypadkowy „przedmiot” mojej własnej 
struktury „ja”. W tym momencie chodzi o uchwycenie istotnego momentu, który 
z punktu widzenia relacji Bosko-ludzkiej wnosi istotne światło na rozumienie oso-
bowej relacji, gdzie „ja” i „ty”, wspólne bycie ze sobą, prawdziwa communio będzie 
najbardziej pierwotnym sposobem wszelkiego osobowego bycia. Ujawnia się wtedy 
triadyczna struktura i dynamika (triadyczność) osoby. Między „ja” i „ty” wchodzi 
trzeci element, dzięki któremu i w którym dopiero „ja” i „ty” mogą odnieść się do 
siebie nawzajem oraz do siebie samego w pełni wolności z uznaniem. H. Mühlen 
sugeruje, że tym trzecim, będącym apriorycznym warunkiem prawdziwego vis-a-vis 
„ja”-„ty”, jest „My”68

– Duch Święty.

Słowa klucze: osoba ludzka, relacja, komunia, Trójca Święta, antropologia 
komunijna, personalizm dialogiczny, struktura trialogiczna.
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ET CREAVIT DEUS HOMINEM  
PODSTAWY ANTROPOLOGII TEOLOGICZNEJ

ET CREAVIT DEUS HOMINEM  
FUNDAMENTALS OF THEOLOGICAL ANTHROPOLOGY

Religious and theological question about the man may come from Divine 
Revelation. It is impossible to truly answer the question without reffering to 
the Creator since He is „creavit Deus” the truth of revelation through the faith 
of the wise man to the fullness of life. God, who is love and life, created man 
in His own image and likeness, created man and woman. In the humanity of 
man and woman God inscribed a particular calling to participate in the mys-
tery of communio of God and entrusted the task of dominion over the earth, 
over creation.  God gives grace to his goodness on the way of salvation. He is 
the Creator and Savior.

Key words: God, Creator, Holy Trinity, Creation, Man and Woman, sin, Jesus 
Christ, Love, Forgiveness, Mercy, Redemption, Salvation, Anthropology, 
Eschatology.

Człowiek. Kim jest człowiek? Jakie jest jego pochodzenie? Jaki jest jego cel? 
Jaki jest sens jego życia? Odpowiedzi prawdziwej na takie pytania nie można 
udzielić bez odniesienia do Stwórcy, ponieważ to creavit Deus (Rdz 1, 17) „niebo 
i ziemię”1, „rzeczy widzialne i niewidzialne”2, anioła i człowieka, dla chwały i do 
chwały, mimo upadku, bo jest „łaska Pana Jezusa ze wszystkimi” (Ap 22, 21). 
Prawda Objawienia przez wiarę rozumnego człowieka ku pełni życia. Albowiem 

1 „Coeli et terrae creatorem”, DS 19; „universorum creatorem”, DS 21.22; „creatorem coeli 
et terrae”, DS 27.28.30.36; BFn IX,4.

2 „Creatorem omnium visibilium et invisibilium”, DS 50.125.150; BFn IX,7.10.

DOI: 10.15290/std.2015.01.08



128 CZŁOWIEK ISTOTA (PO)ZNANA

On (Ojciec) uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego 
umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. On 
jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, 
bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, 
byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy 
Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed 
wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On 
jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo 
we wszystkim. Zechciał bowiem (Bóg), aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby 
przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, 
co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża” (Kol 1, 13-20).

Creavit Deus
„In principio creavit Deus (Rdz 1, 17) – Bóg jest Stwórcą wszystkiego. 

Chrześcijańskie wyznania wiary (Symbole wiary): Skład Apostolski i Credo 
mszalne mówią najpierw o Stworzycielu, bo od Niego pochodzi wszelkie 
stworzenie i tylko w Nim ma swoje spełnienie3. Nie jest możliwe zrozumienie 
dzieła stworzenia bez Stworzyciela.

Stworzenie jako dzieło jedyne w swoim rodzaju, tak ściśle jest związane ze swą 
osobową podstawą w Bogu, że tego związku nigdy nie może stracić oraz że zna-
czenie i wyjaśnienie wszelkiego stworzenia bez tego odniesienia do Stworzyciela 
jest niemożliwe. Stworzycielem jest Trójosobowy Bóg. Dlatego Trójca Święta 
musi być uznana i przedstawiona jako Boska zasada (principium) Stworzenia4.

Trójca Święta jest jedyną, wspólną zasadą Stworzenia – unum universorum 
principium5. Tylko Trójca Święta „jest początkiem wszystkich rzeczy universorum 
principium”, poza którą nie można znaleźć innego6. Potwierdził to Sobór Flo-
rencki: „(Kościół) mocno wierzy, wyznaje i głosi jednego, prawdziwego Boga, 
Ojca i Syna i Ducha Świętego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych 
i niewidzialnych”7. 

Dzieło Stworzenia jest związane z Trójosobowym Bogiem. Święty Augu-
styn ujmuje to w formule: „Od Ojca przez Syna w Duchu Świętym pochodzi 

3 Zob. DS 19; 21-22; 27-30; 125; 150; 800; 1333.
4 Zob. L. Scheffczyk, Schöpfung als Heilseröffnung. Schöpfungslehre, Aachen 1997, s. 114n.
5 Conc. Lateranense IV, De fide catholica (1215 r.), DS 800, BFn IV 33. 
6 Ibidem, DS 804, BFn IV, 35.
7 „Firmissime credit, profitetur et praedicat, unum verum Deum, Patrem et Filium et Spi-

ritum Sanctum, esse omnium visibilium et unvisibilium creatorem”. Conc. Florentinum, 
Decretum pro Jacobitis (1442 r.), DS 1333.
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świat”8. Tę formułę rozwija św. Tomasz z Akwinu: „Ojciec stworzył świat przez 
swoje Słowo, którym jest Syn, i przez Swoją Miłość, którą jest Duch Święty” 
i dodaje: „Dlatego pochodzenia Osób są podstawą stworzenia świata”9. Osoby 
Trójcy Świętej, w jedności swej natury (ordo naturae), odnoszą się wzajemnie do 
siebie. Wspólne działanie Osób Trójcy Świętej urzeczywistnia się w porządku 
natury (ordo naturae): Ojciec nie otrzymuje jej od nikogo10, Syn otrzymuje ją od 
Ojca, a Duch Święty od nich Obu11 oraz w porządku osób (ordo personarum): 
pierwszeństwo stwórczej Wszechmocy Ojca, a także (proprium) Syna i Ducha 
Świętego12. Osoby Trójcy Świętej działają wspólnie ad extra. Ta troista apro-
priacja w jedności potentia generandi et potentia creandi ukazuje sens wzorczego 
odniesienia między pochodzeniem Osób a pochodzeniem stworzenia: procesiso 
personarum divinarum est causa processionis creaturarum13. Zasada trynitarna 
wyklucza wszelką konieczność, potwierdza zaś w sposób absolutny wolność 
stwórczego aktu Bożego oraz prowadzi do uznania w sposób bezwzględny pełnej 
dobroci i pozytywności stworzenia14.

Stworzenie jest wyłącznie dziełem Boga. Wszystko co istnieje, pochodzi od 
Boga w sposób wolny i dobrowolny. Przed tym dziełem Boga nic nie istnieje. 
Bóg stworzył z niczego (ex nihilo). To nic nie stanowi tworzywa ani dwubie-
gunowości: Byt i Nicość. Bóg jest Stwórcą, a nie twórcą. Stworzenie istnieje, 
ponieważ Bóg przekazuje mu istnienie i nic tego nie poprzedza.

Papież Leon I podkreśla w liście do hiszpańskiego biskupa Turribiusza 
z Astorgii, że „poza tą zaś najwyższą Trójcą, jednym współistotnym, wiecznym 
i niezmiennym Bóstwem nie ma nic wśród stworzeń, co w swoim początku nie 
zostałoby stworzone z niczego”15. Formuła ta otrzymała ostateczne potwier-
dzenie na Soborze Laterańskim IV w definicji przeciw Albigensom i Katarom: 

8 św. Augustyn, Tract. In Joh. 20.9.
9 „Unde et Deus Pater operatus est creaturam per suum verbum, quod est Filius et per 

suum amorem, qui est Spiritus Sanctus. Et secundum hoc processiones personarum sunt 
rationes productionis creaturorum”, św. Tomasz z Akwinu, S. th. I, q. 45 a 6.

10 „Pater principium totius divinitatis”, św. Tomasz z Akwinu, Scriptum de Sententiis. Liber 
primus, d. 29. Exp. Text. „Principium sine principio”. Ibidem, q. 39, a.8.

11 Ibidem, ad 4: św. Tomasz z Akwinu, Questiones disputate de Potentia Dei, q. 10, a. 2, co.
12 św. Tomasz z Akwinu, Scriptum de Sequentiis. Liber primus, q. 38, a. 8.
13 Ibidem, d. 10, q. 1, a. 1.
14 Zob. A. Scola, Osoba ludzka. Antropologia teologiczna, Poznań 2005, s. 80.
15 „Praeter hanc autem summe Trinitatis unam consubstantialem et sempiternam atque 

incommunitabilem deitatem nihil omnino creaturarum est, quod non in ex ordio sui ex 
nihilo creatum sit”. Leon I, Ep. „Quam landebiliter” ad Turib. Ep. Astur (21.07.447), DS 
285.
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Całą mocą wierzymy i bez zastrzeżenia wyznajemy, że jeden tylko jest prawdziwy 
Bóg, odwieczny i nieskończony, niezmienny, niepojęty, wszechmocny, niewysło-
wiony, Ojciec, Syn i Duch Święty: trzy Osoby, ale jedna istota, substancja, czyli 
natura zupełnie niezłożona. Ojciec od nikogo nie pochodzi, Syn od samego tylko 
Ojca, Duch Święty jednocześnie od Obydwóch, bez początku, zawsze i bez końca. 
Ojciec Rodziciel, Syn zrodzony, Duch Święty pochodzący: współistotni i równi 
sobie, współwszechmocni i współwiekuiści; są jednym wszystkich rzeczy początkiem, 
stwórcą wszystkiego, co widzialne i niewidzialne, co duchowe i materialne. On 
to wszechmocną swoją potęgą, od początku czasu, utworzył jednakowo z nicości 
i jeden, i drugi rodzaj stworzeń, tj. istoty duchowe i materialne: aniołów i świat, 
a na koniec naturę ludzką, jakby łączącą te dwa światy, złożoną z duszy i ciała. 
Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, 
ale sami uczynili się złymi. Człowiek zaś zgrzeszył za podszeptem diabła. Ta Święta 
Trójca, według wspólnej istoty indywidualna, a według właściwości osobowych 
zróżnicowana, najpierw przez Mojżesza i innych Proroków oraz przez innych wy-
słanników swoich, dała rodzajowi ludzkiemu zbawienną naukę zgodnie z mądrze 
zaplanowanym rozkładem czasów16.

Potwierdził Sobór Watykański I: 
Ten jedyny i prawdziwy Bóg z dobroci swojej i wszechmocną potęgą swoją, nie dla 
zwiększenia lub zdobycia większego szczęścia, ale dla objawienia swojej doskonałości 
przez dobra, jakich stworzeniom udziela, zupełnie wolną decyzją „od początku czasu, 
utworzył jednakowo z nicości i jeden, i drugi rodzaj stworzeń, tj. istoty duchowe 
i materialne: aniołów i świat, a na koniec naturę ludzką, jakby łączącą te dwa 
światy, złożoną z duszy i ciała”17.

Albowiem „[Ten jeden Bóg] wszechmocną swą potęgą równocześnie, od 
początku czasu, stworzył z nicości (ex nihilo)”18. Bóg różni się od stworzenia. 
Stworzenie jest Jego i tylko Jego dziełem19. 

Motyw i cel stworzenia stanowi Bóg sam, Jego chwała i Jego miłość: „Albo-
wiem z Niego i przez Niego i dla Niego wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen” 
(Rz 11, 36). „Jest jasne, że Bóg nie był zmuszony żadną zewnętrzną koniecz-
nością stworzyć świat, lecz tylko ze swej dobroci, tj. z miłości do siebie”20 – jak 
mówi św. Augustyn. Drugorzędnym celem jest udział stworzeń w Jego dobru 
i jego zbawieniu, uszczęśliwieniu21.

Spojenie celu świata ma swoją podstawę w Chrystusie, który jako prawzór 
Stworzenia i jako cel Stworzenia, Bóg Człowiek, sam poniekąd stanowi w sobie 
16 Sobór Laterański IV (1215), DS 800, BFn IV,30; V,10.
17 Sobór Watykański I (1870), DS 3002; BFn V,19.
18 Sobór Laterański IV, DS 800, BFn IV,33; Zob. Sobór Watykański I, DS 3002, BFn V,19.
19 Zob. L. Scheffczyk, Schöpfung..., s. 133-154; . A. Scola, Osoba ludzka..., s. 104-115.
20 św. Augustyn, De civitate Dei, XI,24.
21 Zob. L. Scheffczyk, Schöpfung..., s. 150.
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Summa creatura, tzn. w sobie jednoczy całe stworzenie w najwyższej doskona-
łości i jak wyraża Apokalipsa, jest Alfą i Omegą Stworzenia (por. Ap 1, 8; 22, 
13). Chrystus jako Alfa i Omega niejako zwiera w sobie i w sobie jednoczy 
rzeczywistość. Cel świata i człowieka w Chrystusie wypełni się w eschatologicz-
nym przemienieniu stworzenia w nowym niebie i nowej ziemi (por. Ap 21, 1)22.

Stworzenie jest początkiem historii Zbawienia. Stworzenie miało począ-
tek w czasie, „od początku czasu”23. Stwórcze działanie Boga trwa w czasie. 
Albowiem Stworzenie jest ciągłym aktem Boga, który utrzymuje w istnieniu 
wszystko, co stwarza. To conservatio et gubernatio divina24 ułatwia teologiczne 
rozumienie Opatrzności Bożej, jak wyraża Apostoł Paweł: „Wiemy też, że Bóg 
z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy 
są powołani według [Jego] zamiaru” (Rz 8, 28). Stwórcze działanie Trójjedynego 
Boga osiągnie swój kres „gdy już wszystko zostanie Mu (Chrystusowi) poddane, 
wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby 
Bóg był wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28).

Creatio
Kościół wyznaje wiarę w jednego Boga „Stworzyciela nieba i ziemi” (Skład 

Apostolski)25: „Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i nie-
widzialnych” (Credo mszalne)26. Sobór Laterański IV (1215) definiuje: 

Stwórca wszystkiego, co widzialne i niewidzialne, co duchowe i materialne. [Ten 
jeden Bóg] wszechmocną swoją potęgą równocześnie, od początku czasu, utworzył 
z nicości jeden i drugi rodzaj stworzeń: istoty duchowe i materialne, to znaczy 
aniołów i świat, a na koniec [naturę] ludzką, jakby łączącą te dwa światy, złożoną 
z duszy i ciała. Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały od Boga stworzone jako dobre 
z natury, ale same stały się złymi. Człowiek zaś zgrzeszył za podszeptem diabła27. 

22 Zob. ibidem, s. 160-163.
23 Sobór Laterański IV, DS 800, BFn V,10; Sobór Watykański I, DS 3002, BFn V,19.
24 św. Tomasz z Akwinu, Scriptum de Sequentiis. Liber primus, q. 8, a. 1.
25 „Creatorem caeli et terrae”. Ordo Romanus baptismalis (XI w.), DS 30, BFn IX,4.
26 „Omnium visibilium et invisibilium factorem”. Symbolum Nicaenum I (19.01.325), DS 

125; BFn IX,7.
27 „Creator omnium visibilium et invisibilium, spiritualium et corporalium: qui sua omnipo-

tenti virtute simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam, spiritualem 
et corporalem, angelicam videlicet et mundanam: ac deinde humanam, quasi communem 
ex spiritu et corpore constitutam. Diabolus enim et alii daemones a Deo quidem natura 
creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali. Homo vero diaboli suggestione peccavit”. 
Concilium Lateranense IV (1215), De fide catholica, DS 800; BFn IX,29.



132 CZŁOWIEK ISTOTA (PO)ZNANA

Bóg stworzył aniołów jako istoty duchowe, osobowe. Aniołowie są w służ-
bie stworzeniu i historii zbawienia. Taką „egzystencję aniołów potwierdzają 
prawie wszystkie księgi Pisma Świętego”28. Aniołowie różnią się od material-
nego Kosmosu. Ich egzystencję określa służba Bogu Zbawcy i pomoc ludziom 
w osiągnięciu Zbawienia. 

Liczni jednak aniołowie odeszli od Boga Stwórcy: „Diabeł bowiem i inne 
złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale sami uczynili 
się złymi. Człowiek zaś zgrzeszył za podszeptem diabła”29.

Bóg stworzył wszystko: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1, 1). 
Bóg dokonuje poszczególnych dzieł stwórczych. Bóg stworzył wszystko i całość 
rzeczywistości w określonym porządku, a „wszystko co uczynił, było bardzo 
dobre” (Rdz 1, 31). Stworzenie pochodzi od Boga i istnieje dla Jego chwały. 
„Niebo i ziemia”, „rzeczy widzialne i niewidzialne”, to rzeczywistość duchowa 
i materialna, całość stworzenia będąca obszarem bytowania człowieka.

Pochodzenie człowieka bezpośrednio od Boga

Pismo Święte uczy bowiem, że człowiek został stworzony „na obraz Boży”, zdolny do 
poznania i miłowania swego Stwórcy, ustanowiony przez Niego panem wszystkich 
stworzeń ziemskich, aby rządził i posługiwał się nimi, dając chwałę Bogu. „Czym 
jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz? 
uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczy-
łeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego 
stopy” (Ps 8, 5-7). Lecz Bóg nie stworzył człowieka samotnym: gdyż od początku 
„mężczyznę i niewiastę stworzył ich” (Rdz 1, 27); a zespolenie ich stanowi pierwszą 
formę wspólnoty osób30

– podkreśla Sobór Watykański II.

„Na obraz Boży”. Stworzenie człowieka „jest włączone w rytm siedmiu dni 
stworzenia świata”31, który był dobry: „I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie 
rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje 
nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią 
i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!” (Rdz 1, 25-26). Tak więc 
człowiek stworzony w świecie i wraz ze światem widzialnym, by czynić ziemię 
poddaną, a zarazem ponad światem. Ukazuje to wyjątkowość człowieka w sto-
sunku do całego stworzenia. Jednak człowiek nie jest podobny do świata, lecz 
28 św. Grzegorz Wielki, Hom 34 in evang 8.
29 Sobór Laterański IV, De fide catholica (1215 r), DS 800, BFn V,10.
30 KDK 12.
31 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Libreria Editrice Vaticana 1986, s. 12.
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tylko do Boga: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go 
stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27). Na obraz Boga, który 
„jest miłością” (1 J 4, 8.16). Tak więc 

Człowiek w świetle pierwszych zdań Biblii nie może być rozumiany i wytłumaczony 
do końca przy pomocy kategorii, których dostarcza „świat”: widzialny świat ciał. I to 
pomimo że sam człowiek również jest ciałem. Rdz 1, 27 stwierdza, iż ta zasadnicza 
prawda o człowieku odnosi się zarówno do mężczyzny jak i do kobiety: „na obraz 
Boga go stworzył – stworzył mężczyznę i niewiastę”32, 

oboje wszakże zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga osobowego33.

Człowiek pochodzi bezpośrednio od Boga: „wtedy to Pan Bóg ulepił człowie-
ka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał 
się człowiek istotą żywą” (Rdz 2, 7). Człowiek z ziemi – adamah, Adam (Rdz 
2, 7), przy czym uformowany przez Boga. „Proch” znaczy kruchość, słabość, 
znikomość (marność), nietrwałość (krótkotrwałość, doczesność). Tchnienie, 
„Tchnienie życia” (nefes) znaczy żywotność człowieka. Człowiek i jego życie 
całkowicie zależą od Boga Stwórcy, który stworzył człowieka34. 

Człowiek stworzony na „obraz Boży” to szczyt stwórczej inicjatywy Boga, 
wskazuje na wyjątkowość człowieka w stosunku do całości stworzenia, że jest 
usytuowany w kondycji panowania nad innymi istotami żyjącymi, na jego 
odniesienie do kobiety, adresata Bożego błogosławieństwa (por. Rdz 1, 28), 
na stwórczy dar rodzenia, na jego obraz (por. Rdz 5, 3), na zakaz zabijania 
człowieka (Rdz 9, 6). „Podobieństwo” będące synonimem „obrazu”, wskazuje, 
że człowiek wprawdzie jest blisko Boga, lecz nie jest równy Bogu. Człowiek jest 
„obrazem Boga Stwórcy” (imago Dei), nie zaś, jak mówi cybernetyka, „obrazem 
maszyny” (imago machinae), skonstruowaną istotą, którą ciągle można coraz 
bardziej doskonalić35.

Doskonałość „obrazu Boga” wyraża się we Wcielonym Synu Bożym, Bogu-
-Człowieku, ostatnim Adamie (1 Kor 15, 45-47), Jezusie Chrystusie, który 
jest „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15; 2 Kor 4, 4), „odblaskiem Jego 
chwały i odbiciem Jego istoty” (Hbr 1, 3). Jezus Chrystus 

jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, 
bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, 
byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy 

32 Ibidem, s. 13.
33 Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem, n. 6.
34 Zob. Dekret Komisji Biblijnej (1909); L. Scheffczyk, Schöpfung..., s. 212n. DS 3514, BFn 

V,27. Dekret Komisji Biblijnej (1909).
35 Zob. L. Scheffczyk, Schöpfung..., s. 20.
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Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed 
wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On 
jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo 
we wszystkim. Zechciał bowiem (Bóg), aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby 
przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co 
w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża (Kol 1, 15-20).

Człowiek jest obrazem lub odbiciem Chrystusa przez chrzest: „My wszyscy 
z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za 
sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego 
obrazu” (2 Kor 4, 18). Ochrzczony w całym swoim bycie jest włączony w rze-
czywistość życia Chrystusa w odniesieniu osoby do Osoby, udział w wydarzeniu 
zbawczym, którego celem i spełnieniem jest chwała u Ojca. W tym chrześci-
jańska antropologia osiąga wzniosły, mistyczny poziom (szczyt): od początku 
stworzenia aż po eschatologiczne wypełnienie36.

„Mężczyzną i kobietą”. „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na ob-
raz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 27). Płciowość 
pochodzi z Bożego Stworzenia. To 

Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpo-
wiednią dla niego pomoc”. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie 
ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką 
on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę 
istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym 
i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla 
mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy 
spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, 
które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, 
mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! 
Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta (Rdz 2, 18-23).

Bóg sam stwarza kobietę bez udziału mężczyzny, lecz w tożsamości człowie-
czeństwa: kobieta z mężczyzny – jedność natury, niesklonowana – różność 
osób, ku pomocy – we wspólnocie, ku stwórczemu życiu – w jedności osób 
(communio personarum), dla osobowej płodności – nowej osoby. Istota ludzka 
bytuje zawsze i jedynie jako kobieta lub jako mężczyzna37.

Człowiek istnieje zawsze i tylko jako mężczyzna lub jako kobieta. Płciowość 
dla człowieka jest konstytutywna. Mężczyzna i kobieta są równi, lecz nieprze-
zwyciężalnie odmienni. Nawet w konstytucji somatycznej ciało mężczyzny aż 

36 Zob. ibidem, s. 233n.
37 Zob. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris consortio, 1.
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do ostatniej komórki jest męskie, a ciało kobiety jest kobiece38. Ta „dwoistość 
natomiast oznacza wszystko to, czym na gruncie tożsamości człowieczeństwa 
okazuje się męskość i kobiecość stworzonego człowieka”39.

„Im błogosławił”. Człowiekowi, którego Bóg „stworzył jako mężczyznę i ko-
bietę” (Rdz 1, 27) dany został udział w stwórczej mocy Boga: „Bóg im błogosła-
wił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię 
i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28). W spełnianiu tego zadania, „jakim 
jest przekazywanie i wychowanie, obowiązku, który trzeba uważać za główną 
ich misję, są współpracownikami Boga-Stwórcy i jakby jej wyrazicielami”40.

Z błogosławieństwem płodności złączona jest świętość. Płodność jest darem 
Boga Świętego: 

Pierwsza zaś niewiasta – Ewa – w chwili, kiedy po raz pierwszy objawiła się macie-
rzyńska dojrzałość jej ciała, kiedy „poczęła i porodziła”, mówi: „Urodziłam człowieka 
(mężczyznę) z pomocą Jahwe” (Rdz 4, 1). Słowa te wyrażają całą teologiczną głę-
bię rodzicielstwa – prokreacji. Ciało kobiety staje się miejscem poczęcia nowego 
człowieka. W jej łonie ten poczęty człowiek przybiera swój ludzki kształt, zanim 
zostanie wydany na świat. Jednorodność somatyczna mężczyzny i kobiety, która 
znalazła swój pierwszy wyraz w jego słowach „jest kością z moich kości i ciałem 
z mego ciała!” (Rdz 2, 23), potwierdza się z kolei w słowach pierwszej kobiety-matki: 
„urodziłam człowieka”. Pierwsza rodząca kobieta ma pełną świadomość tajemnicy 
stworzenia odnawiającej się w ludzkim rodzeniu. Ma też ona pełną świadomość 
stwórczego udziału Boga w swoim – i swego męża – ludzkim rodzicielstwie, skoro 
mówi: „urodziłam z pomocą Jahwe”. Nie może tu być mowy o żadnym pomieszaniu 
zakresów działających przyczyn. Pierwsi rodzice przekazują wszystkim ludzkim ro-
dzicom – również po grzechu, wraz z owocem drzewa poznania dobra i zła, niejako 
u progu wszystkich „historycznych” doświadczeń – podstawową prawdę o rodzeniu 
się człowieka: obrazu Boga wedle praw ciała. W tym to, zrodzonym z kobiety-ro-
dzicielki za sprawą mężczyzny-rodzica nowym człowieku odtwarza się ten sam za 
każdym razem „obraz Boga”, który ukonstytuował samo człowieczeństwo pierwszego 
człowieka: „jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!” (Rdz 1, 27)41. 

W tajemnicy stworzenia człowiek „został obdarowany jednością tego, co 
w nim po ludzku, a zarazem poprzez ciało – męskie i tego, co w nim po ludz-
ku, a zarazem poprzez ciało – kobiece. Nad tym zaś od początku spoczęło też 
błogosławieństwo płodności związanej z istotowo ludzkim rodzeniem (por. 
Rdz 1, 28)”42.
38 Zob. A. Scola, Osoba ludzka, dz. cyt., s. 185.
39 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich..., s. 37.
40 KDK 50.
41 Ibidem, s. 86-88.
42 Ibidem, s. 40.
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„Jednym ciałem”. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją 
i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). To 

sformułowanie biblijne, nadzwyczaj zwięzłe i proste, wskazuje na płeć, na kobiecość 
i męskość, jako na tę właściwość człowieka – mężczyzny i kobiety – która pozwala 
im „stając się jednym ciałem”, poddać zarazem całe swoje człowieczeństwo błogo-
sławieństwu płodności43. 

W naturze ludzkiej zakorzenione jest Boże błogosławieństwo płodności. 
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca i matkę, by złączyć się ze swoją żoną stając 
się jednym ciałem. I nie jest to jakieś stopienie się, lecz zjednoczenie w miłości 
wyłącznej i definitywnej ku prokreacji – z pomocą Pana. Albowiem 

w każdym zjednoczeniu małżeńskim mężczyzny i kobiety zostaje na nowo odkryte 
to samo pierwotnie jednoczące poczucie sensu ciała w jego męskości i kobiecości, 
wskazuje zarazem, że w każdym takim zjednoczeniu odtwarza się niejako tajemnica 
stworzenia w całej swojej pierwotnej głębi i życiodajnej mocy. „Wzięta z mężczyzny” 
niewiasta jako „ciało z jego ciała”, zostaje z kolei jako „żona” wzięta z mężczyzny 
poprzez macierzyństwo: jako „matka żyjących” (Rdz 3, 20) – jej macierzyństwo 
bowiem również w nim ma swój początek. Rodzenie zakorzenione jest w stworzeniu 
i za każdym razem poniekąd odtwarza jego tajemnicę44.

I tak oto „obrazowi monoteistycznego Boga odpowiada małżeństwo mo-
nogamiczne. Małżeństwo oparte na miłości wyłącznej i definitywnej staje się 
obrazem relacji Boga z jego ludem, i odwrotnie: sposób, w jaki miłuje Bóg, staje 
się miarą ludzkiej miłości”45. 

Owocem jedności jest nowy człowiek stworzony na obraz Boży. Płciowość, 
miłość i prokreacja są istotnie złączone ze sobą. Obiektywnie jest niemożliwe 
usunięcie któregokolwiek z nich bez substancjalnej zmiany istoty każdego 
z nich. Naruszenie któregokolwiek z nich: płciowości, miłości, prokreacji nie 
pozwala stać się „jednym ciałem” w błogosławieństwie płodności, a wiedzie 
ostatecznie do sprowadzenia prokreacji do reprodukcji, czy produkcji, a miłości 
do fantazmu dwupłciowości, czy egoizmu46. 

„Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wsty-
du”. Stworzeni przez Boga z Jego błogosławieństwem i uświęceniem, przed Jego 
obliczem mężczyzna oraz kobieta, nadzy, nie odczuwają wstydu wobec siebie, 
ani lęku przed Bogiem. 

43 Ibidem, s. 42n.
44 Ibidem, s. 42-45.
45 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, n. 11.
46 Zob. A. Scola, Osoba ludzka..., s. 190.
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Widząc siebie wzajemnie jakby wzrokiem samej tajemnicy stworzenia, mężczyzna 
i kobieta widzą siebie tym pełniej i wyraziściej samym zmysłem wzroku: oczyma 
ciała. Widzą bowiem i ogarniają siebie z całym pokojem wewnętrznego wejrzenia, 
który właśnie stwarza pełnię osobowej intymności. Jeśli „wstyd” niesie z sobą swo-
iste ograniczenie widzenia zmysłem wzroku, oczyma ciała, to dzieje się to przede 
wszystkim na gruncie zachwianej i jakby „zagrożonej” osobowej intymności tego 
widzenia. Wedle Rdz 2, 25 mężczyzna i kobieta „nie doznają wzajemnie wstydu”: 
widząc i ogarniając siebie z całym pokojem wewnętrznego wejrzenia, „komuniku-
ją” w pełni człowieczeństwa, które objawia się w nich jako wzajemnie dopełnione 
właśnie dlatego, że jest „męskie” i „kobiece”. A zarazem „komunikują” na gruncie 
tej komunii osób, w której poprzez swą kobiecość i męskość stają się wzajemnym 
darem dla siebie. W ten sposób osiągają we wzajemności szczególne poczucie 
sensu swego ciała. Pierwotne znaczenie nagości odpowiada takiej prostocie i pełni 
widzenia, w której poczucie sensu ciała rodzi się jakby w samym sercu ich wspól-
noty-komunii. Nazwiemy je „oblubieńczym”. Mężczyzna i kobieta w Rdz 2, 23-25 
wyłaniają się u samego „początku” z takim właśnie poczuciem sensu swego ciała47.

„Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym”. Bóg swym 
błogosławieństwem wpisał w dzieło stworzenia święty porządek. Tak więc każda 
bez wyjątku rzeczywistość powinna być przyporządkowana Bogu. Do Niego 
należą czas i przestrzeń. On jest Bogiem nie jednego tylko dnia, ale wszystkich 
dni człowieka48. Do Niego należy i Jego jest każdy człowiek, od pierwszego 
Adama do ostatniego na końcu czasów. Siódmy dzień zamyka dzieło stworzenia, 
a dzień ósmy rozpoczyna nowe stworzenie, dzieło Odkupienia. Kult jest wpisany 
w porządek stworzenia oraz w porządek Odkupienia. Stąd Dzień Pański (Dies 
Domini) niedziela – dzień szczególnej obecności Boga i Jego błogosławieństwa. 
Ci, którzy przeszli do nowej nadziei są żyjącymi „według dnia Pańskiego (iuxta 
dominicam viventes)”49. Niedziela 

jest ona Dies Domini w odniesieniu do dzieła stworzenia; Dies Christi jako dzień 
nowego stworzenia oraz daru Ducha Świętego, którego zmartwychwstały Pan 
udziela; Dies Ecclesiae jako dzień, w którym wspólnota chrześcijańska zbiera się dla 
celebracji; Dies hominis jako dzień radości, odpoczynku oraz braterskiej miłości50.

Albowiem „z tego dnia rzeczywiście wypływa sens chrześcijańskiej egzystencji 
oraz nowy sposób przeżywania czasu, więzi, pracy, życia oraz śmierci”51. W tym 

47 Ibidem, s. 53-54.
48 Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini, n. 14.
49 św. Ignacy z Antiochii, List do Magnezjan, 9, 1.
50 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 73.
51 Ibidem.
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też Dniu „człowiek wznosi swój głos do Boga, stając się rzecznikiem całego 
stworzenia”52.

Ten Dies Domini, „dzień Pański jest również dniem wolnym od pracy”53, to 
również dzień wolny od codziennego trudu. Ma to ważne znaczenie, ponieważ 
mówi o relatywizacji pracy, która powinna być nakierowana na cel, jakim jest 
człowiek: praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Łatwo można w tym 
widzieć ochronę daną człowiekowi przed możliwą formą zniewolenia. (...) Praca ma 
pierwszorzędne znaczenie dla realizacji człowieka i dla rozwoju społeczeństwa. Musi 
być zatem organizowana i wykonywana z pełnym poszanowaniem ludzkiej godności 
i w duchu służby dobru wspólnemu. Jest również ważne, aby człowiek nie stał się 
niewolnikiem pracy, by nie traktował jej w sposób bałwochwalczy sądząc, że to 
właśnie ona nadaje ostateczny i definitywny sens życiu. W dniu poświęconym Bogu 
człowiek odnajduje sens swego istnienia, jak również swego pracowitego wysiłku54. 

Peccatum originale
Stwórcze dzieło Boże pochodzi z Jego nieskończonej dobroci płynącej z mi-

łości: „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8.16), dlatego wszystkie dzieła Jego są dobre: 
„A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1, 31). Skąd 
więc zło i śmierć? – „przez zawiść diabła” (Mdr 2, 24). Jak mówi Pismo: 

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. 
On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze 
wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: Owoce z drzew 
tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, 
Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie po-
marli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy 
spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali 
dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, 
że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. 
Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on 
zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki 
figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana 
Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się 
przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał 
go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem 
się, bo jestem nagi, i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? 
Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: 
Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy 
Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż 

52 Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini, n. 15.
53 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 74.
54 Ibidem.
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mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź 
przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się 
czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nie-
przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono 
zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Do niewiasty powiedział: Obarczę cię 
niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku 
twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. 
Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co 
do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść – przeklęta niech 
będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla 
siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież 
pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać 
pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś 
i w proch się obrócisz! Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką 
wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze 
skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się taki jak My: zna 
dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także 
z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, 
aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg po-
stawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi 
do drzewa życia (Rdz 3, 1-24). 

Człowiek daje się zwieść. Przekracza granice, które wyznacza mu stworzo-
ność. To przecież Bóg jest źródłem życia i tylko On jest Panem człowieka, nikt 
inny. 

Zapis z Księgi Rodzaju stanowi źródło pierwszorzędne. Widać tutaj, jak czło-
wiek, „za poduszczeniem Złego już na początku historii nadużył swej wolności, 
przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć swój cel poza Nim”55. Człowiek 
dokonuje wyboru wbrew woli Stwórcy, zawierzając wężowi, kusicielowi, kłamcy. 
Odwraca się od Boga, który jest miłością, a wierzy temu, który „od początku 
był zabójcą” (J 8, 44). Albowiem 

Człowiek, który przedtem (w stanie pierwotnej sprawiedliwości) obcował w przy-
jaźni i w zaufaniu ze Stwórcą w całej prawdzie swojej duchowo-cielesnej istoty, 
stworzonej na obraz Boga, obecnie utracił podstawę owej przyjaźni i przymierza. 
Utracił łaskę uczestnictwa w życiu Boga: dobro należenia do Boga w świętości 
pierwotnego poddania i synostwa. Grzech natychmiast dał znać o sobie w całym 
istnieniu i zachowaniu tego pierwszego człowieka: mężczyzny i niewiasty, objawia-
jąc się wstydem z powodu popełnionego przewinienia, a w konsekwencji z własnej 
sytuacji grzeszników, z kolei zaś bojaźnią wobec Boga56. 

55 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et spes (dalej: 
KDK), 13.

56 Jan Paweł II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Libreria Editrice Vaticana 1989, 
s. 34-35.
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Biblijny przekaz o grzechu pierwszych ludzi ukazuje uprzywilejowany locus 
objawienia o grzechu pierworodnym57. Podkreśla zewnętrzny wpływ na czło-
wieka oraz niewłaściwe używanie wolności, jak wyraża to Psalm 

Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Tylko 
przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, tak że się okazujesz 
sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie. Oto zrodzony jestem 
w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka (Ps 51[50],5-7). 

Grzech przechodzi przez serce człowieka (por. Jr 2; Ez 16, 1-34; Oz 2), obciąża 
całą ludzkość, przychodzi przez pierwszego człowieka (por. Mdr 2).

Tylko Bóg jest dobry (por. Mk 10, 18) oraz wszystko, co od Niego pochodzi, 
jest dobre (por. Rdz 1, 31) i pozostaje takim, ale w relacji do Niego. W dialogu 
z pierwszą niewiastą kusiciel odwraca tę relację. Ukazuje ją jako przeciwną 
dobru, wolności człowieka. Skłania, by człowiek przekroczył granice stworzo-
ności i stał się jak Stwórca, chociaż kusiciel sam doświadcza skutków takiego 
zuchwalstwa. Mimo to, jawi się ono (przekroczenie stworzoności), by stać się 
jak Stwórca, realne do osiągnięcia i bardzo pociągające, przedstawione przez 
kusiciela jako dobro, piękno i wolność, po decyzji staje się tragicznym mirażem.

Tylko Bóg jest Panem człowieka oraz źródłem jego wiedzy i życia. Człowiek 
przez grzech przekroczył granice, które wyznacza mu Stworzoność, a więc sam 
Stwórca przez stworzenie. Nie dowierzając Bogu, wbrew Jego przykazaniu, chce 
rozporządzać wszystkim: wiedzą, życiem, według mowy kusiciela, „tak jak Bóg 
będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3, 5). Nieposłuszeństwo kusiciela wchodzi 
w człowieka, pociągając drugiego. 

Skutki przestępstwa Adama i Ewy ukazują treść (postać) zła w życiu czło-
wieka i ludzkości. Grzech, który polega na nieposłuszeństwie Bogu, odejściu 
od Boga, wyobcowuje człowieka. Człowiek staje się obcy względem Boga, 
zostają zerwane relacje z Bogiem, zażyłość i komunia, pojawia się lęk przed 
Bogiem. Człowiek staje się obcy sam sobie. Staje się obcy współczłowiekowi, 
pojawia się degeneracja odniesienia mężczyzna – niewiasta, zerwanie harmonii 
małżeńskiej w wyjątkowej komunii – „jedno ciało”; obcy życiu – ból rodzenia, 
stwórczego owocu jedności w miłości. Człowiek staje się obcy otaczającemu 
światu – zepsucie odniesienia do rzeczywistości.

Sobór Watykański II stwierdza: 
człowiek stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości, za poduszczeniem Złego 
już na początku historii nadużył swej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc 
osiągnąć cel swój poza Nim. Poznawszy Boga, nie oddali Mu czci jako Bogu, lecz 
zaćmione zostało ich bezrozumne serce i służyli raczej stworzeniu niż Stworzycielowi. 
To, co wiemy dzięki Bożemu Objawieniu, zgodne jest z doświadczeniem. Człowiek 

57 Zob. A. Scola, Osoba ludzka..., s. 261.
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bowiem, wglądając w swoje serce dostrzega, że jest skłonny także do złego i pogrą-
żony w wielorakim złu, które nie może pochodzić od dobrego Stwórcy. Wzbraniając 
się często uznać Boga za swój początek, burzy należyty stosunek do swego celu 
ostatecznego, a także całe swoje uporządkowane nastawienie czy to w stosunku do 
siebie samego, czy do innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych58.

Grzech panuje powszechnie nad ludźmi, nad ludzkością jako władanie śmierci. 
Powszechność grzechu nie zamyka się jednak w sobie: „Wiara chrześcijańska uczy, 
że śmierć cielesna, od której człowiek byłby wolny, gdyby nie był zgrzeszył, zostanie 
przezwyciężona, gdy wszechmocny i miłosierny Zbawca przywróci człowiekowi 
zbawienie z jego winy utracone. Bóg bowiem powołał i powołuje człowieka, aby 
przylgnął do Niego całą swą naturą w wiecznym uczestnictwie nieskazitelnego 
życia Bożego. To zwycięstwo odniósł Chrystus zmartwychwstały, uwalniając swą 
śmiercią człowieka od śmierci59. 

Nowe stworzenie – nowe życie w Chrystusie
„W Nim zostało wszystko stworzone” (Kol 1, 16). Przez grzech człowiek 

utracił wspólnotę z Bogiem, do której przez stworzenie został przeznaczony, 
jednakże pozostał „obrazem Bożym”. To nie grzech ma ostatnie słowo, lecz 
zbawcza wola Boga: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, 
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty 
zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3, 15). Od początku w strukturach naturalnych 
działa zbawcza wola Boża w Jezusie Chrystusie. Gdyż 

On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stwo-
rzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na 
ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, 
czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed 
wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On 
jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo 
we wszystkim. Zechciał bowiem (Bóg), aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby 
przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co 
w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża (Kol 1, 15-20). 

Głęboka jedność Stworzenia i Odkupienia ukazuje zbawcze działanie Trójcy 
Świętej, którego Pośrednikiem jest Słowo Wcielone. Albowiem 

Odkupienie – to nowe stworzenie w Chrystusie. Jest ono darem Boga, jest łaską, 
a równocześnie niesie w sobie wezwanie skierowane do człowieka. Człowiek musi 
współdziałać w dziele tego duchowego wyzwolenia, jakie sprawuje w nim Bóg przez 
Chrystusa. „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od 

58 KDK 13.
59 KDK 18.
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was, lecz jest darem Boga; nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił” (Ef 2, 8). Jeśli 
człowiek nie może przypisywać sobie samemu zbawienia, zbawczego wyzwolenia, 
które jest darem Boga w Chrystusie, to równocześnie też musi widzieć w tym 
darze nieustające źródło wezwania do czynów godnych takiego daru. Pełny obraz 
zbawczego wyzwolenia człowieka zawiera w sobie głęboką świadomość daru Boga 
w Chrystusowym krzyżu i zmartwychwstaniu odkupieńczym, a równocześnie świa-
domość odpowiedzialności za ten dar: świadomość zobowiązań natury duchowej 
i moralnej60.

W każdym wydarzeniu historyczno-zbawczym czynny jest Duch Święty. 
Jezus Chrystus za sprawą Ducha Świętego nie tylko istnieje, ale i działa. „Od-
kupienie dokonane przez Chrystusa, który nieustannie działa mocą swego 
Ducha Prawdy (Ducha Ojca i Syna: Ducha Prawdy), posiada swój wymiar 
wewnętrzno-osobowy, dotyczy każdego człowieka, równocześnie zaś posiada 
wymiar międzyludzki i społeczny, wspólnotowy i uniwersalny”61.

W Jezusie Chrystusie dokonuje się zjednoczenie odkupionych, communio 
sanctorum: 

On bowiem (Chrystus) jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] 
uczynił jednością, bo zburzył rozdzierający je mur – wrogość. W swym ciele pozba-
wił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów 
ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i [w ten 
sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, 
w sobie zadawszy śmierć wrogości (Ef 2, 14-16).

W Chrystusie, przez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, zostało 
przezwyciężone to, co przez grzech oddziela człowieka od Boga, człowieka od 
człowieka oraz człowieka samego w sobie: 

Oto definitywny wymiar „nowego stworzenia” i „nowości życia” w Chrystusie: 
wyzwolenie z podziału, „zburzenie muru” dzielącego Izrael od reszty. W Chrystusie 
wszyscy są „ludem wybranym”, bo w Chrystusie człowiek jest wybrany. Każdy czło-
wiek, bez wyjątku i różnicy, zostaje pojednany z Bogiem i – przez to samo – wezwany 
do udziału w odwiecznej Bożej Obietnicy Zbawienia i życia. Tak więc cała ludzkość 
jest stworzona na nowo, jako „człowiek nowy według Boga w sprawiedliwości i praw-
dziwej świętości” (por. Ef 4, 24). Pojednanie wszystkich z Bogiem przez Chrystusa 
ma stawać się pojednaniem wszystkich pomiędzy sobą: wspólnotowy i uniwersalny 
wymiar Odkupienia62. 

Wszyscy ludzie są wybrani przez Boga w Jezusie Chrystusie. Bo w Jezusie 
Chrystusie spełniły się wszystkie obietnice i w Nim „nadeszła pełnia czasu” (Ga 
4, 4). „Świat, który – jak wierzą chrześcijanie – z miłości Stwórcy powołany 

60 Jan Paweł II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela..., s. 465.
61 Ibidem, s. 466.
62 Ibidem.
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do bytu i zachowywany, popadł wprawdzie w niewolę grzechu, lecz został wy-
zwolony przez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, po złamaniu 
potęgi Złego”63.

Wymiar eschatologiczny
Cała egzystencja ludzka jest z Boga i cała zwraca się ku Bogu, a pełnię swoją 

znajduje w oglądaniu Boga twarzą w twarz: 
Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich 
dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których 
od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, 
aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych 
też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił 
– tych też obdarzył chwałą (Rz 8, 28-30).

Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to nowe stworzenie, początek 
nowego świata, w tym świecie. Prawdziwy eschaton otwierający rzeczywistość 
ostateczną i bezwzględną, „albowiem w tym wydarzeniu obwieszczono już 
«sąd» nad ludzkością i nad światem. Chrystus jest celem człowieka, centrum 
kosmosu i historii, i dlatego jest Życiem, Życiem wiecznym, czyli prawdziwym, 
dla jednostki i narodów”64.

Chrystus bowiem, Jego śmierć krzyżowa jest Odkupieniem (por. 1 Kor 6, 20; 
1 P 1, 18-19), wyzwoleniem z niewoli grzechu (por. Rz 7; J 8, 34-36), szatana 
(por. J 8, 44; 1 J 38), mocy tego świata (por. Ga 4, 3; Kol 2, 20), śmierci (por. 
Rz 8, 2).

Krzyż – znak zwycięstwa jest znakiem nadziei. Albowiem Jezus Chrystus 
ukrzyżowany i zmartwychwstały jest fundamentem naszej nadziei i sprawcą 
naszego zmartwychwstania, dawcą niezniszczalnego życia.

Tak więc 
od grobu Chrystusa historia dokonuje zwrotu i każda chwila przechodzi przez formę 
niepowtarzalnej śmierci i Zmartwychwstania Pana. Jednak warunkiem umożli-
wiającym to wypełnienie w Chrystusie, eschaton, jest tajemnica Trójcy Świętej. 
Kiedy miłość Ojca wywyższa Syna na swoją prawicę, wówczas chwała Zmartwych-
wstałego umożliwia ludzkości pełną gloria Dei, która od zawsze jest zawarta, choć 
ukrycie, w przedziwnym pięknie bytu. Duch, którego Jezus ukrzyżowany wydał na 
krzyżu, a po Zmartwychwstaniu przekazał swoim uczniom (J 2, 22), otwiera drogę 
umożliwiającą każdemu człowiekowi udział – i to od razu – w życiu Boga samego, 
w miłości między Ojcem i Synem. Skoro świat stworzony miał swój początek w łonie 

63 KKK 421; por. KK 2.
64 A. Scola, Osoba ludzka..., s. 393.
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trynitarnej miłości, to jego przeznaczeniem jest ponowne wkroczenie w tę tryskającą 
miłość, w której znajduje swoje wypełnienie65.

W Zmartwychwstaniu Jezusa okazuje się w sposób ostateczny kim jest Bóg. 
Ten, który ma władzę nad życiem i śmiercią, bytem i niebytem. Bóg, który jest 
Życiem i Dawcą życia, Miłością, Stwórczą Miłością oraz Wiernością, któremu 
należy całkowicie zawierzyć i oprzeć, i wtedy, gdy rozwiewają wszystkie ludzkie 
możliwości. 

Wiara w Zmartwychwstanie Chrystusa daje 
pewność, iż życie dane człowiekowi także w ciele śmiertelnym jest przeznaczone do 
ostatecznego wypełnienia. W tym kontekście można rozumieć własną śmierć jako 
narodziny (dies natalis) otwierające nas na posiadanie Boga i spełniające wymogi 
typowe dla stworzeń w najwyższej nadziei na zmartwychwstanie ciał (por. 1 Kor 15, 
35nn). Śmierć jednostki, dzięki zwycięstwu Ukrzyżowanego, nie jest już „czystym 
zniknięciem”, ale prawdziwym narodzeniem w odwiecznym objęciu Ojca (por. 
Łk 23, 43). Nasza śmierć zawiera w sobie podobieństwo śmierci, tragizm, który 
może wywoływać opór, bunt, ale pod tym podobieństwem kryje się już prawdziwe 
życie. Można powiedzieć wraz z Pawłem, że żyjemy „radośni w boleściach” (2 Kor 
6, 10) i że staliśmy się zdolni przeżyć naszą egzystencję jako ćwiczenie się naszej 
wolności. Nasze cierpienie dopełnia w ten sposób to, „czego brakuje cierpieniom 
Chrystusa” (Kol 1, 24): obiektywnie nie brakuje niczego Odkupieniu, niczego poza 
naszą wolnością, a w końcu poza całkowitym ofiarowaniem nas samych w śmierci 
– w Nim. Doświadczenie śmierci tylu naszych braci i sióstr, a zwłaszcza świętych, 
pozwala nam poznać konkretnie to, co zawiera w sobie zwycięstwo Chrystusa – dla 
naszej śmierci66.

I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i za-
mieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich 
oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już 
(odtąd) nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Zasiadający na tronie: 
Oto czynię wszystko nowe (Ap 21, 3-5).

I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, 
a jego lampą – Baranek (Ap 21, 23).

* * *
„Antropologię teologiczną powinno się więc kształtować w ten sposób, by 

ścisła więź między wiarą a Objawieniem uwidoczniała się jako coś wewnętrznego 
w każdym momencie jej konkretyzowania”67. Albowiem „Biblia nie jest przede 
65 Ibidem, s. 393-394.
66 Ibidem, s. 394.
67 Ibidem, s. 44.
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wszystkim wizją, jaką człowiek ma o Bogu, lecz widzeniem, jakie Bóg ma o czło-
wieku. Biblia nie jest teologią człowieka, lecz antropologią Boga, który zajmuje 
się człowiekiem i tym, czego on wymaga, bardziej, aniżeli samą naturą Boga”68.

Antropologia teologiczna jest bowiem prawdą o człowieku i jego przezna-
czeniu. „Mówi Ten, który o tym świadczy: «Zaiste, przyjdę niebawem». Amen. 
Przyjdź, Panie Jezu! Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!” (Ap 22, 20-21).

Słowa klucze: Bóg, Stworzyciel, Trójca Święta, stworzenie, mężczyzna i ko-
bieta, grzech, Jezus Chrystus, miłość, przebaczenie, miłosierdzie, Odkupienie, 
zbawienie, antropologia, eschatologia.

Bibliografia:
1. Augustyn, De civitate Dei, XI,24.
2. Augustyn, Tract. In Joh. 20.9.
3. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis.
4. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est.
5. Grzegorz Wielki, Hom 34 in evang 8.
6. Heschel A. J., Uomo non e solo, Milano 1970.
7. Ignacy z Antiochii, List do Magnezjan.
8. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris consortio.
9. Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini.

10. Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem.
11. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Libreria Editrice Vaticana 1986.
12. Jan Paweł II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Libreria Editrice Vaticana 1989.
13. Leon I, Ep. „Quam landebiliter” ad Turib. Ep. Astur (21.07.447), DS 285.
14. Ordo Romanus baptismalis (XI w.), DS 30, BFn IX,4.
15. Scheffczyk L., Schöpfung als Heilseröffnung. Schöpfungslehre, Aachen 1997.
16. Scola A., Osoba ludzka. Antropologia teologiczna, Poznań 2005.
17. Sobór Florencki, Decretum pro Jacobitis (1442 r.), DS 1333.
18. Sobór Laterański IV, De fide catholica (1215 r.), DS 800, BFn IV 33.
19. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et spes.
20. Tomasz z Akwinu, S. th.
21. Tomasz z Akwinu, Scriptum de Sententiis. Liber primus.
22. Tomasz z Akwinu, Scriptum de Sequentiis. Liber primus.
23. Tomasz z Akwinu, Questiones disputate de Potentia Dei.

68 A. J. Heschel, Uomo non e solo, Milano 1970, s. 135.



ks. Dominik Kubicki
UAM Poznań

NAUKOWY OBRAZ ŚWIATA I JEGO 
OPIS A GLORIA ŻYCIA – CZŁOWIECZE 

SPEŁNIANIE SIĘ W JESTESTWIE
W sprawie rozważenia zakwestionowania 

postmodernistycznej antropologii filozoficznej 
i nakreślenia wyzwań antropologii teologicznej

SCIENTIFIC IMAGE OF THE WORLD AND ITS DESCRIPTION AND 
THE GLORY OF LIFE – HUMAN FULFILLMENT IN THE BEING. 

On the questioning of postmodern philosophical anthropology 
and sketching new challenges of theological anthropology

By enhancing the overcome through the concept of theology as faith in statu 
scientiae determinism of the choice between modernism and anti-modernism, 
the author draws its capabilities of critical reflection on the Word manifesting 
itself in history. By arguing that there is uniformity of the design of reflection 
on human oecumene in physis of reality and “readable” sense of the Word mani-
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anthropology against a wide range of theological anthropology.
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W postnowoczesności, którym to paradygmatem rozpoznaje się obecną 
współczesność społeczeństw globalnego świata, można jeszcze spotkać teologa 
– i to zapewne niejednego, nie tyle nierozróżniającego, co niedostrzegające-
go żadnej różnicy pomiędzy opus teologicznym św. Tomasza z Akwinu, czyli 
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Summa Theologiae, (Suma Teologii), Summa contra Gentiles, a Akwinatową 
koncepcją teologii jako wiary in statu scientiae. Aby zilustrować istotne rozróż-
nienie pomiędzy koncepcją naukową, według której twórczo czynimy refleksję 
teologiczną a materialnym wytworem refleksji: przedmiotu refleksji uchwycone-
go inteligibilnie i odwzorowanego w treści zredagowanego tekstu naukowego, 
pozwolimy sobie przywołać wydarzenie doniosłego sporu w kwestii narodów. 
Miał on miejsce w początkach XX stulecia, a wydarzył się pomiędzy dwoma 
znamienitymi dominikanami: Jeanem Grendtem i Jackiem Woronieckim.

Współczesny Woronieckiemu, znakomity teolog, Luksemburczyk – Grendt 
stanął na stanowisku, że państwo ma prawo zmuszać ludzi – jak określał: „łagod-
nymi środkami” – do zmiany języka i obyczajów narodowych. Jako znamienity 
tomista wywodził swe tezy wprost z opus Akwinaty. Akwinatowe tezy należało 
jedynie odwzorowywać w życiu społecznym, funkcjonujących europejskich 
społeczeństw. Autor Katolickości tomizmu1, podejmując intelektualny spór z ta-
kimże stanowiskiem – nie tyle Grendta, ale poglądem wszystkich ówczesnych 
teologów pokroju Grendta, podniósł natomiast – jako jeden z pierwszych we 
własnym środowisku zakonnym, będącym jednocześnie przecież środowiskiem 
duchowym Akwinaty – postulat porządnego myślenia (intelektualnego) 
o nowych zjawiskach społecznych, wychwytywanych z wydarzającej się rzeczy-
wistości, a stanowiących nowe zagadnienia dla intelektualnych przemyśleń. 
Konkretnie, dostrzegł wydarzające się na jego oczach życie społeczne zrzeszeń 
cywilizacyjnych w organizmie państw – ówcześnie nowo kształtujących się 
narodów; włoskiego i niemieckiego. I jako intuicyjnie przeczuwający zamysł 
teologiczny Akwinaty rozumiał bardziej dojrzale niż inni już wówczas potrzebę 
teologicznej refleksji nad tym nowym społecznym zjawiskiem. Nie mogła bo-
wiem sobie z tym poradzić teologia w jej neoscholastycznej postaci, jaka była 
udziałem okresu potrydenckiego Kościoła, a zwłaszcza XIX stulecia2 i czasu, 
w którym wydarzyła się rzeczona dysputa.

Zauważmy zatem doniosłość owego zwrotu w dziedzinie teologii, do którego 
Woroniecki jako jeden z pierwszych się przyczynił. Intuicyjnie bowiem sformu-
łował refleksję w perspektywie teologii jako nauki w sensie Akwinaty. W prze-
ciwieństwie do niego znakomita większość ówczesnych francuskojęzycznych 
tomistów nie była w stanie uchwycić, co się wydarza w teraźniejszości, jaka 
była ich udziałem. Literalnie bowiem wczytywali się w treści opus Akwinaty 
i próbowali życie społeczne – i szerzej ludzkie – postrzegać i wartościować we-
dług tychże treści i opisów. I ponieważ za czasów św. Tomasza nie postrzegano 

1 Zob. J. Woroniecki, Katolickość tomizmu, Lublin 1924.
2 Zob. m.in.: D. Kubicki, Poszukiwanie projektu teologii katolickiej opartej na realizmie Słowa 

objawionego w dziejach, Poznań 2004. 
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kategoriami narodu wspólnot państwowych – a w pewnym sensie nie było 
narodów, więc jeszcze w latach 20. XX stulecia Grendt i podobni mu tomiści 
nie tyle, że nie rozumieli, czym jest naród jako nowo wykształcona rzeczywistość 
społeczna, ale nie byli w stanie uchwycić nowego zjawiska i podjąć nad nim 
teologicznej refleksji. Pozostawali więc – jak można by przyrównać – podobnie 
do aplikujących w życiu przepisy faryzejskie w czasach nowotestamentowych. 
Na tymże przykładzie wyraźnie widać zwrot, jaki dokonał się w teologii kato-
lickiej w połowie XX wieku – po tzw. kryzysie modernistycznym.

Oczywiście odnowa teologiczna z ok. połowy XX stulecia szczęśliwie ominęła 
determinizm wyboru pomiędzy modernizmem a antymodernizmem3, który 
w myśli filozoficznej – niekiedy należałoby określić mianem pseudofilozoficznej 
– przyjął postać postnowoczesności. Teologia zaś – ta, oczywiście, niepróbująca 
podpierać się filozofią postnowoczesną – odnalazła swą żywotność. Ze wspar-
ciem metody historyczno-krytycznej podjęta została refleksja nad renesansem 
XIII stulecia, której badawczym rezultatem było podane na wstępie rozróżnienie 
koncepcji i teologicznego opus. Refleksja teologiczna, jeżeli tylko osadza się na 
koncepcji teologii jako wiara in statu scientiae, nie musi więc udowadniać swe-
go naukowego statusu. Wznoszona na niej antropologia teologiczna również. 
Natomiast nie jest to udziałem postmodernistycznej antropologii filozoficznej. 

Usiłując w bliżej nieokreślonym sensie kreować rzeczywistość społeczną, 
antropologia filozoficzna faktycznie odnajduje się w sytuacji pseudofilozofii. 
Zresztą jest to problem całej filozofii nowożytnej – od XVII wieku poczynając. 
Współcześnie rozpoznaliśmy bardziej niż na przełomie stuleci XIX i XX, że agre-
sywna filozofia empiryczna, opisując świat fizyczny i uznając zarazem rzeczywi-
stość wyłącznie w wymiarze mechanicystyczno-deterministycznym czy materia-
listyczno-pozytywistycznym, pozwoliła na wypracowanie podstaw antropologii 
filozoficznej. Oczywiście, owa antropologia nie naniosła już poprawki w swej 
strukturalnej konstrukcji, postulowanej przez fakt czy wynikającej z tego, że try-
umf pozytywizmu i materializmu okazał się pozorny. Bowiem począwszy od ok. 
połowy XIX stulecia coraz więcej zjawisk ujawniało swą dogłębną sprzeczność 
z opisem świata „takim, jakim jest” – mechanicystyczno-deterministycznym.

Retoryczne jest więc pytanie, czy antropologia filozoficzna nie stoi przed 
wyzwaniem imperatywu odnalezienia swej naukowości. Zmuszeni więc je-
steśmy postawić tezę, że dopiero, kiedy nabierze mocy bezinteresownego 
twórczo poznawania i wyjaśniania physis, będzie w stanie służyć człowie-
czym oikoumene4. Na chwilę obecną każde jej opieranie się na jakimkolwiek 
3 Zob. ibidem.
4 W wyrażeniu przywołujemy [człowiecze] oikoumene („zamieszkujący”), wyróżnione i roz-

różnione od wszystkiego „pozostałego” w physis („przyroda”, „natura”) przez starożytnych 
Hellenów.



149ks. D. Kubicki, Naukowy obraz świata i jego opis a gloria życia – człowiecze spełnianie się...

mechanicystyczno-deterministycznym opisie ludzkich oikoumene zagraża 
prowadzeniem całych społeczeństw i poszczególnych ludzkich podmiotów 
do działań bezcelowych i moralnie bezwartościowych. Nie ma więc żadnych 
podstaw, aby teologia bądź antropologia teologiczna próbowała dostrzegać 
w innowacyjnej kreatywności postmodernistycznej antropologii filozoficznej 
jakiekolwiek wyzwania dla rozwoju swych badawczych perspektyw. 

Imperatyw zakwestionowania postmodernistycznej 
antropologii filozoficznej 

Ten pierwszy etap rozważań rozpoczniemy od sformułowanej intuicji, która 
jest udziałem niemal każdego badacza: nie tylko teologa. W postmodernej 
teraźniejszości problemem jest zrozumiałość używanych wyrażeń i pojęć, swo-
istej nowomowy, której sens semantyczny okazuje się nieuchwytny, gdyż jej 
innowacyjne wyrażenia, nie wykazują żadnych odniesień do pojęć, jakie w po-
szczególnych dyscyplinach nauki zostały wykształcone przez pokolenia – i to 
wspólnym intelektualnym wysiłkiem. Już same wyrażenia, jak, np.: antropologia 
filozoficzna z nowomową postmoderności: konstrukt społeczny, naturalizacja 
idei człowieka, kryptoteologiczna natura nauk społecznych itd. powodują czy 
wręcz wywołują olbrzymi „zawrót” głowy i zarazem onieśmielają w jakimkol-
wiek angażowaniu się w bardziej dogłębną lekturę tychże treści. Inny „zawrót” 
głowy wywołuje konstrukcja wewnętrznych uzasadnień, czyli tez i wniosków 
pomodernej antropologii filozoficznej, jak i osadzanej na niej antropologii 
teologicznej. Potęguje dramat sytuacji fakt, że współcześnie uprawiający naukę 
„specjalizują” się – w określonych dyscyplinach – i to nawet w nauce teologicz-
nej. Zachodzi więc jakby aksjomatycznie nałożona przeszkoda w weryfikacji 
tego naukowego dokonania. 

Może się wydawać, iż w istocie nie mają żadnego znaczenia takie lub inne 
dywagacje, np. ze strony współczesnej, postmodernistycznej antropologii filo-
zoficznej, która w trybach kreatywnie wykształconych aksjomatów dokonała 
niemal skutecznego przekształcenia człowieka, osoby rozpoznającej imperatyw 
swego spełnienia się w „jestestwie” w oikoumene jako kontekście społecznym, 
stanowiącym istotne osadzenie życia i rozwoju (moralnego, osobowościowego, 
intelektualnego, religijnego itd.) człowieka. Ale przecież od historycznego faktu 
„teoretycznej” inteligibilności5, jakie stało się udziałem starożytności greckiej 
(helleńskiej): Jończyków i Pitagorejczyków, a finalnie Ateńczyków,6 myślenie 
europejskiego kręgu kulturowego ma jednoznacznie określony przedmiot. Jest 
5 W sensie greckiego theoría (w pierwotnym znaczeniu wyrazu). 
6 Dopowiedzmy – dopełniające się postacie myślenia intuicyjnego i myślenia dyskursywne-

go, zaangażowane zostały w trud poznania rzeczy niejawnych z natury i to trud podjęty 
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nim oikoumene wyróżnione w physis i zarazem odróżnione od niego – chciałoby 
się dopowiedzieć: jako będące, naznaczone i stworzone na obraz i podobieństwo 
Stwórcy (por. Rdz 1, 26). Oczywiście, inną kwestię stanowi deformacja tego 
niepowtarzalnego wobec innych mateczników cywilizacyjnych poznawczego 
trudu bezinteresownego kontemplatywnego „oglądu” physis. Owa deformacja 
przyjmowała w dziejach postacie różnych ideologii. W swej istocie nie uzna-
wały one rezultatów myślenia jako przedmiotowo zorientowanej inteligibilnej 
refleksji. Zaś same nie przekładały się na realia życia, pozostając czymś schema-
tycznym czy wręcz „teoretycznym” – oczywiście w sensie przeciwnym greckiego 
wyrażenia: theoría. Tymczasem według wręcz rewolucyjnego w starożytności 
przedsięwzięcia Jończyków poznanie niemal warunkuje każde działanie; fałsz 
czy błąd w poznaniu nieuchronnie inicjuje (resp. wywołuje) bezcelowe dzia-
łania – działania moralnie nikczemne7. Współcześnie pozostajemy bardziej 
niż kiedykolwiek w dziejach świadomi, że myśl filozoficzna i sama filozofia 
(w sensie „mądrości rozumu”) ma zasięg przede wszystkim społeczny. Z jej 
pomocą przecież i zarazem na założeniach określonego konceptu filozoficz-
nego, a niekiedy nawet projektu ideologicznego, tworzymy teorie polityczne, 
gospodarcze, moralne i prawne – a także teorie, dotyczące religii bądź sztuki 
jako takiej: estetyki itd. Dzieje tego projektu filozoficznego myślenia – począw-
szy od Śródziemnomorza poprzez łaciński Zachód frankijski i jego mutację: 
nowożytność europejską, aż po cywilizacyjności: zaatlantycką i australijską8 – 
nie wykazywały jednorodnego i jednostajnego rozwoju. Różnie toczył się spór 
o to, jak filozofować, czym jest filozofia, czy filozofia jest w ogóle potrzebna, 
zwłaszcza w postaci tzw. filozofii analitycznej. Ale trudno zaprzeczyć, iż postęp 
w rozumieniu poznawczego przedsięwzięcia bezinteresownego „oglądu rze-
czywistości” dokonywał się również przez błędne ścieżki. Wystarczy bowiem 
prześledzić etapy wykształcenia się metody historyczno-krytycznej czy wielu 
innych inteligibilnych instrumentariów, bez których nie możemy się obejść 
w kształtowaniu kontemplatywnego oglądu physis – kontemplacji sięgającej 
ostatecznych przyczyn świata osób i rzeczy. 

Zdumienie budzi zaistniała jakoby konfrontacja antropologii teologicznej 
i antropologii filozoficznej. Skąd ona się wzięła? Z czego wynikła? Nieodpar-
cie bowiem ma się wrażenie, iż konfrontacja obu antropologii stanowi jakby 
zmutowaną postać nieodległego przeciwstawiania nauki wierze i wiary nauce. 

(i zarazem imperatywnie podejmowany) bezinteresownie, jakby z wrodzonej człowiekowi 
potrzeby – tej samej, która uprzednio zrodziła mowę i umiejętność pojęciowego myślenia.

7 Por. H. Kiereś, Trzy socjalizmy. Tradycja łacińska wobec modernizmu i postmodernizmu, 
Lublin 2000, s. 5.

8 Czyli jako child-civilization (w sensie Zachodu zaatlantyckiego i australijskiego) w odnie-
sieniu do mother-civilization (łacińskiego Zachodu, mediewalnego Christianitas).
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Czyżby zatem obie pozostawały w nowym stadium oświeceniowej konfron-
tacji i w pozycjach wzajemnego wykluczenia? Ale zauważmy – nawet, kiedy 
antropologia teologiczna dostosuje się do perspektywy założeń antropologii 
filozoficznej, określiwszy swe zmutowanie „podjęciem wyzwania” ze strony 
współczesnej antropologii, nie ulegnie zmianie jej sytuacja oświeceniowego 
rozdziału, sprzeczności dziedzin czy dyscyplin, jakie reprezentują. Inaczej, 
nie zostanie rozwiązana istota kontrowersji europejskiej nowożytności, wpro-
wadzona fideizmem Lutra (w uproszczeniu), a następnie utrwalona na całą 
nowożytność i postmoderność koncepcją podmiotowego „Ja” Kartezjusza, 
ustanawiającego i zarazem poddającego świat nie-„Ja” wszelkim działaniom 
kreatywnym.

W istocie ma się wrażenie, jakbyśmy współcześnie nadal toczyli oświeceniowy 
spór w wymiarze dekadencji, jaką stanowi obecna postnowoczesność i tkwili 
w nierozwiązywalnym dylemacie sprzeczności nauki i wiary. Jednocześnie można 
odnieść wrażenie dojmującego intelektualnego rozczarowania, że nie zostały 
uwzględnione najnowsze rezultaty badań – i to zarówno nad deformacją myśli 
nowożytnej, czyli oświeceniową i pooświeceniową, wraz z jej konsekwencją, 
nowożytnym modernizmem i obecnym postmodernizmem, jak i nad deformacją 
Akwinatowej teologii jako wiary in statu scientiae. Ta ostatnia stanowiła defor-
mację, która w dobie reformy luterańskiej Kościoła, opartej na sola Scriptura, 
sola fides i sola gratia, spowodowała kształtowanie się potrydenckiej teologii 
katolickiej, wyłącznie jako refleksji antyprotestanckiej. W sposób szczególny 
zaś płodnie i dogłębnie rozwinęła się w postaci neoscholastycznej koncepcji 
teologii, a więc teologii jako „metafizyki” Boskiego Absolutu (resp. Bytu) aż do 
słynnego kryzysu modernistycznego z początków XX stulecia. Zatem, wszelka 
próba rozważania rozbieżności stanowisk pomiędzy antropologią filozoficzną 
a antropologią teologiczną dowodzi przede wszystkim niewiedzy co do rezultatu 
odnowy teologicznej z pierwszej połowy XX stulecia, której pierwszorzędnym 
i najważniejszym owocem było swoiste „zrehabilitowanie” i przywrócenie teo-
logii jako wiary in statu scientiae Akwinaty inteligibilnej wielkości, zapoznanej 
stuleciami. Jednak przyczyny schyłku mediewalnej Christianitas (w uprosz-
czeniu) przesłoniły – pośród wielu unikalnych osiągnięć – także dostrzeżenie 
doniosłości koncepcji teologii św. Tomasza z Akwinu. Dopiero współcześnie 
– w dojrzałym stosowaniu w badaniach nad dziejami przeszłości nowo wykształ-
conej w końcu XIX stulecia metody historyczno-krytycznej – w pełni zdaliśmy 
sobie sprawę z renesansu cywilizacyjnego XIII stulecia, a w nim bezpowrotnie 
utraconych możliwości całkiem odmiennej perspektywy rozwoju, niż ta, która 
zdominowała nowożytność europejską9.
9 Odnowa filozoficzno-teologiczna (w uproszczeniu) z ok. połowy XX stulecia uprzytomniła 

teologom niezwykłość przełomu, jakim w dość jednolitym nurcie zachodnio-europejskiej 
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Powróćmy do rozważanej kwestii. Załóżmy, iż klasyczna antropologia teolo-
giczna – wraz z jej charakterystyką zasadniczych osadzeń10 – wykazuje rzetelność 
założeń, a sformułowane konkluzje zasadność i zarazem poprawność meto-
dologiczną. Czyżby zatem antropologia filozoficzna była skłonna uwzględnić 
ów badawczy rezultat antropologii teologicznej – i nie tyle w formułowaniu 
swych konkluzji, ale przede wszystkim w przemyśleniu założeń, na których się 
wzniosła i ukształtowała swe strukturalne „założenia”?

Oczywiście, naukę i badania naukowe posuwają naprzód różne procesy 
– i to nie tylko falsyfikacje ustanawianych teorii, ale także skuteczne próby 
wypracowywania rozwiązań poza narzucającymi się imperatywami dwóch 
przeciwstawnych – czyli podobnych do rozwiązania, jakie stało się udziałem 
odnowy teologicznej XX stulecia, uchylającej imperatyw modernizmu bądź 
antymodernizmu. Owszem, rozumiemy podążanie teologii do poznania niemal 
w szczegółach misterium Boskiego Przedmiotu, ale jej „konfrontacja” z antro-
pologią filozoficzną nie wydaje się potrzebna, skoro ta ostatnia osadza się na 
błędnych podstawach.

Przywołana ocena wobec podstawy antropologii filozoficznej wynika z „posie-
wu” koncepcji rozdwojonego homo cartesianus w rozmaitych jej fragmentach i zło-
żeniach nowożytnych dyscyplin, który poważnie zaważył na pozytywistyczności 

myśli filozoficznej było przedsięwzięcie Akwinaty, nawiązującego do Arystotelesa w wy-
kształceniu podstaw realistycznej metafizyki na bazie pojęcia bytu. Powodowało ono 
i zarazem umożliwiło rozpoznanie, że przedmiotem metafizyki (w koncepcji Akwinaty) 
jest byt jako rzeczywiście i konkretnie istniejący. Tego najbardziej istotnego novum filo-
zofii Tomaszowej, włączającego istnienie w badania metafizyczne, traktującego je jako 
ostateczny akt istoty (actus essentiae) i ujmującego Boga jako samoistne istnienie (ipsum 
esse subsistens) nie zrozumieli uczniowie i słuchacze św. Tomasza, a może i on sam nie 
zdawał wystarczająco sobie sprawy z ogromu perspektyw koncepcji, jaka stała się jego 
udziałem (por. S. Swieżawski, O niektórych przyczynach niepowodzeń tomizmu, w: idem, 
Rozum i tajemnica, Kraków 1960, s. 198-199). W konsekwencji, z jednej strony, niemal 
dwa stulecia później ideologicznego potraktowania teologicznego dzieła Akwinaty jako 
doktryny spinającej późnośredniowieczną Christianitas, m.in. przed zagrożeniami z ze-
wnątrz (imperia osmańskie, tureckie), zapoznając, że twórczość św. Tomasza z Akwinu, 
jako konkretny fakt historyczny, wyrosła ze scholastyki i pozostaje, jako dzieło XIII 
stulecia, tworem scholastycznym, zaś z drugiej strony także niewłaściwego sprzęgnięcia 
metafizyki tomistycznej z arystotelizmem, które ujemnie odbiło się nie tylko na samej 
metafizyce, ale i na scalonej z nią teologii aż po współczesność, a przynajmniej po odnowę 
teologiczną z pierwszej połowy XX stulecia, która „naukowo” funkcjonowała w postaci 
metafizyki Boskiego Absolutu, uzurpując sobie miano nauki (w sensie mediewalnej 
koncepcji i koncepcji nauki Akwinaty).

10 Klasyczna antropologia teologiczna poruszała się w przestrzeni wyznaczonej przez trzy 
fundamentalne założenia: prawdę o stworzonym charakterze istnienia, (zbiorowego 
i indywidualnego) doświadczenie grzechu oraz nowo testamentową nowinę o przybraniu 
człowieka na dziecko Trójjedynego Boga dokonane w Chrystusie i Duchu Świętym.
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myśli europejskiej ostatnich stuleci11. Zresztą jest wyraźnie zauważalne, że kon-
cepcja podmiotowego „Ja” i świata nie-„Ja” Descartesa – zamiast wznosić 
solidną podstawę i to inteligibilną koncepcyjnie przybliżającą próbę poznania 
ostatecznych przyczyn rzeczywistości physis i wyjaśnienia świata (kosmos), „su-
geruje” czy wręcz postuluje (całkiem swobodne) kreowanie świata. Upoważnia 
do tego nowożytnych myślicieli rozpoznając świat nie-„Ja” owym cieniem świata 
Platońskich Idei12. Ale nie powyższe błędy w rozpoznaniu i fałsze w osadzeniu 
koncepcji nowożytnej stały się imperatywem zejścia z pola krytyki i odmiany, 
lecz postmodernizm jako taki. Odnieść można wrażenie, że wobec imperatywu 
moderności i postmoderności, a jeszcze głębiej – imperatywu nowożytności 
i anty-nowożytności, które nieubłaganie postawiło XIX stulecie jako wiek 
anomalii – przez dokonane w nim odkrycia m.in. geometrii nieeuklidesowej – 
antropologia filozoficzna próbuje ominąć udzielenie odpowiedzi na najbardziej 
zasadnicze antropologiczne kwestie. Wydaje się, że czyni to z pomocą bliżej 
nieokreślonej innowacyjności, usiłując odmienić swą dotychczasową postać. 
Rozpoznając ludzki podmiot jako konstrukt społeczny usiłuje zyskać na czasie 
aż do chwili, kiedy rozpozna się jej mutację, przeobrażenie i ponownie zakwe-
stionuje zasadność jej założeń. Ale, oczywiście, powyższe nie jest udziałem 
wszystkich antropologów filozoficznych.

Kwestię antropologii filozoficznej moglibyśmy postawić w innej perspektywie. 
Czyżby antropologia filozoficzna stanęła przed podobnym problemem, jaki był 
udziałem fizyki z przełomu stuleci XIX i XX? Przypomnijmy. Wiek XIX okazał 
się stuleciem anomalii. Uprzedni, niemal na dwa stulecia rozciągający się triumf 
materializmu i pozytywizmu, powodowany nowożytną filozofią empiryzmu (po-
cząwszy od XVII stulecia), okazał się wyłącznie pozorny. Dziewiętnastowieczni 
badacze byli świadkami, jak coraz więcej zjawisk nie zgadzało się z „opisem 
świata takim, jakim jest”, czyli mechanicystyczno-deterministycznym, jak to 
postulowała fizyka (w sensie Newtonowskim). Odkryto geometrie nieeuklide-
sowe. Okazało się, iż podważyły one niewzruszone przekonania wyznawców tzw. 
świata naukowego, wzniesionego na koncepcji prawdy rozłączonej od kontekstu 

11 Por. S. Swieżawski, Przedmowa, w: św. Tomasz z Akwinu, Traktat o Człowieku, Summa 
teologii, I, 75-89, przełożył i opracował S. Swieżawski, Kęty 2000, s. XII.

12 Kartezjańskie cogito ergo sum („myślę, więc jestem”) powinno raczej brzmieć: myślę, więc 
nie jestem. „Wszyscy wprawdzie jesteśmy przeświadczeni, że aby istniało myślenie, musi 
istnieć myślący – ale skoro zaczęło się powątpiewać we wszystko, nawet w prawdy mate-
matyczne, to i ta może budzić wątpliwość. Z Kartezjańskiego punktu widzenia nie mamy 
żadnego prawa twierdzić, że tak jest. Cogito dowodzi więc tylko tego, że jakieś myślenie 
istnieje – z tym, że tu słowo «istnieje» oznacza jedynie, iż snują się nam w świadomości 
takie czy inne treści. Wniosek na egzystencję, na istnienie myślącego nie ma żadnego 
uzasadnienia” (J. M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawo-
wych pojęć filozoficznych, tłum. B. Białecki, Warszawa 1986, s. 23).
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wiedzy normatywnej; koncepcji prawdy – opisie rzeczywistości zewnętrznej, 
zasadzającej się na korespondencji między zdaniami opisującymi świat a samym 
światem. Po rewolucjach teorii Einsteinowskich i po spontanicznym wykształce-
niu się licznych postaci tzw. Nowej Fizyki zniweczony został nie tylko cały świat 
Newtonowskiej fizyki, ale i koncepcji prawdy – prawdy fizycznej, ukształtowanej 
i urobionej na podobieństwo światopoglądu materialistycznego i naukowego.

Otóż Nowa Fizyka wdała się w spekulacje; niektóre jej odmiany postulują, 
iż świat wykazuje jedenaście wymiarów. Zapytalibyśmy: dlaczego akurat tyle. 
Dlatego, iż takowa ilość wymiarów pozwala otrzymać elegancki model ma-
tematyczny całego Wszechświata. A bardziej konkretne pytania, dostarczają 
nam jedynie odpowiedzi ze strony myślicieli Nowej Fizyki, że chodzi o kryte-
rium koherencji matematycznej i (tzw.) elegancję równań. Lecz najbardziej 
podstawowa kwestia nie została rozstrzygnięta, czy tenże twór matematyczny 
– twór mający wyrażać nasz świat, który ma jedenaście wymiarów może być 
kiedykolwiek skonfrontowany z kryteriami prawdy – tymi kryteriami, które 
określają rzeczywistość nas opisującą.

W tym kontekście wyrażamy obawę, iż podobnie ma się z antropologią filo-
zoficzną, którą dość słusznie można by określić przymiotnikiem postmodernej, 
czyli postmodernistyczną antropologią filozoficzną. Czyżby w dominującej 
współcześnie części nie próbowała się wznosić na innowacyjnych pojęciach: 
na bliżej niedoprecyzowanych konstruktach, na niejednoznacznych wyraże-
niach, sięgając do niedookreślonych terminów, aby sprawić jedynie złudzenie 
wyrażania czegoś, aby jedynie przesunąć w czasie moment prawdziwościowej 
weryfikacji swych koncepcji? Czyżby zatem nie próbowała wznosić na błędnym 
osadzeniu nowych koncepcji, wcale nie przejmując się, iż należałoby zbadać 
i przebadać nośność fundamentu – tak, jak konstrukcję budowli, np. „drapacza 
chmur”?

Powróćmy na chwilę do Kartezjańskiej koncepcji człowieczego „Ja”, impli-
kującej „świat” „wszystkiego”, co stanowi nie-„Ja”13. Zanadto uwydatniając 
nowość tegoż zwrotu dla europejskiej myśli filozoficznej, zbywa się jednocześnie 
wartość tego, co zbytnim naciskiem hellenistycznej wersji orientalnej kultury 
skłaniało się ku swemu schyłkowi. Niezbędne jest uwydatnienie ówczesnej 
tragedii intelektualnej, wynikającej z rozpoznania, że koncepcja „Ja” nie 
tyle zburzyła przednowożytny świat (świat intelektualny – w uproszczeniu), 
co wykształciła nowy w dezintegracji starego. Bezsprzecznie zaś co najmniej 
przełamała ludzkie społeczności na tych, którzy w intelektualnej koncepcji 
mediewalnego Christianitas próbowali się nadal odnaleźć i na tych, którzy, 
pomimo nieuchwycenia istoty przedsięwzięcia Akwinaty, ufnie tkwili w świecie 
13 Por. D. Kubicki, Ideologia liberalizmu a ponowoczesność, w: Teologia wobec nurtu ponowo-

czesności, K. Góźdź, J. Chyła, S. Kunka (red.), Pelplin 2012, s. 87-118.
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kultury myśli greckiej i myśli chrześcijańskiej, uparcie rozpoznając istniejący 
dualizm bytu – sferę wartości transcendentnych i istniejący świat wartości 
ludzkich, jako „cień” tych pierwszych, ale pozostający doskonałym odwzorowa-
niem oryginału. Zatem koncepcja cogito Descartesa upowszechniła w kulturze 
europejskiej silne rozpoznanie, iż stworzenie w niczym nie partycypuje, gdyż 
to człowiek-Ja „ma” Boga, a nie odwrotnie14.

Ale przywołajmy także niektóre pozostałe błędy poznawcze w refleksji na-
ukowej, przesądzająco decydujące o skrzywieniu myśli naukowej.

Podnieśliśmy już nierozpoznane w renesansie XIII stulecia Akwinatowe 
wykształcenie podstaw realistycznej metafizyki na bazie pojęcia bytu, konse-
kwentnie powodujące rozpoznanie, że przedmiotem metafizyki (w koncepcji 
Akwinaty) jest byt jako rzeczywiście i konkretnie istniejący15. Ważność tejże 
kwestii spowodowała w nowożytności europejskiej rozumienie metafizyki jako 
dziedziny tworów i pojęć „wydumanych” – w sensie rzeczy i kwestii w żaden 
sposób nieprzystających do praktyki życia i pragmatyki. Należy zatem podnieść, 
że konsekwencją tego nie dość świadomego „przeoczenia” – czy lepiej niedo-
cenienia wagi ważności „odkrycia” u samego Akwinaty i „spadkobierców” jego 
opus – było nie dość wystarczające uwydatnienie, że nadprzyrodzoność kształ-
tuje chrześcijańską egzystencjalność i spełnianie się niepowtarzalnej osoby w jej 
„jestestwie”. Wolno sądzić, że właśnie wskutek tegoż zdeformowania – także 
pod wpływem sztywnego arystotelizmu – myśl teologiczna czasów Kajetana 
i Suáreza i także ich własna refleksja teologiczna doznała nieuniknionego 
skrzywienia.

Henri de Lubac dowodnie wykazał, że wielu pisarzy chrześcijańskich XVI 
stulecia nie tylko głosiło hipotetyczną możliwość „stanu czystej natury”, ale 
pozostawali przekonani, iż wszelka refleksja o człowieku i zarazem o jego 
przeznaczeniu (w sensie nadprzyrodzonego powołania) powinna wyłącznie 
inicjować się i osadzać na uwzględnieniu tegoż „stanu natury czystej” jako 
nieustannego kryterium16. Jak współcześni teologowie-badacze dziejów dok-
tryn chrześcijańskich zauważyli – takim potraktowaniem skutecznie utracono 
poczucie jedności zamysłu Stwórcy – tak bardzo charakterystycznego dla myśli 
patrystycznej i wczesnośredniowiecznej. 

Ponadto powyższe postawiło teologię w dość trudnej sytuacji. Uniemożliwiło 
jej badawcze uchwycenie i zarazem wyrażenie głębi wiary i jej zasadniczego 
14 W odniesieniu do powyższego zapytalibyśmy retorycznie, czy odpowiedzi na kwestię nie-

wiary we współczesnych społeczeństwach należy poszukiwać w Kartezjuszowej koncepcji 
cogito wraz z dziedzictwem tych wszystkich nowożytnych myślicieli, którzy jego niespójną 
myśl próbowali wybiórczo odczytywać.

15 Zob. przypis 10.
16 Por. J. I. Saranyana, J. L. Illanes, Historia teologii, tłum. P. Rak, Kraków 1997, s. 448-449.
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oddziaływania na fakt ludzkiej egzystencji17. Wolno sądzić, że być może nie 
byłoby tak wielkiego nieszczęścia dla stanu chaosu bądź deformacji myśli współ-
czesnej, gdyby zagadnienia związane z kwestią „stanu natury czystej” pozostały 
wyłącznie rozstrzygane w obszarze refleksji teologicznej. A tymczasem nowożyt-
na myśl filozofująca18 przejęła „teologiczną” konstrukcję „stanu natury czystej” 
i wzmocniła nią Kartezjuszową koncepcję „Ja” – koncepcję implikującą „świat” 
„wszystkiego”, co stanowi nie-„Ja”. Jak wiemy, Jean J. Rousseau przyjął teolo-
giczny koncept „stanu natury czystej” za bazowe założenie dla konstruowania 
swej myśli społecznej19. Po prostu sięgnął po konstrukcję intelektualną, uznaną 
za „prawidłową” w ówczesnym stanie wiedzy. Z obecnej perspektywy, w której 
czynimy wgląd w kolejne etapy kształtowania się myśli aż po aktualny chaos 
myśli postmodernej oraz obecnego stanu wiedzy – inteligibilnego spojrzenia, 
zasadnie możemy rozpoznać i zarazem uznać, że Rousseau idealnie odwzorował 
w swej intelektualnej konstrukcji najbardziej fundamentalną koncepcję myśli 
filozoficznej: Platoński „świat” „cieni” i rzeczywisty, doskonały „Świat” Idei. 
„Świat-rzeczywistość” „stanu natury czystej” – to właśnie realna i doskonała 
rzeczywistość Idei (Platona), zaś świat cieni – to rzeczywistość, gdzie rozgrywa 
się dramat nierówności i niesprawiedliwości społecznej, dramat człowieka.

Myśl nowożytna z takiego – niestety, jak podnieśliśmy powyżej, błędnego 
rozpoznania – stającego się zasadniczym założeniem dla kolejnych etapów roz-
wijanej myśli społecznej przez K. Marksa i innych oraz myślicieli-spadkobierców 
idei „liberalnych” (m.in.: I. Berlin, J. Gray, S. Lukes, J. Raz itd.), wyprowadza 
nie tyle wniosek w kwestii społecznej, co bardziej jeszcze radykalną konkluzję 
naglącego i wręcz imperatywnego postulatu „rewolucji” społecznej i cywili-
zacyjnej – zmiany struktury społecznej i nowego systematu cywilizacyjnego. 

17 Por. ibdem, s. 449.
18 Pozwalamy sobie na takie określenie, rozróżniając myśl filozoficzną – dążącą do poznania 

rzeczy [nawet] niejawnych z natury od pseudofilozofii, która pozostaje konsekwencją 
błędu w przesłankach bądź w samym założeniu.

19 Dopowiedzmy – Rousseau nie zdołał uniknąć ideologiczności, na którą wskazuje za-
warta w treści Rozprawy o nierówności poniższa jego uwaga, stwierdzająca dość ogólnie, 
że „Większości (...) nawet na myśl nie przyszło, że można powątpiewać, czy stan natury 
kiedykolwiek istniał; tymczasem wiadomo z ksiąg świętych, że pierwszy człowiek otrzymał 
od razu od Boga pewną wiedzę i pewne wskazania, że więc nawet on się w tym stanie nie 
znajdował i że jeśli księgom Mojżesza okażemy wiarę (...), musimy zaprzeczyć twierdzeniu, 
jakoby nawet przed potopem mieli się ludzie kiedykolwiek znaleźć w czystym stanie natury, 
chyba że do niego powrócili na skutek jakiegoś niezwykłego zdarzenia” (J. J. Rousseau, 
Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, w: idem, Trzy rozprawy 
z filozofii społecznej, tłum. H. Elzenberg, Warszawa 1956, s. 141). Niewątpliwie stanowi-
sko, jakie przyjmuje autor Emila, czyli O wychowaniu pozostaje ideologiczne – faktycznie 
nie czyni bowiem stosownego rozróżnienia pomiędzy Objawieniem religijnym a wiedzą 
pozyskiwaną za pomocą rozumu i racjonalności, które tymczasem podnosił zachować.



157ks. D. Kubicki, Naukowy obraz świata i jego opis a gloria życia – człowiecze spełnianie się...

Wgląd w wewnętrzną konstrukcję myśli Rousseau nie pozwala na złudzenie, 
że w swej istocie jest oparta na dedukcji. Przesłanki większa i mniejsza rozkła-
dają się bowiem następująco, prowadząc do oczywistej konkluzji: skoro natura 
ludzka jest dobra i doskonała, więc dramat nierówności i niesprawiedliwości 
społecznej wraz z krzywdą ludzką wynika jedynie i wyłącznie z niesprawie-
dliwych struktur społecznych, które wykształcają się w dziejach w kolejno 
następujących pokoleniach.

Według powyższego „mechanizmu” myśli społeczno-antropologicznej 
(w uproszczeniu) Rousseau nie można zapoznać faktu, iż jego refleksja była 
inspirowana i zarazem zapładniana stanem społecznym ówczesności i sytuacją 
duchową XVIII-wiecznej Francji20. 

Wiemy z biegu dziejów, iż w takiej postaci prezentująca się myśl Rousseau 
wykazała niemały udział w duchowej formacji Jakobinów z Rewolucji Fran-
cuskiej. Wszystkich ważących się na radykalność zmiany polityczno-społecz-
nej i ideologicznej w formie czynu rewolucyjnego bezsprzecznie przekonała 
sformułowana przez Rousseau konstrukcja przesłanek – skoro natura ludzka 
jest jak dająca się dowolnie formować materia – skoro jest swoistą tabula rasa 
(w sensie „czystej”, niezapisanej karty), na której wszystko daje się „zapisać”, 
więc w złożoności podmiotów można kształtować społeczeństwo wedle obie-
ralnych, pragmatycznych zapotrzebowań potrzeb i celów społecznych.

Spróbujmy pogłębić rozważenie mechanizmu przesłanek inspiratora „nowej 
ludzkości”, o którym już podnieśliśmy, że osadził swą myśl – fałszywym prze-
konaniu licznych pisarzy chrześcijańskich XVI stulecia – na hipotetycznej 
możliwości „stanu czystej natury” i przekonaniu, iż refleksję o człowieku i jego 
przeznaczeniu powinno inicjować uwzględnienie tegoż „stanu natury czystej”. 
Akcentując bowiem wyłączność „światła rozumu”21 i niezależność swej refleksji 
wobec „świętych dogmatów”22, Rousseau zawarł w drugiej części Rozprawy 
o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi próbę wykazania, 
jak to sam określił: pochodzenia nierówności społecznych i jej postępów23, 
„założenie społeczeństw i sposób, w jaki się je obraca ku złemu”24.

Ale zwróćmy uwagę, że autorowi wyłącznie chodzi się o pojawiające się nie-
równości polityczne i powodowane przez nie nierówności społeczne; ich źródło 
Rousseau aksjomatycznie przypisuje wzrostowi zdolności i postępowi umysłu 
ludzkiego, utrwalonemu i uprawomocnionemu wprowadzeniem własności 

20 Zob. m.in. M. Żywczyński, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 200613. 
21 J. J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi..., s. 230.
22 Ibidem.
23 Por. ibidem.
24 Ibidem.
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i ustaw25. Tak więc swą myśl konkluduje: „nierówność obyczajowa, dla której 
prawo pozytywne jest sankcją i uzasadnieniem jedynym, jest prawu natural-
nemu przeciwna w każdym wypadku, gdy się z nią w stopniu tym samym nie 
łączy nierówność z natury”26.

Zatem, kiedy u progu czasów nowożytnych podmiotowe „Ja” zostało 
ostatecznie uznane jako „całość”, zarazem zarzucona została Kartezjuszowa 
ufność i swoista „wiara” w możliwość odkrycia „punktu oparcia”. Myślące, 
podmiotowe „Ja” podjęło się wysiłku „tworzenia” (resp. kreowania) „swojego” 
świata: może to czynić, gdyż świat „cieni” jest pozornym; stanowi jedynie 
odbicie rzeczywistości Idei. A skoro wewnątrz „siebie” podmiotowe „Ja” może 
odnaleźć – chociaż niedoskonały – „wgląd” w tenże realny „świat” (Idei), więc 
powinien ów „oświecony” podmiot kształtować świat „cieni” na utopię, gdyż 
kreując utopię niewątpliwie nie powtórzy niesprawiedliwego świata społecznego 
i jego struktur, jakie powodowały dotychczasowy dramat człowieka – dramat 
nierówności i niesprawiedliwości.

Jednakże dochodząc do takiego rozumienia ciągu przesłanek, które najpew-
niej doprowadziły Rousseau i jego współczesnych do wzniesienia konceptu 
– niewątpliwie ideologicznego konstruktu: „szczęśliwej ludzkości”, zmuszeni 
jesteśmy postawić retoryczne pytanie: czy ten kreowany świat nie jawi się 
z kolei i zarazem nie dzieli wyłącznie na dominujących i zdominowanych; 
czy nie kreuje się jako świat dominujących i zdominowanych27. Wreszcie, czy 
kreowany świat utopijnej „ludzkości” – w sensie nigdzie niewydarzającej się 
i niezaistniałej; jakby niemający możności bycia naznaczonym jakąkolwiek 
deformacją, nieskażony jeszcze niesprawiedliwością i nierównością – nie mo-
deluje swego wewnętrznego konstruktu, definiując człowieka wyłącznie jako 
konstrukt społeczny? 

Nakreśliliśmy powyżej pewien skrót wykształcania się konstrukcji ideolo-
gicznej nowożytności i postnowoczesności. Z pewnością należałoby uzupełnić 
go o liczne poboczne i równolegle do powyższej perspektywy rozwijane wątki. 
Można by się bardziej dogłębnie i krytycznie zastanowić nad taką oto, np. 
kwestią, na ile wielość zastosowań słowa „nadprzyrodzoność”, branego w sensie 
bardzo ogólnym znaczenia terminu „transcendencja” – wielość będąca źródłem 
szeregu nieporozumień, okazała się wynikiem niedostatecznego zorientowa-
nia czy niewystarczającego rozumienia doktryny katolickiej ze strony ludzi 

25 Por. ibidem.
26 Ibidem.
27 Przedstawiany w obrazowym nowożytności zachodnioeuropejskiej przyrównaniu jako 

świat „wilków”, „panów” i „niewolników”.
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niewierzących – myślicieli europejskiej nowożytności28. Kwestia wykazuje 
jednak szerszy wymiar. Chodziłoby bowiem o perspektywę postrzegania rze-
czywistości przez nowożytnych myślicieli, którzy kolejnymi etapami założeń 
i wzniesionych na nich konkluzji, zdołali wykształcić całość nauk nowożytnych, 
które doprowadziły do doniosłego wniosku, że nadprzyrodzoność nie istnieje29. 
A skoro nie istnieje, więc zbędną (resp. zbyteczną) okazuje się metafizyka; a jeśli 
już jest, więc dotyczy zagadnień (czysto) teoretycznych. Dostrzegamy więc 
kolejne stadia wykształcających się ideologicznie stanowisk pseudofilozoficz-
nych. Pośród nich dominujące miejsce przypadło tzw. filozofii empirycznej i jej 
koncepcji prawdy (opisu rzeczywistości zewnętrznej), osadzonej na wzajemnej 
odpowiedniości zdań opisujących świat a samym światem (rzeczywistością 
zewnętrzną), zbiegającą się w czasie – zwłaszcza z wykształcaniem kolejnych 
pokładów światopoglądu Rousseau. Można by uznać, że rola prawdy rozłączo-
nej od kontekstu wiedzy normatywnej (triady: dobra-prawdy-piękna) wydała 
się równie przesądzająca, jak koncentracja myśli intelektualnej nowożytności 
europejskiej na paradygmacie matematycznym, która umożliwiła przemożny 
rozwój techniczno-technologiczny, doprowadzając do niesamowitego zwrotu 
w skali tysięcy lat nowożytnej rewolucji przemysłowej. I, o ile w epoce Rousseau 
ów zwrot techniczny był jeszcze słabo dostrzegalny, o tyle z perspektywy życia 
współczesnych społeczeństw globalnych rozpoznajemy bez cienia wątpliwości, 
iż każde kolejne pokolenie funkcjonuje w warunkach techniki wyraźnie dosko-
nalszej. Ale ów wymiar postępującego rozwoju techniki i zarazem technologii 
interpretuje się wyłącznie w kategoriach „religii postępu” bądź ideologii in-
ter aktyw nego imperatywu postępu i nieustannej innowacji (w uproszczeniu). 

Jest zrozumiałe, że kontrast pomiędzy postępami techniki i technologii 
a myślą humanistyczną wywołuje wrażenie dekadencji humanistyki – zresztą 
postęp techniki i rozwój technologii wymaga wciąż zwiększanych nakładów 
środków finansowych; te zaś pozyskuje się w oparciu o wzrost konsumpcji 
społeczeństwa. W socjologicznym wymiarze odnotowuje się przekształcenie 
społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo konsumpcji. Postuluje, że era 
informatyczno-komunikacyjna wymaga od społeczeństw ich przekształcenia 
i ukształtowania jako społeczeństwa informacji i zarazem społeczeństwa wiedzy. 
28 „Albo chodzi tu o znaczenia uboczne, bardziej lub mniej analogiczne (i stąd bardziej 

lub mniej uzasadnione), albo też jest to – w teologii zachodniej – rezultat późniejszych 
systematyzacji, których Wschód chrześcijański nie znał. Systematyzacje te, nieznane 
Ojcom ani greckim, ani łacińskim, pojawiły się dopiero w początkach ery nowożytnej 
i formowały wokół idei «natury czystej», pojmowanej jako mająca cel «czysto naturalny». 
Na Zachodzie nie były one nigdy jednomyślne, a zarówno wszyscy teologowie prawosław-
ni jak i filozofowie chrześcijańscy nowożytnej Rosji ignorowali je lub odrzucali” (H. de 
Lubac, O naturze i łasce, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1986, s. 15-16).

29 Por. ibidem, s. 19.
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Ale społeczeństwa konsumpcyjne nie wykazują żadnych zdolności do (bliżej 
nieokreślonej) auto-transformacji w społeczeństwa wiedzy. Mogą być – i to co 
najwyżej – jedynie społeczeństwami poinformowanymi wyrywkowo, umiejącymi 
przy tym posługiwać się instrumentami nowoczesnej techniki i technologii in-
formatycznej. Człowiek tzw. społeczeństwa informacyjno-komunikacyjnego nie 
będzie bliżej życia i samego siebie w rezultacie rewolucji informatycznych. Nie 
będzie bliżej życia za pomocą komputera, laptopa, całej informatyki, bowiem 
mądrość – ta w sensie starożytnych myślicieli i ta w sensie biblijnym – nie 
da się ująć w kategoriach „instrumentów” elektronicznych i ich działania. 
Wprost przeciwnie – jako współcześni doby informatyzacji odkrywamy ze zdu-
mieniem istniejące „prawo” rządzące przemianą technologiczną – im bardziej 
technika staje się wyrafinowana i perfekcyjna, tym bardziej wyobcowuje ludzi 
– nas – z życia. Ale powyższe zagubienie jest zupełnie spójne z pozostawaniem 
w nowożytnym rozpołowieniu – z jednej strony jedni myśliciele „poszukują” 
miejsca faktów w świecie wartości (pozytywizm logiczny), zaś z drugiej – miejsca 
wartości w świecie faktów. Sami zaś możemy jedynie stwierdzić, że ludzki umysł 
– bezsprzecznie wykazujący dyspozycje czysto poznawcze i nadto działający 
całościowo – jest wspaniałym „instrumentem”, sprawnością. Może otwierać 
nowe horyzonty, ale zarazem może być niezwykle skutecznym „narzędziem” 
blokującym nowe horyzonty, nowe perspektywy poznania prawdy o rzeczywi-
stości Physis i zawartej w niej ludzkiej oikoumene.

Rozpoznajemy więc, że społeczeństwa, uformowane (na tzw.) przedmiotach 
niepoznawczych jako zasadniczej strukturze edukacji nie wykazują szerokiej 
i dogłębnej wiedzy – takiej, w oparciu o którą możliwe byłoby nabywanie 
mądrości (w sensie właściwym starożytnym Hellenom). Zrozumiałe jest za-
tem, iż wizja społeczeństwa przyporządkowanego nieustannemu postępowi 
techniki przyporządkowuje na kolejnym etapie także człowieka, postrzegając 
go jako konstrukt społeczny. Ale nie sposób znowu nie postawić retorycznego 
pytania, czy owe wizje społeczeństw przemysłowych i dobrobytu nie stanowią 
w istocie innowacyjnej postaci Oświecenia – nieodległego przecież w dziejach 
nowożytności europejskiej. Pamiętamy bowiem sformułowany w nim (świato)
pogląd, że rozwój cywilizacyjny jest procesem immanentnym rozwoju ludzkości 
– i przywołajmy naczelny postulat nowożytnych (A. Comte’a) – z wykluczeniem 
spekulacji teologicznych. 

Uwzględniając taką postawę intelektualną, czy nie należałoby podjąć 
jakiegoś inteligibilnego przedsięwzięcia, zanim nie dopełni się cywilizacyjna 
katastrofa, gdyż nie ma co wątpić, że dzieło nowożytności dokona się w pełni 
dopiero wówczas, gdy zniszczona zostanie wiara w nadprzyrodzoność – i to 
pod wszelką postacią. Jest zrozumiałe, że idee pseudofilozoficzne i wszelkie 
ideologie nie unoszą się w próżni. I dlatego można by badawczo rozważyć, na 
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ile nie stało się to już udziałem społeczeństw zachodnioeuropejskich, gdyż wy-
daje się pozostawać znikomą wiara w Zmartwychwstanie w Chrystusie i życie 
nadprzyrodzone w Miłości Trójjedynego. Zaś co do społeczeństw środkowo- 
i wschodnioeuropejskich, to wydaje się, że komunistyczny reżim totalitarny 
zdołał powstrzymać czy „zamrozić” proces laicyzacji – o czym przekonaliśmy się 
stając się jednym z nich po schyłku i wyczerpaniu się (tzw.) bloku wschodniego.

Powyżej podnieśliśmy, że nie da się już dłużej skryć faktu, iż niemal wszystko, 
co wyznaczyło cały „protestantyzm” – w sensie wielowymiarowego protestu 
przeciw średniowieczu, a faktycznie negacji niemal wszystkiego, co było istotne 
w myśli mediewalnej Christianitas30 – nowożytności europejskiej, wzniesione 
zostało i nadal wznoszone jest na głęboko osadzającym się błędzie całej inteligi-
bilnej konstrukcji. Czy zatem nie wydaje się filozoficznie i teologicznie bardziej 
zasadne przedsięwzięcie radykalnego i zarazem krytycznego „przyjrzenia” się 
podstawie inteligibilnej całej budowli i osadzeniu myśli filozoficznej i jej treści 
poznawczych? Czy nie wydaje się jako oczywiste, że w obecnej sytuacji du-
chowej epoki informatyczno-konsumpcyjnej jakakolwiek próba retuszowania 
bądź korygowania drobnych fragmentów postmodernistycznej antropologii 
filozoficznej okaże się daremna i jednocześnie chybiona? Zatem, czy nie byłoby 
rozsądniejsze badawczo przedsięwzięcie radykalnego przyjrzenia się podstawie 
inteligibilnej osadzenia myśli filozoficznej i jej treści poznawczych, zamiast 
traktować postmodernistyczną antropologię filozoficzną w ideach i treściach, 
które generuje, jako nowe wyzwanie dla (postmodernistycznej) antropologii 
teologicznej?

Zatem należałoby krytycznie przebadać zarówno podstawy antropologii fi-
lozoficznej i teologicznej. Lecz nie jest to możliwe bez ponownego postawienia 
kwestii filozofii jako takiej. Zachodzi bowiem nagląca potrzeba postawienia 
przede wszystkim – i to w pierwszej kolejności – zagadnienia deformacji na 
przestrzeni dziejów inicjalnej koncepcji filozofii jako mądrości teoretycznej, 
„mądrości rozumu”. Nowożytność nie dostrzegała niemal żadnych osiągnięć 
mediewalnej Christianitas. I chociaż czerpała inspirację dla myśli filozoficznej 
wprost u źródeł – w Grecji starożytnej, to jednak – czego jesteśmy współcześnie 
świadomi – nie skorzystała z filozoficznego wzorca ani Jończyków, ani Ateńczy-
ków, lecz przysposobiła sobie model koncepcji filozoficznej (w uproszczeniu) 
z okresu hellenistycznego – jego wersji orientalnej, a zatem w czasie, gdy ideał 
bezinteresownego „oglądu rzeczywistości”: kontemplacji sięgającej ostatecz-
nych przyczyn rzeczywistości physis, nie wykazywał już takiej jednoznaczności 

30 Przypomnijmy, „protestantyzm” (jako postawę protestującą przeciw średniowieczu) 
nowożytności przejawił się: reformą luterańską Kościoła w dziedzinie religijnej, buntem 
człowieka przeciw społeczeństwu w wymiarze społecznym i protestem przeciw arystote-
lesowskiej koncepcji nauki. 
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i skrywał się za mądrością praktyczną. Zasadne więc pozostaje powtórne się-
gnięcie do starożytności greckiej, aby – tym razem ze świadomością błędów 
i deformacji myśli filozoficznej w dziejach – przezwyciężyć jej niemoc w po-
znawaniu physis. 

Wyrażone powyżej stanowisko wspiera dogłębna badawcza analiza obec-
nego postmodernizmu wraz z modernością całej epoki nowożytnej Henryka 
Kieresia. Autor Trzech socjalizmów stawia hipotezę badawczą o historyczne 
i poznawcze racje usprawiedliwiające pojawienie się postmodernizmu, bowiem 
bezkrytyczne i naiwne uznawanie jego kulturowych roszczeń niczego nie roz-
wiązuje31. Polski uczony i badacz pyta o racje prawomocności użycia wyrażenia 
„postmodernizm”32: gdyż łaciński przymiotnik modernus, eksplorowany przez 
języki europejskie, zachowuje dwa znaczenia: nowożytny i nowoczesny33. I o ile 
pierwsze znaczenie nakazuje rozpoznać całe dzieje filozofii (czyli starożytność, 
średniowiecze i nowożytność w jednej ciągłości) jako dzieje modernizmu34, 
o tyle postmodernizm (w uwzględnieniu dwuznaczności modernus w tymże 
zwrocie) miałby zwieńczać historię konkurujących ze sobą światopoglądów, 
gdyż antymodernizm odwzorowywałby postawę poznawczą stającą „w poprzek” 
dziejów rozwoju myśli filozoficznej35.

Wobec powyższego, skoro postmodernistyczny podział filozofii nie jest 
zupełny i nie wyczerpuje jej historycznego i rzeczowego dorobku, Henryk 
Kiereś postuluje powrót „do czasów przedmodernistycznych i w nich szukać 
zapoznanych tropów myślowych, które byłyby ożywcze dla współczesności”36.

Tropy badawcze „reformy” osadzenia antropologii 
filozoficznej i antropologii teologicznej

Na powyższym etapie rozważań ukazaliśmy niektóre deformacje myśli inte-
ligibilnej w dziejach Zachodu europejskiego – począwszy od wykształcenia się 
filozofii jako „mądrości rozumu”. Jednak myśl filozoficzna wykazuje zdolność 
swego rozwoju rozmaitymi ścieżkami, drogami czy perspektywami, które są 
oczywiście (metodologiczno-egzystencjalnymi) wyborami poszczególnych 

31 Por. H. Kiereś, Trzy socjalizm..., s. 10.
32 Dotyczy kwestii, czy przymiotnik modernus oznacza postnowożytność czy też 

postnowoczesność.
33 Por. ibidem, s. 11.
34 W konsekwencji czego kult wielkich „narracji” (modernistycznych) byłby przekreślony 

(resp. wstrzymany) postmodernizmem.
35 Por. ibidem, s. 11.
36 Ibidem, s. 14.
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myślicieli, szkół i kierunków uprawiania refleksji nad physis rzeczywistości i jej 
dotyczącej. Z intuicji bądź poczucia osobowego spełniania się w „jestestwie” 
w glorii życia mogą się rodzić i zarazem rodzą się próby opisu tego duchowo-
-zmysłowego doświadczenia. Dość często nieunikniona bądź niewystarczająco 
uświadomiona nieadekwantność (pojęciowa, koncepcyjna lub inna) bądź 
cząstkowość (resp. parcjalność) generuje nowe stanowiska intelektualne, które 
wskutek odczucia czy metodologicznych wyborów późniejszych ich spadko-
bierców ulegają modyfikacji bądź stają przed koniecznością bardziej lub mniej 
dogłębnej korekty. Niekiedy w tychże intelektualnych decyzjach myślicieli 
dochodzi do radykalnego zwrotu – aż do zakwestionowania podstawy myśli 
filozoficznej37. I chociaż za każdym razem określona decyzja pozostaje udziałem 
nielicznych myślicieli-badaczy, to jednak zazwyczaj obrane stanowisko intelek-
tualne naznacza w bliżej nieokreślonym wymiarze myślenie ogółu i postrzeganie 
przezeń rzeczywistości oikoumene. Ale nawet wówczas, kiedy przekonanie ogółu 
pozostaje skażone pragmatycznością – także analitycznością jako swoistym 
rodzajem utylitarności, zachodzi możność odnowy w jego zwrocie ku bezinte-
resownemu „oglądowi rzeczywistości”. Nie czyni tego sama z siebie określona 
koncepcja myśli; podejmuje ją ludzki podmiot, rozpoznający swą tożsamość 
w coraz pełniejszym i głębszym duchowo i moralnie działaniu spełniania się 
w „jestestwie” – podmiot, który nie żyje opisami, ale „glorią” życia. Czyżby 
zatem nie należało przeformułować filozoficzno-antropologicznych podstaw 
uprawianej dyscypliny – np. z rozpoznania, że przede wszystkim stanowi ona 
„produkt” i zarazem kulturową pozostałość działania poznawczego – w bardziej 
wyrazisty ogląd kontemplatywny ostatecznych przyczyn rzeczywistości (physis): 
świata rzeczy i oikoumene w rozpoznawanym „jestestwie indywiduowym”?

Przejdźmy więc do uwydatnienia niektórych ważnych tropów badawczych, 
pozyskanych przez pokolenia myślicieli i uczonych, istotnie pomocnych nie 
tyle w korygowaniu błędu, co solidniejszego osadzenia myśli filozoficznej jako 
filozofii w istocie jej formułowania się.

Rozpocznijmy od przypomnienia, iż dla Hellenów filozofia znaczyła do-
słownie „miłość mądrości”. Różnica między ludzkim żywotem a „targami” na 
uroczystych igrzyskach helleńskich pozwoliła z kolei im wyodrębnić mądrość 
praktyczną i teoretyczną, szlachetniejszą od tej pierwszej, gdyż osadzającą się 
37 Odnosi się to do wypracowywanych koncepcji teologicznych osadzonych w wierze 

Kościoła Jezusa Chrystusa – Kościoła Ducha Świętego (zob. D. Kubicki, Kościół Ducha 
Świętego jako locus theologicus refleksji nad objawiającym się Słowem w stworzeniu i czło-
wieczych dziejach, zwieńczonym w Wydarzeniu Jezus-Chrystus, w: Duch Kościoła – Kościół 
Ducha, A. Proniewski (red.), Białystok 2014, s. 110-135; idem, Kontemplatywna głębia 
wiary Trójjedynemu w spełnianiu się w jestestwie – rozstrzygnięciem współczesnego dylematu 
postmoderności względem tożsamości osoby ludzkiej: człowiek projekt czy przypadek, „Rocznik 
Teologii Katolickiej”, t. XIII/1:2014, s. 175-192.
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na bezinteresowności. Oto teoretyczna mądrość ma na celu zdobycie takiej 
wiedzy, jaka pozostaje udziałem bogów; a ponieważ takowej wiedzy nie można 
osiągnąć, więc sprowadza się ostatecznie jedynie do samego wysiłku i jakby 
wszczętej jedynie i zarazem częściowo urzeczywistnionej próby osiągnięcia tejże 
wiedzy bogów. Nie można jej nazwać mądrością we właściwym znaczeniu, więc 
pozostaje próba sięgnięcia po wiedzę boską, określoną „filozofią”, czyli miłością 
mądrości lub po prostu prawdą38. 

Ale zauważmy dziwną zbieżność, pomiędzy tymże sformułowaniem terminu 
filozofia (dosł. miłość mądrości) i zarazem rozróżnieniem pomiędzy mądrością 
praktyczną i mądrością teoretyczną, którą zdołaliśmy przypisać Pitagorasowi 
(ok. 572 – ok. 497), a podjętą przez Wilamowitza greckim słowem, opisującym 
„boga” Platona.

Wydaje się godna bardziej uważnej i pogłębionej (resp. szczególnej) badawczej 
refleksji uwaga filologa klasycznego – Ulricha von Wilamowitz-Möllendorffa 
(1848-1931), dotycząca greckiego wyrażenia theos. Niemiecki badacz zwrócił 
bowiem uwagę, iż słowo theos, opisujące boga (Absolut) Platona, występuje 
w funkcji predykatywnej39. Dostrzegł nowy badawczy problem, który może sta-
nowić radykalny zwrot dla współczesnej antropologii teologicznej i antropologii 
filozoficznej. Postawioną przezeń kwestię można zaś ująć w pytaniu: czyżby fakt, 
iż Hellenowie nie stwierdzali istnienia Boga, aby konsekwentnie wyliczać jego 
atrybuty – jak, np. „Bóg jest wszechmocny, dobry”, ale będąc pod niemałym 
wrażeniem (działania) sił physis (resp. natury, przyrody), wywołujących podziw 
względnie radość bądź lęk, wyrażali, iż „to jest bogiem” lub „tamto jest bo-
giem”, miał stawiać nas – współczesnych uczonych, badaczy i myślicieli wobec 
głębszego jeszcze zagadnienia egzystencjalnego (w sensie całej psychofizycznej 
i kontemplatywnej natury ludzkiej) rozumienia theos jako możności i zarazem 
sprawności „oglądu rzeczywistości” (w sensie wychwytywania przyczynowego 
ciągu w physis) i osiągania stanu (wewnętrzno-intuicyjnego) kontemplatywnego 
wejrzenia w głębię Physis – ostateczne przyczyny świata osób i rzeczy? Czyżby 
wraz z przełożeniem i oddaniem sensu wyrażenia theos przez bóg, a w dalszej 
kolejności: absolut, zatracone zostało rozważanie przyczynowości w tym, co 
późniejsi w stosunku do autora Iliady (z theos w funkcji predykatywnej, pod-
kreślonej przez Wilamowitza) Jończycy rozpoznali i określili słowem physis? 
Czyżby Platońska wizja (doskonałej realności) Idei wraz ze „światem cieni” jako 
jej odblaskiem konstruowana była przez umieszczenie theos poza świat cieni 

38 Por. A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej. Od Talesa po Platona. Arystoteles, Pirron i Plotyn, 
Warszawa 1995, s. 17.

39 Zob. W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, tłum. A. Pawelec, 
Kraków 1996, s. 12; G. M. A. Grube, Plato’s Thought, Methuen 1935, s. 150.



165ks. D. Kubicki, Naukowy obraz świata i jego opis a gloria życia – człowiecze spełnianie się...

lub też powodowała jakby wysunięcie theos w sensie przyczynowości poza ów 
„świat cieni” – do świata Idei?

Niestety nie posiadamy wszystkich elementów układanki, aby uzyskać wgląd 
w intuicję Hellenów. Pojawiają się ważne pytania. Pośród nich interesujący 
wydaje się problem, dotyczący okoliczności wykształcenia się używanego przez 
Platona tak istotnego dla niego wyrażenia: theoría – zwłaszcza w kontekście 
uwagi von Wilamowitza, powyżej przywołanej. Współcześnie bowiem, jako ba-
dacze przyzwyczajeni do używania określenia „teoretyczność” (w sensie czegoś, 
co np. nie dotyczy ludzkiego spełniania się w glorii życia, zdajemy się nie zwracać 
większej uwagi na dość łatwo dającą się uchwycić zbieżność pomiędzy theos 
a theoría. A tymczasem wraz z niezwykle cenną uwagą von Wilamowitza może 
pojawić się wyjątkowy zwrot, skutkujący nie tylko sporymi „przesunięciami” 
w rozumieniu terminów: ‘theos’, ‘theoría’ i ‘teoretyczność’, ale także w pod-
stawie koncepcji antropologii filozoficznej i teologicznej. Zauważmy za von 
Wilamowitzem: czyżby theoría oznaczała pierwotnie sprawność wychwytywania 
przyczynowości: tego theos zawartego w physis – aż po ostateczne przyczyny 
postrzeganego i psychofizycznie doświadczanego uczestnictwa w physis?

Jak bardzo powyższe filologiczne odkrycie okazuje się doniosłe może świad-
czyć przywołana już intuicja św. Tomasza z Akwinu, która konsekwentnie 
powodowała rozpoznanie, że przedmiotem metafizyki (w koncepcji Akwinaty) 
jest byt jako rzeczywiście i konkretnie istniejący. Czy nie dostrzegamy już teraz 
– czyli bez badawczego zgłębienia kwestii – olbrzymiej i dogłębnej zbieżności 
pomiędzy intuicją Akwinaty w sprawie podstaw realistycznej metafizyki na bazie 
pojęcia bytu i – wydawać by się mogło przypadkowym, ale niezwykle cennym 
spostrzeżeniem von Wilamowitza?

Również przełomowe okazło się dla antropologii teologicznej i filozoficznej 
przebadanie zastosowanego i użytego przez starożytnych Hellenów greckiej 
„idei” życia intelektu: nous. Dwie kwestie mogą być badawczo cenne. Jedna: czy 
można ukierunkowywać religijnie nous? Dopełnia się badawczym pytaniem: co 
w istocie ma oznaczać owo ukierunkowanie religijne? Drugą wyznacza pytanie: 
czy takowy sens i zarazem znaczenie semantyczne nie jest raczej wymuszone  
przez ludzki podmiot czegoś, co jako Arystotelesowskie nous jest czymś więcej 
niż intelektem? 

Ale nowe badawcze spojrzenie na theos i nous nie stanowią dwóch osobnych, 
dystansujących się zagadnień. Wprost przeciwnie – są interaktywne i jako 
takie muszą zostać badawczo potraktowane. W ich kontekście interesujące 
byłoby rozstrzygnąć np. nowo pojawiającą się kwestię: w jakim sensie theos 
i nous może być interpretowane jako umiejętność wychwytywania ostatecznych 
przyczyn, zaś w jakim jako rozpoznawanie „jestestwa” (resp. bycia i bytu)? Lecz 
powyższe stawia badaczy-myślicieli przed kolejnym – dość istotnym pytaniem: 
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czy zasadnie Eric Voegelin rozpoznaje nous jako theiótaton, będący obszarem 
w duszy, w którym (kontemplatywnie, jak i racjonalnie) ludzki podmiot „trans-
cenduje poza swoje zwykłe człowieczeństwo ku Boskiej podstawie”40? Czy 
nie należałoby pozostać jedynie na rozpoznaniu kontemplatywnej zdolności 
rozpoznawania przyczyn rzeczywistości physis.

Niezależnie jednak od rozstrzygnięć badawczych w powyższych kwestiach, 
dotyczących: theos, theoría i theiótaton jako sprawności ludzkiego podmiotu, 
a także rozstrzygnięcia badawczego, dotyczącego Arystotelesowskiego nous 
i rodzaju ewentualnej interaktywności theos i nous nie sposób nie podnieść, że 
wszelkie kreatywne traktowanie rzeczywistości, a przede wszystkim oikoumene, 
niestety wypacza, deformuje i skutecznie unicestwia możność rozpoznawania, 
a zwłaszcza kontemplatywnego „czucia”, intuicyjnie „wyczuwanego” przez się 
„jestestwa” i formułowania inteligibilnego sądu poznawczego dotyczącego 
theos i nous. Jest bowiem zrozumiałe, iż możność bezinteresownego oglądu 
ostatecznych przyczyn rzeczywistości physis może być skutecznie obniżona (we 
władzach i sprawnościach intelektualnych, duchowych, moralnych itd.) przez 
przyjęcie założenia określonej koncepcji intelektualnej czy wręcz ideologicznej. 
Owa intelektualna konstrukcja – nie dość adekwatnie opisująca świat – physis 
rzeczywistości – może bowiem efektywnie zablokować nowe horyzonty po-
znawcze i wartościujące – w sensie dotyczącym ludzkiego intelektu, gdyż ma 
dyspozycje czysto poznawcze wraz z dyspozycjami wartościującymi.

Zauważmy, że zastosowanie w edukacji i wychowaniu nowych pokoleń jakiejś 
bliżej nieokreślonej konstrukcji opisu rzeczywistości – chociażby rozłączenie 
tychże dyspozycji czysto faktycznych i czysto poznawczych od dyspozycji 
wartościujących – z pewnością uskuteczni zaburzenia harmonii w wielowy-
miarowym osobowym rozwoju człowieka, począwszy od jego najwcześniejszej 
młodości. Wówczas – nawet, jeśli zajdzie „postrzeżenie” physis jako platońskie-
go świata „cieni” i nastąpi konsekwentna próba kreacji tegoż przemijającego 
(w sensie Platona) świata – czy nie zostanie skutecznie unicestwiony dostęp 
ku „światłu” Idei? Niewątpliwie zatem błąd konstrukcji opisu rzeczywistości 
i człowieka w jego oikoumene, osadzonej w physis rzeczywistości, będzie po-
wodować jakby niedowład ludzkich dyspozycji, które nie zostały harmonijnie 
rozwinięte w naturalnym rozwoju osoby. Z kolei ewentualny defekt w dyspo-
zycjach przekładać się będzie na płaszczyznę społeczną – tak bardzo istotną 
dla pełnego rozwoju osobowościowego jednostki, podmiotu ludzkiego. Dość 
łatwo przychodzi nam wyobrazić brak wykształconego zmysłu moralnego czy 
estetycznego bądź harmonijnie rozwiniętego poczucia męstwa bycia, poczucia 
godności i wartości własnego „jestestwa”. Ale bezsprzecznie jest dramatem 
40 E. Voegelin, Arystoteles [Aristotle, University of Missouri Press, Columbia 2000], tłum. 

M. J. Czarnecki, Warszawa 2011, s. 73-74.
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funkcjonowanie w takimże społeczeństwie ze świadomością spełniania się 
w „jestestwie” w glorii życia.

Przykład współczesnych społeczeństw globalistycznie zorientowanych i na-
stawionych wyłącznie na konsumpcję wraz z wygodą życia uzmysławia wagę 
opisu rzeczywistości i ludzkiej oikoumene z poszczególnym podmiotem ludzkim 
w niej. Decyduje się wszystko właśnie na poziomie – na przykład – koncep-
cji antropologicznej – antropologii filozoficznej i antropologii teologicznej, 
w których dokonujemy opisu tegoż świata – physis rzeczywistości. Oczywiście, 
błędny opis będzie powodował życiowe niedogodności, jednakże nie opisami 
człowiek żyje, lecz glorią życia i w niej dokonuje się spełnienie w jestestwie. 
Zasadnicze jednak pytanie zawiera się w tym, na ile i jak bardzo błędny opis 
– bliżej nieokreślona koncepcja antropologiczna czy antropologia teologicz-
na – uniemożliwi stwierdzenie jego fałszu w spełnieniu się bądź niemożności 
tego spełnienia w glorii życia. Być może nawet, lecz oczywiście należałoby 
poniższe dogłębniej zbadać, pewne kryzysy psychiczno-egzystencjalne mogą 
stanowić konsekwencję instynktownie wyczuwalnej niemocy spostrzegania 
transcendentalności – w sensie wiary Trójjedynemu (w uproszczeniu), a wraz 
nią niemożność „doznania” instynktownie przeczuwanej sprawności kontem-
platywnego oglądu rzeczywistości ostatecznej Przyczyny świata osób i rzeczy.

Dostrzegamy zatem wewnętrzną sprzeczność koncepcji świata platońskie-
go: Idei i poświaty jej cienia, gdyż kreatywne działanie w świecie cieni (resp. 
„nierealnym”) nieodwracalnie zamyka „drogę” ku Idei, niszczy i unicestwia 
jej ogląd. Ale retorycznie dopytajmy Platona: czy rzeczywistość Idei jest 
„światem realnym”, czy może powinna zostać rozpoznana jako rzeczywistość 
„ostateczna”, najbardziej głębokie „jestestwo”? Wówczas bowiem zachodziłaby 
zupełna korespondencja pomiędzy tym, co rozróżniamy jako wymiar nauki 
teologicznej – teologii jako wiary in statu scientiae – i myśli filozoficznej. Otóż 
realnym byłoby spełnianie się w „glorii” życia, spełnienie się w „jestestwie”, 
aż po kontemplowanie „bytu”, aby następnie dosięgać „rzeczywistości” Idei 
ostatecznej – „możliwość popasu na Równinie Prawdy”41. 

Powyższe nie umniejsza jednak „odkrycia” przez autora Dialogów rzeczywi-
stości (resp. świata) inteligibilnej, sfery rzeczywistości, która nie jest zmysłowo 
postrzegalna, a jedynie możliwa do ujęcia myślą, intuicją inteligibilną42, czyli 
możnością zdobycia wiedzy i zdolności urzeczywistnienia „jedności-w-wielości”, 
które Przyczyna (theos) posiada w sposób paradygmatyczny43. 

41 Platon, Fajdros 248c.
42 Por. G. Reale, Historia filozofii starożytnej. II. Platon i Arystoteles, tłum. E. I. Zieliński, 

Lublin 1997, s. 365.
43 Por. ibidem, s. 362,
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Wydaje się jednak, że najważniejszą kwestią do ponownego przemyślenia 
używanych i zarazem stosowanych koncepcji antropologii filozoficznej i teolo-
gicznej stanowić będzie zapoznany dość łatwo w dziejach rozwoju myśli euro-
pejskiej fakt określonego wykształcenia się pojęć wczesnej filozofii starożytności 
helleńskiej i konstruowanej kosmologii. Oczywiście, podstawowymi pojęciami 
są physis: natura, przyroda; arché: zasada w sensie źródła bądź początku (w czasie 
lub co do wartości); logos: pojęcie i argumenty, uorganizowanie, rozum i język; 
kosmos, uporządkowany świat.

Niestety przyjdzie myślicielom Zachodu raz jeszcze przeanalizować wyróżnio-
ne przez starożytnych Hellenów oikoumene (jako ludzki, biologiczno-psycho-
fizyczny organizm w następstwie pokoleń), tkwiące w physis – w physis wypeł-
niającym całość wszystkiego i rozpoznanym zarazem jako kosmos. Niewątpliwie 
Jończycy zaznaczyli w tym zabiegu niepowtarzalność [ludzkiego, człowieczego] 
oikoumene ze wszystkiego, co stanowi physis. Physis stanowi oczywiście w ich 
ujęciu całość wszystkiego, a więc – kosmos (kosmos gr.), który stał się sobą, 
czyli uporządkowaniem, z naznaczenia logosem (pojmowanym jako zasada, 
uporządkowanie itd.) chaosu (chaos gr. – „nieuporządkowanie”). W tejże 
konstrukcji pojęciowo-ideowej Hellenowie zawarli przekonanie o możności 
uporządkowania physis za pomocą logosu, który jest udziałem człowieka, tkwią-
cego w oikoumene. Lecz więcej jeszcze – bowiem starożytni Grecy zaznaczyli 
niepowtarzalność ludzkiego podmiotu – bytu duchowo-cielesnego, tkwiącego 
w oikoumene i zarazem stanowiącego o niej (czyli oikoumene). Zauważyli bo-
wiem, że z jednej strony physis jako „kosmos” i „kosmos” jako physis są uporząd-
kowane przez logos (zasadę, porządek, miarę uporządkowania itd.), zaś z drugiej 
strony, że ludzki podmiot, tkwiący w ludzkim oikoumene, i zarazem obdarzony 
logosem, wychwytuje owo uporządkowanie i naznaczające całość logos w jego 
istocie w physis, w którym to physis sam tkwi i które sobą przewyższa, stanowiąc 
wraz z innymi podmiotami całość oikoumene.

Wydaje się zatem, że jako badacze, a przede wszystkim podejmujący filo-
zoficzny trud poznania rzeczy niejawnych z natury physis (w uproszczeniu), 
niedostatecznie zgłębiliśmy zarysowane przez starożytnych osadzenie mądrości 
teoretycznej44. Nasi poprzednicy w uprawianiu refleksji filozoficznej nie zdołali 

44 Przykładem ważności uchwycenia wszystkich elementów – ważnych rozróżnień dokonanych 
przez wczesnych filozofów Hellady – stanowi postulat Henryka Skolimowskiego – twórcy 
inteligibilnego konceptu ekofilozofii. Autor Filozofii Żyjącej postuluje ponowne odkrycie 
sensu człowieczeństwa odniesionego do sensu wszechświata, bowiem „stworzony” wadli-
wy kod odczytywania natury spowodował (resp. wytworzył) niewłaściwe z nią stosunki. 
Zasadności postulatu dowodzi fakt, iż większość kryzysów, zasadniczo gospodarczych, 
wykazuje przyczynę bardziej w samej podstawie naukowego (pozytywistycznego bądź 
materialistyczno-empirycznego) spojrzenia na świat i w sposobie percepcji implikowanej 
przez ów światopogląd niż stanowi realny (resp. faktyczny) wynik błędów w zarządzaniu, złej 
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uchronić się przed fałszywym rozumieniem bądź nieharmonijnym rozwojem 
wyznaczonych perspektyw myślenia intuicyjnego i dyskursywnego nakierowa-
nym na ogląd kontemplatywny ostatecznych przyczyn świata osób i rzeczy (resp. 
bytów). Już bowiem sama koncepcja Platońska nie uniknęła fałszu rozpoznań.

Bezsprzecznie zatem wobec zamiaru uczynienia twórczego postępu w ba-
daniach antropologii filozoficznej i jednocześnie antropologii teologicznej 
przychodzi nam raz jeszcze przemyśleć podstawy myśli filozoficznej starożyt-
ności greckiej i wszystkie późniejsze filozoficzno-teologiczne zwroty w dziejach 
myśli filozoficznej i teologii – oczywiście, wraz z niewykorzystanymi twórczymi 
perspektywami ich rozwoju.

Konkluzja
Wolno sądzić, że wskutek współcześnie dokonujących się filologiczno-kon-

cepcyjnych badań bardziej dogłębnie zdajemy sobie sprawę z dramatycznych 
konsekwencji dla życia społecznego i duchowego rozwoju ludzkich podmiotów 
zauroczenia możliwościami postmodernistycznych koncepcji uprawiania reflek-
sji niektórych myślicieli i pisarzy filozofujących. Otóż w porę nie zauważono 
zasadniczej kwestii – tej oto, że w istocie modernistyczne i postmodernistycz-
nych koncepcje uprawiania refleksji wywodzą się pośrednio bądź bezpośrednio 
lub nawiązują wyraziście bądź skrycie do światopoglądu Platona, czyli do jego 

woli czy niedostatecznie racjonalnego podejścia w rozwiązywaniu problemu ekonomicznego 
względnie społecznego (Por. H. Skolimowski, Filozofia Żyjąca. Eko-filozofia jako drzewo 
życia, tłum. J. Wojciechowski, Warszawa 1993, s. 11). „Filozofia ekologiczna zakłada, że 
świat jest sanktuarium, a nie deterministyczną maszyną. Takie założenie od razu zmienia 
nam wielość perspektyw w stosunku do świata, w stosunku do natury, w stosunku do 
poznania, w stosunku do etyki, w stosunku do nas samych. Filozofia ekologiczna jest 
świadoma, że główne założenia kosmologiczne dotyczą struktury świata i całego obra-
zu, czym świat jest, są pozanaukowe lub przednaukowe. Nauka, która wykształciła się 
w ciągu ostatnich trzech stuleci, nie może decydować o walorach i wartości poznawczej 
kosmologicznych założeń, bo sama spoczywa na pewnej kosmologii, jest jej wyrazem 
i uzasadnieniem. (...) Tak więc postulowanie nowej kosmologii, kosmologii ekologicznej 
bazującej na metaforze, że świat jest «sanktuarium», jest uzasadnione historycznie, a co 
więcej, jest uzasadnione przez permanentny kryzys kultury Zachodu” (idem, Eseje o ekologii. 
Nadzieja matką mądrych, Łódź 1991, s. 20-21). A ponieważ sensu życia nie da się wywieść 
z żadnych ekonomicznych wizji i kalkulacji (resp. modelu polepszenia materialnego bytu 
społeczeństw), ani postęp (w sensie materialnym: techniczno-technologicznym) w rzeczy 
samej nie jest probierzem (resp. kryterium, miarą) rzeczy i czasu – bowiem oczywistym 
okazało się z paradygmatem postępu jako zmiany i rozwoju ilościowego, iż z tego, że wszelki 
postęp niesie zmianę nie wynika, że wszelka zmiana okazuje się postępem bądź prowadzi 
do niego – imperatywnie koniecznym pozostaje „wypracowanie” odmiennego sposobu 
poznawania i myślenia. W rzeczy samej więc chodzi o wytworzenie „nowej metafizyki 
polegającej na nowym odczytaniu kosmosu, procesu ewolucji i natury ludzkiej jako części 
tego samego kontekstu” (ibidem).
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Idei i świata „cieni” – światopoglądu, który zamiast wyjaśniać rzeczywistość 
physis, przyzwala bądź wręcz nakazuje ją kreować. Onieśmieleni i jakby obez-
władnieni logicznym pozytywizmem, a zarazem dostrzegający jedynie możliwość 
wykształcenia nowych konstrukcji „intelektualnych” wyłącznie w perspekty-
wie innowacyjnych koncepcji, nie dostrzegają owi myśliciele współcześni, że 
kreowane koncepcje są w rzeczy samej coraz bardziej abstrakcyjne, a jedno-
cześnie coraz bardziej oderwane od życia. Wprost przeciwnie wobec ciasnego 
pozytywizmu Carnapa i jego współczesnych dziedziców, wiernych „szkiełku 
i oku”, powinniśmy dostrzec niewzruszoną doniosłość konstrukcji teologicz-
nej – teologii jako wiary in statu scientiae, w czynieniu refleksji nad Słowem 
objawionym w dziejach ludzkiej oikoumene w odniesieniu do współczesności – 
obecności eklezjalnych wspólnot wiary Kościoła Chrystusa, złożonej z naszych 
jako uczniów Zmartwychwstałego postawy wiary w życiowym spełnianiu się 
w „jestestwie” – pielgrzymowaniu do Domu Ojca i uczestnictwie w sprawianiu 
bliskości i nadchodzenia królestwa. Niewątpliwie współbrzmiąca z intuicyjnym 
wychwyceniem przez starożytnych Hellenów physis rzeczywistości Akwinatowa 
koncepcja teologii jako wiary in statu scientiae najpełniej uświadamia, iż to 
właśnie w objawiającym się Słowie w stworzeniu wraz z jego ześrodkowaniem 
w dziejach ludzkości w Wydarzeniu Jezus-Chrystus Bóg-Stworzyciel – Ponad-
przedmiotowy i Ponadpodmiotowy – objawia się człowiekowi jako miłująco-
-miłosierny Ojciec, powołując go, aby miał udział w Jego Chwale Trójjedynego 
w niebiańskiej oikoumene – ludźmi wszystkich pokoleń.

Słowa klucze: antropologia teologiczna, inteligibilność zachodnioeuropejska, 
postmodernistyczna antropologia filozoficzna, Słowo objawiające się w dziejach, 
teologia jako wiara in statu scientiae.
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Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu

W NURCIE WYZWAŃ LUDZKIEGO ŻYCIA

IN THE STREAM OF NEEDS OF THE HUMAN LIFE

The contemporary man, and perhaps especially Christian, feels himself torn in 
to direction. On the one hand, he wants to be a good Christian, and he is moved 
in the direction of worship, adoration and faith in Christ. On the other hand, he 
believes in man and man’s effort to build up the world, in human progress, in 
different philosophy and political conception, in human potential to build the 
future. Both of these directions seem good and deserving of all his effort, but 
they seem to be two different directions. There is an apparent conflict between 
the upward impulse of faith, worship, adoration and the forward in the direction 
of faith only in man, faith in the liberally world, faith in human progress, faith in 
economy and political philosophy. This apparent conflict between man’s upward 
impulse toward God and his forward impulse toward progress results in a spiritual 
dualism. Therefore a man in our time will better know himself and reality of the 
progress of the world in the authentic value of our civilization too. On the way 
of renovation of his life in the faith’s dimension, has a man the possibility to find 
the motivation to live in the new light of God’s love.

Key words: political philosophy, human life, evangelization, faith, Decalogue, 
God’s law, salvation.

Kryterium rozpoznawania, czy też odnajdywania właściwych „dróg szczęścia” 
każdej ludzkiej istoty, jak i całej społeczności globalnej narodów, w założeniach 
preferowanej przez dzisiejszy świat „liberalnej koncepcji wyzwolenia człowieka”, 
znacząco jest związany z kategoriami jedynie immanentnego wartościowania 
egzystencji opartej zasadniczo na strukturach potrzeb sfery materialnej1. Ten 
1 Por. M. A. Peeters, Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mecha-

nizm działania, Warszawa 2010, s. 43n.
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zaistniały stan rzeczy wskazuje na zagubiony „gdzieś” w rozreklamowanej kon-
sumpcji świata właściwy zmysł ludzkiego bytu, który w pełni urzeczywistnia 
się w całym swym duchowym wymiarze jedynie na drodze realizacji pragnień 
i zamierzeń transcendentalnych2. Chociaż znacząco dominuje i w obecnych 
czasach wysublimowany pęd poszukiwania szczęścia, przyjemności, realizacji 
doznań i zachwytu nawet za cenę uzależnienia się od psychosomatycznych 
i farmakologicznych ekstaz, to ostatecznie człowiek dochodzi do wniosku, 
że wyzbywając się ram Bożych zasad i praw, łatwo się zatraca na rozdrożach 
egoistycznych racji i mody świata. W konsekwencji zmęczony sobą oraz bra-
kiem szlachetnych i autentycznie wartościowych celów, w paraliżu swawoli 
i marginalizacji ważnych spraw, traci nie tylko orientację „czasu i miejsca” 
swego przebywania, ale i całkowicie błędnie zdezorientowany, uwikłany w swe 
wady i uzależnienia, nie potrafi odczytywać na nowo azymutu dalszego życia3. 
Niejednokrotnie doświadczony porażką życiowych zdarzeń nie czuje się na 
siłach już dalej rozsądnie i mądrze kształtować swojej przyszłości. Bardziej 
jeszcze zacierają się właściwe horyzonty ludzkiej egzystencji, gdy człowiek 
świadomie nie dopuszcza do siebie myśli o istnieniu niezwykłości życia z Bogiem 
w strukturach uświęcającej łaski. W tym kontekście jakże potrzebna okazuje 
się chwila zatrzymania ludzkiej myśli na weryfikacji dotychczasowego stylu 
życia w okowach walki o to, co nie dało i dać nie może wymarzonego szczęścia.

Człowiek w realiach świata 
Człowiek na przestrzeni wielu epok poszukiwał tego, co mogłoby uzdrowić 

ludzkość z choroby grzechu i śmierci. Jakże więc upragnione, aż do dzisiaj, 
okazało się pojawienie chrześcijaństwa wraz z darem Zbawienia dokonanym 
dla człowieka przez Chrystusa. Ono to dało światu rozpadających się imperiów 
i systemów społeczno-politycznych niezwykłe bogactwo daru wiary, nadziei 
i miłości, które od ponad dwóch tysięcy lat podtrzymuje kulturę, zwłaszcza 
europejską, broniąc niezmiennie godności każdego ludzkiego życia.

We współczesnej rzeczywistości świata zdominowanego przez technikę, 
konsumpcję, hedonizm, liberalizm, relatywizm, dostrzega się coraz bardziej 
upowszechniające się zjawisko zastępowania monoteistycznych, historycznych 
religii wiary przez „religię wiedzy”4. Najbardziej niepokojące jest w tym procesie 
to, że tak wielką siłę wspólnotowej wiary i nadziei stara się zamienić i zastąpić 
2 Por. Cz. Rychlicki, Bosko-ludzkie misterium chrześcijaństwa, w: In Persona Christi, K. Góźdź 

(red.), t. I, Lublin 2009, s. 255-277. 
3 Por. Franciszek, Homilia wygłoszona do uczestników Światowego Dnia Młodzieży w dniu 

25 VII 2013 w Rio de Janeiro, „L’Osservatore Romano” (dalej: OR) 8-9 (2013), s. 11-12.
4 Por. J. Tischner, Idąc przez puste Błonia, Kraków 2014, s. 197-212.
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coraz to na nowo „rewitalizowanymi” doktrynami wyimaginowanych idei, 
które nie sprawdziły się w przeszłości i we współczesnej epoce nadal bardziej 
degradują ludzką sferę ducha, aniżeli ją odnawiają i wzmacniają. Zadziwiająca 
jest w tym koniunktura postaw ludzi wierzących, którzy deklarując się jako 
chrześcijanie w opiniowaniu i przyjmowaniu praw, kodeksów i zasad życia spo-
łeczności ludzkich, opowiadają się i „głosują demokratycznie” w sprawach życia 
społecznego najczęściej negując prawa Boże i Dekalog. Zatem należy postawić 
pytanie o wiarę tych ludzi, czy ich wiara niejako „zatrzymała się” jedynie na 
wpisie w parafialne księgi i na metryce chrztu? Także eliminowanie modlitwy, 
zwłaszcza z życia rodziny, wskazuje na zanik trwania człowieka w duchu jedno-
ści z Bogiem. Widzialnym tego skutkiem jest degradacja duchowych wartości 
w kształtowaniu człowieka, naznaczonego przecież znamieniem godności 
dziecka Bożego. Tak jak w chwilach zadumy nad zanikiem chrześcijańskiego 
ducha na przestrzeni historii, tak i dzisiaj należy wniknąć w głębię ludzkich 
motywacji, którymi kieruje się człowiek w swoich poczynaniach codziennego 
życia w separacji od Boga, z żalem do Niego, a niejednokrotnie i w złości na 
Niego5.

Od strony merytorycznej człowiek jako fenomen osoby ludzkiej jest ze swej 
natury jedyną w swym wymiarze rzeczywistością. O jego stronie metodologicz-
nej zaś decyduje rozum i myślenie. Zestawiając ze sobą te dwie relacje należy 
uznać, że człowiek jest „rzeczywistością rzeczywistości”, światem świata. Nie 
sposób nie dostrzec ze sposobu „zachowania się” człowieka, że jest on nie 
„czymś”, ale „kimś” znamiennym, „kimś” danym bezpośrednio i zarazem do-
stępnym tylko pośrednio, „kimś” widzialnym i „kimś” niewidzialnym, „kimś” 
znanym i nieznanym, „kimś” ciągle doświadczanym i zarazem wykraczającym 
poza doświadczenia. Dlatego człowiek kontempluje, bada, myśli, doświadcza 
i tworzy nauki o sobie. I to go stawia w pierwszym szeregu stworzeń „kimś 
drugim” po Bogu. A jako osoba jest podobny do Boga w miłowaniu, pracy, 
stwarzaniu, wolności wyrazu i działaniu, w administrowaniu światem6.

Człowiek jest taki sam, ale jest inny. Ma inne życie, inny charakter, inny 
los, inny wygląd. W relacjach z innymi ma swoje życie, ale z innymi wspólnie 
żyje, wspólnie myśli, ma wspólne serce, wspólne działanie. Człowiek ma wy-
miar moralny, ma w sobie szkic swej przyszłości zakodowany w transcendencji. 
Jednak ze względu na fakt, że osoba ludzka nie jest Boską, dlatego odczuwa 
w sobie ból rozdarcia na wielkość i małość, na dobroć i złość, na niebo i piekło, 
5 Por. Benedykt XVI, W czasach kryzysu potrzebujemy relacji opartych na bezinteresowności 

i miłości. Przemówienie do przedstawicieli władz cywilnych i wojskowych z dnia 6 VI 2012, 
OR 7-8 (2012), s. 11-12. 

6 Por. idem, Podsycajcie zamiłowanie do prawdy. Przemówienie do uczestników kongresu 
wydziałów medialnych uczelni katolickich z dnia 23 V 2008, OR 7-8 (2008), s. 10-11.
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na świętość i grzech. To skłania człowieka do realizacji swego jestestwa poprzez 
fundamentalne prawo walki wewnętrznej i zewnętrznej, między prawdą i fał-
szem, dobrem i złem7. I na te elementarne uwarunkowania ludzkiej egzystencji 
należałoby w różnorodnych procesach formacyjno-edukacyjnych człowieka, 
coraz bardziej zwracać uwagę rozpoznając i eliminując zagrożenia docierające 
do ludzkiej świadomości ze strony współczesnego „zawirusowanego świata”8. 
Nie bez znaczenia jest więc i w tym procesie moc oddziaływania Kościoła 
w darze świętych sakramentów przywracających harmonię życia człowieka 
z Bogiem i bliźnim. Życiu ludzkiemu „rozregulowanemu” przez grzech nie jest 
nikt ze stworzeń w mocy ponownie przywrócić charakter porządku moralnego 
i duchowej harmonii. Ten „zablokowany kod stwórczy” nikt, poza Bogiem, nie 
jest w stanie rozeznać i ponownie go aktywizować. Dlatego w Chrystusie Bóg 
dał światu „kod zbawczy” wpisany w Jezusa, który poprzez dzieło Odkupienia 
i zbawczą Mękę ofiaruje człowiekowi prawdziwe życie9.

Mając na względzie te aspekty troski o człowieka dzisiejszych czasów, należy 
w pracy formacyjno-edukacyjnej, duszpasterskiej, opiekuńczo-wychowawczej, 
socjalnej, uwzględniać antropologiczny wymiar ludzkiego istnienia. To pozwoli 
rozeznać wartość osoby ludzkiej i jej godność, pozwoli określić miejsce czło-
wieka w realiach życia środowiskowego, jego urzeczywistnianie się w tworzeniu 
kultury i tradycji lokalnej społeczności, realizowanie powołania do świętości 
i zbawienia siebie i innych. Człowiek posiada rozum, co się wiąże z poznaniem, 
funkcjonowaniem umysłu, wyzwalaniem intuicji, doznaniem i tworzeniem 
duchowym. W wymiarze posiadanej woli człowiek wyraża swoje dążenia, 
podejmuje decyzje, dokonuje wyborów, samookreśla się w różnorodnych sytu-
acjach życiowych, kieruje się ku takim wartościom jak wolność, suwerenność, 
moralność, sprawiedliwość, prawda, dobro, miłość, wiara. Nie można w tym 
wymiarze antropologicznym pominąć faktu, że człowiek istnieje. I nawet, gdy 
przekracza granicę biologicznej śmierci, to nadal żyje, chociaż już w innych 
strukturach bytu, czego dowodem jest jego kultura zapisana w tradycjach kultu, 
obrzędach, rytuałach, sztuce, liturgii, mitologii, religii. Człowiek istnieje zawsze 
jako rzeczywistość, jako substancja egzystująca konkretnie w misteryjnym wy-
miarze istnienia (existere), działania (actus), sprawności (operari). Zatem jest 
on wobec otaczającego świata czynny i bierny, jest podmiotem i przedmiotem, 
jest istnieniem w wymiarze absolutnym wkomponowanym w struktury ciała 

7 Por. J. Grabowski, Budowa przyszłości człowieka i narodu na tradycji i dziedzictwie, w: Ku 
zmartwychwstaniu narodu. Wykłady inauguracyjne 2010/2011, S. Urbański (red.), Warszawa 
2010, s. 27-39.

8 Por. A. Sajdak, Edukacja kreatywna, Kraków 2008, s. 47n.
9 Por. J. Lewandowski, Bóg i człowiek, Warszawa 2001, s. 35n.
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i duszy, aż do transcendencji bytu i pewnej samotranscendencji10. Dlatego 
posiada on swoją „głębię”, swoje istnienie, swoją historię urzeczywistniającą 
się w sposobie życia w różnorodnych koniunkturach jak duchowa, moralna, 
dążeniowa, dziejowa czy futurystyczna. To przemawia za tym, że człowieka 
cechuje istnienie w sobie i w świecie zewnętrznym, że jest on „kimś osobnym” 
i zarazem „kimś wspólnotowym”, że rozwija się sam w sobie i w relacjach do 
innych osób, że staje się sobą i funkcjonuje najpełniej poprzez odniesienie do 
innych. To przemawia za tym, że niezwykle ważne w procesie kształtowania 
ludzkiej osobowości staje się właściwe rozeznanie i zrozumienie antropologicz-
nych aspektów ludzkiej egzystencji w konfrontacji z wyzwaniami współczesnej 
człowiekowi epoki11.

Powołanie człowieka do Zbawienia
Kościół od wieków z wielkim duchem troski przekonywał świat o życiu 

w jedności z Bogiem. Także i w dzisiejszych czasach skłania świat gubiący się 
w swoich wyimaginowanych „na jawie” ideologiach, by powrócił na drogę 
życia z Bogiem, by odkrył na nowo prawdziwą godność człowieka powołanego 
do Zbawienia, by zachował wszystko, co służy świętości małżeństwa i rodziny, 
by docenił ekumenizm ogólnoludzki, by respektował cywilizację życia, a nie 
zgadzał się na ukonstytuowanie propagowanej z wielką siłą przez wrogów życia 
cywilizacji śmierci, by doceniał prymat kultury duchowej nad techniką, osoby 
nad rzeczą, pracy nad towarem, by rozpoznał absolutny sens prawdy wszelkich 
dążeń ludzkich w działaniu na rzecz autentycznej troski o człowieka12. W ka-
talogu wielu niepokojących przemian i przeobrażeń społeczno-kulturowych 
oraz ekonomiczno-politycznych wibracji obecnych czasów, daje się odczytać 
niepokojący stan kondycji naszej epoki owianej wprawdzie hasłami humani-
zmu, relatywizmu, liberalizmu, konsumpcjonizmu, to jednak nieurzeczywist-
niającego prawdziwego zachwytu i „pogodnej przyszłości” obecnej generacji 
i także następnych pokoleń13. W takim to oddziaływaniu świata na człowieka 
i jego styl życia w różnorodnych społecznościach ludzkich, człowiek łatwo za-
traca azymut swego dążenia do szczęścia, popada w dezorientację o kierunku 
marszu sugerowanym mu przez coraz to nowe wzajemnie wykluczające się 
10 Por. S. Ewertowski, Transcendencja ludzkiej osoby, w: Veritas Christi liberat, P. Rabczyński 

(red.), Olsztyn 2014, s. 187-202. 
11 Por. J. Galarowicz, Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej K. Wojtyły, Kęty 

2000, s. 73n.
12 Por. Jan Paweł II, Współpracować w szerzeniu Królestwa Bożego na świecie. Przemówienie 

na audiencji generalnej z dnia 6 XII 2000, OR 3 (2001), s. 37-38.
13 Por. K. Korab, Czy nowy wspaniały świat?, Warszawa 2010, s. 62n.
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i zaprzeczające sobie przekazy pseudoideologów, władców areny politycznej, 
majętnych i zasobnych w wielkie możliwości dealerów uzależnień. Dobrze, gdy 
człowiek kierując się mądrością rozumu i katalogiem Bożych wskazań Dekalogu 
będzie w stanie sprostać dewastacji swego sumienia, a mocą swej woli będzie 
miał siły zachować w sobie pragnienie życia „nutą dobra, prawdy i piękna”. 
W przeciwnym wypadku stawać się będzie istotą niezmiernie ubogą, zagubio-
ną, żyjącą w zawieszeniu między niezdolnością stawiania czoła teraźniejszości 
a lękiem przed przyszłością, istotą dręczoną egoizmem i słabościami natury14. 
Niejednokrotnie stając w obliczu takiego „przewartościowania” swego życia, 
człowiek nie potrafi już zadać sobie pytania o najbardziej autentyczny sens 
swej egzystencji i o możliwość odczytania znaków na drodze ewakuacji wyjścia 
z niebezpiecznych zagrożeń. Zapewne dochodzą do niego jeszcze może jakieś 
myśli „kalkulowania życiem”, ale najczęściej już coraz bardziej interesuje go 
i absorbuje tylko „działanie” oparte na programowaniu swego „panowania”. 
Do tego stanu uzależnienia się człowieka od „kombinacji życia i życiem” pro-
wadzi swoisty racjonalizm techniczno-naukowy, wysublimowany relacjonizm, 
„pseudozaradczy” liberalizm, które poprzez swoją dominację we współczesnej 
kulturze, odrzucając ideę prawdy o stworzeniu i o Bogu, wkładają na człowieka 
szaty iluzji i koronę tęczy. W konsekwencji jednak życia bez Boga, bez sumienia, 
bez uczciwości i sprawiedliwości, szata staje się bardzo szybka wyblakła i zbu-
twiała, a wielobarwna korona traci kolory, stając się splotem cierni. W takiej 
reklamie życia „jakby Stwórca nie istniał”, człowiek zatraca nie tylko tajemnicę 
Boga, ale również tajemnicę świata i swego istnienia. Ostatecznie osłabienie 
więzi z Bogiem i z drugim człowiekiem prowadzi nieuchronnie do materializmu 
praktycznego, opartego wyłącznie na kategoriach wydajności ekonomicznej, 
atrakcji i przyjemnościach15.

Człowiek poszukując prawdziwego sensu swojego życia staje przed rzeczywi-
stością dokonujących się przeobrażeń świata. Nie bez znaczenia jest więc dla 
człowieka ateizm czy sekularyzacja, które „pozornie” uszczęśliwiają ludzkość16. 
W tej nowej rzeczywistości zderzenia się dwóch światów – Bożego i ziemskiego, 
człowiek ulega niejednokrotnie determinacji i zatraca jasny sens religijnego 
życia gubiąc się w katalogu prowokacyjnych haseł. Mając to na względzie 
konieczne staje się odkrycie na nowo Boga w Duchu i Prawdzie (J 4, 24). Ta 
sposobność powrotu do źródła życia jest w stanie dokonać w człowieku otwarcia 

14 Por. Jan Paweł II, Wartości religijne i moralne wspólnym dziedzictwem. Przemówienie do 
uczestników Konferencji Ministrów Rady Europy w dniu 3 XI 2000, OR 1 (2000), s. 47-48.

15 Por. idem, W służbie cywilizacji miłości. Przemówienie na audiencji generalnej z dnia 23 VIII 
2000, OR 10 (2000), s. 6-7.

16 Por. Z. Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2013, s. 15n.



178 CZŁOWIEK ISTOTA (PO)ZNANA

się na fakt nowego narodzenia się w nim Chrystusa17. Zatem przez urzeczy-
wistnienie motywu potrzeby religijnej człowieka i realizacji aspiracji wobec 
tajemnicy niezbadanych zamierzeń Boga, staje człowiek w prawdzie o sobie 
samym i swym przeznaczeniu. Odnajdując Boże wartości, urzeczywistnia on 
tajemnicę swego powołania do świętości, a doświadczając tego daru dochodzi 
do poznania swego „miejsca i czasu” w wydarzeniach historii Zbawienia18.

Znamiennym wezwaniem dla człowieka współczesnej epoki jest odkrycie 
„obecności Boga w naszych czasach”19. To wymaga koncentracji ludzkiego 
spojrzenia na Oblicze Boga, Stwórcy świata20. Dzięki weryfikacji i ocenie 
różnych propozycji świata człowiek rozpoznaje „zamysł Boży – drogowskaz” 
na bezdrożach świata. Poprzez ten dar spotkania z Bogiem na drodze sakra-
mentalnej odnowy „otwierają się człowiekowi oczy”, którymi jest on w stanie 
dostrzec sens dokonanego przez Chrystusa dzieła Zbawienia. Tak jak Chry-
stus stoi na drogach świata z darem krzyża i Zmartwychwstania, tak człowiek 
w cieniu krzyża i w blasku Zmartwychwstania odzyskuje utraconą przez grzech 
godność dziecka Bożego i dziedzictwo Królestwa Niebieskiego. To uświadamia 
człowiekowi, kim jest, dokąd zmierza i co go czeka. By człowiek przekonał się 
do Boga i by przyjął to, co mu Bóg ofiaruje, Chrystus stał się Człowiekiem. Ten 
nowy sposób objawienia się Boga inspiruje człowieka do większego zaufania 
i zawierzenia Bogu. W takiej rzeczywistości staje się widzialne działanie Boga 
w procesie duchowo-moralnej odnowy ludzkiego życia na drodze sakramen-
talnego uświęcenia21.

Bóg, który powołuje każdego człowieka do udziału w owocach Odkupienia, 
obdarza go swoją łaską i mocą, a udzielając człowiekowi swego przebaczenia, 
powierza mu zarazem misję bycia „zaczynem” pokoju i pojednania w otaczają-
cym go środowisku. To przyczynia się do odzyskania i rozbudzenia w człowieku 
entuzjazmu wiary, dzięki której każdy chrześcijanin doświadcza radości ze 
spotkania z Chrystusem22. W efekcie pozwala to człowiekowi wiary trafnie 
odczytywać to, co jest dobrem i prawdą we współczesnym świecie i jednocześnie 
17 Por. Jan Paweł II, Incarnationis misterium. Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000 

(dalej: IM), Watykan 1998, n. 51.
18 Por. Cz. Bartnik, Personalizm, Lublin 2008, s. 276n. 
19 IM, n. 3.
20 Por. Jan Paweł II, Jezus Chrystus jest pełnią całego objawienia. Przemówienie do uczestników 

sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary z dnia 28 I 2000, OR 3 (2000), s. 40-41.
21 Por. idem, Pojednajcie się z Bogiem. Homilia w czasie Mszy św. w bazylice św. Sabiny z dnia 

28 II 2001, OR 4 (2001), s. 23.
22 Por. idem, Serce Chrystusa zawsze otwarte dla wszystkich. Homilia w czasie Uroczystości 

Objawienia Pańskiego i Zamknięcia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 z dnia 6 I 2001, OR 2 
(2001), s. 52-54.
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rozpoznawać zagrożenia, które niszczą dotychczas niejednokrotnie z trudem 
zachowywany depozyt chrześcijańskiej wiary. Dlatego obok koniecznych 
środków do godziwego życia winno się przywrócić na nowo w hierarchii dóbr 
dzisiejszego świata wartość wiary, nadziei i miłości. Realia rzeczywistości i różne 
filozofie życia sprawiają, że coraz bardziej staje się widoczne odejście nie tylko 
od tego, co Bóg w dziele stworzenia „uczynił jako dobre”, lecz również „wzmaga 
się walka” z tym, co Boże i święte. To pociąga za sobą w konsekwencji postawę 
obojętności religijnej człowieka, który „rodzi się bez miłości, żyje bez wiary 
i umiera bez nadziei”23. Nadto rozpropagowana nie tylko medialnie negacja 
chrześcijaństwa i nienawiść do wiary katolickiej, zbiera żniwo krwawego prze-
śladowania z wielkim już katalogiem męczenników XXI wieku. 

Poszukiwanie Boga jest poszukiwaniem wciąż odnawianym, opartym na 
radości, że się odnalazło. Tłumy, które odnalazły Jezusa nie zatrzymały się, ale 
szły za Nim, by być już zawsze w Jego obecności, by uważnie za Nim iść tak, by 
się zbytnio nie oddalił. W tym kontekście mówi Jezus do Marii Magdaleny, gdy 
ta płacze nad Jego grobem: „Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?” (J 20, 
15). Jezus pomaga Marii szukać, chociaż już tam jest. Chrystus zawsze działa 
w ten sposób. „Znalezienie” realizuje się w nowym „poszukiwaniu”. 

Odnowa duchowo-moralna człowieka 
Obok wielu istniejących niepokojów o dzisiejszego człowieka, ma miejsce 

w życiu ludzkim znamienny optymizm jak wiara w możliwości człowieka, 
który jest zdolny poznać prawdę o Bogu, rozeznać dobro i je wybrać. Istotą 
chrześcijańskiego optymizmu jest fakt, że Bóg stworzył człowieka do miłości. 
Chociaż w lansowanym medialnie tzw. normalnym świecie coraz głośniej mówi 
się o miłości, którą sprowadza się najczęściej do zmiennej sfery prywatnych 
doznań, to jednak każdy człowiek odpowiadając na wezwanie Boga, uświada-
mia sobie swą transcendentną godność i odbudowuje swe przekonanie, że jest 
stworzony do miłości na wzór Boży. 

Aby odbudować i stworzyć nowy solidarny i sprawiedliwy świat, potrzeba 
odnowionego zrywu ewangelizacyjnego, który winien obejmować różne sfery 
społeczeństwa: kulturę, sztukę, politykę, ekonomię, środki społecznego komu-
nikowania się, zdrowie, sport24. W imię „nowej ewangelizacji” trzeba przepo-
wiadać miłość Boga, który stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, 
i odkupił go w Chrystusie. Bóg wymaga przywrócenia sprawiedliwości i prze-
baczenia jako podstawowej reguły wszelkich relacji międzyludzkich, a kluczem 
23 Por. Comiteto Centrale del Grande Giubileo dell’Anno 2000, Diario di un evento di fede, 

Città del Vaticano 2001, s. 38n.
24 Por. J. Ratzinger, Voici quel est notre Dieu, Paryż 2000, s. 309n.
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takiego podejścia do cywilizacji i historii jest Chrystus25. Teraźniejszość potrze-
buje Boga, by poznać podstawową prawdę o człowieku i jego godności jako 
dziecka Bożego. Dlatego Bóg posłał swego Syna, aby człowiek się przekonał 
o tym, czym pragnie go Bóg obdarzyć w wieczności i żeby człowiek wsparty 
łaską miał moc wypełnić tajemniczy zamysł Bożej miłości.

Szacunek dla człowieka – owoc żywej wiary, miłości i chrześcijańskiej kul-
tury staje dzisiaj przed ludzkością jako wielkie zadanie. Gdyby respektowano 
godność człowieka, nie dochodziłaby do głosu kultura śmierci, przemocy 
i bezlitosnej konkurencji, nie byłoby plagi seksualizmu, która niszczy miłość, 
nie byłoby tylu zagubionych młodych ludzi sięgających po alkohol i narkotyki, 
nie byłoby eutanazji i odrzucenia osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. 
Jeżeli człowieka obdarzy się należną mu godnością, jeżeli człowiek zachowa 
prawe sumienie w swoim postępowaniu, w rodzinie, w pracy, w życiu społecz-
nym i ekonomiczno-politycznym, wówczas poprawi się byt człowieka. Dlatego 
potrzeba nowego stylu myślenia, prawego wychowania, właściwego kształto-
wania świadomości od dzieciństwa26.

Człowiek współczesny, zwłaszcza młody, zanurzony w świecie bogactw lub 
pogrążony w nędzy wynikającej z niesprawiedliwego kształtu życia społecznego, 
szuka autentycznych wartości, jest otwarty na bogactwa duchowe, na wszystko 
to, co jest ponad nim. Najkrócej mówiąc, pragnie odnaleźć ślady obecności 
Boga. A najlepszym przewodnikiem w tym poszukiwaniu Boga jest prawe 
sumienie. Każdemu człowiekowi jest potrzebny przewidziany w planie Bożym 
ideał człowieczeństwa, a wskazując na chrześcijaństwo i wiarę dostrzega się 
w nich dopełnienie i uwieńczenie ludzkiej osobowości. Nadto związanie się 
z Chrystusem rozszerza i podnosi dążenia człowieka27. Także wszelka twórczość 
kulturowa idąca na pomoc ludzkiemu życiu musi przede wszystkim inspirować 
odnowę porządku moralnego niszczonego przez „chaos moralny”. Przejawem 
silnie reklamowanego marketingowo „chaosu moralnego” jest egoizm, posłu-
gujący się manipulacją i negacją prawdy. Przedstawia on skrajny indywidualizm 
jako konsekwencję wolności zasługującą na pochwałę. W przestrzeni tego 
„chaosu” świętość i altruizm są przemilczane, wyśmiewane bądź kompromi-
towane. Zaistnienie „chaosu moralnego” na szerokiej płaszczyźnie kulturowej 
staje się dostrzegane poprzez lansowanie kultu tzw. jakości życia oraz stawianie 
tejże „jakości” ponad świętość życia. W praktyce takiej głosi się kult tężyzny 
fizycznej i zalet biologicznych, a lekceważy się wielkość człowieka wyrażoną 

25 Por. W. Kasper, Kościół Katolicki. Istota. Rzeczywistość. Posłannictwo, Kraków 2014, s. 64-66.
26 Por. M. J. Dyrda, A. Świderski, Rozwój osobowy i jego zagrożenia, Siedlce 2003, s. 38n.
27 Por. H. Gulbinowicz, Wokół teologii osoby, w: In Persona Christi, K. Góźdź (red.), Lublin 

2009, t. II, s. 787-795.
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w jego zmaganiach z cierpieniem i słabością fizyczną. Tymczasem świadomy 
swej godności człowiek nie musi uciekać od cierpienia za wszelką cenę, gdyż 
przykład Chrystusa uczy go odkrywać właściwy sens w cieniu krzyża28. Nie wol-
no więc bagatelizować dramatycznych zmagań z cierpieniem podejmowanych 
przez wielu ludzi i nie wolno zapominać, że to właśnie w ludzkim dążeniu do 
świętości w decydujący sposób wyraża się troska o „prawdziwą jakość życia”. 
Wobec obojętności wielu ludzi względem prawego życia opartego na Ewangelii, 
czynnikiem dającym pewne szanse na „uzdrowienie człowieka” jest roztropne 
wnikanie w treść problemów ludzkich i zaangażowanie chrześcijańskie w ich 
rozwiązywanie. Wielką rolę spełnia w tym procesie właściwe spojrzenie na wia-
rę, sakramenty i życie moralne. Chodzi nie tyle o to, aby tych, co odeszli od wiary 
i zdystansowali się od Kościoła, z powrotem do wiary przyprowadzić. Oni zazwyczaj 
nie słuchają wezwań. Trzeba jednak wychodzić im naprzeciw i pozwolić, aby mogli 
swój świat idei i poglądów oraz postawy życiowe skonfrontować z chrześcijańskim 
orędziem przekazywanym w życiu. Tak postępował Jezus w swym nauczaniu. Święty 
Jan Paweł II w jednej ze swych środowych katechez powiedział: 

Przemawiając do rzesz, Jezus posługuje się przypowieściami, dostosowując w ten 
sposób swoją naukę do umysłowości słuchaczy. Stopniowo wyjaśnia ją uczniom, 
uwzględniając ich trudności w zrozumieniu i dopiero w drugim okresie życia pu-
blicznego otwarcie zapowiada swoją bolesną drogę, po czym na końcu wyjawia im 
swoją tożsamość nie tylko Mesjasza, ale także Syna Bożego. Stwierdzamy również, że 
w szczególnie ważnych dialogach przekazuje treść swego Objawienia, odpowiadając 
na pytania rozmówców i posługując się dostępnym dla nich językiem. Czasem sam 
zadaje pytania, ukazuje problemy29.

Według Papieża, ewangelizacja wiele traci na swej mocy i wpływie, jeżeli 
nie uwzględnia charakteru ludzi, do których się zwraca, jeśli nie odpowiada 
na stawiane przez nich pytania, jeśli wreszcie nie dotyczy i nie porusza ich 
rzeczywistego sposobu życia. Dlatego ważnym staje się odnowienie w każdym 
wierzącym swojej wiary, by następnie na kanwie przeżyć korygować własne 
życie i pomagać innym, zwłaszcza zagubionym, w odnalezieniu poszukiwanego 
autentycznego szczęścia. 

Człowiek na drodze wiary
Chrystus nadaje misji Kościoła wymiar odpowiedniego rozeznania i urzeczy-

wistnienia tych idei, które znacząco wpływają na realizowanie się zamierzeń 
egzystencjalnych człowieka w aspekcie wiary. Potrzeba ich zrozumienia staje 

28 Por. Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Kraków 2007, t. I, s. 51-64.
29 Jan Paweł II, Wartość zaangażowania w rzeczywistość doczesną. Przemówienie na audiencji 

generalnej w dniu 13 XII 2000, OR 3 (2001), s. 38-39.
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się wymogiem w procesie właściwego zaakceptowania tego, co służy rozwo-
jowi człowieczeństwa. Jednak współczesny kryzys wiary dokonuje w stylu 
życia chrześcijanina bardzo newralgiczną obojętność religijną. Pojawia się 
konieczność podejmowania prób ożywienia wiary i dania o niej konkretnego 
świadectwa. Kościół wskazując na wartość chrześcijańskiej wiary, prezentuje 
działanie Boga Ojca: 

W Jezusie Chrystusie Bóg nie tylko mówi do człowieka – Bóg szuka człowieka. 
Wcielenie Syna Bożego świadczy o tym, że Bóg szuka człowieka [...]. Jeśli Bóg 
wychodzi na poszukiwanie człowieka [...] to dlatego, że go miłuje30.

Kościół, w którym można doświadczać bardziej „z bliska” obecności Boga, 
pomaga poszukującemu człowiekowi rozeznawać przeżywane doświadczenia 
związane zarówno z grzechem, jak i konfrontować swoje życie w ramach 
Bożego Miłosierdzia. Doświadczany dar łaski Bożej w postawie nawrócenia 
i powrotu do życia wiarą, sprawia w człowieku przeżywanie niejako do głębi 
przenikającego uzdrowienia i uświęcenia. Na to przeobrażanie się człowieka 
uwrażliwia w swej misji Kościół, który troszczy się ze wszystkich stron o od-
nowę życia człowieka, by mógł on „oczyścić serce” i dostrzec oczyma wiary 
łaskę Boga przywracającą nadzieję prawdziwego życia w jedności z Bogiem. To 
skłania człowieka do twórczych przemyśleń nad darem otrzymanego chrztu św. 
i bierzmowania oraz jest sposobnością zrozumienia istoty wiary, niewidzialnej 
dla oczu, ale dostrzegalnej czy rozumianej przez „serce”. W ostatnich latach 
w przesłaniu Kościoła została wyraźnie zaakcentowana myśl ponownego od-
krycia centralnego miejsca Jezusa Chrystusa w życiu człowieka. „Słowo stało 
się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). „W Nim mamy odkupienie przez 
Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze 
ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia” (Ef 1, 7). Te bi-
blijne przekazy uświadamiają ludziom naszych czasów, że wiara chrześcijańska 
nie bazuje na filozoficznej idei, ale na Osobie Jezusa Chrystusa31. To skłania 
człowieka do przyjęcia „projektu życia”, który nie oddziela ludzkiego istnienia 
od Boga, ale w Nim znajduje pełne uzasadnienie i godność. Znamiennym po-
twierdzeniem tego jest konfrontacja ludzkiego życia z tym, co niesie w sobie 
Chrystus. To przekonuje, że człowiek przeżywając swoje słabości i grzechy, ma 
możność podejmując w pokorze przed Bogiem trud nawrócenia i przemiany, 
odrestaurować swoje „jestestwo” i w przyjęciu Bożego Miłosierdzia rozwijać 
swoje człowieczeństwo.

30 Jan Paweł II, List apostolski Tertio millenio adveniente, Watykan 1994, n. 7.
31 Por. Aparecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Doku-

ment końcowy. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały 
w Nim życie, Kraków 2014, s. 65n.
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ECCE HOMO! – DRAMATYCZNE PODEJŚCIE 
DO PRAWDY O CZŁOWIEKU. 

INNSBRUCKA TEOLOGIA 
DRAMATYCZNA W OBLICZU POTRZEB 

I WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

ECCE HOMO: DRAMATIC APPROACH TO THE TRUTH 
ABOUT MAN. INNSBRUCK DRAMATIC THEOLOGY FACING 

THE NEEDS AND CHALLENGES OF THE PRESENT

Pilate’s words “Behold the man” are a good starting point for the dramatic 
dispute about the truth of humankind. In no way does beholding the tortured 
victim elicit compassion; rather it increases the mob’s lust for persecution. Al-
though Jesus’ persecution is akin to the persecution of countless scapegoats 
throughout human history, his dying is unique. He is in a radical way non-
violent in his dying and free from any wish for revenge. Thus, Christ dies in 
an act of solidarity with all victims of human history; still his dying is different 
from theirs. Therefore this death deconstructs the sacrificial order, founded 
by the murder of a scapegoat; his death reveals the non violent image of God 
and the image of a man, who is able to give up himself for others (Proexistenz/
sacricium) The founder of Innsbruck Dramatic Theology, Raymund Schwager, 
therefore viewed Christ’s cross both as a source of new anthropological insights 
and as a source of life. As a homo perfectus (GS 22) Christ unites himself with all 
human persons by identifying with all victims of human history and by asking 
the Father in their place for forgiveness for the perpetrators. These fundamental 
soteriological positions will be examined in this article for their anthropological 
consequences. In connection with René Girard’s mimetic theory, theological 
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anthropology is being anchored in an evolutionary world-view and the clas-
sical questions about the creation of humanity by God and about original sin 
are interpreted in a new light. A mimetic conception of human desire stands 
at the center of this endeavor. The question of a normative anthropology is 
approached in the context of Christology and Soteriology and is analyzed in 
the context of the theme pro-existence/sacrifice. The article reflects the general 
viability of dramatic categories for present-day theological thinking in the face 
of an intensifying scapegoat-mentality.

Key words: Raymund Schwager, René Girard, dramatic theology, original sin, 
cross, redemption, scapegoat, sacrifice, (mimetic) desire, evolution, ciolence.

„Oto człowiek” – powiedział Piłat, wskazując na ubiczowanego i ustrojonego 
w koronę cierniową Jezusa z Nazaretu (J 19, 5). To właśnie Piłat dał rozkaz 
biczowania. Zrobił to po dyskusji zakończonej enigmatycznym pytaniem: „Cóż 
to jest prawda?” (J 18, 38); zakończonej więc ucieczką w sceptycyzm, postawą 
kapitulującą wobec ostrych konfliktów społecznych. Widok ofiary niewinnie 
umęczonej prowokuje w rozognionej zgrai bynajmniej nie litość i opamiętanie, 
lecz pożądanie linczu. Widok ofiary przekreśla jakby ten deiktyczny gest Piłata, 
gest identyfikujący konkretne indywiduum jako człowieka. Widok człowieka 
niewinnego nie przerywa procesu ofiarniczego, lecz go wręcz potęguje. Pewny 
swej racji tłum, przyzwyczajony jest przecież do tego, że prędzej czy później 
jego ofiary stają się funkcją systemu ofiarniczego. Tracąc swe człowieczeństwo 
stają się one jego częścią: częścią motłochu ogarniętego szałem mentalności 
prześladowczej1. Oceniając sytuacje prześladowania ofiar powierzchownie, 
dzisiejsza myśl krytyczna wskazuje na ostre przeciwieństwa istniejące między 
nimi a sprawcami, próbując w ten sposób dekonstruować systemy ofiarnicze 
i ratować człowieczeństwo. Dogłębniej rozpatrując sytuację wiktymizacji, 
odkrywamy lustrzane odbicia dręczycieli i ofiar, a więc paradoksalną wymianę 
ról2. Wymiana ta nie dokonuje się przez świadome akty woli jednostki. Zło-
rzecząc tym, którzy ich prześladują, czy też wołając o pomstę do nieba, przez 
tę żądzę odwetu i zemsty ofiary przyjmują jakby „półświadomie” rolę oprawcy, 
1 Zracjonalizowaną formę tego feneomenu spotykamy w kontekście pokazowych przewodów 

sądowych inscenizowanych przez totalitarne systemy, jak nazizm czy stalinizm, zmusza-
jących ofiary do „spektakularnego przyznania się do winy”; akt przyznania przekształca 
bowiem niewinnie oskarżoną ofiarę w słusznie sądzonego winowajcę, kamufluje więc 
cały akt prześladowczy.

2 Problem lustrzanego odbicia sprawców i ofiar zaostrza się raptownie na naszych oczach. 
Potęguje go z jednej strony fenomen terrorystów-samobójców, z drugiej zaś coraz wyraź-
niejsze ukierunkowanie kultury sądowej w kierunku obrony ofiar, prowadzące do para-
doksalnej sytuacji, że wszystkie strony inscenizują się jako ofiary. Por. K. Breitenfellner, 
Wir Opfer. Warum der Sündenbock unsere Kultur bestimmt, München 2013.
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wtłaczając ich aktualnym katom maski ofiar i ratyfikując tym samym mimowol-
nie tę odwiecznie już funkcjonującą „kuchnię ofiarniczą”. Mechanizm mani-
pulujący ten żądny linczu tłum zracjonalizował w sposób genialny arcykapłan 
Kajfasz, wypowiadając jawnie sakralną i zarazem magiczną formułę dominującą 
mentalność kultur archaicznych przez tysiąclecia: „Byłoby przecież lepiej, gdy 
jeden człowiek umrze, niż miałby zginąć cały naród” (por. J 11, 49; 18, 14). 
Kajfasz wypowiedział tę formułę jako arcykapłan, dając do zrozumienia, że 
również sam Bóg jest funkcją systemu. Bóg, który zdaje się być tak samo żądnym 
oczyszczającej przemocy jak i tłum, który tę ofiarę prześladuje. Funkcją tegoż 
to ofiarniczego systemu jest również Piłat, ostentacyjnie demonstrujący swoją 
neutralność w konflikcie i niewinność w kontekście wiktymizacji (por. Mt 27, 
24) – neutralność będącą jednak aktem solidarności z rozjuszonym tłumem, 
z Kajfaszem i jego Bogiem.

W trakcie wydarzeń Pasji Jezusa pewny swej racji tłum zostaje jednak 
skonfrontowany z radykalną formą dekonstrukcji mitologicznych praw spo-
łeczno-kulturowych i religijnych, redukujących wszystkie indywidua (a więc 
wszystkich aktorów procesu) włącznie z Bogiem do funkcji systemu ofiarni-
czego. Prześladowana, umęczona i w końcu też ukrzyżowana ofiara – zwikty-
mizowana tak samo, jak miliony ofiar prześladowanych w historii ludzkości, 
zaszeregowana więc w poczet ofiar przemocy tego świata – ta jedna konkretna 
ofiara zdaje się umierać w sposób unikalny, jakby grając w zupełnie innej sztu-
ce, nakładającej się na widoczny gołym okiem dramat przemocy zmieniającej 
jego sens. Pisma Nowego Testamentu (szczególnie zaś Ewangelie) przedsta-
wiają tę śmierć jako śmierć ofiary absolutnie niewinnej, umierającej nie tylko 
w postawie zupełnie wolnej od przemocy i jakichkolwiek żądań odwetu, lecz 
również w postawie pozbawionej rezygnacji i sceptycyzmu co do możliwości 
dekonstrukcji wydarzeń. Czyniąc to, Ewangelie dokonują dekonstrukcji 
wszystkich ludzkich religii i kultur dość skutecznie kamuflujących przemoc, 
umożliwiających przez to rozwój rodzaju ludzkiego, a tym samym postęp kul-
turowy tego, co potocznie nazywamy humanizmem. Tego typu dekonstrukcja 
szokuje, ukazuje bowiem system ofiarniczy – czy wręcz kuchnię ofiarniczą3 – 
nie tylko jako jeden z istotnych elementów cywilizacji, lecz wręcz jako motor 
hominizacji (i to w kontekście procesów ewolucyjnych, procesów dokonujących 
się zawsze na koszty innych). Odczytując Pasję Jezusa i jego ukrzyżowanie jako 
szczyt dekonstrukcji świata opartego na procesach ofiarniczych (przedstawia-
jąc więc Krzyż jako źródło wiedzy i oświecenia o procesach cywilizacyjnych, 

3 Por. M. Detienne, J.-P. Vernant, La Cuisine du sacrifice en pays grec, Paris 1979.
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a Jezusa jako człowieka radykalnie wolnego od przemocy) René Girard4, jak 
mało który z krytycznych myślicieli XX wieku, sprowokował współczesny świat 
intelektualny. Jego radykalne tezy podkreślają, że to właśnie kultura biblijna 
(a w szczególności Ewangelie) zmieniły historię świata, zwracając szczególną 
uwagę na temat „ofiar przemocy”, umożliwiając im właśnie akty prawdziwej 
wolności. Artykułując ich los jako los niewinnych „kozłów ofiarnych” (w od-
różnieniu od przekonania ich przeciwników), ukazując ich człowieczeństwo, 
przekreślając przez to domniemaną niewinność ucywilizowanej ludzkości, tezy 
te są tak radykalne, że polaryzują świat nauki. „Profeta czy geniusz”: oto jest 
pytanie, z którym borykają się krytycy5. Członek Akademii Francuskiej René 
Girard6, z wykształcenia historyk, zajmujący się literaturoznawstwem, później 
etologią i historią religii, po raz pierwszy zbulwersował kolegów po fachu swoją 
krytyczną pracą Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne7, wykazując, 
że marzenie Oświecenia o autonomii człowieka jest formą romantycznej iluzji 
kultury opartej na obsesyjnym kopiowaniu modeli. Girard zbulwersował po raz 
drugi swoją książką Sacrum i przemoc8, poświęconą w gruncie rzeczy roli religii 
w procesach ewolucji świata i człowieka. Tenże René Girard zaskakuje świat 
akademicki po raz trzeci tezą dekonstrukcji religii poprzez Objawienie biblijne9. 
Tezą tą byli zaskoczeni nawet ci przedstawiciele świata nauki, którzy wpierw 

4 Girard opublikował po raz pierwszy te radykalne tezy o dekonstrukcyjnej roli Obja-
wienia, a szczególnie Krzyża w dziele o wymownym tytule: Rzeczy ukryte od założenia 
świata (Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris 1978; po polsku ukazały 
się jedynie fragmenty z tego dzieła w różnych czasopismach; por.: R. Girard, Rzeczy 
ukryte od założenia świata, „Literatura na świecie” 12 (149) 1983, s. 74-182; Demaskacja 
przemocy w ewangelicznym opisie Męki, „W drodze” 1985, nr 4; Logos Heraklita i Logos 
Jana, „Studia Filozoficzne” 1988, nr 10; Rzeczy ukryte od założenia świata. Geneza kultury 
i instytucji, „Rocznik Antropologii Historii” 2013. Girard rozwinął systematycznie swoją 
hermeneutykę religii w: Je vois Satan tomber comme l’éclair, Paris 1999; Widziałem szatana 
spadającego z nieba jak błyskawica, Warszawa 2002.

5 W Polsce: M. Grabowski, René Girard – antropolog czy profeta?, „W drodze” 1990, nr 12; 
krótki przegląd krytycznych głosów (w Polsce) prezentuje A. Urbańska-Szymoszyn, Mimesis 
i przemoc u podstaw girardowskiej teorii kształtowania się zjawisk kulturowo-społecznych, 
„Rocznik Antropologii Historii. Genealogie kultury” 2013, III, 2(5), s. 512-57.

6 Krótkie informacje biograficzne i dane dotyczące recepcji myśli Girarda w świecie współ-
czesnej nauki w: J. Niewiadomski, Fenomen Girarda, „Roczniki Kulturoznawcze” 2013, 
t. 4, nr 2.

7 Idem, Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris 1961; po polsku: Prawda powieściowa 
i kłamstwo romantyczne, Warszawa 2001.

8 Idem, La violence et le sacré, Paris 1972, po polsku: Sacrum i przemoc, Poznań 1993/94.
9 Girard zreferował główne tezy w jednym z wywiadów już w roku 1973 – publikacja tego 

wywiadu nie odbiła się jednak większym echem: Discussion avec René Girard, „Esprit”, 
Nov. 1973, s. 551-558.
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zafascynowani byli myślą Girarda, dopatrując się w niej radykalnej redukcji 
prawdy o religii do prawdy antropologicznej, widząc w nim tylko i wyłącznie 
ostrego krytyka religii i adwokata humanizmu, przedstawiającego transcen-
dencję jako fenomen koniecznego do przeżycia oślepienia i pożyteczną iluzję, 
z której oświecone kultury współczesności mogą bez problemu zrezygnować 10. 
Zaskoczeni zostali oni przeciwstawieniem kultury mitu i Objawienia11, prze-
ciwstawieniem dekonstrującym mit, mówiącym jasno i otwarcie o odkrywaniu 
prawd antropologicznych właśnie w kontekście pism biblijnych, zwłaszcza 
w kontekście Pasji Jezusa.

Zaskoczony był także o. Raymund Schwager, szwajcarski jezuita, powołany 
w roku 1977 na katedrę dogmatyki w Innsbrucku12. Zafascynowany od kilku lat 
myślą Girarda Schwager dopiero co zakończył swoje dzieło Czy potrzebujemy 
kozła ofiarnego? 13, przedstawiające historię Objawienia biblijnego w świetle 
teorii Girarda, interpretującego pisma Starego Testamentu jako exodus ze 
świata religii opartej na obrazie Boga pełnego przemocy i przedstawiającego 
krzyż i los Chrystusa jako los „koniecznego kozła ofiarnego”, zaszeregowanego 
wprawdzie w poczet ofiar ludzkości, wyróżniającego się jednak nie tylko dlatego, 
że jego los dekonstruuje mitologiczne przesłania (jak to mówi sam Girard, dla 
którego krzyż jest źródłem wiedzy, ukazującej prawdziwe człowieczeństwo), 
lecz przede wszystkim dlatego, że los ten jest źródłem życia14, umożliwiającym 
10 Jako wymowny przykład por.: S. Simonse, À la recherche des derniers rois boucs emissaries, 

w: Le Cahiers de l’Herne: René Girard, M. R. Anspach (red.), Paris 2008, s. 98-104, s. 99: 
„Do czasu publikacji «Rzeczy ukrytych...» w roku 1978 oceniałem Girarda jako współbrata 
na drodze sekularyzacji niosącego światło Oświecenia w ciemne regiony ofiarnictwa 
sakralnego” (moje tłumaczenie).

11 Por. J. Bolewski, Mit i prawda kultury. Z inspiracji René Girarda, Warszawa 2007.
12 Pierwsze informacje co do osoby Schwagera i jego teologii w: J. Niewiadomski, Fenomen 

Girarda, „Roczniki Kulturoznawcze” 2013, t. 4, nr 2, s. 16-18; St. Budzik, Teologia dra-
matyczna Raymunda Szwagera, w: R. Schwager, Grzech pierworodny i dramat zbawienia 
w kontekście ewolucji, inżynierii genetycznej i Apokalipsy, Tarnów 2002, s. 7-43; najbardziej 
obszerne informacje dotyczące biografii i początków teologii Raymunda Schwagera, jak 
również jego powiązań z Girardem oferuje Mathias Moosbrugger, Die Rehabilierung des 
Opfers. Zum Dialog zwischen René Girard und Raymund Schwager um die Angemessenheit 
der Rede vom Opfer im christlichen Kontext, Innsbruck 2014.

13 R. Schwager, Brauchen wir einen Sündenbock? Gewalt und Erlösung in den biblischen 
Schriften, München 1978 [w ramach wydawanej przez autora niniejszego artykułu edycji 
dzieł zbiorowych Schwagera w wydawnictwie Herder we Fryburgu Bryzgijskim dzieło to 
ukaże się w tomie 2 w roku 2016].

14 Listem z 29 marca 1978 Schwager zapoczątkował fascynujący dialog z Girardem na temat 
„Krzyża jako ofiary” i po raz pierwszy pogłębił tezę Girarda, że Krzyż jest źródłem wiedzy 
o wymiarze łaski, mówiąc o tym, że Krzyż jest źródłem życia. Korespondencja ukazała 
się w kolekcji dzieł zbiorowych Schwagera, por.: R. Schwager, Briefwechsel mit René 
Girard. Hg. von N. Wandinger und K. Peter, w: Raymund Schwager Gesammelte Schriften, 
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człowieczeństwo w kontekście radykalnych konfliktów społecznych, konfliktów 
o naturze mimetycznej. Dekonstrukcja, jakiej dokonuje Chrystus jako ten 
„doskonały człowiek”, umożliwia wspólnocie nie tylko przeżycie konfliktu, 
lecz prawdziwe życie ludzkie, życie godne człowieczeństwa. „Ojcze, przebacz 
im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34): słowa te objawiają człowieczeństwo 
w wymiarze doskonałym. Jest to bowiem człowieczeństwo nieprzekreślające 
człowieczeństwa innych, człowieczeństwa przykrytego maskami sprawców, 
ofiar i rzekomo neutralnych widzów, ale je umożliwiające. Paradoksalnie rzecz 
biorąc są to jednak słowa będące wyrazem ofiary, ofiary złączonej przecież z tra-
dycją ofiarniczą ludzkości, ale ofiary jednocześnie tę tradycję przemieniającą. 
To właśnie ze względu na tę „ofiarę”, tę postawę proegzystencji (sacrificium) 
antropologia chrześcijańska widzi w Chrystusie „człowieka doskonałego”. I to 
w świetle jego człowieczeństwa (tradycyjnie rzecz wyrażając: w świetle historii 
nadprzyrodzonej) odczytuje ona dramatyczną prawdę o człowieku objawiającą 
się w historii, historii nie tylko kultury i religii, włącznie też z prehistorią bi-
blijną, lecz także i w historii natury, a więc wizji ewolucyjnego rozwoju świata 
i człowieka. 

Mój artykuł na temat podejścia do prawdy o człowieku, jakie znajdujemy 
w tzw. innsbruckiej teologii dramatycznej15 ma dwie części, powiązane ze sobą 
na zasadzie zawikłanych hierarchii16. Teoria Girarda jest przecież paradygma-
tycznym przykładem interdyscyplinarnego podejścia, łączącego dyscypliny nauk 
humanistycznych i społecznych, cybernetyki, a nawet nauk przyrodniczych 
właśnie na wzór tzw. „zawikłanych hierarchii”17. Skupiam się najpierw na 
interpretacji współczesności i jej wyzwań, interpretacji jaką umożliwia teoria 
mimetyczna, posługująca się intensywnie założeniem izomorfizmu struktur 
myślowych, umożliwiających interdyscyplinarne podejścia do różnych kwestii 
i zadań życia codziennego, tworzenia teorii, czy też postępu technologicznego. 

t. 6, Freiburg 2014, s. 129-135; proces dyskusji analizuje J. Niewiadomski, Step-by-Step: 
On the Way to the Rehabilitation of the Sacrifice in the Correspondence between Raymund 
Schwager and René Girard, „Contagion” 2014, t. 21, s. 67-73.

15 Zasady programu badawczego przedstawione były w: R. Schwager, J. Niewiadomski u.a., 
Dramatische Theologie als Forschungsprogramm, ZKTh 118 (1996) s. 317-334; por. też: 
J. Niewiadomski, R. Siebenrock, Dramatische Theologie, ein Blick in die Forschungsland-
schaft, ZKTh 132 (2010) s. 385-388. Informacje na: http://www.uibk.ac.at/rgkw/drama/

16 Hiérarchie enchevetrée, entangled hierarchy, verwickelte Hierarchien: Co do wartości 
teoriopoznawczych modelu por.: J.-P. Dupuy, Ordres et Désordres. Enquête sur un nou-
veau paradigme, Paris 1982; co do recepcji modelu w teologii por. R. Schwager, Grzech 
pierworodny i dramat zbawienia w kontekście ewolucji, inżynierii genetycznej i Apokalipsy, 
Tarnów 2002, s. 54-56; 

17 Por. M. Zambrzycki, Homo Bioelektromimeticus. System pojęć i hipotez modelowych, „Studia 
Gdańskie” 2013, t. 32, s. 39-55.
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Założenie izomorfizmu struktur myślowych umożliwia pogląd, że poszczególne 
dziedziny życia i poszczególne dyscypliny nauki są ze sobą powiązane właśnie 
na zasadzie zawikłanych hierarchii. Posługując się tymi założeniami, służącymi 
rozwojowi wizji całościowych, teoria mimetyczna zastępuje systematycznie no-
woczesną ideę autonomii przez paradygmat obopólnych zależności. W drugiej 
części szkicuję kilka nowych podejść do tradycyjnych problemów antropologii 
chrześcijańskiej, umożliwionych właśnie przez teorię mimetyczną, kończąc 
uwagami o przydatności kategorii dramatycznych do rozwoju teologii naszych 
czasów. 

Prawda o człowieku w świetle teorii mimetycznej
„Oto człowiek” – koncentrując uwagę teoriopoznawczą na problematyce 

jakże to dwuznacznej roli ujawniania człowieka w ofierze, ukazując Pasję i krzyż 
jako źródło poznania prawdy o złudnych, a przecież to koniecznych postawach 
społecznych w kontekście hominizacji i humanizacji ludzkości, dokonując więc 
dekonstrukcji mentalności kozła ofiarnego, Girard odkrywa ważną część praw-
dy antropologicznej. Dekonstruując mentalność kozła ofiarnego, ukazując jej 
prawdę w kontekście teorii socjologicznych, psychologicznych, a także założeń 
teorii systemu, teoria Girarda zaostrza sytuację współczesności – może więc 
być pojęta w kontekście logiki, którą posłużył się Carl Friedrich von Weizsäc-
ker w swojej słynnej tezie o roli nauk przyrodniczych, techniki i technologii 
w dzisiejszym świecie. Są one jedynie z pozoru neutralne. Będąc produktem 
„poznania bez miłości” potęgują napięcia i szanse rzeczywistości, umożliwiają 
więc nowe formy dobra, ale też i nowe – bardziej zradykalizowane – formy zła18. 
Dekonstrukcja mentalności kozła ofiarnego radykalizuje więc i pozycjonuje kul-
turę współczesności na krawędzi Apokalipsy. Prostszą alternatywą być nie może: 
albo radykalna rezygnacja z procesów wiktymizacji (postawa na pierwszy rzut 
oka liberalna), albo stopniowe pogrążenie w otchłani radykalnej samozagłady 
ludzkości. Alternatywa tego typu zdaje się kształtować naszą globalną kulturę19. 
Z jednej strony żyjemy przecież w epoce ukształtowanej przez myśl liberalną, 
odrzucającą procesy ofiarnicze w imię wyzwolenia prawdziwego człowieczeń-
stwa, stawiającą często tradycyjną religię (zwłaszcza chrześcijaństwo) pod 
pręgierzem, oskarżającą je o deprawowanie człowieczeństwa przez tę właśnie 
mentalność ofiarniczą. Przypominam klasyczną już formułę Jürgena Haber-
masa, mówiącą o tym, że normatywnym centrum Oświecenia jest rezygnacja 

18 C. F. von Weizsäcker, Die Geschichte der Natur, Göttingen 1992, s. 126.
19 Ostatnie dzieło Girarda zdaje się oddychać tą atmosferą i czerpać z niej inspiracje: 

R. Girard, Achevé Clausewitz, Paris 2007, tytuł niemieckiego tłumaczenia oddaje wiernie 
charakter książki: Im Angesicht der Apokalypse – Clausewitz zu Ende denken, Berlin 2014; 
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z ofiary (ofiary zrozumiałej także jako postawy oddania: sacrificium)20. Przeży-
wamy dziś rewolucję ofiar wyzwalających się z ich własnych roli, znajdujących 
rzekomo prawdziwe człowieczeństwo w procesie galopujących dziś procesów 
emancypacji, zmieniających struktury społeczne i świat polityczny. Z drugiej 
strony wzrasta paradoksalnie coraz bardziej fascynacja rolą i statusem ofiary. 
„Cierpię, więc jestem”, formułował Pascal Bruckner21. Status ofiary staje się 
coraz bardziej źródłem finansów i kapitału uznania społecznego. Dzieje się to do 
tego stopnia, że maska (czy też rola) ofiary zdaje się być już identyczną z tożsa-
mością współczesnego człowieka, tożsamością zdeterminowaną nie tylko przez 
ofiarnicze megaprocesy, ukazujące człowieka jako ofiarę procesów gospodar-
czych, konfliktów i wojen, czy też katastrof humanitarnych, lecz również przez 
codzienną kulturę sądową („chcesz coś osiągnąć – przedstaw się jako niewinna 
ofiara”), przez kulturę psychologiczną i psychiatryczną, przez współczesną myśl 
polityczną, ukazującą terrorystów jako ofiary Zachodu, ofiary liberalizmu, czy 
też ofiary własnej historii. Tę, jakże to paradoksalną sytuację współczesności 
można i trzeba opisać kategoriami wypożyczonymi z teorii Girarda, stawiając 
tezę: we współczesnym świecie status ofiary stał się uprzywilejowanym obiektem 
pożądania mimetycznego22.

Jakie są więc główne antropologiczne założenia teorii Girarda? Koncentrując 
swą uwagę na człowieku jako istocie „opuszczonej przez instynkty”23, ewolu-
cyjna antropologia Girarda znajduje jej punkt wyjścia nie przy człowieku jako 
istocie rozumnej, ale przy precyzyjnych analizach ludzkich pragnień i pożądań24. 
Główną siłę napędową ludzkiego zachowania teoria ta lokalizuje w mimetycz-
nej strukturze ludzkiego pożądania. Pozostawiając za sobą Marksa i Freuda, 
definiuje ona pożądanie właśnie nie jako pożądanie dóbr materialnych, czy 
też obiektów seksualnych. Definiuje ona pożądanie kategoriami „mimesis 
przywłaszczenia” i „mimesis rywalizacji”; to właśnie one zdają się kształtować 

20 Por. J. Habermas, Die postnationale Konstellation. Politische Essays, Frankfurt a. Main 
1998, s. 152.

21 P. Bruckner, Ich leide, also bin ich, Weinheim 1996.
22 Por. J. Niewiadomski, Opfer und Täter zugleich. Die mimetische Struktur des Begehrens und 

die Ambivalenz der „Zeichen der Zeit”, w: Glaubensverantwortung im Horizont der „Zeichen 
der Zeit”, Ch. Böttigheimer, F. Bruckmann (red.), Freiburg i. Br. 2012, s. 202-231.

23 Por. A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Berlin 1940; 
Wiebelsheim 2009.

24 Por. A. Romejko, Teoria mimetyczno-ofiarnicza – Wprowadzenie do antropologii René 
Girarda, „Studia Gdańskie” 2002-2003, t. 15-16, s. 55-64; S. Budzik, Teologia a obraz 
człowieka na przykładzie antropologii René Girarda, w: Obrazy świata w teologii i naukach 
przyrodniczych, M. Heller, S. Budzik, S. Wszołek (red.), Tarnów 1996.
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wszystkie akty woli i działania25. Zaborcze naśladownictwo żywi się dynamiką 
pragnienia: „chcę posiadać to, co inni posiadają; chcę być tym czymś lub też 
tym, czym lub kim inni są, obojętnie ile to kosztuje”. To właśnie mimesis tego 
typu uaktywnia siły popędów i instynktów, nakładając się na nie, lub je na-
wet niszcząc. Naśladownictwo takie jest głęboko zakorzenione w naturze. To 
właśnie teoretycy ewolucji wskazują w kontekście teorii mimetycznej (i to na 
zasadzie izomorficznej struktury ludzkiego myślenia), że wszystkie informacje 
żywej komórki ciała magazynowane są w wielkiej molekule DNA, a do podsta-
wowych właściwości procesów życiowych należy jej zdolność do tworzenia do-
kładnych kopii samej siebie. Komórki mogą się rozmnażać, dzielić i produkować 
takie same komórki pochodne. Z podstawowej zdolności kopiowania rozwija 
się w końcu nawet zdolność naśladowania, która jest charakterystyczna dla 
zwierząt stojących najwyżej w ewolucji26. To dzięki tej zdolności naśladowania 
pojawiła się możliwość przekazywania wcześniejszych wydarzeń: najpierw przez 
zmiany w kodzie genetycznym, a później w kontekście procesów historycznych. 
Teoria mimetyczna przekreśla więc nowoczesny dogmat ostrego rozdziału 
między nauką a wolnością, ukazując ich obopólną zależność i wyjaśniając tę 
zależność przy pomocy hipotezy zawikłanych hierarchii.

Definiując pożądanie kategoriami „mimesis przywłaszczenia” i „mimesis 
rywalizacji” Girard zwraca szczególną uwagę na fakt, że to właśnie ta struktura 
pożądania prowadzi w sposób „quasi osmotyczny” do agresji i nieokreślonej 
przemocy. Niehamowana instynktami rywalizacja staje się główną przyczyną 
agresji, czyniąc z subjektów mimetycznego pożądania jego ofiary. Takiego typu 
podejście teoretyczne nadaje na nowo tradycyjnej (przez wielu teologów wy-
słanej do lamusa) prawdzie o grzechu pierworodnym teoriopoznawczą aktual-
ność. Peter Sloterdijk ocenił teorię mimetyczną jako genialną wersję doktryny 
o grzechu pierworodnym, przetłumaczoną na język współczesności27. Tego typu 
podejście teoretyczne stawia więc teoretyka nie tylko przed fundamentalnym 
wyzwaniem wyjaśnienia faktu, że człowiek stał się istotą rozumną, lecz także 
sformułowania odpowiedzi na fundamentalne pytanie w kontekście ewolucyj-
25 Por. B. Strączek, Chciwość jako forma pragnienia mimetycznego w ujęciu René Girarda, 

w: Chciwość w życiu publicznym, W. Zuziak, J. Mysona Byrska (red.), Kraków 2013.
26 J. A. Chmurzyński, Mimesis w świecie zwierząt, w: Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce, 

Z. Mitosek (red.), Warszawa 1992; F. de Waal, Der gute Affe. Der Ursprung von Recht und 
Unrecht bei Menschen und anderen Tieren, München 1997; Wilde Diplomaten. Versöhnung 
und Entspannungspolitik bei Affen und Menschen, München 1991.

27 P. Sloterdijk, Erwachen im Reich der Eifersucht-Notiz zu René Girards anthropologiszer 
Sendung, w: R. Girard, Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Eine kritische 
Apologie des Christentums, München, 2002, s. 241-254, tu: s. 250 (polskie tłumaczenie 
dzieła Girarda: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, Warszawa 2002 jest 
pozbawione tego posłowia). 
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nej wizji świata: Jakie mechanizmy umożliwiły przeżycie ewolucyjnych pryma-
tów, tracących przecież stopniowo instynktowne zahamowania i to w świecie 
nieznającym jeszcze instytucji kanalizujących przemoc i niezamieszkałym przez 
istoty rozumne. Girard zwraca uwagę na uniwersalnie rozpowszechnione 
krwawe rytuały ofiarnicze, wyjaśniając ich genezę przez ten sam mechanizm, 
który powoduje kryzys, a mianowicie przez pożądanie mimetyczne. Przyczyna 
kryzysu jest więc też i źródłem rozwiązania; pożądanie z natury mimetycznej 
z jednej strony dzieli prymatów i ludzi (także współczesnych), z drugiej zaś 
strony też i ich jednoczy. Nie przez świadome akty pojednania, lecz przez me-
chanizm kozła ofiarnego. Mechanizm ten kanalizuje w sposób mimetyczny 
(a więc podświadomy) nieokreśloną przemoc powodującą chaos, wyprowadza 
ją na zewnątrz danej grupy, generując więc pierwotny porządek wedle prostego 
schematu: winna ofiara tam – my tu; odpowiedzialna za chaos i agresję ofiara 
w centrum – my zaś wokół tej ofiary, już ukojeni i oczyszczeni mocą ciągle 
oczywiście jeszcze nieświadomych projekcji. Wychodząc z założenia „zawikła-
nych hierarchii” między archeologią, prehistoryczną antropologią, religioznaw-
stwem, literaturoznawstwem, szukających przecież też prawdy o człowieku, 
a także psychologią społeczną i cybernetyką Girard redukuje w sposób genialny 
złożoność tez i interpretacji, przedstawiając swą centralną hipotezę dotyczącą 
sedna religijności kultów pierwotnych, religijności archaicznej i religii pogań-
skiej ustrukturowanej przez rytuały, mity, zakazy i tabu28. Sednem tej religijności 
jest fałszywa transcendencja zrodzona właśnie przez mechanizmy projekcji 
zarówno zła i dobra. Przemocą wydalona ofiara jest dla oślepionego agresją 
tłumu ucieleśnieniem zła, czymś co można by nazwać mysterium tremendum. 
Jej zabójstwo przynosi tejże to grupie jednak spokój, umożliwiając jej przeżycie. 
Wydalona ofiara przekształca się więc automatycznie w źródło błogosławieństw, 
jest jakby mysterium fascinosum, jest dawcą życia. „Ludy nie wymyślają swoich 
bogów, lecz ubóstwiają swoje ofiary”29. Tak scharakteryzował Girard sedno 
religijności pogańskiej, zdeterminowanej przez mechanizmy mimetyczno-ofiar-
nicze, zrodzonej więc z mechanizmu kozła ofiarnego. Tego typu bóstwa są pełne 
przemocy, żądają ciągle nowych krwawych ofiar, gwarantujących porządek 
i dających właśnie przez to ich żądanie tym wspólnotom życie. Ponieważ sa-
kralizowana przemoc staje się niewidoczna, transcendencja religii archaicznej 
podobna jest do pięknego futra. Jego powierzchnia, pełna blasku i znaków 
luksusu, coś przecież zawsze zakrywa. Futro kultury ofiarniczej ukrywa sprzecz-
ności i napięcia społeczne, umożliwiając przez to wspólnocie życie i przeżycie. 
To właśnie na tym tle (i to jako jeden z nielicznych współczesnych myślicieli) 

28 R. Girard, Les origines de la culture, Paris 2004; po polsku: Początki kultury, Kraków 2006.
29 Idem, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica..., s. 82.
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Girard wskazuje na antropologiczne uzasadnienie prawdy biblijnej. Jej prze-
słanie dosłownie odwraca na opak to ofiarnicze futro, kamuflujące dotąd 
przemoc społeczną. Rzeczywiste koszty cywilizacji stają się widoczne. Stary 
Testament nie ubóstwia przecież i nie kamufluje ofiar, czyniąc z wiktymizowa-
nych ludzi datki przyjemne Bogu. Wręcz przeciwnie: ukazuje ich niewinność 
i dezaprobatę tego typu aktów przez Boga. Widoczna staje się przez to krew 
ofiary – cena, którą zapłacił jako kozioł ofiarny zwiktymizowany człowiek. 
Objawienie w tymże to kontekście nie polega jednak na pokazaniu jakichś 
abstrakcyjnych prawd o Bogu i człowieku. Jest jakby oświeceniem co do natury 
samego mechanizmu i konkretną drogą, prowadzącą do zjednoczenia ludzi 
w nowy sposób. Krytyka proroków znalazła na określenie tej drogi krótką 
i zwięzłą formułę: zamiast krwawych ofiar i aktów wiktymizacji konieczne jest 
prawo i sprawiedliwość społeczna. Dlatego też wspólnota na cudzy koszt (a za-
tem i mechanizm kozła ofiarnego) stają się w historii coraz bardziej niemożliwe 
– przynajmniej w teorii. Objawienie nie prowadzi bowiem automatycznie do 
nawrócenia na nowe drogi kultury społecznej, przyczynia się najpierw raczej 
do wzrostu doświadczeń przemocy. Postawienie pod znakiem zapytania wikty-
mizacji, jako skutecznej drogi tamującej przemoc nieokreśloną, znajduje więc 
swoją pierwszą konsekwencję w aktach wiktymizacji proroków. Nie jest to 
wcale przypadkiem, lecz konsekwencją ukazanej przez nich logiki mechanizmu. 
Los proroków wysuwa teraz najważniejsze pytanie o inspirację prorocką i o źró-
dło ich siły. Czy tą siłą jest jakieś człowieczeństwo odkryte w opozycji do Boga? 
Patrząc na dramatyzm całej tej drogi odnajdujemy inną odpowiedź. I odnaj-
dujemy też całkiem nowe ślady Boga. Centrum doświadczenia mocy bóstw 
pogańskich zdawał się być sam rytuał. Praktyka religijna jest identyczna z so-
cjalizacją rytualną. Prorok doświadcza Boga w kategoriach osobowych: Bóg 
zwraca się do niego jako do partnera, powołując go, nawiązując z nim związek, 
często nawet bardzo intymny. W odróżnieniu od logiki bóstw pogańskich Bóg 
Objawienia zdaje się też stać po stronie wiktymizowanej ofiary, ofiary wołającej 
o zemstę do Boga, ofiary milczącej, ofiary ufającej, że to właśnie Bóg będzie jej 
wybawicielem. I dlatego pojawiają się tu teologiczne pytania: Jaki Bóg? Bóg 
pełen przemocy? Bóg niszczący wrogów, ludzi oczywiście zbestializowanych 
i niezasługujących na godność bycia człowiekiem? Jak już wspomniałem, bóstwa 
pełne przemocy, żądające ciągle nowych krwawych ofiar, są wynikiem wikty-
mizacji. Ich genezą jest sam akt prześladowania i zniszczenia. Są one zupełnie 
podobne do współczesnych ofiar przemocy (zwłaszcza w wieku dziecięcym), 
definiujących ich dalsze życie w kategoriach ofiary, identyfikujących wszystkie 
formy oddania i miłości z aktami wiktymizacji. Ofiary gwałtu stają się gwałci-
cielami, gwałcicielami właśnie w aktach miłości. Po prostu nie mogą sobie 
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inaczej wyobrazić aktów oddania niż w formie gwałtu30. Na tym tle staje się 
jasne, dlaczego pogańskie kosmogonie widzą początek stworzenia w akcie 
wiktymizacji ofiary, a poczęcie wielu bóstw przedstawiane jest przez mity jako 
akt gwałcenia dziewicy. Na tle tak rozszyfrowanych mitologii jaśnieje na nowo 
biblijna koncepcja stworzenia, kładąca przecież nacisk na stworzenie przez 
słowo przestrzeni społecznej dla człowieka, stworzenie środowiska niewywo-
dzącego się z aktów przemocy lecz właśnie z mocy Boskiego słowa, słowa 
wskazującego na prawdziwą transcendencję, transcendencję nie zredukowaną 
do funkcji systemu ofiarniczego. Zrodzona z mimetycznej rywalizacji fałszywa 
transcendencja jest przecież niczym innym niż zsakralizowaną przemocą. Pier-
wotne akty sakralizacji generują kategorie czasu i przestrzeni, gwarantując 
przynależność do danej kultury ofiarniczej – kształtują więc kategorie rozumu, 
struktury sakralnej racjonalności obecnej jeszcze nie tylko u Piłata, ale i we 
współczesnej myśli politycznej. Sakralnie zakamuflowana przemoc (czy też 
archaicznie rzecz ujmując bóstwo sakralne) dzieli grupę na tych, co zasługują 
na pojęcie człowieka i na tych, którzy są tylko barbarzyńcami, obcymi, stojącymi 
na uboczu, towarem ofiarniczym godnym do poświęcenia w imię utrzymania 
stabilności społecznej, czy też współcześnie rzecz ujmując: postępu i jakości 
życia codziennego. 

Jaką wartość poznawczą mają te hipotezy dotyczące archaicznych religii dla 
analizy naszych czasów i wyzwań współczesności? Dość szeroko przyjęta seman-
tyka określająca globalną współczesność jako kulturę neopogańską nie tylko 
umożliwia pewne analogie; socjologiczne eksplikacje religii w kontekście teorii 
systemu, ukazujące integracyjną rolę religii w społeczeństwie zdominowanym 
przez funkcjonalizm, zdają się jakby wypływać z tej to właśnie logiki, ukazują-
cej Boga jako funkcję systemu ofiarniczego, co też na pierwszy rzut oka zdaje 
się odpowiadać potrzebom współczesności. Wielu teologów ulega tej pokusie 
formułowania swoich teologii w kategoriach teorii systemu. Teoria mimetyczna 
(a także innsbruckie dramatyczne podejście do teologii) idą jednak krok dalej, 
identyfikując radykalne wyzwanie współczesności na innym miejscu. Jak żadna 
kultura znanych nam dziejów globalna współczesność rozpętała pożądanie mi-
metyczne na skalę planetarną, nie rozwijając równocześnie w tak intensywny 
sposób instytucji kanalizujących rywalizację, agresję i przemoc. Stopniowy 
zanik granic w kontekście procesów komunikacji – powstanie globalnej wioski 
– zaostrzyło więc naśladownictwo (pożądanie tego samego statusu, tych sa-
mych dóbr, tych samych pozycji). Konflikt między światem Zachodu a światem 
zdominowanym przez islam jest przecież konfliktem mimetycznego pożądania, 
podobnie jak i konflikt między Izraelem a Palestyńczykami jest konfliktem 
30 Por. J. Niewiadomski, Victima versus Sacrificium. Ambivalenzen des Opfers aus der Perspektive 

der Innsbrucker Dramatischen Theologie, „Studia Gdańskie” 2013, t. 32, s. 119-140.
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mimetycznym o status ofiary31. Zaostrzenie naśladownictwa potęguje agresję 
nieokreśloną. Egalitarny świat stał się reaktorem pożądania mimetycznego, 
reaktorem zazdrości i rywalizacji. Popyt na kozłów ofiarnych pacyfikujących 
sytuację globalnej współczesności jest więc ogromny. Dlatego też współczesna 
„kuchnia ofiarnicza”, obsługiwana przez media, jest czynna 24 godziny na dobę. 
Sytuacja ta stawia radykalne wyzwanie dla zglobalizowanego chrześcijaństwa, 
a także dla kultury Oświecenia. Odkrywając człowieka w ofierze, wskazując 
na człowieka w coraz to większej i nieprzeliczonej liczbie współczesnych ofiar, 
kultura ta rezygnuje w międzyczasie, uciekając się coraz częściej (jak Piłat) do 
pozycji neutralności skazującej konkretne ofiary konfliktu na wiktymizację. 
Również ucieczka do pozycji sceptycznej wobec nierozwiązywalnych konfliktów 
społecznych staje się coraz to modniejsza. Poddając do dyskusji samo pojęcie 
człowieka (rozszerzając więc granice jego semantyki z jednej strony przez inte-
grację świata zwierzęcego, z drugiej zaś świata sztucznej inteligencji) dzisiejsze 
dyskursy społeczno-polityczne rzucają naszą doświadczalną rzeczywistość na 
krawędź wizji apokaliptycznych, to jest wizji samozagłady ludzkości. Proste przy-
woływanie biblijnej prawdy o człowieku w tymże to kontekście, w kontekście 
współczesnych megaprocesów ofiarniczych, mobilizuje (co prawda na krótką 
metę) resztkę uwagi, rozpatrując rzecz globalnie. Trzeba by jednak stwierdzić, 
że strategia przywoływania prawdy biblijnej prowadzi tylko do zaognienia 
sytuacji politycznej czy też społecznej na świecie. Dynamika rozpętanego po-
żądania mimetycznego przekracza nie tylko granice planetarne; coraz wyraź-
niej przekracza ona granice doświadczalnej rzeczywistości. Jedyna – dla wielu 
myślicieli realistyczna – alternatywa niwelująca wizje apokaliptyczne odwołuje 
się do postępu technologicznego, do procesu udoskonalania natury ludzkiej 
przez inżynierię genetyczną, do samomanipulacji człowieka. Mówiąc językiem 
dramatycznym jest to wezwanie do objęcia roli Boga w dramacie historii, co 
w kategoriach teologicznych jest niczym innym jak istotą grzechu.

Teologia dramatyczna wobec wyzwań współczesności
Dramatyczna droga do prawdy o człowieku bierze pod uwagę, że prawda 

ta kształtowana jest przez konfliktowe interakcje wielu działających, że jej 
konkretna forma ulega zmianom, spowodowanym nie tylko przez świado-
me działanie, lecz także zmianom w wyniku przypadku32. Dotyczy to przede 

31 Por. Religion erzeugt Gewalt – Einspruch, R. Schwager, J. Niewiadomski (red.), Münster 
2003. 

32 Stosunek prawdy (także dogmatu) do zmian reflektuje Schwager w swoim niedokończo-
nym dziele o dogmacie i dramatycznej koncepcji historii, por. R. Schwager, Dogma und 
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wszystkim struktury historii Zbawienia, przedstawionej w przekazie biblijnym33. 
Dramatyczny charakter dziejów historii i losu każdego człowieka towarzyszy 
ludzkości od momentu grzechu pierworodnego. Jego teologia naświetla więc 
główne niuanse prawdy o człowieku34. Nakładając okulary teorii mimetycznej, 
teolog odkrywa najpierw masę paraleli w opowieści prehistorii biblijnej (Rdz 
2-11)35. Grzech zaczyna się tam przecież od zafałszowanego naśladowania 
Boga, które rodzi rywalizację. Działa ona dalej jako rywalizacja między braćmi 
i osiąga swój moment kulminacyjny w morderstwie. Siedmiokrotna zemsta 
wzrasta do siedemdziesięciokrotnej; kulminacją dramatycznego rozwoju jest 
świat pełen przemocy zdewastowany przez potop. Dynamika rozpoczyna się 
w sposób prawie niewidoczny. Uwodzicielski głos węża przedstawia Boga jako 
godnego naśladowania; w rzeczywistości głos ten uosabia perwersyjną formą 
małpowania Boga, jest wręcz symbolem mimetycznego pożądania (pożądania 
później przecież to zakazanego w Dekalogu dziesiątym przykazaniem, redu-
kującym całą etykę Dekalogu do ostrzeżenia przed ślepą uliczką, w jaką nas 
wprowadzi pożądanie choćby osła przynależącego do kogoś innego, nie mówiąc 
już o jego żonie)36. Nakładając okulary teorii mimetycznej, teolog odnajduje też 
ślady dwuznacznego maskowania prawdy. Adam przedstawia się przecież jako 
ofiara Ewy, Ewa jako ofiara węża; oboje więc wskazują na jakże to współcze-
sne doświadczenia stawania się ofiarą rozpętanego pożądania mimetycznego. 
Stwierdzenia tego typu narzucają trudności starej tradycji katolickiej ratują-
cej dobrą naturę człowieka nową szatą. Jeżeli na zasadzie izomorfii struktur 
myślowych wskazujemy już, że zdolność kopiowania należy do podstawowych 
właściwości procesów życiowych komórki ciała, a zdolność naśladowania jest 
charakterystyczna dla zwierząt stojących najwyżej w ewolucji, czyż nie jest więc 
konieczne przyjęcie, że pożądliwość mimetyczna wraz z jej uaktywnieniem, 
z jej quasi osmotyczną tendencją do agresji, rywalizacji i przemocy (którą 
oceniłem jako możliwą nową formą myślenia o grzechu pierworodnym), że to 
właśnie ta pożądliwość jest identyczna z samym aktem stworzenia człowieka, 

dramatische Geschichte, J. Niewiadomski, M. Moosbrugger (red.), Freiburg 2014 (Raymund 
Schwager Gesammelte Schriften, t. VI).

33 Por. R. Schwager, Heilsdrama, w: J. Niewiadomski (red.), Raymund Schwager Gesammelte 
Schriften, t. IV, Freiburg 2015.

34 M. Kaznowski, Koncepcja grzechu pierworodnego u Raymunda Schwagera, „Studia Gdań-
skie” 2012, t. 31; idem, Uwikłani w szczęśliwą winę. Grzech pierworodny w świetle teorii 
mimetyczno-ofiarniczej René Girarda, Kraków 2014.

35 R. Schwager, Grzech pierworodny i dramat zbawienia w kontekście ewolucji, inżynierii 
genetycznej i Apokalipsy, Tarnów 2002, s. 59-103.

36 Por. R. Girard, Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, Warszawa 2002, 
s. 19-25.
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interpretowanym w kontekście teorii ewolucji? Tradycyjne alternatywy zdają 
się dzisiaj nie wystarczać, potrzeba więc nowych podejść.

Raymund Schwager wskazał już przed laty37 na fakt wyraźnie mniejszej obję-
tości mózgu pierwszych ludzi, którym jednak nie było obce bardzo intensywne 
życie emocjonalne, czy też poczucie życia, asocjując je z relacją do nieskończo-
nej przyczyny życia. Dla objaśnienia tego założenia Schwager wskazał na ludzi 
upośledzonych i fakt, że umysłowo upośledzony człowiek prowadzi intensywne 
życie duchowe38. Przyjęcie, że taka świadomość ma zdolność podejmowania 
decyzji nie sprawia większych trudności. Wolność polega przecież na tym, że 
istota czerpie swoje życie z siebie samej. Takie ujęcie pasuje bardziej do ewo-
lucyjnego niż do statystycznie pojmowanego świata. Pierwsi ludzie byliby więc 
powołani do tego, by w intensywnym kontakcie emocjonalnym odpowiedzieć 
na propozycję bliskiego Boga (który przez swoją obecność ukierunkował 
ludzkie pożądanie). Przyjęcia tego typu są zgodne z tradycją chrześcijańską, 
przedstawioną w ostatnich latach przez Sobór Watykański II w konstytucji 
Gaudium et spes, mówiącej o „profundior et universalior appetitio” człowie-
ka39, istoty ubogiej przecież w instynkty. Pojęcia nauk przyrodniczych, takie 
jak „fulguracja” czy też „emergencja”40, przez które tłumaczy się wyłonienie 
prymata ze świata zwierząt, czy też filozoficzne pojęcie „samotranscendencji” 
(określenie najsławniejszego bodaj innsbrucczyka Karola Rahnera41), którą to 
zdolność, istota ta zawdzięcza twórczemu działaniu Boga, mogły doprowadzić 
do tego, że narodziło się w tych istotach zupełnie nowe uczucie o kolosalnym 
zasięgu. Te doświadczenia miały spowodować nowego typu zachowanie, nową 
reakcję ludzi wyrastających ze świata zwierząt. Jak utrzymuje nauka o grzechu 
pierworodnym już od samego początku dochodziło do reakcji negatywnych. 
Można więc przypuszczać, że duża emocjonalność prowokowała ostre konflikty 
i spory, a pozytywne mechanizmy ukształtowane w trakcie ewolucji zwierząt, 
uaktywniły się (ale tylko w perwersyjnej formie). Takie pozostawanie człowieka 
w „naturalności” unikającej transcendencji, staje się wobec transcendentne-
go celu nienaturalne. Nie chodzi tu o jednorazowy upadek, ale o całą serię 
początkowo niezauważalnych reakcji negatywnych; reakcji potęgujących się, 
zostawiających więc ślady (także w zapisie kodu genetycznego), prowadzące 
37 R. Schwager, Grzech pierworodny i dramat zbawienia..., s. 113-117.
38 Na ten to fakt, wskazał m.in. Jean Vanier, założyciel Wspólnoty Arki.
39 Gaudium et spes 9.
40 Por. K. Lorenz, Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte des menschlichen 

Erkennens, München 1983.
41 K. Rahner, Die Christologie innerhalb einer evolutiven Weltanschaung, w: Schriften zur 

Theologie V, s. 183-221, tu s. 190-195, idem, Die Hominisation als theologische Frage, 
w: Overage, Das Problem der Hominisation, s. 13-90, tu s. 80-84.
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do quasi osmotyczngo powiązania z pożądaniem mimetycznym, skierowanym 
na wzorce inne niż te wskazane przez transcendencję żywą. Przy interpretacji 
mimetycznej nie musimy przyjmować, że wszelkie zło pochodzi od jednego lub 
dwojga ludzi, którzy dopiero co wyłonili się ze świata zwierząt. Dużo bliższa jest 
teza, że zło wzmagało się przez działanie licznych ludzi, w różnych kulturach 
i przez dłuższy czas. 

Nakładając okulary teorii mimetycznej, teolog odnajduje jednak nie tylko 
ślady grzechu, maskowania prawdy, ślady głosów bóstwa będącego funkcją sys-
temu ofiarniczego, lecz także i przede wszystkim odnajdzie on Objawienie Boga 
prawdziwego, głos Boga zważającego na głos ofiar, umożliwiającego ofiarom 
artykulację ich losu, objawiającego przez to ich człowieczeństwo. Głos nasila-
jący się w kontekście doświadczeń prześladowanych proroków i objawiający się 
dość jasno w kontekście doświadczeń Jezusa – jedynego człowieka, który nie 
uległ pokusie pożądania mimetycznego (porównaj historię kuszenia na pustyni) 
i projekcjom definiującym jego własną tożsamość przez kategorie ofiary. Paralela 
Adam-Chrystus wzywa do myślenia: tak jak Adam uległ pokusie i zdefiniował 
się jako ofiara mimetycznego uwodzenia przez kobietę (ta znowu przez węża), 
prezentując swoje człowieczeństwo w formie zdeformowanej (mentalność ofiar, 
których człowieczeństwo jest zdeformowane, ofiar skupionych na sobie, za-
mkniętych w sobie, ilustruje doskonale klasyczną formułę homo incurcatus in se 
ipsum), tak Chrystus w kontraście do Adama prezentuje się jako homo perfectus, 
jako człowiek definiujący się przez relacje. Dzięki wymiarowi Boskiemu Jego 
Wcielenie (a więc Jego człowieczeństwo) charakteryzuje się relacją do każdego 
człowieka42, relacją konkretyzującą się w sposób dramatyczny w momencie 
Pasji. Innsbrucka teologia dramatyczna opisuje dramat Jezusa w kategoriach 
Bosko-ludzkich, formalnie podobnych do logiki religii pogańskich, treściowo 
jednak tej logice przeciwstawnych. Twierdzenie to dotyczy przede wszystkim 
pojęcia Boga w odniesieniu już do samego Chrystusa. Nie jest On bowiem 
ubóstwioną ofiarą przemocy. Umrze On, co prawda tak, jak umierają nieprze-
liczone rzesze ludzi będących kozłami ofiarnymi w ich otoczeniu. Jego śmierć 
na krzyżu nie konstytuuje jednak Jego tożsamości. Jest On bowiem Synem 
Bożym od chwili poczęcia. A i to poczęcie jest tak odmienne od setek mitów 
opowiadających o współżyciu pogańskich bóstw z dziewicą43. Bóstwa, których 
tożsamość jest identyczna z przemocą, współżyją gwałcąc słabą kobietę, ob-
jawiając swoją tajemnicę, tajemnicę bardzo zakamuflowaną: jesteśmy niczym 
innym, jak tylko sakralnym ekranem projekcyjnym ludzkiej przemocy. Nic 
42 Por. Gaudium et spes 22.
43 Por. J. Niewiadomski, „Allmächtiges Wort vom Himmel”. Religion und Gewalt im Kontext 

der Theorie von René Girard, „Rocznik Antropologii Historii. Genealogie kultury” 2013, 
III, 2(5), s. 111-134.
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takiego nie znajdujemy w Ewangelii św. Łukasza. Dialog prowadzony przez 
anioła i tajemnica Wcielenia dokonana przez Ducha Świętego wskazują na 
sedno tajemnicy Boga i człowieka, jak też i dialogu między nimi. Tajemnica ta 
nie ma nic wspólnego z przemocą i gwałtem, nawet tym gwałtem najbardziej 
zakamuflowanym pojęciami sakralnymi. Bóg Objawienia nigdy człowieka nie 
wiktymizował i wiktymizować go nigdy nie będzie. Jego własny dialog z czło-
wiekiem nie jest dialogiem ustrukturowanym przez przemoc, lecz przez miłość 
bezwarunkową. Niuanse tejże to tajemnicy objawi Chrystus słowem i czynem, 
a także własnym losem. Objawiając Boga jako miłosiernego Ojca, pozwalające-
go wschodzić słońcu zarówno nad dobrymi jak i nad złymi i zsyłającego deszcz 
na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, Jezus wskazuje najpierw na sedno czło-
wieczeństwa w człowieku: „Bądźcie doskonałymi, jak Ojciec wasz niebieski jest 
doskonały” (Mt 5, 48). Człowieczeństwo zdaje się tu znaleźć swój normatywny 
wyraz w rezygnacji z polowania na kozły ofiarne. Kazanie na Górze odbiera 
nam możliwość przemocy sakralnej, kamuflującej naszą własną przemoc44. 
Chrystusowy obraz Boga przebaczającego bezwarunkowo ukazuje tegoż Boga 
jako całkowicie wolnego od przemocy. I tu leży sedno problemu dramatycz-
nego podejścia do antropologii: falsyfikacja pytania o przemoc w kontekście 
obrazu Boga nie rozwiązuje problemu przemocy w kontekście międzyludzkim!45 
Wręcz przeciwnie. Jak już wyżej wspomniałem, to dopiero przemoc ujęta jako 
problem czysto antropologiczny nasuwa możliwość kwalifikacji polowania na 
kozły ofiarne. Dlatego też ludzka reakcja na tego typu dobrą nowinę Ewangelii 

44 Tak zwane „Antytezy Kazania na górze” (Mt 5, 21-48) wskazują w sposób paradygmatyczny 
na coś radykalnie innego, coś co umożliwia człowieczeństwo w najlepszym tego słowa 
znaczeniu. Na pierwszy rzut oka zdają się być absurdem. Cóż daje niwelacja różnicy między 
tym, który zabił a tym, który opanowany przez gniew i złość tylko bliźniemu złorzeczy? 
Albo tym, który cudzołoży a tym, który tylko pożąda? Przesuwając soczewkę spojrzenia 
na problematykę pożądania, Jezus radykalizuje Dekalog, dotykając korzeni agresji, a tym 
samym i przemocy. Antytezy wskazują na możliwość uniknięcia sytuacji opanowanych 
przez zazdrość, rywalizacje i pożądanie dokładnie tego, czym są inni, albo też, co oni 
posiadają. Przezwyciężenie tego destruktywnego wymiaru pożądania mimetycznego 
tradycja chrześcijańska łączy z logiką rad ewangelicznych i z logiką łaski umożliwiającą 
tego typu profilaktykę. Jednym z najbardziej zadziwiających paradoksów współczesności 
jest wzrost zafascynowania buddyzmem posiadającym coś z logiki antytez Kazania na 
Górze. Z drugiej strony obserwujemy rozpętanie tego typu pożądania na skalę globalną 
i to do tego stopnia jak żadna kultura przedtem tego nie dokonała. Tradycyjne grzechy 
główne stały się cnotami życia codziennego, produkującego rywalizację i agresję w coraz to 
bardziej ostrym wymiarze. Dlatego wzrasta też z dnia na dzień zapotrzebowanie na kozły 
ofiarne, jak również i pokusa, powołującego się na abstrakcyjne pojęcie praw człowieka, 
oskarżania chrześcijaństwa o negację człowieczeństwa w człowieku.

45 Por. J. Niewiadomski, Nur ein Sündenbock? Dramatischer Zugang zum Erlösungstod Chris-
ti, w: Erlösung auf Golgota? Der Opfertod Jesu im Streit der Interpretationen, M. Striet, 
J.-H. Tück (red.), Freiburg i. Br. 2012, 83-100.



202 CZŁOWIEK ISTOTA (PO)ZNANA

potęguje reakcję przemocy. To właśnie Ten, Który przez swoją relację z wolnym 
od przemocy Bogiem wywołuje kryzys nie tylko religijno-społeczny, lecz rów-
nież i antropologiczny, zostaje skazany na śmierć w imię Boga ratyfikującego 
przemoc i polowania na kozły ofiarne. Ukrzyżowany tak samo jak miliony ofiar 
zwiktymizowanych przez swoich bliźnich, Chrystus umiera inaczej, objawiając 
jeszcze raz człowieczeństwo w wymiarze doskonałym. Otoczony przez motłoch 
nie staje się częścią zgrai sprawców, złorzecząc tym, którzy Go wiktymizują, czy 
też wołając o pomstę do nieba, falsyfikując przez to własny obraz Boga. Jest 
cały czas w relacji ze swoim Ojcem, z Tym, o którego miłości bezwarunkowej 
mówił już w Kazaniu na Górze. W taki sposób przekształca On wiktymizację 
przez trzecich w akt oddania się Temu, który umożliwia Mu Jego tożsamość, 
nadając wydarzeniu przemocy nową treść (sacrificium). Dlatego też i w sytuacji 
przemocy frontalnej ratuje się modlitwą, jakże już inną od modlitw ofiar prze-
mocy: „Ojcze, przebacz im bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Pośrednictwo 
tego aktu przebaczenia przez Ojca Niebieskiego ukazuje najgłębiej tajemnicę 
człowieczeństwa, jest więc jakby tym sednem „człowieka w człowieku”. Jest to 
nawiązanie pierwszych więzów relacji ze sprawcami, umożliwiających im ich 
człowieczeństwo. To właśnie w tym kontekście staje się widoczne, że Krzyż 
nie tylko jest źródłem poznania, lecz też i źródłem życia. Akt ten potęguje się 
w spotkaniu ze Zmartwychwstałym, przynoszącym to samo pojednanie i ten 
sam pokój przez przepaść grobu. Zmartwychwstanie objawia nie tylko nową 
formę cielesności. Dekonstruuje też (i to w sposób radykalny) pojęcie Boga, 
będącego funkcją systemu ofiarniczego. To właśnie Bóg wskrzeszający Chry-
stusa, demonstruje wyraźnie, że nie jest Bogiem ani Kajfasza, ani Piłata, ani 
rozjuszonego tłumu żądnego linczu. Schwager ilustruje tę tezę przez przeciw-
stawienie przypowieści o przewrotnych rolnikach (Mt 21, 33-41) i roli Ojca 
Niebieskiego w misterium paschalnym. Ojciec wskrzeszający zabitego Syna 
nie tylko się nie mści, lecz wydaje wyrok na korzyść sprawców i na korzyść 
ofiary – wysyła bowiem Tego, Który stał się ofiarą z orędziem pojednania: 
„Pokój wam”. Fakt Zmartwychwstania dekonstruuje też wizje eschatologicz-
ne z podtekstem ofiarniczym, mówiące o zemście w czasach ostatecznych. 
Pierwszą osobą, która powstała z martwych jest przecież człowiek, który nie 
tylko był wolny od przemocy i od żądań zemsty, lecz pełen przebaczenia46.

Dekonstrukcja, której dokonuje Chrystus, stawia pod znakiem zapytania 
alternatywę współczesności: albo radykalna rezygnacja z mentalności kozłów 
ofiarnych, albo coraz to głębsze zagmatwanie w sytuację samozagłady, w sy-
tuację apokaliptyczną. Alternatywa taka, zaostrzająca naszą współczesność, 
46 Por. J. Niewiadomski, Das Opfer-Täter-Verhängnis und die Frage nach dem Letzten Ge-

richt, w: Erben der Gewalt. Zum Umgang mit Unrecht, Leid und Krieg, J. Ernesti, U. Fistll, 
M. Lintner (red.), Brixen/Bressanone 2015, s. 101-116.
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jest rezultatem poznania bez miłości redukującym wymiar Krzyża do źródła 
poznania. Krzyż jest jednak źródłem życia, i to nie w sensie mentalności ofiar-
niczej umożliwiającej tylko przeżycie (teologie interpretujące Krzyż w świetle 
mentalności prześladowczej Ojca umożliwiają w gruncie rzeczy też tylko „prze-
życie”, jak to ukazuje masochistyczna i dolorystyczna koncepcja naśladownic-
twa krzyża). Krzyż jest źródłem życia, ponieważ dekonstrukcja, której dokonał 
Chrystus przez swoje życie, przez swoją naukę i przez swój los, jest produktem 
poznania wywodzącego się z miłości, a więc poznania prawdziwego Boga, Który 
jest przecież miłością bezwarunkową. Poznanie to nie zaostrza napięć, maskując 
konkretne indywiduum maskami sprawców lub też i ofiar (przekreślającymi 
swoje i cudze człowieczeństwo), lecz daruje im godność człowieka, godność 
właśnie w kontekście ślepych uliczek powstałych przez rozpętane pożądanie 
mimetyczne. Proegzystencja Chrystusa (sacrificium) – ten najbardziej wymowny 
aspekt doskonałego człowieka – przemienia więc akt wiktymizacji, umożliwia-
jąc tym, którzy w Niego wierzą, podobne transformacje procesów społecznych 
czy wręcz też i ewolucyjnych. Człowiek nie jest więc tylko istotą „opuszczoną 
przez instynkty”. Jest przede wszystkim istotą o „nieograniczonym pragnieniu”. 
Sobór Watykański II mówi o profundior et universalior appetitio47. Tajemnica 
Synostwa pozwala Chrystusowi na ukierunkowanie tego pragnienia ku Ojcu 
i Jego bezwarunkowej miłości: podczas życia i w godzinie śmierci. W Kazaniu 
na Górze przekazuje On nam w gruncie rzeczy dobrą nowinę o tej możliwości. 
Jako istota opuszczona przez instynkty, człowiek szuka przecież ukierunkowania 
własnego pragnienia. Poszukiwanie to nie jest bynajmniej banalne, ma ono 
także wymiar dramatyczny: jedno i to samo pragnienie przekształca się przecież 
w przeróżne formy pożądania. To właśnie w tym kontekście odkrywamy na 
nowo prawdę wypowiedzianą przez Schelera: „Każdy skończony duch wierzy 
albo w Boga, albo w bożka”. Konkretne formy tej dewiacji ludzkiego pragnienia 
pokazuje dziesiąte przykazanie Dekalogu, mówiące o pożądaniu właśnie tego, 
co należy do innych, jako źródle agresji i przemocy. Jeżeli człowiek jest naj-
bardziej konfliktowym stworzeniem, to nie dlatego, że opuszczony przez inne 
instynkty, opanowany został przez instynkt przemocy. Główną przyczyną jego 
agresji jest fałszywie ukierunkowana dynamika pragnienia, przemieniająca je 
w mimetyczne pożądania rozdzierające wręcz człowieka, dynamika określana 
w teologii pojęciem grzechu pierworodnego.

Dramatyczna interpretacja nie jest więc wariantem modelu odwołującego się 
do szczególnego charakteru historii nadnaturalnej, odłączającej wymiar łaski 
od historii naturalnej i historii wolności, czyniąc z niej nadbudowę, z której 
inne dyscypliny bezproblemowo mogą zrezygnować. Wychodząc z założenia 

47 Gaudium et spes 9.
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zawikłanych hierarchii, dramatyczna interpretacja próbuje budować pomosty 
między dyscyplinami. Według świadectwa Objawienia historia nadnaturalna 
rozgrywa się w całości w historii naturalnej wszechświata. Nie można przecież 
zaprzeczyć ufności wiary, że Bóg prowadzi historię posługując się przede wszyst-
kim ludzką wolnością, jak też innymi faktorami świata stworzonego według 
logiki ewolucji, posługującej się przypadkiem. Teologia nie postuluje działania 
Boga jako przyczyny drugorzędnej, dodanej do badanej przez nauki przyrodni-
cze przyczynowości. Transcendentny Bóg pozostaje pierwszą przyczyną, Jego 
działalność stwórcza i działalność mocą Ducha Świętego posługują się jednak 
przypadkowymi wydarzeniami, katastrofami i wypadkami (zniszczenie Jerozolimy, 
zniszczenie świątyni, ale i śmierć proroków i śmierć Jezusa), będącymi wynikiem 
działania ludzkiej wolności i mechanizmów społecznych. Interpretacja drama-
tyczna przyjmuje, że droga do celu implikuje niespodziewane i zaskakujące nowe 
początki i nowe perspektywy. Co to ma za znaczenie w kontekście podtytułu, 
mówiącego o wyzwaniach i wymogach współczesności? Przestrzeń życia społecz-
nego naszej współczesności kształtowana jest w sposób dramatyczny48. Życie to 
oscyluje między coraz to bardziej fragilną strukturą polityczną a determinizmem 
mechanizmów, tak więc między logiką rozpętanego pożądania mimetycznego 
i mechanizmami kozła ofiarnego. Przenoszenie napięć społecznych, obwinianie 
jednostronne, wręcz demonizowanie grup i jednostek są konfrontowane ze 
świadomą postawą pojednania i integracji ofiar, postawą charakterystyczną dla 
chrześcijaństwa stojącego przecież w służbie pojednania. Tak to kształtowana 
przestrzeń życia społecznego, w której to centralną rolę odgrywa również wspól-
nota Kościoła, jest przestrzenią integrującą inne doświadczenia człowieka, takie 
jak kwestia skończoności człowieka, jego seksualności i oczywiście przekształ-
cenia doświadczenia natury (coraz to wyraźniej w postaci inżynierii genetycznej 
i automanipulacji człowieka). Człowiek: istota poznana? Wizje przyszłości nie 
dają jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli nie chcemy się poddać eufo-
rycznej ekstazie wypływającej z bezgranicznego zaufania naukom i technologiom 
bez miłości, a także nie poddać się wewnętrznemu zwątpieniu pod wpływem 
rozmiaru problemów współczesności, musimy żywić nadzieję na Odkupienie49. 
Dopóki dotykamy problemu pożądliwości mimetycznej i złudnych mechanizmów 
kozła ofiarnego z punktu widzenia czysto ludzkiego, dopóty radykalizujemy tę 
perspektywę jako perspektywę doświadczalnego zła. Zatrzymujemy się więc 
w zakresie naszej ludzkiej perspektywy, gubimy się wręcz w świecie sprzeczności 
i potęgujemy mentalność prześladowczą, często w imię dobra i cnoty. Jest to ślepy 
48 Por. R. Schwager, Dogma und dramatische Geschichte. Christologie im Kontext von Juden-

tum, Islam und moderner Marktwirtschaft, w: J. Niewiadomski, M. Moosbrugger (red.) 
Raymund Schwager Gesammelte Schriften, t. 5, Freiburg i. Br. 2014, 320-350.

49 Por. R. Schwager, Grzech pierworodny i dramat zbawienia..., s. 209-213.
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zaułek, w którym gubią się postawy liberalne. Wiara w Odkupienie interpreto-
wana dramatycznym modelem, uwypuklającym dramatyczne dzieje obfitujące 
w coraz to nowe doświadczenia, głębokie rozczarowania, prowadząca stopniowo 
do radykalnych transformacji przyjętych, uznanych a zanikających obrazów dzia-
łalności Boga, wiara ufająca, że Bóg, który już tak wiele razy wzbudził nowe życie 
na gruzach ludzkich wysiłków, wiara w Odkupienie przez Chrystusa uwalnia nas 
przede wszystkim od mentalności ostatnich partyzantów, usiłujących ratować co 
się da, trzymających się kurczowo recept na skuteczne opanowanie niezmiernie 
trudnej problematyki współczesnego społeczeństwa. Naśladując Jezusa, stawia-
jąc na ścisły kontakt z Bogiem wolnym od przemocy, śledząc światowe procesy, 
stosując zasadę duchowego rozróżnienia i ufając, że wiara sama uruchomi proces, 
który będzie oddziaływał na świat, przyjmujemy postawę sług wypowiadających 
tę ważną regułę życiową: zrobiliśmy wszystko co nam kazano, co mogliśmy zrobić, 
co zrozumieliśmy (por. Łk 17, 10). Reszta w ręku Boga!

Słowa klucze: Raymund Schwager, René Girard, teologia dramatyczna, grzech 
pierworodny, krzyż, Zbawienie, kozioł ofiarny, ofiara, pożądanie (mimetyczne), 
ewolucja, przemoc.
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CZY WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK 
JEST JESZCZE OSOBĄ?

IS MODERN MAN STILL A PERSON?

Taking into consideration the relationship between anthropology and social 
ethics it seems appropriate to pose the following question: 

How, in a given society, in view of often controversial anthropological mes-
sages, can we introduce ethically and socially justified social relations and on 
what anthropological foundation should they be based? In modern society 
Christian social ethics aiming to justify and implement standards, systems 
and norms, taking part in the public debate concerning bioethical matters 
regarding the beginning of life, should consider men in an anthropological 
context and show an anthropological mindset. The concept of person used in 
anthropology allows to show that human life contains spiritual components 
which extend beyond biological factors. An ethical consideration of this issue 
allows to notice that a man can be defined according to a specific moral status. 
The phrase “man is a person” includes relations between the anthropological 
definition of man and a moral protection of dignity in society.

Key words: Christian anthropology, ethics, person, dignity, atheism.

Związek antropologii z etyką
Tłumaczenie konkretnych problemów moralnych pozostawiono w teologii 

dyscyplinie naukowej zwanej teologią moralną. Jednak przy podejmowanym 
razem z teologią moralną podziale zadań należy w każdej etycznej dyscyplinie 
teologicznej objaśniać tło antropologiczne kwestii bioetycznych, określać 
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przyporządkowanie go do etyki, jak również ukazywać jego funkcję względem 
niej. W relacjach między antropologią a etyką społeczną zasadne staje się 
pytanie: jak, wobec często kontrowersyjnych przesłanek antropologicznych, 
w określonym społeczeństwie może być wprowadzane etyczno-społeczne 
uzasadnienie konkretnych regulacji społecznych, i na jakim fundamencie 
antropologicznym powinno być ono oparte? Chrześcijańska etyka społeczna, 
zajmująca się uzasadnieniem i wdrażaniem standardów, systemów norm, w wa-
runkach nowoczesnego społeczeństwa, zabierając głos w debacie publicznej na 
temat kwestii bioetycznych dotyczących m.in. początku i kresu życia człowieka, 
powinna wykazać się antropologiczną refleksją o człowieku i antropologicznym 
podejściem1.

Pojęcie osoby, wykorzystywane w antropologii, pozwala ukazać, że życie 
ludzkie zawiera duchowe komponenty, wykraczające poza warunki biologiczne. 
Etyczne ujęcie tej kwestii pozwala zauważyć, że człowiekowi można przypisać 
określony status moralny. Dlatego też w tytule niniejszej refleksji została 
postawiona teza: sformułowanie „człowiek jest osobą” obejmuje stosunki 
między antropologiczną definicją człowieka a jego moralną ochroną godności 
w społeczeństwie2.

Rozwój współczesnego pojęcia osoby
W historii teologii pojęcie osoby zostało użyte po raz pierwszy w ramach 

nauczania opartego na Objawieniu Boga, a dokładnie w kontekście rozwoju 
dogmatu trynitarnego. W takim kontekście pojęcie osoby odnoszone jest do 
Trzech Osób Boskich. Już to spostrzeżenie pozwala dostrzec, że pojęcie osoby 
ma swoje zakotwiczenie nie w języku potocznym, lecz w naukowym kontek-
ście teologii chrześcijańskiej. Dodatkowo, gdy zostanie uwzględnione chrze-
ścijańsko-antropologiczne spojrzenie na człowieka jako istoty stworzonej na 
podobieństwo wobec obrazu Boga, można łatwo zrozumieć, dlaczego pojęcie 
1 Szerzej na ten temat zob.: M. A. Krąpiec, Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, 

Lublin 1974; J. Maritain, Humanizm integralny, Warszawa 1981; A. Szostek, Wokół godności, 
prawdy i miłości, Lublin 1995. Od 2011 roku organizuję konferencje bioetyczne, dotyczące, 
m.in. bólu i cierpienia człowieka, widziane z perspektywy medycznej, teologicznej, filozo-
ficznej i psychologicznej. Przedstawiciele wymienionych dyscyplin naukowych z ośrodków 
uniwersyteckich z Polski podejmują zagadnienie bólu i cierpienia, rozumiejąc człowieka 
holistycznie. Wypracowują refleksję naukową, pomocną w zrozumieniu życiowej tezy: „ból 
ma granice, cierpienie nadal ich nie ma”, zob.: Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności, 
t. 1, D. Pater (red.), Warszawa 2013; Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności, t. 2, 
idem (red.), Warszawa 2014; idem, Człowiek wobec bólu i cierpienia. Refleksja pastoralna, 
Warszawa 2012.

2 Zob. P. Jaroszyński, Człowiek podmiot dramatu moralnego, Warszawa 1993 oraz A. Szostek, 
Wokół godności, prawdy i miłości...
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osoby nie zostało ograniczone tylko do Boga, ale przeniesione zostało w teologii 
także na człowieka3.

Przyporządkowanie antropologii do całej teologii zmienia się w XVI i XVII 
stuleciu, który to okres należy rozumieć jako narodziny niezależnej dyscypliny 
antropologii. Ten antropologiczny rozwój odpowiada przemianom w historii 
idei czasów nowożytnych, podążającym w stronę podmiotu. Człowiek bowiem 
nie pozostał – jak dawniej – przedmiotem historii, ale stał się odpowiedzialnym 
podmiotem, który nie tylko wpisuje się w struktury społeczne, ale wręcz może 
je zmieniać. Nowa pozycja człowieka wymaga nie tylko respektu w ramach 
porządku społecznego, ale także podejmowania zmiany tegoż w odniesieniu 
do człowieka.

Powyższe zmiany następowały głównie dzięki myślicielom europejskiego 
Oświecenia. Charakteryzuje się ono wyraźnym, specyficznym podejściem 
antropologicznym. Dochodzi wtedy do podziału zadań między nauką Boga 
a nauką ludzką. Antropologia filozoficzna tego okresu stawiała człowieka jako 
przedmiot swoich badań i próbowała go ukształtować, niezależnie od teologicz-
nych prawd objawionych. Tym samym antropologia stała się niezależna. Stała 
się – zgodnie z pojmowaniem człowieka – niezależną dyscypliną, przyczyniającą 
się do tworzenia nowoczesnego pojęcia osoby.

Od tamtego okresu występują dwa główne, rywalizujące ze sobą w dyskusji, 
pojęcia osoby. Do dzisiaj są one aktualne i nawet dzielą współczesną debatę 
etyczną. Chodzi o pojęcie osoby zdefiniowane przez Johna Locke’a oraz Im-
manuela Kanta4. Obie definicje zawierają przyznanie osobie statusu niena-
ruszalności. Jednak przyczyny owego przyznania osobowej godności są różnie 
uzasadniane, a jego rozciągłość jest różnie definiowana.

Zmiany wewnątrz antropologii w czasach nowożytnych i współczesnych 
docierają wraz z elementarną krytyką antropologii aż do wieku XX. Pomimo 
procesu przemiany w kierunku kreowania indywidualności oraz subiektywnej 
odpowiedzialności poszczególnych osób stawia się pod znakiem zapytania tezę: 
czy naukowo można cokolwiek powiedzieć o duchowej naturze człowieka? 
Jednocześnie mówi się o tzw. kryzysie uzasadnienia istoty człowieczeństwa5.

3 A. Scola, Osoba ludzka. Antropologia teologiczna, Poznań 2005.
4 Na temat postrzegania osoby ludzkiej por.: J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, 

Warszawa 1994, t. 1., s. 471; I. Kant, Krytyka czystego rozumu, Warszawa 1957, s. 55.
5 Zob. na ten temat: Franciszek, Braterstwo podstawą i drogą do pokoju. Orędzie na Światowy 

Dzień Pokoju 2014.
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Osobowe bycie człowiekiem w antropologii chrześcijańskiej 
Antropocentryczne przesilenie, jakie dokonało się wraz z europejskim Oświe-

ceniem w filozofii, zdecydowanie później nastąpiło w teologii, pomimo znacznej 
krytyki trendów oświeceniowych w kręgach kościelnych. Znani teologowie 
odkryli antropologię w XX wieku na nowo i rozwinęli na tej podstawie własne, 
nowoczesne pojęcie osoby. Karl Rahner SJ umieścił refleksję antropologiczną 
w centrum swojej teologii. Określił antropologię jako „warunek słuchania 
i zrozumienia właściwego przesłania chrześcijaństwa”6. Urzędowe potwier-
dzenie takiego ujęcia przyszło wraz z nauczaniem Soboru Watykańskiego II. 
Właśnie w nim słyszymy o antropologii jako fundamentalnym temacie teologii. 
W dwunastym numerze Gaudium et spes oczekuje się od odpowiedzialnych 
chrześcijan w nowoczesnych społeczeństwach, aby „wszystkie rzeczy, które 
są na ziemi, kierowali ku człowiekowi, stanowiącemu ich ośrodek i szczyt”7.

Pytanie o człowieka z perspektywy teologicznej obejmuje zawsze pytanie 
o Boga. Kieruje zatem pytania o transcendencję oraz o warunki metafizyczne 
„bycia człowiekiem”. W antropologii chrześcijańskiej tak samo formułuje się 
pytanie o znaczenie człowieka jako obrazu Boga, jak o znaczenie udzielania się 
Boga w Jezusie Chrystusie dla człowieka. Antropologia chrześcijańska nie może 
być ograniczona jedynie do filozoficznych uwarunkowań bycia człowiekiem. 
Ważnym procesem w antropologii chrześcijańskiej dzisiaj (co już częściowo 
zostało dokonane w odpowiedzi na krytykę antropologiczną XX wieku) będzie 
oderwanie się od silnie esencjalistycznych, względnie neoscholastycznych 
materiałów refleksji nad istotą człowieka.

Karl Rahner dostrzega godność osoby ludzkiej w stosunku do Boga. In-
terpretuje podstawowe warunki ludzkiej egzystencji w kontekście pytania 
o transcendencję. Główną różnicą w stosunku do innych metod jest to, że 
Bóg wchodzi w relację z człowiekiem, nie tyle w procesie indywidualizacji, co 
historycznie. Zatem nie przez ustanowienie relacji aposteriori. Rahner raczej 
zakotwicza etyczną jakość relacji w warunkach apriori istnienia człowieka, 
która poprzedza nawet historię Zbawienia. Dzięki temu osadza on godność 
osoby ludzkiej bezpośrednio w samoobjawieniu Boga i nie czyni jej zależną od 
zdarzenia historycznego. Godność zatem nie wynika z niepodzielnej ciągłości 
ludzkiego życia ani też z mocy zarodka. Godność jest czymś egzystencjalnym 
w człowieku i czyni go zawsze, i w każdej chwili swego istnienia, osobą.

Jednoznaczne opowiedzenie się za osobistą godnością może być uzasadnione 
jedynie przez Kogoś bezwarunkowego – to jednoczy przedstawicieli antropologii 

6 K. Rahner, Schriften zur Theologie, t. II, Köln 1968, s. 253.
7 Sobór Watykański II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 

współczesnym, Poznań 2002, nr 12.
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chrześcijańskiej. Miłość jest bezwarunkowym „tak” wobec warunkowej osoby. 
Będzie tylko wówczas poważna i wiarygodna, jeśli nie jest zależna od kapryśnego 
„ja”. Miłość będzie więc bezwarunkowa w swoim oddziaływaniu, gdy będzie 
pochodziła od absolutnej osobowej rzeczywistości i w niej będzie zakotwiczo-
na. Wtedy też osoba kochana może czuć się naprawdę zaakceptowana, gdyż 
obietnica miłości jest absolutna. Przez analogię prawda ta może być przenie-
siona na relację między Bogiem a człowiekiem. Szczególną cechą antropologii 
chrześcijańskiej jest więc założenie, że status godności osoby ludzkiej, uzasad-
niony przez Boga, jest zupełnie innej jakości, ponieważ opiera się na tym, co 
bezwarunkowe. „Bezpośredniość człowieka względem Boga jest ostatecznym 
fundamentem godności osoby ludzkiej”, jak stwierdza Walter Kasper8.

Status osoby jest uzasadniony tym, że ludzie są w nieporównywalnym sen-
sie indywiduami, które istnieją jako jedność ciała i „ja”. W związku z tym, 
w przypadku poszczególnych osób, nie chodzi o konkretne, indywidualne cechy 
i dokonania, ale o to, czy są ludzkimi indywiduami. Jako takie są podmiotami, 
które mogą stawiać sobie cele. Jednak mimo tego, przedstawiciele aktywnej 
eutanazji, a także zwolennicy eksperymentów klonowania bazują w swych 
stanowiskach na tym, że ochrona godności osoby ludzkiej rozciąga się na indy-
widualne istoty ludzkie. Argument wysunięty na poparcie indywidualności nie 
wystarczałby zatem jako podstawa etyki chrześcijańskiej. Dlatego też w ramach 
antropologii chrześcijańskiej potrzebny jest drugi z argumentów, mianowicie 
ten, który można nazwać uniwersalną conditio humana9.

Uznanie godności jest raczej odpowiedzią na bezwarunkowy fundament, jaki 
istnieje już w ludzkiej kondycji i jej naturalnym odniesieniu do wszystkich in-
nych ludzi. Jeśli ten bezwarunkowy powód zawiera się w odwiecznie istniejącej 
relacji Boga, wówczas osobowość zaczyna się od momentu bycia człowiekiem. 
Status osoby nie jest zatem ukształtowany poprzez uznanie przez innych, lecz 
istnieje w oparciu o swoje prawo i w oparciu o naturę ludzką10.

Można z powyższego wyciągnąć trzy wnioski: człowiek jest kryterium przy-
znania osobowości. Osoba jest fundamentem przyznania godności. „Być” 
osoby jest życiem człowieka. W tym kontekście rodzą się zasadnicze pytania: 
w jaki sposób te podstawowe antropologiczne i etyczne argumenty można, 

8 Por. W. Kasper, Das theologische Wesen des Menschen, w: idem, Unser Wissen vom Menschen. 
Möglichkeiten und Grenzen anthropologischer Erkenntnisse, Düsseldorf 1977, s. 95-116.

9 „Dopóki stoi się na stanowisku dualizmu duszy i ciała, wynaturza się człowieczeństwo”, 
G. Martelet, Zmartwychwstanie, Eucharystia, człowiek, Warszawa 1976, s. 37. H. U. von 
Balthasar napisze wprost, że „dusza bez ciała nie jest człowiekiem”, idem, Credo, Kraków 
1997, s. 79; por.: G. Langemeyer, Antropologia teologiczna, Kraków 1995, s. 152-156.

10 Zob. M. A. Krąpiec, Człowiek – suwerenny byt osobowy, Człowiek – Kultura – Uniwersytet, 
Lublin 1982, s. 86-95.
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z pomocą uzasadnienia społeczno-etycznych zasad, wprowadzić w nowocze-
snym społeczeństwie do dyskursu politycznego? W jaki sposób hermeneutyka 
chrześcijańsko-antropologiczna może stać się podstawą uniwersalnej etyki?11

Godność osoby ludzkiej jako zasada etyki społecznej
Antropocentryczne przesilenie teologii czasów nowoczesności ma zasadnicze 

znaczenie dla chrześcijańskiej etyki społecznej12. Badania społeczno-etyczne 
znajdują się dzisiaj w takim punkcie rozwoju historii myśli, w którym wiara 
chrześcijańska nie stanowi wspólnej podstawy pluralistycznych społeczeństw 
i w którym musi być znaleziony nowy punkt konsensusu. Punktem tym w spo-
łeczeństwach demokratycznych, w dobie globalizacji gospodarki rynkowej, jest 
przyznanie osobie ludzkiej praw człowieka i podstawowych praw obywatelskich. 
Znaczenie praw człowieka we współczesnych społeczeństwach można w dużej 
mierze przypisać potrzebie ochrony godności osoby ludzkiej. Antropologia więc 
w dalszym ciągu pozostaje jedyną ziemią, na której swoje uzasadnienie znajduje 
etyka ery nowoczesności, bowiem roszczenia osobowości praw człowieka muszą 
być ściśle powiązane z podstawowymi warunkami ludzkiej egzystencji13.

Konstytutywnym elementem nowoczesnej etyki społecznej, etyki poli-
tycznej oraz etyki biznesu jest to, że ich standardy muszą mieć zastosowanie 
powszechne lub co najmniej musi być zgoda wszystkich zainteresowanych 
stron. We wszystkich tych obszarach chodzi o ogólne uzasadnienie norm spra-
wiedliwości. Po przeciwnej stronie znajduje się chrześcijańska hermeneutyka, 
której zdecydowaną większość stanowi antropologia chrześcijańska. Nie jest 
ona jednak akceptowana we współczesnych społeczeństwach przez wszystkich, 
choć z punktu widzenia swoich roszczeń jest uniwersalistyczna14. Znajdujemy 
się więc w sytuacji pełnej napięcia i konfliktu. Z jednej strony jest to teoria 
dobra, którą rozwinęła antropologia chrześcijańska, zajmująca się rozwojem 
osobowości człowieka, z drugiej strony są to zazwyczaj bardzo formalne stan-
dardy sprawiedliwości społeczeństw świeckich15. Powstaje zasadnicze pytanie: 
czy napięcie to da się zniwelować?

11 Por. R. Spaemann, Personen. Versuche über den Unterschied zwischen „etwas” und „jemand”, 
Stuttgart 1996, s. 264.

12 Szerzej na ten temat zob.: A. Anzenbacher, Wprowadzenie do chrześcijańskiej etyki spo-
łecznej, Kraków 2010.

13 Jan XXIII, Pacem in terris. Encyklika społeczna, Rzym 1962, nr 8-45.
14 Por. GS 25.
15 Wnikliwą rozprawę tego zagadnienia stanowi E. Mack, Gerechtigkeit und gutes Leben – 

Christliche Ethik im politischen Diskurs, Paderborn 2001.
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Pastoralne aspekty antropologii chrześcijańskiej

Antropologia filozoficzna i teologiczna
U podstaw antropologii filozoficznej i teologicznej (chrześcijańskiej) leżą 

ważne pytania o sens życia, stanowiące jednocześnie poszukiwanie sensu ist-
nienia, występujące w całej jego rozciągłości16. „Kimże jest człowiek i jakież 
jest jego znaczenie? Cóż jest jego dobrem i cóż złem jego?” (Syr 18, 8) – po-
stawione w Biblii pytania nurtują każdego człowieka, o czym świadczy fakt, że 
geniusz poetycki każdego narodu, przybierający postać proroctwa ludzkości, 
stale pyta o egzystencję osoby ludzkiej i tym samym sprawia, że człowiek jest 
rzeczywiście człowiekiem17.

Antropologia chrześcijańska, będąca w zasadzie częścią teologii, czerpie 
„zdolność rozumienia człowieka” z Bożego Objawienia i nauczania Kościoła18. 
„Aby poznać człowieka, człowieka prawdziwego, człowieka integralnego, trzeba 
poznać Boga”, stwierdził Paweł VI, przywołując następnie słowa św. Katarzyny 
ze Sieny, która w modlitwie wyrażała tę samą myśl: „W Twojej naturze, wieczne 
Bóstwo, poznam moją naturę”19.

Człowiek religijny, szukając odpowiedzi na pytania dotyczące sensu istnienia 
(filozoficzne), wiary (teologiczne) i wartości życia (egzystencjalne), zwraca się 
do teologii20. Jej skarbcem jest wiara wspólnoty Kościoła (różnorodność refleksji 
wspólnotowej), dlatego nie opiera się ona na przemyśleniach pojedynczej osoby, 

16 Interesujący proces ukazują pierwsze wieki Kościoła, w których, za sprawą św. Justyna 
filozofia skierowała się ku Chrystusowi. Chrześcijaństwo jest bowiem „jedyną pewną 
i użyteczną filozofią”. Święty Justyn, Dialog z Żydem Tryfonem, nr 8, 1.

17 Jan Paweł II, Audiencja generalna z 19 X 1983 r., OsRomPol 10(1983), s. 23-24. Pytania 
o tożsamość człowieka i sens istnienia „stanowią najwyższy wyraz natury człowieka, a co 
za tym idzie, odpowiedź na nie jest miarą głębi jego zaangażowania we własne istnienie. 
Wtedy zwłaszcza, kiedy «przyczyna rzeczy» poddawana jest całościowym badaniom, poszuku-
jącym ostatecznej i wyczerpującej odpowiedzi, rozum ludzki dosięga swego szczytu i otwiera 
się przed religią. Religijność bowiem stanowi najwznioślejszy wyraz osoby ludzkiej, gdyż jest 
szczytem jego rozumnej natury. Wypływa ona z głębokiego dążenia człowieka do prawdy 
i stanowi podstawę swobodnego i osobistego poszukiwania Boskości”.

18 Z tych samych względów nauka społeczna Kościoła, zajmując się człowiekiem, interesując 
się nim i jego sposobem postępowania w świecie, „należy (...) do dziedziny (...) teologii, 
zwłaszcza teologii moralnej” (SRS 41).

19 Paweł VI, Homilia na ostatniej sesji publicznej Soboru Watykańskiego II 7 XII 1965, AAS 
58(1966), s. 58.

20 Dzięki pośrednictwu filozofii, która stała się prawdziwą mądrością, człowiek współczesny 
będzie się mógł przekonać, że tym bardziej jest człowiekiem, im bardziej otwiera się na 
Chrystusa, zawierzając Ewangelii (FR 102); por.: Jan Paweł II, Czym jest nasze synostwo 
w Chrystusie. Przemówienie z 26 II 1981, OsRomPol 2(1981)4, s. 22-23.
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które nawet wówczas, gdy są głębokie, pozostają zakotwiczone w ograniczo-
nej perspektywie. Naturalnym oparciem dla katolickiej teologii poszukującej 
prawdy jest jej eklezjalność oraz tradycja Ludu Bożego, z całym jego bogactwem 
oraz różnorodnością wiedzy i kultur złączonych jednością wiary21.

Antropologia chrześcijańska a praxis Kościoła
Antropologia chrześcijańska spełnia ważną rolę w teologii pastoralnej, 

w której, obok źródeł objawionych i nauczania Kościoła, korzysta się z filozofii, 
nauk społecznych i prakseologicznych22. Teologia pastoralna, posługując się 
swoją metodą naukową, poszukuje prawdziwych i konkretnych odpowiedzi 
na pytania dotyczące wiary i życia, jakie stawiają współcześni ludzie. Kościół 
jest „sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia 
z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”23, ale jednocześnie jest instytu-
cją ludzką. Z tej racji, mając na uwadze wskazanie Pawła VI o tym, że „każda 
(...) działalność społeczna wiąże się z jakąś doktryną”, teologia pastoralna 
poszukuje teorii kościelnego działania24. W oparciu o tę przesłankę potrzebne 
jest uwzględnienie antropologii chrześcijańskiej, dzięki której nauka społeczna 
Kościoła dowartościowuje duchową naturę ludzi, a także docenia ich głębokie 
21 W filozofii myśl jednego człowieka może służyć postępowi ludzkości. Jednak prawdziwe 

bogactwo myśli ludzkiej rodzi się ze spotkania filozofii z teologią i z wzajemnej wymiany 
ich dorobku. Teologia, otrzymawszy w darze otwartość i oryginalność, dzięki którym może 
istnieć jako nauka wiary, z pewnością nakłoniła rozum, by pozostał otwarty na radykalną 
nowość, jaką zawiera w sobie Boże Objawienie. Przyniosło to niewątpliwą korzyść filozofii, 
gdyż dzięki temu mogła ona otworzyć nowe horyzonty, odsłaniające przed nią kolejne 
zagadnienia, które rozum ma coraz głębiej poznawać (FR 101). „Nikt przeto nie może 
uprawiać teologii jako zbioru swoich tylko poglądów, ale musi być świadom, że pozostaje 
w szczególnej łączności z tym posłannictwem Prawdy, za którą odpowiedzialny jest Kościół” 
(RH 19). FR 101. „(Galileusz) wyraźnie oświadczył, że dwie prawdy, tj. wiara i nauka, nie 
mogą nigdy pozostawać z sobą w sprzeczności. «Pismo Święte i przyroda pochodzą od Słowa 
Bożego. Pierwsze jako podyktowane przez Ducha Świętego, druga zaś jako wierna wyko-
nawczyni nakazów Bożych» – pisał w swym liście do ojca Benedetto Castellego w dniu 21 
grudnia 1613 roku. A Sobór Watykański II nie naucza inaczej, ale posługuje się podobnymi 
słowami, kiedy mówi: «badanie metodyczne we wszelkich badaniach naukowych, jeżeli 
tylko prowadzi się je (...) z poszanowaniem norm moralnych, naprawdę nigdy nie będzie się 
sprzeciwiać wierze, sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą swój początek od tego 
samego Boga» (Gaudium et spes, 36). Galileusz odczuwał w swoich naukowych badaniach 
obecność Boga, który go pobudzał, uprzedzał i wspomagał w jego intuicjach, działając 
w głębi jego umysłu”. Jan Paweł II, Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk 10 XI 1979, 
Insegnamenti, II, 2 (1979), 1111-1112.

22 Teologia pastoralna korzysta z różnych osiągnięć nauk świeckich. Zob. R. Kamiński, 
Metoda teologii pastoralnej, RTK 37(1990)6, s. 93-97.

23 LG 1.
24 PP 39.
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pragnienie szczęścia nadprzyrodzonego, wykraczającego poza biologiczne 
i materialne aspekty życia. Głównym zadaniem teologii pastoralnej jest ba-
danie możliwości włączenia Ewangelii i jej konkretnego wcielania w życie 
w działalność Kościoła i funkcjonowanie społeczeństwa, w którym realizuje 
on swoje posłannictwo zbawcze25.

Teologia pastoralna służy Kościołowi, ale jednocześnie powinna być przyjazna 
człowiekowi, który jest pierwszą drogą, po której 

winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swego posłannictwa, jest pierwszą i podsta-
wową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa (...), drogą, która 
prowadzi niejako u podstawy tych wszystkich dróg, jakimi Kościół kroczyć powinien, 
ponieważ człowiek – każdy bez wyjątku – został odkupiony przez Chrystusa26.

W teologii pastoralnej człowiek powinien zatem być w centrum refleksji, ale 
z uwzględnieniem godności osoby ludzkiej, a także wartości i godności życia 
ludzkiego27.

Kościół, głosząc ewangeliczne orędzie, korzysta z myśli filozoficznej, zwłasz-
cza dotyczącej godności człowieka28. Dziś najpilniejszym warunkiem realizacji 
tych zadań jest doprowadzenie ludzi do odkrycia własnej zdolności poznania 
prawdy, a także wzbudzania tęsknoty za najgłębszym i ostatecznym sensem 
istnienia29. W tych najważniejszych sprawach konieczny jest też dialog chrze-
ścijan z niewierzącymi.

Człowiek współczesny jest świadkiem narodzin nowej kultury, pozostającej 
w znacznej mierze pod wpływem mediów, której cechy charakterystyczne 
i treści często sprzeczne są z Ewangelią i z godnością osoby ludzkiej30. Kultura 
europejska sprawia wrażenie „milczącej apostazji” człowieka zaspokojonego, 
25 „Kto wykorzystuje nowe zdobycze nauki, zwłaszcza w dziedzinie biotechnologii, nie może 

nigdy lekceważyć podstawowych wymogów etyki, powołując się przy tym na pewną dyskusyj-
ną koncepcję solidarności, która prowadzi do różnego wartościowania ludzkiego życia i do 
podeptania godności właściwej każdej istocie ludzkiej” (NMI 51).

26 RH 14.
27 Znaczącą częścią wiedzy o człowieku są odpowiedzi na podstawowe pytanie: kim jest 

człowiek? Taką odpowiedź daje również antropologia pastoralna. „Antropologia «bycia 
powołanym» i «bycia obdarowanym» należy do Dobrej Nowiny o zbawieniu: jest ona 
właśnie dziś zaniedbana, ale także na nowo możliwa”. K. Hemmerle, Młodzież a Kościół, 
„Communio” 3(1983)4, s. 59. Zob. na ten temat także: J. Przybyłowski, Koncepcja antro-
pologiczna teologii pastoralnej, AK 144(2005), s. 234-251.

28 Na temat unikalnej wartości osoby ludzkiej zob. M. Gogacz, Chrześcijańska wartość osoby 
ludzkiej, CT 39(1969)2, s. 85-90; idem, Filozoficzna identyfikacja godności osoby, w: Zagadnienie 
godności człowieka, J. Czerkawski (red.), Lublin 1994, s. 113-140; H. Piluś, Godność człowieka 
jako osoby, Warszawa 1997.

29 Zob. DWR 1-3.
30 EE 9.
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który żyje tak, jakby Bóg nie istniał31. W konfrontacji z takim zagrożeniem, 
wymierzonym w godność człowieka, pierwszym i podstawowym zadaniem Ko-
ścioła w dialogu z kulturami jest ukazywanie ludziom współczesnym zdrowej 
antropologii, umożliwiającej poznanie Chrystusa, prawdziwego Boga i praw-
dziwego człowieka32.

Prawda o Bożej miłości rzuca światło również na jej poszukiwanie, na pra-
cę nad rozwojem nauki, na całą kulturę. Tworzenie dóbr kultury i naukowe 
poszukiwania potrzebują idei wiodącej, fundamentalnej wartości, która nada-
łaby sens i połączyłaby w jeden nurt badania uczonych, refleksje historyków, 
twórczość artystów i rozwijające się w zawrotnym tempie odkrycia techników33. 
Według Jana Pawła II oprócz miłości nie istnieje jakaś inna idea, inna wartość 
lub inne światło, które byłoby w stanie nadać sens wielorakim poszukiwaniom 
i działaniom ludzi nauki i kultury, nie ograniczając równocześnie ich twórczej 
wolności. Miłość jest tą siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, 
lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna 
własność. Chodzi tylko o to, by człowiek pozwolił jej narodzić się i by umiał 
nasycić nią swoją wrażliwość, swoje myślenie w laboratorium, w sali semina-
ryjnej i wykładowej, a także przy warsztacie wielorakiej sztuki34.

Kościół, podejmując wyzwanie odnowy wewnętrznej oraz przemiany w świe-
tle Objawienia nauki o człowieku i społeczeństwie, która kształtuje kultury, 
zwraca się ku człowiekowi, który jest owocem miłości Boga – Stwórcy i Zba-
wiciela. Ta przesłanka stanowi centrum antropologii chrześcijańskiej, którą 
należy kształtować i rozwijać adekwatnie do czasów współczesnych, aby stała 
się ona fundamentem kultury. Antropologia chrześcijańska stoi zatem przed 
zadaniem respektowania bogactwa i wartości kultur współczesnego świata oraz 
wplatania w nie chrześcijańskich wartości35.

Kultura współczesna, często pozbawiona chrześcijańskiego odniesienia, 
pozbawia tym samym człowieka podstawowych wartości, a wśród nich także 
nadziei. Wielu ludzi, poszukując jej, wierzy, że można zaspokoić tę potrzebę 
przelotnie i nietrwale. Nierzadko nadzieję, ograniczoną do wymiaru ziemskiego, 
zamkniętą na transcendencję, utożsamia się z iluzorycznym rajem obiecywanym 

31 Ibidem.
32 Jan Paweł II, Chrześcijański humanizm. Przesłanie do uczestników Zgromadzenia Plenarnego 

Papieskiej Rady ds. Kultury z 19 XI 1999, nr 2.
33 Święty Jan Apostoł naucza: „My miłujemy, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” 

(1 J 4, 19).
34 Jan Paweł II, Przemówienie do rektorów wyższych uczelni w Polsce, Toruń 7 VI 1999, nr 3.
35 Papieska Rada ds. Kultury, Duszpasterstwo kultury, 25.; FR 59; Jan Paweł II, Chrześcijański 

humanizm..., nr 2.
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przez naukę i technikę, z różnymi formami mesjanizmu, z doznawaniem szczę-
śliwości opartej na hedonizmie, którą daje konsumpcjonizm, lub urojonej 
i sztucznej, dostarczanej przez narkotyki, z oczarowaniem filozofiami Dalekiego 
Wschodu, z poszukiwaniem ezoterycznych form duchowości, z różnymi prąda-
mi New Age36. Kultura propagowana dzisiaj przez środki masowego przekazu 
i odrzucająca Boże wskazania moralne otwarcie występuje przeciw rodzinie, i na 
wiele sposobów usiłuje zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach. Jego samego 
zaś chce uczynić „wielkim nieobecnym” w kulturze i świadomości społecznej. 
Scenariusz „tajemnicy nieprawości” wciąż jest realizowany w rzeczywistości 
współczesnego świata37.

Współczesna koncepcja człowieka bez Boga
Zbyt często koncepcje człowieka stawały się we współczesnym społeczeństwie 

systemami myślowymi, które oddalały się od prawdy i wykluczały Boga w prze-
konaniu, że w ten sposób zostaje potwierdzony prymat człowieka w imię jego 
rzekomej wolności oraz pełnego i swobodnego rozwoju. Tym samym ideologie 
te pozbawiają człowieka jego konstytutywnego wymiaru osoby stworzonej na 
obraz i podobieństwo Boga. To poważne okaleczenie jest dziś prawdziwym 
zagrożeniem dla człowieka, prowadzi bowiem do postrzegania go bez żadnego 
odniesienia do transcendencji38.

Narzucenie antropologii bez Boga i bez Chrystusa doprowadziło do tego, że 
człowiek jest uważany za absolutne centrum rzeczywistości. Ten typ myślenia 
sprawił, że wbrew naturze rzeczy człowiek zajął miejsce Boga, zapominając 
o tym, że to nie człowiek czyni Boga, ale Bóg czyni człowieka. Wykluczenie 
Boga zaowocowało tym, że otworzyła się przestrzeń dla swobodnego rozwoju 
nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu epistemologii i moralności, 
pragmatyzmu, a nawet hedonizmu zabarwionego cynizmem w życiu codzien-
nym. Wykluczenie Boga z przestrzeni człowieka należy także uznać za jedną 
z poważnych przyczyn ateizmu w czasach współczesnych39.

W wielu wypadkach postawa ta znajduje swoje korzenie w całym sposobie 
myślenia o świecie, zwłaszcza myślenia naukowego. Jeśli bowiem za jedyne 
źródło pewności poznawczej przyjmuje się samo tylko doświadczenie zmysłowe, 
wówczas zostaje zamknięty dostęp do wszelkiej rzeczywistości pozazmysłowej: 

36 EE 10.
37 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, Kraków 18 VIII 2002, nr 3.
38 Idem, Chrześcijański humanizm, dz. cyt., nr 2.
39 EE 9. Zob. Synod Biskupów, Relatio ante disceptationem, I, 1. 2, OsRomPol 3 X 1999, s. 6 

(Drugie Zgromadzenie Specjalne poświęcone Europie).
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rzeczywistości transcendentnej. Taka postawa poznawcza stanowi podwali-
ny głośnej i do tego osobliwej teologii, jaką w XX stuleciu stała się teologia 
śmierci Boga. Wyraźnie zatem widać, że motywy ateizmu, a częściej jeszcze 
współczesnego agnostycyzmu, mają charakter teoriopoznawczy, a nie jedynie 
pragmatyczny40.

Już Sobór Watykański II wskazuje na błędną afirmację człowieka, która nie 
dostrzega oczywistej prawdy, że człowiek jest bytem przygodnym i ograniczonym 
w istnieniu. Wydarzenia historyczne, a przede wszystkim współczesne realia 
życia skłaniają ludzi do uznania wielkiej godności i pierwszeństwa człowieka 
w widzialnym świecie, ale ten podziw dla człowieka, w którym upatruje się 
absolut, prowadzi do odrzucenia Boga. Słynna konstytucja soborowa Gaudium 
et spes wyraźnie stwierdza, że 

ateizm współczesny (...) wznieca trudności przeciwko wszelkiej zależności czło-
wieka od Boga. Wyznawcy takiego ateizmu twierdzą, że wolność polega na tym, 
żeby człowiek był sam sobie celem, sam jedynym sprawcą i demiurgiem swojej 
własnej historii; a to – jak mniemają – nie daje się pogodzić z uznaniem Pana, 
sprawcy i celu wszystkich rzeczy lub co najmniej czyni takie twierdzenie zupełnie 
zbytecznym. Tej doktrynie sprzyjać może poczucie potęgi, jakie daje człowiekowi 
dzisiejszy postęp techniki41.

Antropologia w posłannictwie Kościoła Chrystusowego
Głoszenie Chrystusa osadza się w sposób fundamentalny na podjęciu dialogu 

człowieka z Bogiem. Wiele jednak osób żyjących we współczesnym świecie 
przeżywa znaczne trudności, gdy próbują zrozumieć, kim w istocie swej są. 
Dezorientuje ich bowiem nieogarniona różnorodność koncepcji człowieka, 
życia i śmierci, świata i jego znaczenia42.

Problematyka owa została dostrzeżona już na Soborze Watykańskim II, dlate-
go, określając w swoim nauczaniu sytuację człowieka w świecie współczesnym, 
Sobór od jej zewnętrznych komponentów przechodził stale do immanentnej 
prawdy o człowieku: 

W samym bowiem człowieku wiele elementów zwalcza się nawzajem. Będąc bo-
wiem stworzeniem, doświadcza on z jednej strony wielorakich ograniczeń, z drugiej 
strony czuje się nieograniczony w swoich pragnieniach i powołany do wyższego 
życia. Przyciągany wielu ponętami, musi wciąż wybierać między nimi i wyrzekać 
się niektórych. Co więcej, będąc słabym i grzesznym, nierzadko czyni to, czego nie 

40 Jan Paweł II, Problem niewiary oraz ateizmu, Katecheza z 12 VI 1985, nr 3.
41 GS 20.
42 Jan Paweł II, Chrześcijański humanizm..., nr 2.
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chce, nie zaś to, co chciałby czynić. Stąd cierpi rozdarcie w samym sobie, z czego 
z kolei tyle i tak wielkich rozdźwięków rodzi się w społeczeństwie43.

Kościół, głosząc człowiekowi Boże Zbawienie, ofiarowując mu i przekazując 
Boże życie za pośrednictwem sakramentów, nadając kierunek jego życiu przy-
kazaniami miłości Boga i bliźniego, umacnia poczucie godności człowieka. Ta 
religijna i transcendentna misja Kościoła dla dobra człowieka jest spełniana 
permanentnie, chociaż jego dzieło napotyka dziś szczególne trudności i prze-
szkody. Kościół podejmuje więc wciąż nowymi siłami i nowymi metodami 
ewangelizację, która ma na celu rozwój całego człowieka. Kościół współczesny 
pozostaje „znakiem i zabezpieczeniem transcendentnego charakteru osoby 
ludzkiej”, którym starał się być zawsze od początku swego istnienia, towarzysząc 
człowiekowi przez całą historię44.

Znaczenie prawdy o człowieku można zrozumieć, poznając go w całym wy-
posażeniu jego istoty, czyli w całym bogactwie tej tajemnicy stworzenia, która 
znajduje się u podstaw antropologii teologicznej. Człowiek stworzony na obraz 
Boży jest istotą ukonstytuowaną z duszy i ciała. Istotą, która z jednej strony 
należy do świata zewnętrznego, z drugiej zaś przekracza go w sposób transcen-
dentny. Jako istota złożona zarówno z ciała, jak i z duszy – jest on osobą45. Ta 
prawda o człowieku jest przedmiotem wiary chrześcijańskiej, podobnie jak 
prawda biblijna o tym, że jest on stworzony na „obraz i podobieństwo” Boga. 
„Tchnienie życia” sprawiło, że człowiek poznaje wszystkie istoty, nadając im 
nazwy, i jednocześnie poznaje, że jest od nich różny. Chociaż opis „jahwistycz-
ny” nie wspomina o „duszy”, to jednak można z tego opisu wywnioskować, 
że życie, jakim człowiek został obdarzony w akcie stworzenia, posiada naturę, 
która przerasta zwykły wymiar cielesny (właściwy zwierzętom). Charaktery-
zuje się ono ponadmaterialnym wymiarem duchowym, w którym zawiera się 
istotna podstawa „obrazu Bożego”, którym jest człowiek46. Prawda o człowieku 
nie przestaje być na przestrzeni dziejów przedmiotem poznania rozumowego, 
43 GS 10.
44 GS 76; por. RH 13.; CA 55. Encyklika Rerum novarum jest tego wymownym świadectwem.
45 Świadomość właściwego znaczenia ciała jest centralnym problemem antropologii. Wydaje 

się ona utożsamiać w tym przypadku z odkryciem złożoności własnej struktury, która 
polega ostatecznie na stosunku między duszą i ciałem. Opowiadanie jahwistyczne wyraża 
to właściwą sobie terminologią: „Jahwe Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął 
w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą” (Rdz 2, 7). 
Antropologia biblijna rozróżnia w człowieku nie tyle „ciało” i „duszę”, ile „ciało” i „życie”. 
Autor biblijny przedstawia tutaj przekazanie daru życia za pomocą „tchnienia”, które 
nie przestaje być właściwością Boga: kiedy Bóg je zabiera, człowiek obraca się w proch, 
z którego został wzięty (por. Hi 34, 14-15; Ps 104, 29n.).

46 Por. Rdz 2, 18-20. Rdz 1, 27. Jan Paweł II, Człowiek  –  obraz Boży – istotą duchowo-cielesną. 
Katecheza z 16 IV 1986, nr 2.
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zarówno na gruncie filozofii, jak też w obszarze wielu nauk szczegółowych, co 
skrótowo można wyrazić – jest ona przedmiotem antropologii47.

W czasach nowożytnych szczególnym zagadnieniem dla objawionej nauki 
o stworzeniu człowieka jako istoty złożonej z duszy i ciała stała się teoria ewo-
lucji. Wielu specjalistów w zakresie nauk przyrodniczych, którzy przy pomocy 
metod sobie właściwych, badają problem pojawienia się człowieka na ziemi, 
daje wyraz – w przeciwieństwie do wielu innych swoich kolegów – nie tylko 
przeświadczeniu o jego związku z całokształtem przyrody, ale także o pochodze-
niu człowieka od najwyższych gatunków zwierzęcych. Jest to problem, który od 
ubiegłego stulecia nie przestaje zajmować uczonych, a także szerokiej opinii. 
Odpowiedź ze strony Magisterium Kościoła przyniosła w tej dziedzinie ency-
klika Humani Genesis Piusa XII z 1950 roku: „Z tych względów (encyklika 
mówiła przedtem o pewnych hipotezach) Magisterium Kościoła nie zabrania 
badań nad teorią ewolucji, mającą za przedmiot pochodzenie ciała ludzkiego, 
co do dusz bowiem, katolicka wiara każe nam przyjąć, że są one bezpośrednio 
przez Boga stwarzane”48. Z punktu widzenia nauki wiary nie widać zatem 
trudności w zakresie uzgodnienia problemu pochodzenia człowieka co do 
ciała z hipotezą ewolucjonizmu. Należy jednak dodać, że hipoteza wskazuje 
tylko na prawdopodobieństwo, a nie mówi o naukowej pewności. Natomiast 
ta sama nauka wiary niezmiennie utrzymuje, że duchowa dusza ludzka została 
stworzona bezpośrednio przez Boga49.

Pytanie o człowieka
Jeden z największych teologów XX wieku, kard. Henri de Lubac SJ, znako-

micie wczuwając się w wielki zamęt i niepokój naszych czasów, zadał retoryczne 
pytanie: co jest dziś bardziej palącą potrzebą niż przypomnienie człowiekowi: 
KIM JEST CZŁOWIEK? Istotnie, nie ma (także w wieku XXI) potrzeby 
bardziej palącej! Kto jednak ma nam „to” przypomnieć? I w oparciu o jakie 
źródłowe dane?

Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Benedykta XVI:
47 Ibidem, nr 1. Teologia stworzenia jest ściśle związana z tajemnicą Odkupienia: „Kościół 

winien rozwinąć na nowo naukę o stworzeniu. Pod wpływem naszych braci ewangelików 
staliśmy się – o ile wolno tak powiedzieć – za bardzo chrystologiczni i jednostronnie 
historyzujący. Wspaniałość odkupienia jawi się w tej perspektywie jako przeciwieństwo 
uznania upadłej, co prawda, ale niemniej uszczęśliwiającej «piękności» stworzenia – 
zwłaszcza stworzenia człowieka. Metafizyka wymaga jednak czegoś więcej”. N. Lobkowicz, 
Przekazywanie wiary, w: Podstawy wiary. Teologia, Poznań 1991, s. 209.

48 Pius XII, Encyklika Humani Genesis, w: Denzinger-Schönmetzer, nr 3896.
49 O religijnej perspektywie postrzegania człowieka zob.: K. Góźdź, Teologia człowieka, 

Lublin 2006.
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Jednak w epoce nauki i techniki pytamy, czy można jeszcze mówić o stworzeniu? 
Jak powinniśmy rozumieć opowieści Księgi Rodzaju? Biblia nie ma zamiaru być 
podręcznikiem nauk przyrodniczych. Pragnie natomiast umożliwić zrozumienie 
autentycznej i głębokiej prawdy rzeczywistości. Zasadniczą prawdą, jaką ukazują 
nam opowieści Księgi Rodzaju, jest ta, że świat nie jest zespołem przeciwstawnych 
wobec siebie sił, ale ma swoje źródło i swoją stabilność w Logosie, odwiecznej myśli 
Boga, która nadal podtrzymuje wszechświat. Istnieje plan wobec świata, rodzący 
się z tej myśli, z Ducha Stworzyciela. Wiara, że ten właśnie plan jest u podstaw 
wszystkiego, oświetla każdy aspekt istnienia i daje nam odwagę, by z ufnością i na-
dzieją stawić czoło wydarzeniom życia. Tak więc Pismo Święte mówi nam, że świat, 
że my sami nie pochodzimy z tego, co irracjonalne i z konieczności, lecz z myśli, 
miłości i wolności. Alternatywą jest więc albo to, co racjonalne, konieczność, albo 
też prymat myśli, wolności i miłości – jak wierzymy.

Chciałbym powiedzieć także kilka słów o szczycie całego stworzenia: mężczyźnie 
i kobiecie, istocie ludzkiej, jedynej „zdolnej do poznania i pokochania swojego Stwo-
rzyciela” (Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, 12). Psalmista, spoglądając 
na niebo, stawia sobie pytanie: „Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, 
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 
i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?” (8, 4-5). Istota ludzka z miłością 
stworzona przez Boga jest czymś bardzo małym w obliczu ogromu wszechświata. 
Niekiedy, spoglądając zafascynowani na rozległe przestrzenie nieba, także i my 
dostrzegaliśmy swoje ograniczenia. W człowieku zawarty jest ten paradoks: nasza 
małość i przemijalność współistnieją z wielkością tego, co zechciała dla nas od-
wieczna miłość Boga50.

Życie wiarą oznacza uznanie wielkości Boga i zaakceptowanie naszej małości, 
naszej kondycji stworzenia, pozwalając, aby Bóg wypełnił ją swoją miłością i aby 
w ten sposób wzrastała nasza prawdziwa wielkość. Zło ze swoim ciężarem bólu 
i cierpienia jest tajemnicą, którą rozjaśnia światło wiary, dające nam pewność, 
że możemy być od niego wyzwoleni, pewność, że dobrze być człowiekiem51. 
Człowiekiem niosącym innym ulgę w cierpieniu.

Słowa klucze: antropologia chrześcijańska, etyka, osoba, godność, ateizm.
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ABRAHAMA J. HESCHELA ROZUMIENIE 
DIALOGU CZŁOWIEKA Z BOGIEM. 

WSKAZÓWKI DLA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
ANTROPOLOGII

ABRAHAM J. HESCHEL’S UNDERSTANDING  
OF THE DIALOGUE WITH GOD.  

TIPS FOR CHRISTIAN ANTHROPOLOGY

What are the indelible content of any Christian anthropology? And as these 
days to talk about the content? Abraham J. Heschel did not think that evil is 
inscribed in human nature and that God is dead. However, he did not think 
that the world is basically good. He did not think that a man basically directed 
towards God. Abraham J. Heschel believed that God was banished from the 
world, a man killed his inner life and lost contact with God. If a man does not 
reflect the presence of God in the world, it reflects the image of the beast. The 
task of man is letting God into your world. God speaks to man through the Bible, 
and the man says to God in prayer. Abraham J. Heschel does not believe that 
prayer is a conversation with God himself (Clement). God’s answer to prayer is 
interested in the life of man. Prayer makes God back into the world. Indelible 
content of Christian anthropology is the belief that man is capable of dialogue 
with God and that prayer to return God to the world. Modern man does not 
believe that God is close to him. People can convince the assertion that man 
in prayer becomes the object of the mind of God.

Key words: Christian anthropology, Abraham Joshua Heschel, prayer, dialogue, 
conversation.
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W artykule tym chciałbym nawiązać do pytania, jakie są – a może raczej 
jakie powinny być – nieusuwalne treści każdej chrześcijańskiej antropologii? 
Z tym pytaniem wiąże się również pytanie praktyczne: jak o tych nieusuwalnych 
treściach mówić w dzisiejszym świecie?

Za przewodnika na drodze do udzielenia tych odpowiedzi chcę jednak wy-
brać nie przedstawiciela teologii katolickiej czy chrześcijańskiej, ale Abrahama 
Jushuę Heschela, myśliciela żydowskiego, którego szczyt aktywności twórczej 
przypadł na lata 50. i 60. ubiegłego wieku. Wydaje się, że w pracach tego 
uczonego bardzo ważne – również w kontekście odpowiedzi na sformułowane 
pytania – jest przekonanie, że człowiek pozostaje w dialogu z Bogiem. Trzeba 
jednak od razu zwrócić uwagę na to, że w książkach Heschela słowo „dialog” 
pojawia się dość rzadko, że nie mówi on wprost o człowieku jako istocie dialo-
gicznej1. Z jednej strony to trudność dla tego, kto chce przedstawić Heschela 
rozumienie dialogu człowieka z Bogiem, ale z drugiej – o czym będzie mowa 
dalej – pewna wskazówka dla chrześcijańskiej antropologii.

Sądzę, że dla kształtu poglądów tego autora ważna jest jego biografia, dlatego 
chcę ją krótko przedstawić.

Biografia nie bez znaczenia
Abraham J. Heschel urodził się w Warszawie 11 stycznia 1907 roku, był 

potomkiem słynnego rodu chasydzkich cadyków. W latach 30. ubiegłego wieku 
studiował w Berlinie (na dzisiejszym Uniwersytecie Humboldta) filozofię oraz 
dodatkowo historię sztuki i filologię semicką. W Hochschule fur die Wissen-
schaft des Judentums szkolił się w nowoczesnych badaniach naukowych nad 
żydowską literaturą i historią. 16 lipca 1934 roku Heschel zdał egzaminy ustne 
i otrzymał stopień rabina, obroniwszy pracę na temat Apokryfy, pseudoepigrafy 
i halacha. 23 lutego 1933 roku, trzy tygodnie po dojściu Hitlera do władzy, 
złożył ustny egzamin doktorski. Z powodu antysemityzmu miał duże trudności 
z opublikowaniem swojej rozprawy doktorskiej Das prophetische Bewufltsein. 
Wiosną 1936 roku książka Die Prophetie została opublikowana przez Polską 
Akademię Umiejętności w Krakowie (w języku niemieckim, koszty pokryło 
Wydawnictwo Erich Reiss w Berlinie).

Po zakończeniu studiów uniwersyteckich Heschel mieszkał dalej w Berlinie. 
Wykładał w Hochschule, a także w Jüdisches Lehrhaus w Berlinie. 3 marca 
1937 roku opuścił Berlin i przeniósł się do Frankfurtu, by przejąć katedrę 
po Martinie Buberze. Pod koniec października 1938 roku Żydzi mieszkający 

1 W książce na temat Heschelowej filozofii człowieka W. Szczerbiński nie poświęca uwagi 
temu zagadnieniu. Por.: W. Szczerbiński, Abrahama Joshuy Heschela filozofia człowieka, 
Lublin 2000.



227R. M. Rynkowski, Abrahama J. Heschela rozumienie dialogu człowieka z Bogiem...

w Niemczech, ale posiadający polskie paszporty, zostali nagle aresztowani 
i deportowani do Polski. Przez następnych dziesięć miesięcy Heschel wykładał 
filozofię żydowską i Biblię w warszawskim Instytucie Nauk Judaistycznych. 
Zaledwie na sześć tygodni przed inwazją Niemiec na Polskę opuścił Warszawę 
i wyjechał do Londynu. W marcu 1940 roku, po otrzymaniu wizy amerykań-
skiej, Heschel przybył do Nowego Jorku. Objął posadę pracownika dydaktycz-
no-naukowego o specjalności z zakresu Biblii i filozofii żydowskiej w Hebrew 
Union College w Cincinnati. W ciągu następnych miesięcy otrzymał posadę 
w Jewish Theo logical Seminary w Nowym Jorku. W latach 50. zostały wydane 
najważniejsze jego książki: Pańska jest ziemia (1950, polski przekład: 1996), 
Człowiek nie jest sam (1951, polski przekład: 2001), Szabat (1951, polski 
przekład: 1994), Człowiek szukający Boga (1954, polski przekład: 2008), Bóg 
szukający człowieka (1955, polski przekład: 2007).

Adaptując swą pracę doktorską na temat proroków do publikacji w języku 
angielskim w latach 60. (The Prophets, 1962, polski przekład: 2014), doszedł 
do przekonania, że musi zaangażować się w sprawy ludzi, w ludzkie cierpienie. 
W styczniu 1963 roku po raz pierwszy spotkał Martina Luthera Kinga i stali 
się przyjaciółmi. Rozpoczął się długi okres zaangażowania Heschela w ruch na 
rzecz praw obywatelskich. Był przeciwnikiem wojny w Wietnamie i potępiał 
ją w licznych wystąpieniach. Słowa proroków, które rozważał i kontemplował, 
oderwały go od pracy naukowej i postawiły w obliczu palących kwestii spo-
łecznych jego czasów. Wojna w Wietnamie, prawa człowieka, rasizm, ubóstwo, 
sytuacja Żydów w Związku Radzieckim, Izrael – wszystko to było bolesnym 
przedmiotem jego trosk, dla których poświęcał pracę naukową. Stał się głosem 
sumienia przemawiającym w imieniu „gnębionych biedaków”.

Utrzymywał bliskie relacje z chrześcijanami. Najważniejsze dokonania 
Heschela w dziedzinie relacji chrześcijańsko-żydowskich miały miejsce, kiedy 
zaangażował się w prace Soboru Watykańskiego II w połowie lat 60. Na zapro-
szenie American Jewish Committee poleciał do Rzymu, gdzie zaprzyjaźnił się 
z kard. Augustynem Beą, kierującym pracami nad deklaracją na temat relacji 
Kościoła z religiami niechrześcijańskimi Nostra aetate. Spotkał się kilkakrotnie 
z papieżem Pawłem VI, a także z kard. Johannesem Willebrandsem z Holandii, 
i zajmował zdecydowane stanowisko w chwilach, kiedy wydawało się, że Sobór 
osłabia wymowę deklaracji w tym, co odnosi się do żydów. Przykładem estymy, 
jaką darzyli Heschela katolicy, może być – wśród innych wyrazów hołdu i czci 
po jego śmierci – poświęcony jego osobie numer periodyku „America”, co było 
wydarzeniem niezwykłym, czego nie uczyniono już w stosunku do żadnego 
innego żyda. Dla protestantów i katolików był bez wątpienia najbardziej sza-
nowanym przedstawicielem judaizmu. Nie sposób zapomnieć o jego przyjaźni 
z Reinholdem Niebuhrem, teologiem ewangelickim.
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Dzień przed śmiercią Heschel, wbrew zakazom otoczenia, pojechał do Con-
necticut i stał na mrozie i śniegu przed bramą więzienia stanowego, ponieważ 
w tym dniu miał zostać wypuszczony na wolność jego przyjaciel, ksiądz, uwię-
ziony za udział w demonstracji. Zmarł 23 grudnia 1972 roku we śnie.

Heschelowe doświadczenie rodzenia się ideologii totalitarnej, która dopro-
wadziła do śmierci wielu milionów ludzi, w tym członków jego narodu i rodziny, 
nie wywołało u niego pesymizmu czy uznania, że zło jest wpisane w naturę 
człowieka, a Bóg umarł. Same tytuły jego najważniejszych prac pokazują, że 
był on przekonany, że Bóg i człowiek wzajemnie siebie poszukują i potrzebują. 
Wydaje się jednak, że to doświadczenie w ogromnej mierze przyczyniło się do 
tego, że świata nie widział jako zasadniczo dobrego i pogodnego, a człowieka 
jako zasadniczo skierowanego ku Bogu.

Bóg wypędzony
Dla Heschelowej antropologii istotne jest przekonanie o wypędzeniu Boga 

z naszego świata, z którym to wypędzeniem wiąże się porzucenie upodobania 
w dobru. Przejmująco pisał o tym w 1943 roku2:

Igraliśmy z Imieniem Bożym. Na próżno obieraliśmy ideały. Wołaliśmy do Pana. 
Przyszedł. I został zignorowany. Mówiliśmy kazania, ale stroniliśmy od Niego. Teraz 
zbieramy żniwo naszych zaniedbań. Przez wieki Jego głos był wołaniem na pustyni. 
Jakże zręcznie został pochwycony w sidła i uwięziony w miejscach sprawowania 
kultu! Jakże często był zagłuszany bądź przeinaczany! Teraz widzimy, jak stopniowo 
się wycofuje, opuszczając lud za ludem, uchodząc z ich serc, gardząc ich mądrością. 
Upodobanie w dobru prawie opuściło ziemię. Ludzie piętrzą swą złość i okrucień-
stwo, dokładając do złych czynów coraz to nowe okropności3. 

Jego diagnoza sytuacji współczesnego człowieka, pozbawionego zdolności 
wiary, chociaż sformułowana w połowie ubiegłego wieku, zastanawiająco świeżo 
brzmi w czasach obecnych:

Pracowaliśmy nad udoskonaleniem silników, a dopuściliśmy do tego, że nasze życie 
wewnętrzne stało się wrakiem. Wyśmiewaliśmy przesądy, aż utraciliśmy zdolność 
wiary. Pomogliśmy zagasić światło, które zaświecili nasi ojcowie. Wymieniliśmy 
świętość na wygodę, wierność na sukces, miłość na władzę, mądrość na informację, 
tradycję na modę4.

Żyjemy zatem w świecie, z którego Bóg został wypędzony, a człowiek zabił 
swoje życie wewnętrzne i utracił z Nim kontakt, przez co zaczął piętrzyć różne 
2 Tekst zmodyfikowany zawarty jest w książce Człowiek szukający Boga. Szkice o modlitwie 

i symbolach, wydanej w 1954 roku.
3 A. J. Heschel, Człowiek szukający Boga. Szkice o modlitwie i symbolach, Kraków 2008, s. 193.
4 Ibidem, s. 195.
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okropności. Można wręcz mówić o bezdomności człowieka i Boga we wszech-
świecie przenikniętym złem:

W obliczu tylu cierpień i zła, wobec niezliczonych przykładów życia niezgodnego 
z wolą Bożą można było tylko doświadczyć niepokoju i poczucia duchowej bezdom-
ności. Doświadczenie to wzmagało się, w miarę jak człowieka ożywiała świadomość, 
że sam Bóg jest bezdomny we wszechświecie, gdzie ludzie sprzeciwiają się Jego woli 
i odrzucają Jego królestwo. Szechinah [obecność Boga – R. M. R.] jest na wygnaniu, 
świat jest zepsuty, sam wszechświat nie jest u siebie w domu...5.

Heschel przekonuje jednak, że człowiek bez więzi z Bogiem nie istnieje, jeśli 
nie odzwierciedla Jego obecności w świecie, odzwierciedla obraz bestii:

Zapamiętajmy na zawsze, że zmysł świętości jest dla nas tak ważny jak światło 
słońca. Nie ma natury bez ducha, nie ma świata bez Tory. Nie ma braterstwa bez 
ojca, nie ma ludzkości bez przywiązania do Boga. Bóg do nas powróci, kiedy ze-
chcemy Go wpuścić – do naszych banków i fabryk, do Kongresu i do klubów, do 
sądów i komisji śledczych, do naszych domów i teatrów. Bo Bóg jest wszędzie albo 
nie ma Go nigdzie, jest Ojcem wszystkich ludzi albo nie jest niczyim, troszczy się 
o wszystko albo o nic się nie troszczy. Jedynie w Jego obecności nauczymy się, że 
chwała człowieka nie polega na dążeniu do władzy, ale na zdolności do współczucia. 
Człowiek odzwierciedla albo obraz obecności Bożej, albo obraz bestii6.

Te sugestywne diagnozy żydowskiego myśliciela współczesnemu człowiekowi 
Zachodu, żyjącemu we w miarę bezpiecznym i wygodnym świecie, mogą wydać 
się mocno przesadzone i nieprawdziwe. A jednak również w tym świecie, świe-
cie często bez Boga, zło nie zniknęło, zostało tylko zakamuflowane. Zygmunt 
Bauman w książce Nowoczesność i Zagłada pokazuje, że nowoczesność ukrywa 
przed nami zło, które czynimy. A wtedy zaczynamy produkować je na skalę 
przemysłową. Najbardziej przejmującym tego przykładem, najbardziej spek-
takularnym przejawem naszej rosnącej obojętności i ślepoty moralnej stał się 
Holocaust. Nie był on bynajmniej wynikiem załamania się cywilizacji Zachodu, 
lecz jej niepowstrzymanego rozwoju. Doprowadziła do niego jak najbardziej 
nowoczesna ambicja zmierzająca do racjonalnego porządku społecznego, a tak-
że osłabienie tradycyjnych wspólnot oraz postęp nauki, techniki i biurokracji. 
Żaden z tych procesów nie jest sam w sobie negatywny, żaden nie zapowiada 
Zagłady, ale razem tworzą „morderczą mieszankę”. Michał Łuczewski podkreśla:

Ale jeśli Bauman ma rację, jeśli nowoczesność jest tak głęboko zatruta, jej morder-
cze efekty muszą być widoczne tu i teraz. Zagłada nie nadchodzi, owszem, już jest. 
I wzbiera nieustannie. Nie musimy sobie wyobrażać niewyobrażalnego, możemy to 
zobaczyć. W tysiącach klinik aborcyjnych i szpitali na świecie trwa żmudna, nie-
ustanna praca nowoczesności. Jej wynikiem jest jednocześnie produkcja i ukrywanie 

5 Ibidem, s. 102.
6 Ibidem, s. 196.
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śmierci na masową skalę. Nowoczesność nigdy nie przestała – nie mogła przestać 
– pożerać własnych dzieci7.

Człowiek nowoczesny ciągle odzwierciedla zatem obraz bestii...

Modlitwa – odzyskanie więzi
Oczywisty jest więc wniosek, że zadaniem człowieka jest odzyskanie więzi 

z Bogiem, przywołanie go do naszego świata, wpuszczenie Go do naszego życia. 
Jak jednak mogłoby to się dokonać? Według Heschela podstawą każdej religii 
jest żywa i dynamiczna relacja między Bogiem a człowiekiem. Najbardziej 
klasycznym świadectwem tej relacji jest Biblia. Nie można jednak właściwie 
zrozumieć tego, co zawarte jest w Biblii, jeśli nie odczuwa się jej słów jako 
skierowanych bezpośrednio do nas. Biblijne świadectwo relacji między Bogiem 
i człowiekiem będzie niezrozumiałe dla tego, kto nie będzie gotów sam wejść 
w relację z Bogiem, odpowiedzieć na wezwanie Boga8.

Heschel mówi tu bardziej o relacji niż dialogu, ale przytacza też pewien 
charakterystyczny cytat:

Ten, kto się modli, mówi do Boga; lecz do tego, kto czyta Biblię, mówi Bóg, jak 
powiedziano (Ps 119, 99): świadectwa Twoje są Twoją ze mną rozmową9.

Zatem dialog jest tutaj ukazany jako z jednej strony mówienie Boga do 
człowieka przez Biblię (człowiek ma odpowiedzieć na to wezwanie, ale jest to 
udzielenie odpowiedzi Bogu swoim życiem, czynem oraz konkretną postawą), 
a z drugiej strony jako mówienie człowieka do Boga w modlitwie. Znamy jednak 
klasyczną definicję modlitwy sformułowaną przez: 

Jest zatem modlitwa, żeby się wyrazić tak zuchwale, rozmową z samym Bogiem. 
Choćbyśmy nawet tylko szeptem lub nawet nie otwierając ust przemawiali samym 
tylko milczeniem, w głębi duszy krzyczymy. Przecież Bóg słyszy bez żadnej przeszkody 
wewnętrzny głos naszego serca10,

która wydaje się jak najbardziej właściwa do wyrażenia bliskiego dialogu 
człowieka z Bogiem. Tyle że Heschel taką definicję podaje w wątpliwość, uważa, 
że modlitwę nie do końca można nazwać rozmową, dialogiem, w czym zbliża 
się do pojęcia modlitwy w ujęciu Sørena Kierkegaarda:
7 M. Łuczewski, Nowoczesna Zagłada (cyt. za: http://wyborcza.pl/magazyn/1, 140258, 

16547751,Nowoczesna_Zaglada.html [dostęp: 01.09.2014]).
8 H. Halkowski, Posłowie tłumacza, w: A. J. Heschel, Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat 

Żyda w Europie Wschodniej, Kraków 2010, s. 154n, por. A. J. Heschel, Bóg szukający 
człowieka. Podstawy filozofii judaizmu, Kraków 2007, s. 314-316.

9 A. J. Heschel, Bóg szukający człowieka..., s. 316.
10 Klemens Aleksandryjski, Kobierce VII 39, 6.
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Modlitwa nie jest monologiem. Ale czy jest to dialog z Bogiem? Czy człowiek 
zwraca się do Niego tak jak osoba do osoby? Nie jest rzeczą właściwą opisywać 
modlitwę przez analogię z rozmową ludzką; my nie przekazujemy Bogu żadnych 
wiadomości. Sprawiamy tylko, że sami możemy być dla Boga przekazem. Modlitwa 
jest emanacją ku Bogu tego, co w nas najcenniejsze, to wylanie przed Nim serca. 
Nie jest to relacja między osobą a osobą, podmiotem a podmiotem, ale dążenie do 
tego, by stać się przedmiotem Jego myśli11.

Czy ten dialog-niedialog jest przydatny dla chrześcijańskiej antropologii, 
która chciałaby opisać człowieka jako zdolnego do dialogu z Bogiem?

Tyle że po głębszej refleksji musimy uznać, że w wielu punktach możemy się 
z Heschelem zgodzić.

Po pierwsze, musimy zgodzić się z tym, że w modlitwie nie przekazujemy Bogu 
żadnych nieznanych mu informacji, „albowiem wie Ojciec wasz, czego wam po-
trzeba, wpierw zanim Go poprosicie” (Mt 6, 8). Hermann Cohen zwrócił uwagę 
na to, że modlitwy nie można rozumieć jako ciągu zdań orzekających, których 
celem jest poinformowanie słuchaczy o jakimś stanie rzeczy (Bóg nie potrzebuje 
żadnej informacji od człowieka) bądź nakłonienie ich do określonego zachowania 
(Bóg czyni dobro, zanim jeszcze ktoś go o to poprosi). Modlitwa jest działaniem, 
które odbywa się na płaszczyźnie słów: wejściem człowieka w korelację z Bogiem12.

Po drugie, trzeba również się zgodzić, że w modlitwie dążymy do tego, by 
stać się przedmiotem myśli Boga. Clive Staples Lewis trafnie wyjaśnił, na 
czym miałoby to polegać. Otóż nie jest tak, że w Absolutnym Umyśle istnieją 
różne stopnie skupienia uwagi, a więc również nieuwaga, czyli coś w rodzaju 
roztrzepania. Zawsze całkowicie, a zatem zawsze tak samo, jesteśmy znani 
Bogu. Ale chociaż ta wiedza nigdy się nie zmienia, jakość „bycia poznanym” 
może ulegać zmianom. Być znanym Bogu oznacza być zaliczonym do kategorii 
rzeczy. Jesteśmy, podobnie jak zwierzęta, rośliny, wszechświat, przedmiotem 
Bożego poznania. Kiedy jednak stajemy się świadomi tego faktu i zgadzamy się 
całą swoją wolą na bycie poznanymi w ten sposób, wówczas zaczynamy trak-
tować samych siebie, w odniesieniu do Boga, nie jako rzeczy, ale jako osoby. 
Zrzucamy zasłonę. Nie żeby jakakolwiek zasłona mogła przyćmić Jego wzrok. 
Zmiana dokonuje się w nas. Nie jesteśmy już bierni; stajemy się aktywni. Nie 
zadowala nas bycie poznanymi; zamiast tego pokazujemy się, mówimy, chcemy 
być na widoku. Zrywanie zasłon, wyznawanie grzechów i „przedstawianie” próśb 
pozwala nam odgrywać przed Bogiem zaszczytną rolę osób. Bóg do pewnego 
stopnia jest dla każdego taki, jaki ten ktoś jest dla Boga. Drzwi, które otwierają 
się dla niego w Bogu, są tymi, do których kołacze. Osoba w Nim spotyka się 

11 A. J. Heschel, Człowiek szukający Boga..., s. 49n.
12 R. Schaeffler, O języku modlitwy, Kraków 2007, s. 71.
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z tymi, którzy potrafią ją przyjąć albo przynajmniej przed nią stanąć. On mówi 
„Ja”, kiedy naprawdę zwracamy się do Niego „Ty”13.

Ale po trzecie, w pewnym sensie musimy przyznać rację Heschelowi, że 
nie zwracamy się do Boga w modlitwie jak osoba do osoby. Tyle że to wynika, 
jak się okazuje, z samej Klemensowej definicji modlitwy. Jak bowiem zauważa 
Józef Naumowicz:

Ta prosta formuła ujawnia swą głębię, jeżeli zwróci się uwagę na bogate znaczenie 
greckiego terminu homilia (przetłumaczonego tu jako „rozmowa”). Nie określa 
on jedynie słownego wyrażenia swoich myśli czy wymiany zdań. Oznacza także: 
obcowanie, spotkanie, miłosny dialog. Dlatego definicję modlitwy lepiej można 
przetłumaczyć jako „obcowanie z samym Bogiem”14.

I tak to sformułowanie jest rozumiane przez niektórych autorów, np. Simon 
Tugwell modlitwę określa tak: to przestawanie z Bogiem15.

Jaką wobec tego, o ile w ogóle, otrzymujemy w tej rozmowie odpowiedź od 
Boga? A może jest to tylko owe wylanie serca, przestawanie z Bogiem, na które 
żadnej konkretnej odpowiedzi nie ma?

Według A. J. Heschela tą odpowiedzią Boga jest zainteresowanie naszym 
życiem, wejście w nie. Modlitwa nie kończy się na naszej aktywności, przed-
stawieniu się Bogu, staniu się osobą, jak powiedziałby C. S. Lewis:

Ale modlitwa nigdy się nie kończy, bo wiara darzy nas zuchwałym pragnieniem, by On 
zbliżył się do nas i zwracał do nas jak ojciec – nie tylko jak władca; nie tylko przez to, 
że będziemy chodzić Jego drogami, ale także przez to, że On wkroczy na nasze drogi. 
Celem modlitwy jest przyciągnąć Jego uwagę, być wysłuchanym, być przez Niego zro-
zumianym; nie po to, by Go poznać, ale by być przez Niego poznanym. Modlić się to 
spostrzegać życie nie tylko jako skutek Jego władzy, ale także jako Jego troskę; modlić 
się to starać się uczynić nasze życie Bożą sprawą. Bo najwyższą aspiracją człowieka 
nie jest chęć, aby posiąść wiedzę, ale pragnienie, by stać się obiektem Jego poznania. 
Żyć „w świetle Jego oblicza”, stać się myślą Bożą – oto prawdziwa kariera człowieka16.

Odpowiedź Boga zatem to nie słowa, ale Jego wkroczenie w nasze życie. 
Modlitwa, czyli ten swoisty dialog z Bogiem, powoduje więc powrót Boga do 
naszego świata, z którego został On wygnany:

Modlić się to przywracać Boga światu, to ustanawiać Jego królestwo, to umożliwić 
szerzenie się Jego chwały17.

13 C. S. Lewis, O modlitwie. Listy do Malkolma, Kraków 2011, s. 30-32.
14 J. Naumowicz, Tajemnica spotkania i miłości, (cyt. za: http://www.katolik.pl/tajemnica-

-spotkania-i-milosci,870,416,cz.html [dostęp: 23.07.2014]).
15 S. Tugwell, Modlitwa w bliskości Boga, Poznań 1988, s. 7.
16 A. J. Heschel, Człowiek szukający Boga..., s. 50.
17 Ibidem, s. 102.
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Na tym jednak się nie kończy, bo modlitwa prowadzi też do rozumienia, 
jakiego nie można osiągnąć na innej drodze:

Co więcej, modlitwa może prowadzić do wglądu; często ubogaca nas rozumieniem, 
jakiego nie można by osiągnąć na drodze spekulacji. Nasze najgłębsze olśnienia, 
decyzje i postawy rodzą się w chwilach modlitwy. Często tam, gdzie zawodzi reflek-
sja, sukces odnosi modlitwa. Tym, czym myślenie jest dla filozofii, modlitwa jest 
dla religii. Ale modlitwa może iść dalej niż spekulacja. Prawda świętości nie jest 
prawdą spekulacji – to prawda kultu18.

To ważne w świecie, w którym człowiek częstokroć żyje z dala od Boga i ten 
wydaje mu się całkowicie obcy i niezrozumiały.

Efektem dialogu z Bogiem nie są zatem stany mistyczne, w których nastę-
puje rozmowa z Nim twarzą w twarz. A jednak nie jest to monolog, bo jego 
skutkiem jest odpowiedź Boga w postaci zainteresowania naszym życiem i naszą 
sprawą oraz nasze zainteresowanie sprawą Boga, zerwanie zasłony, stanie się 
osobą. Modlitwa niesie również poznanie Boga, jakie niemożliwe jest na dro-
dze spekulacji. Nic więc dziwnego, że Heschel uważa, że modlitwa powinna 
przenikać całe nasze życie:

Czym jest micwa [oparte na Torze przykazania, których wypełnianie obowiązuje 
każdego dorosłego żyda – R. M. R.]? Modlitwą w formie czynu. A modlić się to 
odczuwać Jego obecność. „Poznaj Boga na wszystkich twoich drogach”. Modlitwa 
winna przenikać wszystkie nasze drogi. Nie musi być zawsze na naszych wargach; 
lecz musi być zawsze w naszych myślach, w naszym sercu19. 

Zdaniem Heschela, człowiek jest zatem zdolny do dialogu z Bogiem, co 
więcej, tylko wtedy ma szansę ocalić swoje człowieczeństwo. Inaczej osuwa 
się w zło i bezprawie, co nie jest tylko konstruktem myślowym, ale znajduje 
potwierdzenie w historii. Co jednak tak istotnego Heschel wskazuje chrześci-
jańskiej antropologii?

Wskazówki dla chrześcijańskiej antropologii
Po pierwsze, istotnym składnikiem chrześcijańskiej antropologii powinno być 

przekonanie, że człowiek jest zdolny do dialogu z Bogiem. Nie jest to wskazanie 
oczywiste, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. Tak naprawdę we współcze-
snej antropologii teologicznej ten aspekt nie pojawia się bowiem bardzo często, 
a przynajmniej nie jest uznawany za najistotniejszy w określeniu człowieka20. 
W pracach Heschela znajdujemy solidne uzasadnienie – choć nie zawsze 

18 Ibidem, s. 100.
19 A. J. Heschel, Bóg szukający człowieka..., s. 464.
20 K. Góźdź, Antropologia w relacji do teologii, „Teologia w Polsce” 4, 1 (2010), s. 90.
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wyrażone wprost – utrzymania tego przekonania, co więcej, uzasadnienie prze-
konania, że w żadnym razie antropologii nie wolno z tego aspektu zrezygnować. 
W pewnym sensie jego propozycja stanowi uzupełnienie podejścia K. Rahnera, 
który uważał, że człowiek „z natury” stoi przed Bogiem jako możliwy, przyjmujący 
podmiot teologii, mowy Boga, a wewnętrzne pozostawanie człowieka w relacji 
do formuły wiary, do Objawienia jest konieczne dla człowieka w jego byciu czło-
wiekiem21. Człowiek nie jest tylko słuchaczem Słowa, bardziej niż słuchaczem 
jest mówiącym do Boga w modlitwie. Jego mowa ma przy tym moc przyciągania 
Boga do naszego świata, z którego został On wypędzony. 

Po drugie, Heschel przekonująco pokazuje, że dialog (modlitwa) jest sposo-
bem na wpuszczenie Boga do historii człowieka. Pozwala odzyskać więź z Bo-
giem, konstytutywną dla człowieka, bez której właściwie traci swoje człowie-
czeństwo. W świecie, w którym człowiek o więzi z Bogiem najczęściej w ogóle 
nie myśli, jest to cenne przekonanie. To ważna wskazówka dla antropologii 
teologicznej, która chce mówić o człowieku żyjącym wobec Boga. Owszem, 
w dialogu inicjatywa należy do Boga, to Bóg szuka człowieka, ale Heschel swoim 
rozumieniem modlitwy i dialogu człowieka z Bogiem przekonuje, że człowiek 
nie może pozostawać bierny.

Po trzecie, myśl Heschela skłania do wniosku, że modlitwa, ten szczególny 
akt relacji człowieka z Bogiem, dialogu z Nim, powinna stać się przedmiotem 
analiz w ramach antropologii teologicznej. Antropologia, która chce mówić 
o dialogu człowieka z Bogiem, o człowieku żyjącym wobec Boga, nie może 
pominąć tego ważnego aktu, który prowadzi do powrotu Boga do świata, 
konstytuującego ludzkie bycie człowiekiem. Wydaje się, że analiza tego aktu 
człowieka powinna zyskać pełnoprawne miejsce w antropologii teologicznej, 
nie zaś tylko w teologii duchowości. Modlitwa nie jest tylko dodatkiem do 
bycia człowiekiem, ona o tym byciu człowiekiem decyduje.

Po czwarte, Heschelowe spojrzenie na kwestię dialogu człowieka z Bogiem 
pozwala zrównoważyć skutki zwrotu antropologicznego w teologii. Heschel 
pokazuje, że owszem to w dużej mierze od człowieka zależy, czy przywoła Boga 
do swojego świata, ale to i Bóg odgrywa w tym znaczącą rolę, nie jest to skutek 
wyłącznie wysiłku człowieka. Bóg nie jest dodatkiem do antropologii, jest jej 
drugim (czy raczej pierwszym) biegunem obok człowieka.

* * *
Analiza myśli Heschela przekonuje, że istotnym momentem w dialogu 

człowieka z Bogiem jest modlitwa. Jest więc ona ważkim tematem dla antro-
pologii teologicznej i powinna znaleźć w niej swoje miejsce. I to chcę właśnie 
21 Por. I. Bokwa, Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera, Tarnów 1996, s. 94n.
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potraktować jako nieusuwalną treść chrześcijańskiej antropologii: przekonanie 
o zdolności człowieka do dialogu z Bogiem i przekonanie, że jej szczególny 
wyraz, modlitwa, jest tym, co powoduje powrót Boga do świata, z którego 
został wygnany.

Ujęcie Heschela ma też pewien aspekt praktyczny. Nie będzie wielkiego 
sensu, by antropologia teologiczna widziała człowieka jako zdolnego do dialo-
gu z Bogiem w modlitwie, jeśli sama modlitwa nie będzie praktykowana, nie 
będzie jednym z najistotniejszych elementów życia chrześcijańskiego. Hesche-
lowe charakterystyczne rozumienie dialogu człowieka z Bogiem w modlitwie 
(która nie jest monologiem, ale nie jest też rozmową) w czasach, gdy modlitwa 
przychodzi z trudem, wydaje się szczególnie cenne. Heschel dość skutecznie 
obala bowiem uproszczone widzenie modlitwy jako rozmowy z Bogiem zupełnie 
podobnej do rozmowy „przy kawie”. To prowadzi do tego, że Bóg nie jest tu trak-
towany jako bardzo bliski człowiekowi, przyjazny, rozmawiający z nim niczym 
kumpel z kumplem. Dla człowieka współczesnego, który nie wierzy w bliskość 
Boga, w jego często infantylne przedstawienia, przekonanie Heschela, że to, co 
człowiek może zrobić w modlitwie, to stać się przedmiotem Jego myśli, może 
okazać się bardziej przekonujące.

Słowa klucze: antropologia chrześcijańska, Abraham Joshua Heschel, modli-
twa, dialog, rozmowa.
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BYT LUDZKI W KONTEKŚCIE 
WSPÓŁCZESNEGO SPORU O ROZUMIENIE 

NATURY I KULTURY CZŁOWIEKA

HUMAN EXISTENCE IN THE CONTEXT OF 
CONTEMPORARY DISPUTE ABOUT THE UNDERSTANDING 

OF HUMAN NATURE AND CULTURE

Modern dispute about the understanding of culture and nature is rich in 
tradition and dates back to ancient Greek sophists. However, in the modern 
era we observe a radicalization of positions. This is caused by superficial 
understanding of both the nature and culture, what matters is the narrow 
empiricism or extreme idealism. In addition, there is the absence of a human 
problem in this dispute, which is supported by anthropology practiced today 
within the framework of specialized and narrow detailed disciplines without 
the possibility of synthesis. An offer to solve this dispute, having sometimes 
the nature of the conflict, is a subjective nature of culture, allowing to reconcile 
man’s relationship with nature and everything that cannot be brought only 
to this dimension. The best evidence of this solution proves to be a Christian 
personalism, which does not overlook any of the essential dimensions of hu-
man existence. Besides the complex structure of the human being - what best 
describes the concept of a person – it applies both to the material and the 
spiritual world, providing thus a foundation in resolving the dispute over the 
understanding of culture and human nature. The ultimate criterion remains the 
event of the Incarnation, which is appropriate to claim an objective criterion of 
reality - “I am the truth” (Jn 14,6), shedding light on the human understanding; 
his secret and mystery. The value of culture is evaluated from the point of view 
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of the objective truth, which also remains a key reference within the meaning 
of nature and its relationship to human activity.

Key words: nature, culture, truth, man, person, mystery, naturalism, idealism, 
personalism, anthropocentrism, biological reductionism, post-modernism, 
civilization, species, nature, identity.

Spór o rozumienie natury i kultury nie jest bynajmniej problemem tylko 
naszych czasów. Ma on swoją bogatą i złożoną historię. Niemniej obecnie zdaje 
się przybierać dość ostrą formę, co uwarunkowane jest głównie radykalizują-
cymi się stanowiskami jego uczestników i dość jednostronnym rozumieniem 
zarówno natury jak i kultury człowieka. Przy czym antropologiczne zaakcen-
towanie podjętej w tym artykule kwestii nie wynika z jakiegoś niedopatrzenia, 
mogącego podpadać pod zarzut tautologii. Innymi słowy, mówienie na temat 
natury oraz kultury z pominięciem problemu człowieka; tego wszystkiego, co 
jest w nim najistotniejsze – choć właśnie taka postawa charakteryzuje, niestety 
współczesne zainteresowanie wspomnianymi wymiarami – trzeba uznać za 
przynajmniej nierzetelne. Poza tym – jak to wyraźnie pokazuje doświadczenie 
– przysparzające coraz więcej problemów, trudnych do rozwiązania, i w zasadzie 
sprowadzających dyskusję na przysłowiowe manowce.

Już na wstępie zatem naszych rozważań pojawia się pytanie: dlaczego czło-
wiek, tak bardzo wnikliwie interesujący się wszystkim, co go otacza, z czym 
wchodzi w relacje; od czego czuje się zależny i nad czym chce skutecznie 
zapanować, stał się dziś sam dla siebie tak mało wdzięcznym problemem 
w badaniu, choć wciąż nie przestaje być dla siebie intrygującą zagadką? Nie 
przestaje być również tajemnicą. Zanim spróbujemy odpowiedzieć na to 
pytanie i przez to – jak ufamy – rzucić nieco światła na zaostrzający się spór 
o rozumienie kultury oraz natury, może dobrze będzie uświadomić sobie, że 
mamy do czynienia z zagadnieniem bardzo złożonym. Po pierwsze nie możemy 
mówić o zupełnym braku zainteresowania człowiekiem, ale raczej o pewnym 
„klinczu” w formułowaniu na ten temat wyczerpujących koncepcji. I po drugie 
zainteresowanie wymiarem kultury i natury bardzo często traktuje się jako 
zastępczy temat rzeczywistości, której tak po prostu nie da się zostawić poza 
poznawczym działaniem człowieka. Zdaje się to być bardzo charakterystyczną 
cechą współczesnego zainteresowania człowiekiem, którego coraz rzadziej 
określa się wprost; przez jego wewnętrzną strukturę, istotę, coraz częściej opi-
sując go przez to, co wprawdzie jest z nim jakoś związane, ale znajduje się na 
zewnątrz; w jakiejś relacji do niego. Nie zmienia to faktu, że zagadnienia kultury 
i natury, przez ich bliski i nierozerwalny związek z człowiekiem, przyczyniają się 
do lepszego zrozumienia bytu ludzkiego. Stąd na pytanie: kim jest człowiek? 
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usiłuje się odpowiadać penetrując różne wymiary i dziedziny jego egzystencji, 
co nie zabezpiecza skutecznie przed oddalaniem się od koniecznej – przy próbie 
udzielenia odpowiedzi na takie pytanie – syntezy.

Rozwiązanie postawionego problemu postaramy się przeprowadzić w taki 
sposób, ażeby ukazać najbardziej charakterystyczne momenty zarysowanego 
sporu między rozumieniem natury i kultury. Wskazać ponadto największe 
niebezpieczeństwa, zwłaszcza tam, gdzie pojawiają się bardzo jednostronne 
i powierzchowne ujęcia, zarówno natury, jak i kultury człowieka, a także pew-
ne nadzieje, jakie rodzą się w związku z tym sporem oraz nowe perspektywy. 
W tym celu wskazane będzie przynajmniej wspomnienie o najbardziej rozpo-
wszechnionych dziś – nie unikając historii wszędzie tam, gdzie okaże się to 
potrzebne – stanowiskach w rozumieniu natury i kultury. Wreszcie postaramy 
się wskazać na jedynie słuszną podstawę rozwiązywania tegoż sporu, ukazując 
trudności, ale i możliwości, jakie pojawiają się w pytaniu o to, co człowieka 
w najgłębszym sensie określa oraz tłumaczy. Człowieka, którego zarówno bez 
natury jak i kultury trudno rzetelnie opisywać, a tym bardziej definiować.

Czym jest natura i dlaczego zainteresowanie nią 
powinno mieć charakter antropocentryczny?

Właściwie sformułowanie tematu naszych rozważań dość jednoznacznie 
przesądza o antropologicznym ich charakterze. Tym niemniej nie usuwa to 
wszelkich wątpliwości, zwłaszcza kiedy weźmie się pod uwagę wspomniane, 
najbardziej rozpowszechnione dziś sposoby rozumienia natury i kwestie ter-
minologiczne. Oczywiście zawsze możliwe jest i takie rozwiązanie, które nie 
musi się przejmować tym, co najczęściej powtarzane, a zwłaszcza modne, 
szczególnie kiedy chce się dojść do tego, co prawdziwe. Jak już wspominaliśmy, 
spór o rozumienie natury i kultury ma swoją historię, sięgającą starożytnych 
sofistów. Niestety – w odróżnieniu od naszych czasów, brzemiennych wręcz 
w zaangażowanie weń licznych i rozmaitych środowisk, na bardzo różnych 
poziomach – w starożytności problem ten nie został podjęty, choć i wówczas 
wyraźnie zaznaczała się opozycja wobec wszelkich prób pogodzenia tego, co 
od człowieka niezależne, co go niejako kształtuje, z tym, co właśnie tworzy 
i kształtuje człowiek1. Osią zatem tego sporu i to już od czasów helleńskich 
mędrców, pozostaje to, co w człowieku niezmienne, przez co jest on, w pewnym 
sensie, nieodwracalnie zdeterminowany i to, co może być przez niego kształto-
wane, modelowane, według różnych oczekiwań i zapatrywań. W poszukiwaniu 
1 Z. Hajduk, Natura, w: Encyklopedia katolicka, t. XIII, E. Gigilewicz (red.), Lublin 2009, 

k. 805; W. Dłubacz, Natura czy naturalizm?, w: Substancja, natura, prawo naturalne, Lublin 
2006, s. 205-221.
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konkretnego osadzenia zarysowanego sporu obecnie, ponieważ to nas najbar-
dziej interesuje, poprzestaniemy na przypomnieniu najbardziej wyrazistych 
stanowisk, które w podobnym sensie wpływają na wyrazistość – ostrość intere-
sującego nas sporu2. Zwłaszcza, że przytaczanie rozwiązań z historii problemu, 
chociażby tych najważniejszych, rozszerzyłoby naszą refleksję do ram raczej 
nie do przyjęcia.

Jakie zatem są te najbardziej wyraziste stanowiska w związku z postawionym 
w tym artykule problemem, czyli w kontekście sporu o rozumienie najpierw 
natury? To po pierwsze, biologiczny redukcjonizm, według którego naturę 
rozumie się jako zakrojenie człowieka do jednego z etapów ewolucyjnego 
rozwoju gatunków, gdzie pozbawiony jest swojej wartości w porównaniu 
z nimi i wyjątkowości. Człowiek w takim ujęciu, to przede wszystkim wysoko 
wyspecjalizowany organizm żywy. Dalej, produkt oddziaływań ewolucyjnych. 
Wreszcie byt niewyróżniający się w sposób istotny spośród innych gatunków. 
Przedstawicielem takiego myślenia jest m.in. Edward Wilson, zajmujący 
się przez długi czas życiem mrówek i wyciągający wnioski co do wspólnego 
wszystkim istotom żywym procesu, regulującego wszelką zbiorowość, a więc 
i tę, która organizowana jest w oparciu o powstające struktury społeczne3. Co 
więcej, wpływającego, a nawet regulującego procesy kulturowe; decydującego 
o postawach i wyborach poszczególnych jednostek, wręcz całej zbiorowości: 
„Geny trzymają kulturę na smyczy”4. Niemniej Wilson ostatecznie uznał wy-
jątkowość i wyższość człowieka wobec innych gatunków na podstawie trzech 
specyficznie ludzkich cech: pamięci długotrwałej, myślenia symbolicznego oraz 
posiadania języka. Mimo to człowiek, nawet jako szczególnie rozwinięta cząstka 
świata przyrody, nadal pozostaje całkowicie do niego przypisany. Naśladowca 
radykalnych tez Wilsona – Peter Singer – domaga się przyznania i ochrony 
przez ONZ praw zwierząt5. Naturalizm P. Singera sprzeciwia się przyznawaniu 
człowiekowi większych praw niż zwierzętom z zasady. Podobnie jeśli chodzi 
o godność. Uważa on, że niektóre zwierzęta ją posiadają w przeciwieństwie do 
niektórych ludzi, którym należy jej odmówić6.

2 A. Salamucha, Natura czy kultura? Wstępna charakterystyka sporu, w: Kultura współczesna 
a wychowanie człowieka, D. Kubinowski (red.), Lublin 2006 s. 74. 

3 E. O. Wilson, Socjobiologia, Poznań 2000; idem, Konsiliencja. Jedność wiedzy, Poznań 
2002, s. 174; B. Szacka, Słowo wstępne, w: E. O. Wilson, O naturze ludzkiej, Warszawa 
1987, s. 6.

4 E. O. Wilson, O naturze ludzkiej, s. 16.
5 P. Singer, Wyzwolenie zwierząt, tłum. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Warszawa 2004, 

s. 21-22.
6 Idem, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, tłum. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, 

Warszawa 1997, s. 241; idem, Etyka praktyczna, tłum. A. Sagan, Warszawa 2003, s. 9. 
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Argumentacja usiłująca dowieść całkowitej przynależności człowieka 
do natury (biologii) podkreśla przede wszystkim podobieństwo w budowie 
anatomicznej człowieka i zwierząt, w procesach fizjologicznych i pewnych 
schematach zachowań. Nie wchodząc w szczegóły trudno nie dostrzec tu 
wyraźnej jednostronności, nawet swoistej determinacji w pomijaniu wszelkich 
jakościowych różnic. Poza tym wciąż nieprzezwyciężonego, pozytywistycznego 
rozumienia nauki oraz ludzkiej wiedzy, w którym wyznacznikiem pozostaje 
empiryzm. Niemniej wciąż aktualne jest pytanie o kompetencje empiryzmu 
w rozstrzyganiu problemu natury człowieka, zwłaszcza, że o kwestiach złożonych 
i wielowymiarowych, przedstawiciele tego kierunku chcą orzekać tylko na 
podstawie jednego wymiaru i jednostronnie rozumianego doświadczenia. Tak 
wielka jednak jednostronność i na tej tylko podstawie tworzone uogólnienia, 
wręcz obnażają wiele luk i niespójności. Usiłuje się je zastąpić określeniem 
„natury plastycznej”, podlegającej modyfikacjom i wychowaniu, co odsyła nas 
już do problemu kultury7, której w owej perspektywie naturalistycznej – jak 
pokazuje historia problemu – bynajmniej się nie gloryfikuje.

Innym stanowiskiem, najczęściej określanym i definiowanym przez wyraźną 
opozycję do powyższego, jest rozumienie natury jako wewnętrznego uposażenia 
człowieka, decydującego o jego odrębności od wszystkiego, co go otacza. W tym 
od innych form życia i gatunków. I poglądy takie pojawiły się już w starożyt-
ności. Wystarczy wspomnieć Platona, koncentrującego się na separowanej 
od materii idei i zachęcającego do gruntownego poznania swojej natury przez 
człowieka8. Wiele jego rozstrzygnięć zostało poprzedzonych zainteresowaniem 
istotą człowieka mistrza Platona, czyli Sokratesa, odnoszącego swoją myśl do 
zagadnień etycznych. Platon, choć podkreślał trudność poznania natury idei, 
w niej widział podstawę istnienia wszystkiego innego; na niej wzorowanego9. 
Nie umniejszając znaczenia różnych ujęć oraz koncepcji idealizmu w póź-
niejszych wiekach, nierezygnujących z problemu natury, można tu jeszcze 
wspomnieć teorię Leibniza, utożsamiającego z Bogiem ideę dobra, później 
przez działalność człowieka zniszczonego. Po tej linii kroczy także często spo-
tykana interpretacja biblijnego obrazu stworzenia z Księgi Rodzaju, które na 
początku „było dobre”, a później przez ludzką działalność, tę pierwotną dobroć 

7 M. Ridley, Nature via Nurture (Genes, experience and what makes us human), London 
2003.

8 Platon podzielił swój system na filozofię moralną, filozofię przyrody i filozofię rozumową. 
Przy czym filozofia przyrody była dla niego raczej teoretycznym rozważaniem. R. H. Po-
pkin, A. Stroll, Filozofia, tłum. J. Karłowski, N. Leśniewski, A. Przyłęcki, Poznań 1994, 
s. 7-9.

9 Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Kęty 2003, VII, 537 C.
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utraciło10. Natura ludzka to stan pierwotny, coś co wyszło z rąk Twórcy i nie 
zostało jeszcze wypaczone11.

Przytoczone przykłady tylko potwierdzają nasze wcześniejsze stwierdzenie, że 
natura rozumiana jest generalnie na dwa sposoby: jako przyroda i jako istota 
człowieka.

Podmiotowy charakter kultury i jej relacja do natury
A czym jest kultura i jaki wpływ ma ona na człowieka w jego naturalnym 

uposażeniu, czyli w relacji do natury? Kultura (z łac. colere – ‘uprawiać’, ‘dbać’, 
‘pielęgnować’, ‘kształtować’), jest terminem wieloznacznym, pochodzącym od 
łac. cultus agri (uprawa ziemi), interpretowanym w różny sposób przez przed-
stawicieli różnych nauk, czego dowodem jest ponad 200 definicji kultury12. 
Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzkich, zarówno materialnych, 
jak i niematerialnych – duchowych13, symbolicznych (takich jak wzory myślenia 
i zachowania)14. Najczęściej jednak rozumiana jest ona jako całokształt ducho-
10 J. Bednarski, Enkulturacja, w: Słownik etnologiczny, Z. Staszczak (red.), Warszawa – Poznań 

1987 s. 75-77; W. J. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998, s. 85 ; A. Posern-Zieliński, 
Akulturacja, w: Słownik etnologiczny, Z. Staszczak (red.), Warszawa – Poznań 1987 s. 16-19.

11 Platon, Państwo, VI, 508 C, 509 A.
12 Pierwotnie termin ‘kultura’ wiązał się z uprawą roli, bądź hodowlą zwierząt i oznaczał 

przekształcanie naturalnego stanu zjawisk przyrody w stan bardziej użyteczny i przydatny 
człowiekowi. Pierwszy raz w nowym znaczeniu termin ten został użyty przez Cycerona, 
który w dziele Disputationes Tusculanae użył sformułowania cultura animi (uprawa umysłu) 
w celu określenia pierwszej w literaturze koncepcji filozofii: „Czymże bez ciebie bylibyśmy 
nie tylko my, ale czym byłoby w ogóle ludzkie życie? Tyś pozakładała miasta, ty rozproszo-
nych ludzi powołałaś do życia społecznego, ty zespoliłaś ich między sobą najpierw przez 
wspólne osiedla, później przez małżeństwa, a wreszcie przez wspólnotę mowy i pisma. Tyś 
wynalazczynią praw, nauczycielką dobrych obyczajów i ładu.” Od tamtego czasu termin 
‘kultura’ zaczęto wiązać z czynnościami ludzkimi, które miały na celu doskonalenie, 
pielęgnowanie czy kształcenie. W ciągu wieków słowo to było coraz częściej używane 
przez filozofów, a potem i uczonych zajmujących się naukami społecznymi, aż w końcu 
rezultatem tego procesu stała się wieloznaczność terminu ‘kultura’. T. Reroń, Kultura, 
w: Leksykon duchowości katolickiej, M. Chmielewski (red.), Kraków 2002, s. 457-458; 
R. Rogowski, Wiara a kultura w aspekcie antropologiczno-teologicznym, „Homo Dei” 79 
(1980), 3, s. 211-218.

13 I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000, s. 136-137; J. Gajda, Antro-
pologia kulturowa, cz. I, w: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń 2003, s. 87.

14 Johann Herder w XVIII wieku napisał w przedmowie do Myśli o filozofii dziejów: „Nie 
ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura”. Jakby na przekór tej opinii badacze 
kultury tworzyli wciąż nowe definicje, za każdym razem uwzględniając jakiś wycinkowy, 
konkretny punkt widzenia na kulturę. Ralph Linton podsumował te starania słowami: 
„Istotą wszelkiej definicji kultury jest bowiem to, że wybiera pewne aspekty całego pojęcia 
oznaczanego owym terminem i kładzie nacisk na nie kosztem innych aspektów. Nacisk 
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wego oraz materialnego dorobku społeczeństwa. Również charakterystyczne dla 
danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim 
jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest naturalnie odziedziczone. Całość 
wiedzy na temat kultury próbuje badać kulturoznawstwo, choć można mówić 
o filozofii kultury, socjologii kultury, antropologii kultury, historii kultury. Nie 
bez znaczenia jest również etymologiczna bliskość terminu: cultura z cultus – 
kult, co wskazuje także na bliskość religijnego kontekstu. Zwłaszcza, że uprawa 
roli przez wieki była uważana za rodzaj współpracy człowieka z Bogiem15, czego 
ślady znajdujemy chociażby w historii Kaina i Abla16. Dość istotne wydaje 
się przeciwstawienie kultury takim pojęciom, jak natura i cywilizacja17. O ile 
pierwsza miała na celu podkreślenie tego, co przez człowieka zastane, uwypu-
klające jego zależność od przyrody, to drugie określało sposób spożytkowania 
przez człowieka tego, co zastane, praktycznego wykorzystania tegoż18.

Dobrze będzie pamiętać, że kultura ma przede wszystkim charakter pod-
miotowy. Tak więc „kulturalny jest człowiek” – on rozwija, tworzy kulturę, 
a nie „kulturalnie urządzony jest jego dom”, ponieważ wiszą tam ciekawe 
płótna; kulturalnie zagospodarowana ulica, plac...19. Przywołując etymologię, 
jako termin, zdaje się on bardziej nawiązywać do uprawy ziemi, niż budowy 
mostów, czy stadionów. Nie tracąc przy tym z oczu właściwego naszej epoce, 
tzw. postmodernizmu (określanego również jako współczesna forma sceptycy-
zmu) i właściwego mu relatywizowania kultury20, co jest bez wątpienia wielkim 
problemem, ale i poważnym zagrożeniem. To właśnie pod wpływem tego nurtu 
kulturę coraz częściej określa się jako zupełną dowolność w formułowaniu tez 
i lansowaniu określonych zachowań, czyli obojętność, a nawet sprzeciw wobec 
jakichkolwiek obowiązujących zasad, nienaruszalności kanonów. Poza tym jako 

ten, a w konsekwencji także wartość definicji, będą zależały od tego, jaki szczególny cel 
definiujący miał na uwadze. Istnieje wiele możliwości definiowania kultury, a każda jest 
użyteczna w powiązaniu z dociekaniami określonego rodzaju”.

15 J. Skoczyński, Kultura, w: Słownik społeczny, B. Szlachta (red.), Kraków 2004, s. 614.
16 J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, tłum. R. Za-

jączkowski, Kielce 2004, s. 78-79.
17 S. Kowalczyk, Kultura – pojęcie, w: Encyklopedia katolicka, t. X, A. Szostek (red.), Lublin 

2004, k. 188.
18 T. Reroń, Leksykon duchowości katolickiej, s. 458; J. Kowalski, Kultura w integralnym roz-

woju człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Służyć prawdzie i miłości, J. Kowalski 
(red.), Częstochowa 1984, s. 251-268.

19 S. Kowalczyk, Kultura – pojęcie, w: Encyklopedia katolicka, t. X, k. 190-191.
20 J. Skoczyński, Kultura, w: Słownik społeczny, s. 618; S. Kowalczyk, Kultura a religia, 

w: Encyklopedia katolicka, t. X, k. 196.
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zdecydowane odcinanie się od tradycji, historii problemu i powstałych w niej 
rozstrzygnięć. I to, im bardziej radykalnie, tym lepiej.

Daje się zatem zauważyć niejako nowa odsłona lub inny wymiar interesują-
cego nas sporu o rozumienie kultury i natury. Otóż na wspomniane powyżej, 
pozytywistyczne – jak się okazuje – wciąż nieprzezwyciężone okrojenie rozu-
mienia natury, co w równej mierze dotyczy także kultury (o czym poniżej), uza-
leżniające jedną i drugą od biologii, nakłada się, związany z postmodernizmem 
relatywizm. W zasadzie nieuznający jakiegokolwiek uzależnienia i uwarunko-
wania. Próba formułowania, a tym bardziej systematyzowania rozwiązań czy też 
wniosków w związku z tym sporem (można go określić jako spór naturalizmu 
z ponowoczesnością), na pewno jest dziś przedwczesna i obciążona wielkim 
ryzykiem. Niemniej chodzi o problem bardzo istotny. Może się bowiem oka-
zać, że dominacja empiryzmu w rozumieniu natury, której nie zdołały przez 
ponad dwieście lat przezwyciężyć inne, bardziej humanistyczne ujęcia, w tym 
związane z chrześcijańskim obrazem świata i człowieka, zostanie – jeśli nie 
usunięta – to bardzo wyraźnie zachwiana przez nurty relatywizujące, związane 
z ponowoczesnością, zaledwie w ciągu lat kilkunastu (o kilkudziesięciu raczej 
nie można jeszcze mówić). Oczywiście nie wynika to z wartości propozycji, 
jaka zaczyna radykalnie „modelować” pojmowanie natury z punktu widzenia 
swoistego rozumienia kultury. Mamy bowiem do czynienia z gloryfikacją pod-
ważania i wręcz negowania jakichkolwiek wartości. Chodzi tu zatem o poważną 
słabość i głęboki kryzys naszej cywilizacji. Ale rozwijanie tego zagadnienia już 
zasadniczo wykracza poza postawiony w artykule problem.

Wracając jednak do naszego podstawowego sporu (o rozumienie kultury 
i natury), w czym ten wspomniany powyżej nie jest bynajmniej bez znacze-
nia, ponownie wróćmy do człowieka. Podobnie jak w kwestii natury, także 
i w kontekście kultury trzeba zapytać: jakie cechy odróżniają go od innych 
gatunków, stanowiąc jednocześnie jego wyjątkowość? Odpowiedzi, jak się 
okazuje są bardzo różne. Do wciąż znajdujących swoich zwolenników i trzeba 
powiedzieć, ciągle wywierających znaczący wpływ na rozumienie kultury, należą 
te – jak możemy je określić – bardzo naturalistyczne. Sprowadzające wręcz lub 
całkowicie uzależniające kulturę od natury; biologicznego zdeterminowania21. 
W ich ramach „tradycyjnie” kontestuje się obiektywną wyższość człowieka 
nad innymi gatunkami. Wychodząc z takiego stanowiska człowiekowi można 
przyznać jakąś wyjątkowość tylko z tego tytułu – jak twierdzą zwolennicy tego 
kierunku – że potrafi on skutecznie zachwiać, a nawet zniszczyć równowagę 

21 W. Oniszczenko, Genetyczne podstawy ludzkich zachowań. Przegląd badań w populacji 
polskiej, Gdańsk 2005.
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świata przez swoje działanie (człowiek „największym szkodnikiem” w naturze 
i to przez swoją – jak mu się wydaje – kulturalną działalność)22.

Niemniej ciągle aktualne pozostają kwestie granicy między kulturą a naturą, 
którą jest bardzo trudno wyznaczyć. Poza tym spór o to, w jakim sensie można 
mówić o kulturze w rozumieniu ogólnym (ogólnoludzkiej)23, a w jakim tylko 
o konkretnych kulturach i w związku z tym o uogólnieniu oraz domniemaniu, 
jakie się w takiej sytuacji musi pojawić24. Z tym związana jest wieloznaczność 
kultury; rozumienie jej jako specyficzne dla gatunku ludzkiego wzory zacho-
wań, uwarunkowanych genetycznie25. Poza tym jako opanowany mechanizm 
adaptacji do otoczenia przyrodniczego. Jakkolwiek rozumie się kulturę, w tym 
nurcie trudno postrzegać ją inaczej jak element natury (przyrody), gdzie kultura 
zostaje wchłonięta przez naturę lub trwale zdeterminowana przez nią. Skrajnym 
przypadkiem takiej zależności jest rozumienie kultury jako fenotypu rozszerzo-
nego (R. Dawkins). Jednostką doboru naturalnego jest tutaj gen, a wszystkie 
zachowania organizmów żywych są zaprogramowane w celu multiplikowania 
własnych genów. Człowiek należy zatem trwale do świata zwierzęcego, bio-
logicznego. Przy czym wyłaniają się dwa sposoby postępowania: zmierzające 
do okiełznania natury, którą pojmuje się jako amoralną i chce okiełznać 
niejako przez wychowanie (socjalizację). Zakładające jednak uwzględnianie 
w wychowaniu natury i podkreślające zwierzęce dziedzictwo, należącego do 
natury człowieka, którego wychowanie nie przezwycięża, ponieważ jest rów-
nież procesem należącym do natury, nieprzeciwstawiającym się jej. Innym 
stanowiskiem – w kwestii granicy między kulturą a naturą – jest podkreślanie 
wręcz niemożliwości nie tylko definiowania, opisywania, ale nawet myślenia 
o naturze bez kultury, ponieważ jako taka po prostu nie istnieje26.

22 A. Grzegorczyk, Psychiczna osobliwość człowieka, Warszawa 2003, s. 143; N. Wolański, 
Uniwersalizm jako podstawa cywilizacji europejskiej. Biologiczne i cywilizacyjne aspekty 
uniwersalizmu, „Społeczeństwo Otwarte” 5 (1998), s. 21.

23 Mimo że nadal kulturę w sposób obiektywny postrzega się jako cały dorobek ludzkości, 
przekazywany z pokolenia na pokolenie, coraz częściej podkreśla się rozumienie kultury 
budującej zespół cech charakteryzujących poszczególnych ludzi. Odchodzi się również od 
obrazu kultury jako systemu zintegrowanego, co było właściwe antropologii minionego 
wieku. O. Woźniak, Dlaczego niektórzy ludzie odnoszą sukces częściej niż inni?, „Przekrój 
Nauki” 1 (2008), s. 18; U. Hannerz, Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, 
tłum. K. Franek, Kraków 1996, s. 21; J. Kozielecki, Transgresja i kultura, Warszawa 1997, 
s. 179-185.

24 I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000, s. 136-137; J. Gajda, Antro-
pologia kulturowa, w: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. I, Toruń 2003, s. 87.

25 A. Salamucha, Natura czy kultura? Wstępna charakterystyka sporu, s. 74.
26 U. Hannerz, Powiązania transnarodowe..., s. 58; E. T. Hall, Poza kulturą, Warszawa 1984, 

s. 23.
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W imię rzetelności naszego postępowania nie można nie dostrzegać tych 
propozycji, które dążą do odcięcia się od wielu stereotypów, ocenianych jako 
przeżytki w nowej rzeczywistości. Zachęcają one do otwarcia na nowe możli-
wości dające szansę na bogatsze egzystowanie, na postęp, w którym dostrzega 
się nie tylko sferę materialną ludzkiego życia, ale i „bogactwo duchowe”. 
Człowiek bowiem nie tylko tworzy kulturę, ale jest również przez nią kształ-
towany; przez poprzedzające go pokolenia i to, co niejako zastaje przychodząc 
na świat27. Sztywne trzymanie się dawnych wzorców postrzegane jest w tym 
nurcie jako prowadzące do degeneracji społecznej, zamykanie się na nowe idee, 
do społeczności ksenofobicznej, niezdolnej do przystosowania się do nowych 
warunków, które są faktem. Podyktowane jest to potrzebą bezpieczeństwa, 
ale jest to bezpieczeństwo złudne28. Znacznie bardziej rzeczywiste jest to, 
do którego dążymy przez osiągnięcie tożsamości społecznej29, jako rezultatu 
identyfikacji z określoną grupą, zbiorowością osób, związanych z nami jakimś 
podobieństwem. Niezależnie od tego, czy będą to liczne, różne tożsamości, czy 
coś w rodzaju jednej „tożsamości zbiorowej”, będzie to efektem funkcjonowania 
w kulturze, z którą się utożsamiamy. Na ten problem nakładają się niebezpie-
czeństwa związane z globalizacją30. Otóż często traktuje się ją jako zagrożenie 
lokalnej różnorodności kulturowej, a w tym tożsamości. Stąd coraz częstsze 
są głosy w sprawie podtrzymywania i dowartościowywania lokalnych tradycji, 
traktowanych jako – w ich różnorodności – najcenniejszy skarb Europy, możliwy 
do zaoferowania całemu światu31.

Człowiek jako podstawa w rozwiązywaniu 
sporu o rozumienie natury i kultury

Zarysowany powyżej spór między naturą a kulturą, a właściwie przedsta-
wione, najbardziej lansowane dziś stanowiska, zdają się nie gwarantować nie 
tylko rozwiązania interesującego nas problemu, ale również spotkania, które 

27 J. Bednarski, Enkulturacja, w: Słownik etnologiczny, Z. Staszczak (red.), Warszawa – Poznań 
1987, s. 75-77; W. J. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998, s. 85; A. Posern-Zieliński, 
Akulturacja, w: Słownik etnologiczny, s. 16-19. 85.

28 E. T. Hall, Poza kulturą, s. 134-135.
29 M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005, s. 27.
30 J. Nikitorowicz, Globalizacja a kultura jednostki, w: Kultury tradycyjne a kultura globalna. 

Konteksty edukacji międzykulturowej, t. 1, J. Nikitorowicz (red.), Białystok 2001, s. 23-24.
31 L. Harris, Kosmopolityczne złudzenie, tłum. A. Romaniuk, „Res Publica” 3 (2006), s. 152-160; 

M. Nussbaum, Patriotism and Cosmopolitanism, „Boston Review” 19/5 (1994), s. 157-159; 
W. Wosińska, Oblicza globalizacji, Sopot 2008, s. 337; A. Horbowski, Edukacja kulturalna 
jako system działań społeczno-wychowawczych, Rzeszów 2000, s. 25-26.
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daje nadzieję uczciwego dialogu. Przyczyna jest dość oczywista. Chodzi o brak 
podstawy takiego spotkania; o pomijaną rzeczywistość, której różne stanowiska 
i koncepcje dotyczą, ponieważ w sporach o to, co dotyczy człowieka, co go 
w najwyższym stopniu angażuje, jakoś przedziwnie konsekwentnie jest pomija-
ny sam człowiek. Jak zwykle przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, ale bodajże 
najbardziej wyróżniającą się, choć niby niedostrzeganą, na pewno przemilczaną, 
jest swoista „naukowa bezradność”. Chodzi naturalnie o dziedziny wiedzy, które 
uznały się za najbardziej kompetentne w wyjaśnianiu rzeczywistości ludzkiego 
bytu, notabene odwołujące się tylko do jednego wymiaru tej rzeczywistości (em-
pirycznego), co niejako samo przez się miało usprawiedliwiać lawinowe wręcz 
i błyskawiczne mnożenie się różnych dyscyplin naukowych, jeszcze szybciej 
oddalających się od siebie. Przestały one z czasem nie tylko uzgadniać ze sobą 
swoje wyniki, ale nawet je sobie komunikować. Doprowadziło to w końcu do 
zniesienia choćby bardzo kruchej płaszczyzny spotkania, naukowej dyskusji, 
nie mówiąc już o jakiejkolwiek syntezie. Bez tej jednak człowiek musi jawić 
się jako bardzo różnie rozumiany, gdzie różnice jest trudno pogodzić, a nawet 
ze sobą skonfrontować, co tylko pogłębia i uwyraźnia wspomnianą „naukową 
bezradność”32. Do braku pełnej, zintegrowanej wiedzy o człowieku zaczęli się 
przyznawać głośno także ci, którzy najchętniej ze swojego „naukowego” słow-
nika bardzo chętnie wyrzuciliby takie terminy jak „tajemnica” i „prawda”33.

Czy rzeczywiście jesteśmy zdani na taką bezradność i co za tym idzie „nauko-
wą porażkę” w sprawie sporu o rozumienie kultury i natury, ponieważ wyraźnie 
na manowce – w wydaniu współczesnych nauk – zszedł problem, który jako 
jedyny może być tego podstawą, czyli człowiek? Na pewno nie jesteśmy zdani na 
uciekanie od tajemnicy i prawdy, przede wszystkim w nauce! W tym kontekście 
natura i kultura człowieka to jedynie dwa aspekty rzeczywistości ludzkiej, które 
oderwane od niej i jeszcze zwracane przeciwko sobie, nie mogą stanowić nic 
więcej poza pozorami dialogu i podkreślaniem braku jakichkolwiek podstaw 
do rozwiązywania sporu. Przypomnijmy, sporu toczącego się od starożytności, 
którego już wówczas nikt nie ważył się odrywać od pytania o najgłębszą istotę 
człowieka; kim jest? Jaki jest cel, sens jego istnienia, nie mówiąc już nawet 
o pytaniach dotyczących rzeczywistości jego bytu, wewnętrznej struktury 
i wszystkich zewnętrznych uwarunkowań; tego, co jest w nim niezmienne oraz 
względne, przypadłościowe. Polaryzowanie się, w związku z tym, kierunków bar-
dziej spirytualistycznych i materialistycznych – zarzucających sobie nawzajem 

32 U. Hannerz, Powiązania transnarodowe, s. 41; R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, 
tłum. A. Jasińska-Kania, Warszawa 2000, s. 5-18.

33 B. Suchodolski, Kim jest człowiek, Warszawa 1985, s. 16.
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niewystarczalność stosowanych metod i kruchość narzędzi, jakimi posługują 
się w ich ramach – jest drugorzędne34.

Stajemy więc wobec bardzo poważnego dylematu. Albo pogodzimy się ze 
stanem rozwarstwienia wiedzy o człowieku, co nie daje żadnej nadziei na 
pokonanie wspomnianej bezradności, albo zdecydujemy się jednak na próbę 
poszukania jakiejś płaszczyzny, mogącej stanowić podstawę wielu kierunków, 
może nawet niewykluczającej dotarcia do syntezy. Zwłaszcza, że takie próby 
pojawiały się już wielokrotnie, także w Polsce, choć z kontynuacją ich, a nawet 
akceptacją, bywało bardzo różnie. W tym jednak celu nie unikniemy dość rady-
kalnego wyboru, narażonego oczywiście na krytykę i kontestację. Czy obawa lub 
chęć uniknięcia tychże jest wystarczającym powodem zaniechania zmierzenia 
się z lansowaną tendencją, coraz wyraźniej ukazującą się jako bardzo groźna. 
Wybór taki – jak się wydaje – powinien być uwarunkowany otwarciem na owe 
dwie kwestie, z którymi współczesne dziedziny wiedzy o człowieku kompletnie 
sobie nie radzą i dlatego znajdują się w coraz głębszym kryzysie, niezależnie od 
swoich osiągnięć i nowych propozycji. Chodzi naturalnie o tajemnicę i prawdę; 
o zdobywanie wiedzy o człowieku, z którego nie wyrzuca się problemu prawdy 
i któremu nie przeszkadza obecność wymiaru tajemnicy. 

Decydując się na rozstrzygnięcie niestarające się wpisać w przyjęty nurt, 
niespecjalnie liczący się z tradycją, sięgnijmy do historii. Otóż okazuje się, że 
obecne rozproszenie, a nawet rozrywanie rzeczywistości ludzkiej przez różne 
dyscypliny, konkurujące ze sobą i często wzajemnie próbujące się dyskredytować 
oraz wykluczać, nie jest czymś radykalnie nowym. Źródła kultury europejskiej 
oraz koncepcja człowieka, znajdujące się u podstaw naszej cywilizacji, są róż-
norodne. Zaliczyć trzeba do nich starożytną Grecję oraz Rzym, wkład ludów 
celtyckich, germańskich, słowiańskich, ugrofińskich, kulturę judaistyczną 
oraz muzułmańską35. Wszystkie te tradycje mogły się kiedyś spotkać, a nawet 
ewoluować w jeden system – program, niepoddający się dominującej dziś 
destrukcji. Mimo wielu trudności mogła się pojawić „filozofia umiaru”, nie 
ze względu na zarzucanie wszelkiej specjalizacji, szczegółowej wiedzy, ale na 
obecne w niej miejsce – na właściwym jej poziomie wiedzy – zarówno dla 
zewnętrznego, materialnego świata, jak i człowieka, który dostrzegając swoją 
zależność nie pozwalał się do niego tylko bez reszty sprowadzić36. Przypomnij-
my, że nazywano ją „przewrotem Kopernikańskim w dziedzinie ludzkiej myśli”, 
właśnie ze względu na potwierdzaną w doczesności – w naturze, wyjątkowość 

34 A. Salamucha, Natura czy kultura? Wstępna charakterystyka sporu, s. 74.
35 Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, Rzym 2003, 19.
36 E. Sienkiewicz, Koncepcja „rewolucji wspólnotowej” w polskiej teologii uczestnictwa, Poznań 

2003, s. 58.
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i niepowtarzalność ludzkiego bytu37. Ponad całe stworzenie człowiek wyrasta 
jako osoba (termin ten zupełnie znika z współczesnych szczegółowych dyscyplin 
zajmujących się człowiekiem). Chodzi o „aspekt”, który nie konkuruje z naturą; 
nie podważa jej, ani nie umniejsza, ale właśnie szczególnie podkreśla przez to, 
że do niej należy. Człowiek jako osoba jest sam dla siebie jedynym i niepowta-
rzalnym światem, ale i wchodzącym w relację z drugimi, przez co najbardziej 
się potwierdza, rozwija i spełnia. Tworzy nie tylko struktury społeczne38, poza 
człowiekiem w całej naturze nieobecne – wbrew temu, co twierdzi chociażby 
wspominany E. Wilson – ponieważ ich podstawowy wyznacznik, czyli cel, 
w oparciu tylko o biologiczne kryteria, jest trudny do ukazania. Człowiek tworzy 
także wspólnoty, czyli takie relacje, które na poziomie struktur społecznych 
są niedostępne. Poza tym dowartościowujący naturę, która w osobie ludzkiej 
przestaje być czymś podzielonym między człowiekiem i otaczającym go światem 
– przyrodą, jak również czymś zrównującym bez reszty przyrodę i człowieka. 
Dzięki swojej osobowej podstawie złożenia, które w nim jest, człowiek zwra-
cając się do tego, co na zewnątrz, nadaje temuż sens, właśnie ze względu na 
swoją naturalną złożoność, niepowtarzalność. Usensawiając niejako naturę, 
sam się rozwija, doskonali, przez rozwijanie i doskonalenie swojej wewnętrznej, 
stanowiącej o osobie struktury39. I nie przeszkadza temuż znajdująca się w nim 
bytowa szczelina – otwartość nie tylko na drugich, na świat innych osób, ale 
na transcendencję, co tylko tę otwartość na Osobę potwierdza. W tej samej 
mierze, w jakiej potwierdza istnienie tajemnicy i potrzebę poznania prawdy.

Nie chodzi również o przezwyciężenie dwuwarstwowej struktury bytu 
ludzkiego: zewnętrznej, którą stanowi biologiczny, cielesny i poddający się 
zewnętrznemu doświadczeniu wymiar bytu ludzkiego oraz wewnętrznej, du-
chowej40. Elementarne doświadczenie człowieka potwierdza nie tylko świa-
domościowy, subiektywny wymiar tegoż, ale i jego charakter przedmiotowy; 
obecność w doświadczeniu rzeczywistości istniejącej realnie oraz niezależnie od 
poznającego oraz przeżywającego podmiotu41. Ontyczna wyjątkowość i zarazem 
niepowtarzalność bytu ludzkiego, pozwalająca odróżniać w nim jego osobiste, 
świadomie podejmowane działanie od tego, co dzieje się w człowieku, nie 
pozwala ani sprowadzać jakichkolwiek wytworów człowieka do natury, ani też 
37 K. Jeżowski, Stefan Kardynał Wyszyński. Myśl narodowa i państwowa. Człowiek – rodzina 

– kultura – naród, Kraków 1999, s. 43-44.
38 Ibidem, s. 46-47.
39 S. Wyszyński, Duch pracy ludzkiej. Konferencje o pracy, Poznań 1957, s. 25-33.
40 J. Galarowicz, Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kraków 

1994, s 29.
41 K. Wojtyła, Problem doświadczenia w etyce, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 3, 

B. Bejze, (red.), Warszawa 1969, s. 219.
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ich przeciwko naturze zwracać (podporządkowywać kulturę naturze i odwrot-
nie). Umożliwia bowiem odnoszenie się natury właśnie do tego, co dzieje się 
w człowieku i odnalezienie się podmiotu wszelkich ludzkich działań właśnie 
w ludzkiej naturze42. W ten sposób natura jest podstawą istotowej spójności 
w człowieku, który mimo swojego zanurzenia w materii, nie traci własnej 
podmiotowości. Wręcz ją przez to potwierdza dzięki jedynej w swoim rodzaju 
złożoności bytu ludzkiego. To ona decyduje o tym, że osoba nie przestaje być 
„niewypowiedzianą tajemnicą”, ponieważ misterium podmiotu wykracza poza 
naturę ludzką, która sama w sobie nie posiada samoistności bytowej. Dlatego 
zakorzeniony w rzeczywistości byt duchowy jest otwarty, transcendentny wobec 
tego, co się w nim dzieje, również względem samego działania. I choć zasadza 
się na tym, co pozwala się ująć, zbadać i dokładnie opisać, sam w sobie jest 
niedefiniowalny43. Zdaje sobie sprawę i doświadcza szczególnego mechanizmu, 
dziania się w nim, przebiegu wielu procesów, które posiadają swoją podstawę 
ontyczną – suppositum. I nawet jeśli nad wieloma z nich nie potrafi zapanować, 
to – chociażby przez doświadczenie swojego wolnego działania – w nich tylko 
się nie wyczerpuje, co jest też najgłębszą racją ludzkiej natury44.

Znajomość historii może się więc okazać pożyteczna i nie tylko dlatego, że 
dzięki niej nie będziemy popełniać tych samych błędów. Również po to, aby 
dzięki niej daną rzeczywistość najlepiej rozumieć, właśnie przez jej dzieje, 
w których dostrzegamy wyjątkową realność, sens i dynamikę istnienia oraz 
wewnętrzną strukturę osobową. Człowieka trzeba poznawać i rozumieć poprzez 
jego genezę, początki – na ile udaje się nam do nich dziś dotrzeć45. Na pytanie 
o człowieka trudno będzie odpowiedzieć zatrzymując się na poziomie teorii 
poznania i metodologii, co jest jedynie maleńkim wycinkiem tej rzeczywistości, 
jaką jest osoba ludzka46. Najlepszym dowodem na to jest „naukowa bezradność” 
wielu współczesnych uczonych, zajmujących się człowiekiem. Ograniczając się 
do metodologicznych założeń, proponują oni z reguły skrajne i minimalistyczne 
ujęcia bytu osobowego, w najlepszym przypadku starając się jakoś pogodzić ze 
sobą to, co ujmowali jako odrębne fragmenty47. Pogłębiają tym samym kryzys, 
którego istotę i skutki staraliśmy się powyżej zauważyć. Podobnie jak to, że 
najlepszym rozwiązaniem sporu o rozumienie natury i kultury jest personalizm. 

42 Ibidem, s. 119.
43 Cz. S. Bartnik, Personalizm teologiczny według Kardynała Karola Wojtyly, „Zeszyty 

Naukowe KUL” 1-3 (1979), s. 52-53.
44 Cz. S. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995, s. 256.
45 Ibidem, s. 39.
46 M. Gogacz, Wokół problemu osoby, Warszawa 1974, s. 28 i 194.
47 Cz. S. Bartnik, Ewangelia a rewolucja, „Chrześcijanin a Współczesność”, 4 (1989), s. 7.
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I to personalizm chrześcijański, który może, a nawet powinien być najlepszym 
wyznacznikiem lub kluczem interpretacyjnym w podstawowym problemie 
tego artykułu. Tak jak najlepszym kryterium jest antropologia chrześcijańska. 
Odwołująca się – w całym bogactwie rozwiązań i doświadczeń w patrzeniu na 
człowieka, próbach opisywania go, a zwłaszcza definiowania – do tego jednego 
wydarzenia, przyćmiewającego wszystkie inne i decydującego o całkowicie in-
nym patrzeniu na człowieka, na jego możliwości oraz charakterystyczne cechy, 
władze. Chodzi oczywiście o fakt Wcielenia Słowa48.

Zagadnienie prawdy w relacji natury i kultury
Wydarzenie Wcielenia rzuca bowiem nowe światło na naturę i kulturę czło-

wieka. Nie wchodzimy w tym miejscu zbyt głęboko w kwestie teologiczne, choć 
nie są one bez znaczenia i dlatego nie wolno ich całkowicie pomijać. Odnosząc 
się do natury, a właściwie do natur Słowa, nie wolno przeoczyć, że podstawą 
ich zjednoczenia jest Osoba. W tym sensie to nowe, rzucone na rzeczywistość 
natury światło, pokazuje nam, że właśnie osoba jest szczególnym „miejscem” 
nie tylko właściwego rozumienia natury, ale również możliwości poznania jej; 
wnikania w jej strukturę, której także – jak dotąd – nie udało się całkowicie 
uwolnić z okrywającego ją wymiaru tajemnicy. Pojawiają się jednak bardzo 
konkretne pytania i wątpliwości: co w związku z tym z kulturą? Czy jest to 
wystarczającym usprawiedliwieniem – nie zapominając o wszystkich wzmian-
kowanych powyżej uwagach – antropocentryzmu? Zwłaszcza, że szybko może 
się pojawić jeszcze poważniejszy zarzut, tym razem nawet o arogancję. Syn 
mówi jednak wyraźnie: „Ja jestem prawdą” (J 14, 6). Potwierdza to także Duch 
Prawdy, który przychodzi prawdy nauczyć i wszystko, co istotne przypomnieć 
(J 14, 26), dając wszystkim język jedności, realizującej się w wielości. Nie usuwa 
przy tym, ani nie marginalizuje innych języków i doświadczeń ludzkich; innych, 
choćby mniej znanych kultur. Nie podporządkowuje jednych drugim, ponie-
waż w nich wszystkich jest obecna i harmonizuje je, prawda. Jest ona nie do 
pominięcia49, jak nie do pominięcia jest człowiek, choć nie można powiedzieć, 
że nie ma takich prób. Owszem, toczy się wręcz prawdziwa batalia i dlatego 
dziś mamy taki problem z kulturą; nie mniejszy – jak się okazuje – z naturą 
i przede wszystkim z tożsamością.

48 Jan Paweł II, Redemptor hominis, Rzym 1979, 11; idem, Wierzę w Chrystusa Odkupiciela, 
Warszawa 1991, s. 189; idem, Ecclesia in Europa, Rzym 2003, 25; idem, Europa jutra. Jana 
Pawła II wizja Europy, A. Sujka (wyb. i oprac.), Kraków 2000.

49 M. Fiedrowicz, Apologie im frühen Christentum. Die Kontroverse um den christlichen 
Wahrheitsanspruch in der ersten Jahrhunderten, Paderborn 2001, s. 227-315.
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Człowiek w sporze o rozumienie natury i kultury musi się zdobyć na przygodę 
z prawdą – o sobie i o świecie50. Tylko tak może rozwiązać ten spór i uniknąć 
ostrego konfliktu, w którym sam będzie najbardziej zagrożony. Wszystko, co 
tworzy (kultura), nie zmienia, a tym bardziej nie stwarza nowej natury. Jedy-
nie ją uszlachetnia, udoskonala, przy poszanowaniu tego, co fundamentalne, 
niezmienne i właściwie umożliwiające tworzenie (działalność kulturalną)51. 
Odejście od tego – od prawdy o człowieku: kim jest i jakie są jego ograniczenia, 
ale i możliwości – nie może być rozumiane jako tylko odejście od dawnego i już 
nieaktualnego obrazu człowieka. W gruncie rzeczy chodzi tu o próbę zanego-
wania tego, od czego wszelkie poprawne rozumienie jest zależne i co trzeba 
traktować jako kryterium tego rozumienia. Czego dalej żaden podmiot w sobie 
tylko, na mocy swojej natury, nie odnajduje i nie wytwarza, jak jakiegokolwiek 
dobra. Co niejako przychodzi do niego z zewnątrz (w Jezusie Chrystusie; Du-
chu Świętym) i co może być przyjęte tylko dlatego, że człowiek jest taki jaki 
jest (w taki właśnie sposób stworzony). Kulturotwórcza bowiem działalność 
człowieka jest realizacją możliwości zawartych w naturze ludzkiej. Przy czym 
chodzi o wolne działanie, a nie zdeterminowane biologicznie52. Pogląd na 
naturę bytu ludzkiego, jego możliwości, będzie rzutował zatem na rozumienie 
kultury. Człowiek jest nie tylko twórcą kultury, ale również jej sensem, celem. 
Stąd prymat „być” nie tylko przed „mieć”, ale w równej mierze także przed 
„działać”, „czynić”.

Joseph Ratzinger pisząc swego czasu na temat inkulturacji, zakładał tę samą 
istotę każdego człowieka i tkwiącą w niej wspólną prawdę człowieczeństwa, 
służącą budowaniu jedności. Innymi słowy, poważna rozmowa na temat kul-
tury nie jest możliwa przy pominięciu tej najgłębszej, fundamentalnej prawdy 
o człowieku. Można to nazwać nawet antropocentryzmem, ale bez rozwiązania 
problemu człowieka, nie uda się skutecznie rozwiązać kwestii związanych z kul-
turą. „Kultura – według niemieckiego teologa – jest wyrosłą w procesie rozwoju 
historycznego wspólnotową formą wyrazu wyników poznania i wartości, które 
kształtują życie określonej wspólnoty”53. Zdaniem Ratzingera „każda kultura 

50 Rozmaite zabiegi w celu osłabienia takiego dążenia, a nawet wyeliminowania go są 
podejmowane z zaangażowaniem równie wielkim, jak wielkie znaczenie dla człowieka 
posiada prawda. To nie tylko paradoks, to jakiś nowy etap w długiej i starej jak świat 
oraz człowiek walce dobra ze złem. J. Pieper, Was heisst Interpretation?, w: idem, Schriften 
zum Philosophiebegriff, Hamburg 1995, s. 226n.

51 Jan Paweł II, Fides et ratio, Rzym 1998, 70.
52 L. Dyczewski, Kultura – aspekt teologiczny, w: Encyklopedia katolicka, t. X, A. Szostek 

(red.), Lublin 2004, k. 190.
53 J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, s. 49-50.
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jest ostatecznie oczekiwaniem na prawdę”54. Trzeba zatem najpierw poszukać 
odpowiedzi na pytanie kim człowiek jest i co powinien zrobić ze swoim czło-
wieczeństwem? Kultury otwierają się na siebie, spotykają tylko na tej podsta-
wie – jedynej, wszystkich zobowiązującej prawdy o człowieku. Ale my właśnie 
mamy największy problem z prawdą obiektywną, którą wszyscy chcieliby uznać 
za obowiązującą. Odnosi się to również do przekonania Hansa Kelsena, według 
którego prawdę zastępuje decyzja większości55, ponieważ ona jako niebędąca 
prawdą, a tylko zwykłym kompromisem, nie ma mocy zobowiązującej. Bardziej 
trafne jest określenie, że coraz częściej praktyka zastępuje prawdę56. Nie wyni-
ka bowiem z natury – odnośnie do powyższych rozstrzygnięć. Konflikt prawd 
prowadzi nieuchronnie do konfliktu kultur57. Jedna zaczyna zagrażać drugiej, 
usuwać ją lub wchłaniać, a nawet niszczyć, bo zniesiona została płaszczyzna 
porozumienia – podstawa jedności, czyli obiektywna prawda. Tu leży prawdziwy 
problem, a przedstawianie go – zresztą nie od dziś – jako konfliktu kultury z na-
turą jest nieporozumieniem, powstałym z wypchnięcia (odsunięcia) problemu 
z człowieka – jego natury i kultury na poziom, na którym spór ten nie może 
być rozwiązany, gdyż nie dotyczy istoty ludzkiego bytu. Innymi słowy, zawsze 
chodzi o naturę i kulturę człowieka, a nie o rozumienie kultury i natury jako 
pretekst do pominięcia problemu człowieka, a przynajmniej zwolnienia się 
z trudnego sporu o jedyną, wszystkich zobowiązującą prawdę.

Czy można się zatem dziwić, że pozbywając się prawdy postmodernistyczne 
społeczeństwa, hołdujące relatywizmowi, chcą się uporać także z naturą. Jeśli 
rozumiemy ją jako pewne zdeterminowanie człowieka, a przynajmniej pod-
stawę do wskazywania w nim elementów stałych, niezmiennych, to całkiem 
„naturalne” wydaje się, gloryfikowanie kultury kosztem natury. Oczywiście 
swoiście rozumianych, w oderwaniu od głębszej tradycji, ponieważ ona także 
podkreśla ciągłość i trwałość. Ta jednak może się okazać bardzo pomocna, 
choćby ze względu na przechowywaną w niej pamięć o tym, że prawda w tym 
znaczeniu (wiązana z Objawieniem przez Syna) nigdy nie była czymś oczywi-
stym, a przynajmniej bezspornym. I tak, dla Greków np. była ona głupstwem, 
wobec wyżyn własnej kultury. A przenikanie się przez całe pokolenia nie było 

54 Ibidem, s. 55.
55 V. Possenti, Le società liberali al bivio. Lineamenti di filosofia della società. Marietti 1991, 

s. 315-345; W. Waldstein, Teoria generale del diritto, Roma 2001.
56 J. Ratzinger, Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, s. 59.
57 J. Dupuis, The Kingdom of God and World Religions, „Journal of Theological Reflection” 51 

(1987), s. 530-544; idem, Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, Brescia 1997; 
C. Gnilka, La conversione della cultura antica vista dai Padri della Chiesa, „Cristianesimo 
nella storia” II (1990), s. 503-615; idem, Die Methode der Kirchenväter im Umgang mit der 
antiken Kultur, t. 2, Kultur und Conversion, Basel 1993.
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czymś ani łatwym, ani oczywistym, o czym świadczą znane z historii kontro-
wersje58. Przenikanie się, którego dobrym przykładem jest dzieło św. Augusty-
na, z rozbudzonymi przez lekturę Hortensjusza Cycerona pragnieniami i ich 
zaspokojeniem dzięki lekturze Biblii, początkowo ocenianej przez sławnego 
retora z Tagasty jako wyjątkowo barbarzyńska. Chrześcijaństwo i związana 
z nim prawda nigdy nie są czymś wyłącznie własnym, ale czymś przychodzącym 
z zewnątrz (Abraham zostawia swój dom i wychodzi – Rdz 12, 1-8). Spotyka nas 
coś – ktoś, a nie tylko uświadomiona nasza zdolność sama z siebie. Człowiek 
w tym sensie jest „pielgrzymem prawdy” (do prawdy)59. Poza tym dobrze jest 
pamiętać, że kultura helleńska nie zadowalała się mitologicznymi obrazami, ani 
swoimi cywilizacyjnymi osiągnięciami, o czym nieco zapominamy, lecz stawiała 
wyraźne pytanie o prawdę. Tym bardziej Biblia, która chce skonfrontować 
człowieka z prawdą, z której wprost bije przekonanie, że człowiek jest zdolny 
poznać prawdę – choć nie jest to proste – i posługuje się w tym celu kluczem 
chrystologicznym60.

Człowiek otwierając się na prawdę, przychodzącą do niego niejako z ze-
wnątrz, musi mieć również odwagę wejścia w wymiar tajemnicy. Podobnie jak 
prawda także od niego niezależna, ponieważ na pewno wciąż więcej jest szla-
ków przez człowieka jeszcze nierozpoznanych, niż dróg, które zdążył już dobrze 
wydeptać i zna na nich prawie każdy kamień; każde wzniesienie i każdy dół. 

Słowa klucze: natura, kultura, prawda, człowiek, osoba, tajemnica, naturalizm, 
idealizm, personalizm, antropocentryzm, biologiczny redukcjonizm, postmo-
dernizm, cywilizacja, gatunek, przyroda, tożsamość.
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ANTROPOLOGIA BENEDYKTA XVI 
NA TLE BŁĘDNYCH ANTROPOLOGII 

WSPÓŁCZESNYCH

ANTHROPOLOGY OF BENEDICT XVI AGAINST A BACKGROUND 
OF ERRONEOUS CONTEMPORARIES ANTHROPOLOGIES

Pope Benedict XVI in his speeches spoke up in weighty matters for humanity. 
Definitely presented the Catholic position and pointed out mistakes of false 
ideologies, especially concerning human being, his nature, vocation, the sense 
of life and conduct. Most of all he indicated the pernicious influence of such 
ideology on the conduct of man and society.

The chief defect of ideologies spread around today and at the same time 
their common denominator – according to the Pope – is the denial of the 
transcendent dimension of man, and even directly combating of what is the 
subject of a formal theological anthropology, that means the man’s relation 
with God. At the same time, the characteristic of theses ideologies is the fact 
that they want to be universal and want to form social life.

In this article, the author discusses these ideologies and shows what is con-
trary in them to the theological anthropology. The author also presents the 
characteristics of anthropology of Joseph Ratzinger – Benedict XVI as dialogical, 
relational, communional and integral.

Key words: anthropology, ideology, atheism, rationalism, nihilism, secularism, 
relativism.

Artykuł niniejszy składa się z dwóch części. W pierwszej zostały omówio-
ne współczesne ideologie, które przyjmują niepełny obraz człowieka i przez 
to głoszą fałszywe antropologie, a którym zdecydowanie przeciwstawiał się 
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Benedykt XVI w swych przemówieniach. Wytykał błędy dotyczące natury czło-
wieka, jego powołania, sensu życia, fundamentów postępowania. Wskazywał 
przede wszystkim na zgubny wpływ tych ideologii na postępowanie człowieka 
i społeczeństwa. 

Można już na wstępie powiedzieć, że głównym brakiem panujących dziś 
ideologii, a zarazem ich wspólnym mianownikiem jest – według niego – od-
mawianie człowiekowi wymiaru transcendentnego, a nawet wręcz zwalczanie 
tego, co stanowi przedmiot formalny antropologii teologicznej, czyli odniesienia 
człowieka do Boga. Ideologie te mają to do siebie, że chcą być powszechne 
i chcą kształtować życie społeczne.

Benedykt XVI upatruje źródło współczesnego niewłaściwego spojrzenia na 
świat i człowieka w ideologii Oświecenia. Oświecenie bowiem zabsolutyzowało 
rozum i odrzuciło prawdę objawioną. Podjął to następnie i kontynuował pozy-
tywizm redukując człowieka do płaszczyzny wyłącznie materialnej.

W związku z podobną wizją człowieka Europa przeżyła i przecierpiała 
straszliwe błędy jak: ograniczenia ideologiczne filozofii, nauki, a także wiary, 
nadużywanie religii i rozumu dla celów imperialnych, degradacja człowieka 
przez materializm teoretyczny i praktyczny czy wreszcie przekształcenie de-
generującej się tolerancji w indyferentyzm pozbawiony odniesień do wartości 
trwałych. Niezależnie od tych wypaczeń Europę charakteryzuje też skłonność 
do autokratyzmu, który wyróżnia ją w szerokiej panoramie kultur świata1.

Na szczęście – jak zauważa Benedykt – dziś upadają paradygmaty ideolo-
giczne, które w niedalekiej przeszłości uzurpowały sobie bycie „naukową” 
odpowiedzią na problemy społeczne, wskutek czego kwestia społeczna stawała 
się jednocześnie kwestią antropologiczną. Trzeba więc badać rzeczywistość we 
wszystkich jej aspektach, a więc również w aspekcie teologicznym, wychodząc 
ponad wszelki redukcjonizm ideologiczny lub życzenia utopijne; trzeba zarazem 
okazać się otwartym na każdy prawdziwy dialog i współpracę, pamiętając, że 
polityka powinna być złożoną równowagą pomiędzy ideałami a interesami. 
Nigdy jednak nie można zapominać, że wkład chrześcijan może okazać się 
decydujący tylko wtedy, gdy zrozumienie wiary stanie się zrozumieniem rze-
czywistości, kluczem osądu i przekształcenia2.

Papież przestrzegał w sposób szczególny, aby nie dać się zwieść owym szkodli-
wym ideologiom, „które chcą zmieniać świat według wizji czysto ludzkiej”3. Tym 
1 Por. Przemówienie do Władz i Korpusu Dyplomatycznego w Wiedniu, sala Hofburg, 

7.09.2007.
2 Por. Przemówienie do uczestników XXIV Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady 

Świeckich, 21.05.2010.
3 Por. Przemówienie do uczestników na spotkaniu zorganizowanym przez Papieską Radę 

„Cor Unum”, 11.11.2011.
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bardziej wierni nie powinni przyjmować tych ideologii, które są dzisiaj rozsie-
wane w świecie za swoje, gdyż grozi to utratą własnej tożsamości4. Innym razem 
zachęcał, by pracować dla dobra wspólnego tak, by się nie rozprzestrzeniały 
i nie umacniały ideologie, które mogą zaciemniać lub wprowadzać zamieszanie 
w świadomości – sumieniu i wprowadzać iluzoryczną wizję prawdy i dobra5.

Benedykt podkreślał, że nie należy zapominać, iż Kościół, który cierpi prze-
śladowania, z jakich wychodzi wciąż zwycięsko, jest gwarancją, że Bóg jest 
miłością i zarazem uobecnia miłość Boga do człowieka, a tym samym występuje 
przeciwko wszelkim ideologiom nienawiści i egoizmu6.

To wszystko jest przedmiotem pierwszej części artykułu. Natomiast w drugiej 
części została scharakteryzowana antropologia Josepha Ratzingera – Benedykta 
XVI i opisana jako antropologia dialogiczna, relacyjna, komunijna i integralna.

Antropologie nie do zaakceptowania przez chrześcijaństwo

Ateizm
Chodzi przede wszystkim o ateizm materialistyczny, który jest oczywiście 

zadeklarowanym wrogiem chrześcijaństwa. Wedle Benedykta – to właśnie 
materializm teoretyczny i praktyczny – dokonały w Europie zasadniczej degra-
dacji człowieka7. O ile panujący w krajach Europy Wschodniej ateizm niszczył 
nie tylko dusze ludzkie, ale i ziemię, o tyle bunt młodzieży pokolenia 1968 
roku na Zachodzie miał także na celu zniszczenie porządku budowanego po II 
wojnie światowej w oparciu o zasady chrześcijańskie, i wprowadzenie na jego 
miejsce porządku idealnego opartego na myśli marksistowskiej8, co okazało 
się wielką utopią. 

Najogólniej ujmując, mentalność materialistyczna w naszych czasach prze-
jawia się zwłaszcza w tym, że faworyzuje pogardę dla życia, co przyczynia się 
do zabijania dzieci poczętych9. Natomiast jej głównym megafonem są przede 

4 Por. Przemówienie do biskupów Konferencji Episkopatu Kanady – Québec, którzy przybyli 
z wizytą ad limina Apostolorum, 11.05.2006.

5 Por. Przemówienie do uczestników spotkania zorganizowanego przez Międzynarodową 
Demokrację Centrum oraz Demokrację Chrześcijańską, 21.09.2007.

6 Por. Przemówienie na placu Hiszpańskim w Rzymie, 8.12.2011.
7 Por. Przemówienie na spotkaniu ze światem naukowym w Pradze, 27.09.2009.
8 Por. Przemówienie na spotkaniu z duchowieństwem Diecezji Belluno-Feltre i Treviso, 

24.07.2007.
9 Por. Przemówienie na spotkaniu z Papieskim Instytutem Jana Pawła II dla studiów nad 

Małżeństwem i Rodziną na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, 5.04.2008.
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wszystkim mass media. Widzimy więc, jak ważne dla odnowy człowieka okazuje 
się czerpanie ze źródeł życia, jakim są Chrystus i Jego Ewangelia10.

Modnym dziś trendem wśród ateistów Zachodu wydaje się być tworzenie 
religii bez Boga, w myśl zasady: „Bóg nie – religia tak”. Dlatego mają się oni 
spotykać raz w tygodniu, np. w Londynie, Berlinie czy innych miastach Europy 
na rozważaniu słowa11. Znaliśmy dotychczas hasło: „Chrystus tak, Kościół nie”, 
a tu słyszymy coś zupełnie odwrotnego.

Agnostycyzm
Agnostycyzm z kolei redukuje ludzką inteligencję do prostego rozumu 

kalkulacyjnego i funkcjonalnego i w ten sposób dąży do zaciemnienia zmysłu 
religijnego wpisanego głęboko w naturę ludzką. Świat agnostyczny to świat, 
w którym Bóg nie wchodzi w grę i stąd dla tego świata życie według wymagań 
ewangelicznych, jak np. celibat, stanowi skandal, gdyż ukazuje, że Bóg bywa 
wówczas przeżywany jako prawdziwa i konkretna rzeczywistość. Ten świat 
agnostyczny stara się więc zupełnie wyeliminować perspektywę eschatologiczną 
z życia człowieka12.

Nihilizm
Wydawałoby się, że nihilizm wraz ze śmiercią Nietzschego i jego kontynu-

atorów przeszedł do lamusa, a tymczasem, wraz z przełomem lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku powrócił z nową siłą13, w postaci nazywanej postmoderni-
zmem. Jak wiadomo, nihilizm jest absolutyzacją nicości, a tym samym zażartym 
wrogiem bytu, a – co za tym idzie – wrogiem wszystkiego, co jest z bytem spo-
krewnione, czyli tego, co jest prawdziwe, dobre, piękne; w rezultacie okazuje 
się ostatecznie wrogiem sztuki, kultury, religii, instytucji, wartości, człowieka, 
Boga, języka, samego rozumu. Toteż niektórzy twierdzą, że w ogóle nie istnieje 
żadna prawda, otwierając w ten sposób drogę do uczynienia pojęć dobra i zła 
pustymi i dowolnymi14.

Współczesny nihilizm głosi więc coś, co jest absolutnie przeciwne Ewangelii 
Chrystusa, który powiedział „Prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Powiedział więc, 
że wolność uczyni was prawdziwymi. Postawa nihilistów wydaje się zatem 
10 Por. Przemówienie na spotkaniu z dziećmi pierwszokomunijnymi, 15.10.2005.
11 Por. czasopismo „Christ in der Gegenwart” nr 25, 22.06.2014.
12 Por. Przemówienie do uczestników spotkania Diecezji Rzymu, 5.06.2006; DC 1.
13 Por. Przemówienie na spotkaniu z duchowieństwem Diecezji Belluno-Feltre i Treviso, 

24.07.2007.
14 Por. Przemówienie na spotkaniu z młodzieżą na placu Yenne na Sardynii, 7.09.2008.
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absurdalna, gdyż ludzka myśl zawsze wyłania się z bytu (si fallor sum – Augu-
styn; cogito ergo sum – Kartezjusz), a nie z nicości. Pierwszą oznaką myśli nie 
jest zatem hermeneutyka nicości, ale właśnie bytu. Dopiero jeśli pozostanie 
się wiernym hermeneutyce bytu, można w ogóle mniej czy bardziej poważnie 
mówić o hermeneutyce nicości.

Ewolucjonizm ateistyczny
Benedykt XVI niejednokrotnie przeciwstawiał się dosłownej interpretacji 

opisów stworzenia, ale przeciwstawiał się także ewolucjonizmowi ateistyczne-
mu, który przyjmuje, że na początku był chaos, przypadkowość, samorozwój bez 
Przyczyny pierwszej. W wielu swych dziełach Papież uzasadnia, iż na początku 
było jednak Słowo, była Mądrość, która stworzyła świat i ta Mądrość objawiła 
się jako Miłość zarówno w stworzeniu, jak i jeszcze bardziej w Zbawieniu.

Twierdzenie, że u podstaw wszechświata i jego rozwoju leży opatrznościo-
wa mądrość Stwórcy, wcale przy tym nie oznacza, iż stworzenie ma dotyczyć 
jedynie początków historii świata i życia15. Raczej implikuje ono, że Stwórca 
nie tylko zapoczątkowuje ów rozwój, ale też wspiera go, umacnia i nieustannie 
podtrzymuje.

Przyroda jest księgą, której historię, ewolucję, a także „pismo” i znaczenie 
„odczytujemy” z punktu widzenia różnych nauk, zawsze zakładając początkową 
obecność Autora, który w niej pragnął się objawić. Obraz ten pomaga nam 
także zrozumieć, że świat wcale nie powstał z chaosu, lecz raczej przypomina 
uporządkowaną księgę, jaką stanowi wszechświat. Pomimo obecności tego, 
co irracjonalne, chaotyczne i destrukcyjne w długim procesie przemian za-
chodzących we wszechświecie, materia jako taka jest „czytelna”. Ma swoją 
„matematykę”. Dlatego ludzki umysł może zgłębiać nie tylko „kosmografię”, 
badającą wymierne zjawiska, lecz także „kosmologię” , która poznaje dostrze-
galną wewnętrzną logikę wszechświata.

Już samo rozróżnienie między prostym bytem żyjącym a bytem duchowym, 
który jest capax Dei, wskazuje na istnienie duszy rozumnej u wolnego trans-
cendentnego podmiotu. Z kolei dzięki naukom przyrodniczym o wiele lepiej 
możemy zrozumieć wyjątkowy charakter miejsca ludzkości we wszechświecie.

Racjonalizm
Racjonalizm naszych czasów nie ma nic wspólnego z racjonalnością wia-

ry, choć rości sobie pretensje do tego, by posiadać ostateczną racjonalność 

15 Por. Przemówienie do uczestników Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, 31.10.2008, 
L’Osservatore Romano, Pol. 1(2009), s. 40-41
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i zakłada, że tylko on jest w stopniu ostatecznym racjonalny16. Tymczasem racjo-
nalizm postoświeceniowy podąża za racjonalnością fałszywie wolną i oderwaną 
od wszelkich odniesień religijnych17. Wywodzi się bowiem z pewnego rodzaju 
„pychy” rozumu – stworzonego zresztą i umiłowanego przez Boga – rozumu, 
który uważa, że sam sobie wystarcza oraz który zamyka się na kontemplację 
i poszukiwanie Prawdy, jaka go przewyższa. Oświecenie wynosi więc – co 
prawda – światło rozumu, ale tak naprawdę to je zubaża. Ponieważ próbuje 
zastąpić światło wiary i światło Boga radykalnie mniejszym światłem rozumu18.

W naszych czasach przeważa przekonanie, że racjonalne, czyli to, co po-
chodzi od rozumu, może być tylko to, co jest policzalne. Inne zaś kwestie, 
takie jak obiektywizm prawdy czy zasad moralnych, nie zależą od rozumu 
wspólnego, ponieważ są nieweryfikowalne, lub, jak się mówi, nie pochodzą 
od rozumu. Przypomina się tutaj uwaga Waltera Kaspera, który powiedział 
o człowieku współczesnym, że przyjmuje on za prawdę tylko to, co pochodzi od 
niego samego, ale nigdy to, co pochodzi spoza niego, od innych czy od Boga. 
Zgodnie z tą obserwacją jedynym kryterium moralności jak i religii miałby być 
podmiot, świadomość subiektywna, która nie uznaje żadnych innych instancji. 
Ostatecznie tylko podmiot ze swymi uczuciami, doświadczeniami, ewentu-
alnymi kryteriami, które sam wypracował, miałby decydować o tym, co jest 
racjonalne. Niestety w ten sposób rozumiany podmiot staje się rzeczywistością 
wyizolowaną i stąd codziennie zmienia parametry, wedle których dokonuje 
następnie różnych ocen.

Natomiast w tradycji chrześcijańskiej coscienza oznacza con-scientia, czyli 
mniej więcej to, że nasz byt jest otwarty, może słuchać głosu samego Bytu, głosu 
Boga. A zatem głos wielkich wartości wpisany w nasz byt i wielkość człowieka 
polega na tym, że nie zamyka się w samym sobie, nie jest zredukowany do bycia 
rzeczą materialną, obliczalną, lecz odznacza się otwartością na sprawy istotne, 
że ma możliwość słuchania. W głębi naszego bytu możemy bowiem usłyszeć nie 
tylko wołanie swych chwilowych potrzeb, nie tylko tych, które dotyczą spraw 
materialnych, lecz usłyszeć nawet głos Boga, Stwórcy samego i w ten sposób 
rozpoznać, co jest dobre, a co złe. Oczywiście ta zdolność winna być rozwijana19.

16 Por. Przemówienie do Kurii Rzymskiej z okazji składania życzeń Bożonarodzeniowych, 
21.12.2007.

17 Por. Przemówienie do uczestników Zgromadzenia Plenarnego Kongregacji Wychowania 
Katolickiego, 21.01.2008.

18 Przemówienie do uczestników Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady Kultury, 
8.03.2008.

19 Przemówienie na spotkaniu z duchowieństwem Diecezji Belluno-Feltre i Treviso, 
24.07.2007.
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Racjonalistyczna kultura Europy nie liczy się z historią i bogactwem histo-
rii, ani z bogactwem zróżnicowania historycznego. Papież nazywa ten racjo-
nalizm abstrakcyjnym, gdyż ignoruje on historyczność naszych kultur i ich 
różnorodność, która jest naszym bogactwem. Ponadto, kieruje się zbyt silnym 
biurokratyzmem centralistycznym20 – Papieżowi chodzi tu o biurokratyzm Unii 
Europejskiej.

Wobec idei oświeceniowych – jak proponuje Benedykt XVI – wspólnota 
wiernych winna przyjmować dwojaką postawę: z jednej strony przeciwstawiać 
się dyktaturze rozumu pozytywistycznego, który wyklucza Boga z życia wspól-
noty i rozporządzeń publicznych, pozbawiając w ten sposób człowieka specy-
ficznych dla niego kryteriów oceny. Z drugiej zaś strony, akceptować prawdziwe 
zdobycze Oświecenia, takie jak prawa człowieka, a zwłaszcza wolność wiary 
i jej praktykowania21.

Sekularyzacja – sekularyzm
Źródeł współczesnego sekularyzmu – upatruje Benedykt XVI – także w ide-

ologii Oświecenia, toteż uważa, że dzisiejsze społeczności charakteryzują się 
ideologią sekularystyczną postoświeceniową22.

Kolejnym źródłem sekularyzmu, a równocześnie kontynuacją idei oświece-
niowych był – według niego – scjentyzm pozytywistyczny – to znaczy kultura 
– nawet jeśli nie zawsze przesądnie zwrócona przeciwko chrześcijaństwu – to 
na pewno tendencyjnie zamknięta na Boga i Jego prawo moralne23. 

Niektórzy dopatrują się wreszcie jednej z głównych przyczyn sekularyzacji 
i materializmu w postępie wiedzy i współczesnej technologii. Tymczasem – na-
leży od razu zaznaczyć – konflikt pomiędzy nauką a wiarą nadprzyrodzoną nie 
istnieje, gdyż świat powierzył człowiekowi nie kto inny jak Stwórca24.

Co stanowi istotę sekularyzmu? Na czym polega sekularyzacja w rozumie-
niu Benedykta XVI? Otóż przypomina on, że sekularyzm kwestionuje samą 
możliwość Objawienia Bożego, a więc nadprzyrodzone pochodzenie wiary 
chrześcijańskiej. Czyni to poprzez modne sposoby myślenia szeroko obecnego 

20 Por. Wywiad udzielony dziennikarzom w drodze do Chorwacji, 4.06.2011.
21 Por. Przemówienie do Kurii Rzymskiej z okazji złożenia życzeń Bożonarodzeniowych, 

22.12.2006.
22 Por. J. Warzeszak, Sekularyzacja wyzwaniem dla ludzi wierzących w ujęciu Benedykta XVI, 

WST 26/1/2013, s. 331-344.
23 Por. Przemówienie do pisarzy kolegium czasopisma „La civiltà Cattolica”, 17.02.2006.
24 Por. Przemówienie do uczestników Zebrania Plenarnego Papieskiej Akademii Nauk, 

6.11.2006.
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w środowiskach uniwersyteckich, w mass mediach i w opinii publicznej25. Se-
kularyzm odrzuca wprost prawdę transcendentną, prawdę o Bogu, spycha to, 
co transcendentne oraz sacrum na margines życia i przyćmiewa samo źródło 
komunii i jedności w świecie26.

Odrzucając związek rzeczywistości ziemskich z ich Stwórcą, sekularyzm od-
rzuca również szacunek dla transcendentnej godności człowieka i szacunek dla 
jego życia27. Bowiem sekularyzacja nie tylko zmierza do oderwania człowieka 
od Boga i Jego planu, ale kończy się zanegowaniem samej godności ludzkiej, 
a w perspektywie ukazuje społeczeństwo regulowane jedynie przez egoistycznie 
rozumiane interesy28. Kiedy kultura usiłuje znieść wymiar ostatecznego mi-
sterium i zamknąć drzwi prowadzące do transcendentnej prawdy, to w sposób 
nieunikniony zubaża się i, co więcej, zostaje wystawiona na pastwę – jak to 
podkreślał Jan Paweł II – redukcjonistycznego i totalitarystycznego odczytania 
osoby ludzkiej i natury społeczeństwa29.

Znamienne dla naszych czasów są próby usunięcia Boga i nauczania Ko-
ścioła z horyzontu życia, ale skutkiem tego szerzą się: zwątpienie, sceptycyzm 
i obojętność. Usiłuje się nawet wyeliminować wszelkie przejawy społeczne 
i symboliczne wiary chrześcijańskiej30.

Stąd dzisiaj sekularyzm okazuje się przede wszystkim zjawiskiem społecznym. 
Nie jest też fenomenem jednorodnym, lecz pomieszanym. Trudno byłoby nawet 
trafnie określić, w jakim stopniu społeczeństwo danego kraju zostało zsekula-
ryzowane, a w jakim nie. Twierdzić, że mamy do czynienia tylko z sekularyzacją 
i niczym więcej, byłoby interpretacją ideologiczną. Może nawet każdy chrze-
ścijanin winien się zastanowić, w jakim stopniu sam uległ sekularyzacji. Bywa 
bowiem sekularyzacja tak świadoma jak i nieświadoma, tj. samosekularyzacja.

25 Por. Przemówienie na spotkaniu ekumenicznym w kościele św. Józefa w Nowym Jorku, 
18.04.2008.

26 Por. Przemówienie do biskupów Hong Kongu i Macao przybyłych z wizytą „ad limina 
Apostolorum”, 27.06.2008.

27 Por. Przemówienie do uczestników XX Konferencji Międzynarodowej zorganizowanej przez 
Papieską Radę do spraw Duszpasterstwa Zdrowia na temat „genom ludzki”, 19.11.2005.

28 Por. Wywiad udzielony dziennikarzom w czasie lotu do Portugalii, 11.05.2010.
29 Por. Przemówienie do biskupów USA przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum, 

19.01.2012.
30 Por. Orędzie na Dzień Uchodźcy 2012, s. 111.
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Indyferentyzm
Indyferencja – to inaczej obojętność wobec prawdy31. W Europie dokonało 

się swoiste zwyrodnienie tolerancji, która wskutek tego przyjęła postać indy-
ferentyzmu pozbawionego jakichkolwiek odniesień do wartości trwałych32. 
Oznacza to w rezultacie również pogardę dla niezniszczalnej wartości życia33.

Redukcjonizm
Dzieckiem sekularyzmu jest z kolei redukcjonizm. Dotyczy on zrozumienia 

osoby ludzkiej. W ujęciu redukcjonistycznym osoba zostaje pozbawiona posza-
nowania dla jej duchowego wymiaru. Ujęcie redukcjonistyczne pozostaje więc 
niejednokrotnie wrogie wobec rodziny, przeciwstawiając sobie małżonków lub 
przeciwstawiając matkę mającemu się urodzić dziecku34.

Dzisiaj mamy do czynienia najczęściej z tzw. redukcjonizmem genetycznym. 
Zakłada on fałszywą antropologię, ponieważ „prowadzi do klasyfikowania ludzi 
wyłącznie na podstawie informacji genetycznych i ich interakcji z otoczenie-
m”35. Tymczasem człowiek jest „zawsze czymś więcej niż tym, co składa się 
na jego ciało; jest w nim bowiem moc myśli, stale dążącej do prawdy o sobie 
i świecie”36. Papież cytuje tu Blaise Pascala37, który napisał, że człowiek jest 
czymś szlachetniejszym niż to, co go zabija, ponieważ wie, że umiera i zna 
przewagę, którą wszechświat ma nad nim.

Fałszywą antropologię zakłada też – można by ją tak nazwać – neoeugenika. 
Ta dawna przyczyniała się przed laty do powstawania niesłychanych dyskry-
minacji i wielkiej przemocy; była też przyczyną wielu upokorzeń i ogromu 

31 Por. Przemówienie na spotkaniu ekumenicznym w Kolonii, 19.08.2005. Warto tu 
wspomnieć, że kard. Dominik Duka z Pragi w dniu 16.03.2015 w czasie wręczenia mu 
doktoratu honoris causa przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie w swym wy-
kładzie podkreślił, iż to nie tyle sekularyzm jest cechą społeczeństwa czeskiego, co raczej 
indyferentyzm, przejawiający się w obojętności na sprawy religijne.

32 Por. Przemówienie na spotkaniu z władzami oraz Korpusem Dyplomatycznym w Wiedniu, 
sala Hofburg, 7.09.2007.

33 Por. Przemówienie do biskupów Meksyku przybyłych z wizytą ad limina Apostolorum, 
15.09.2005.

34 Por. Przemówienie do biskupów Konferencji Episkopatu Białorusi przybyłych z wizytą ad 
limina Apostolorum, 17.12.2009.

35 Przemówienie do uczestników Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, L’Osservatore 
Romano, nr 4/2009, 31-32.

36 Ibidem.
37 Pascal, Myśli 347, s. 7, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1999.
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ludzkich cierpień, a jej formalną dezaprobatę wyraziła Powszechna Deklaracja 
Praw Człowieka z 1948 roku.

Obecna natomiast „stawia na zdolność działania, skuteczność, perfekcję 
i urodę fizyczną, kosztem innych wartości”. Wskutek tego osłabia szacunek, na-
leżny każdej istocie ludzkiej, zwłaszcza gdy jest obciążona wadami rozwojowymi 
lub chorobą genetyczną, która może ujawnić się w ciągu jej życia. Stąd uznaje 
się życie takich dzieci za niegodne przeżycia już od chwili poczęcia. Dyskrymi-
nowanie ludzi ze względu na rzeczywiste lub domniemane czynniki genetyczne 
stanowi w istocie zamach na całą ludzkość. Papież z naciskiem powtarza, że 
wszystkie istoty ludzkie mają tę samą godność, ze względu na sam fakt przyjścia 
na świat. „Współczesna eugenika posuwa się – zaś – do selekcji i odrzucenia 
życia w imię abstrakcyjnego ideału zdrowia i doskonałości fizycznej”38.

Relatywizm
Czym jest relatywizm? Krótką definicję relatywizmu podał Benedykt XVI 

w orędziu na Światowy Dzień Młodzieży z 6 sierpnia 2011 roku. Napisał tam: 
„Szerzy się relatywizm, według którego wszystko jest tak samo ważne i który 
głosi, że nie istnieje żadna obiektywna prawda, ani żaden absolutny punkt 
odniesienia”39. Otóż ten relatywizm kwestionuje dwie podstawowe sprawy: 
obiektywizm prawdy wraz z możliwością dojścia do jej obiektywnego poznania 
oraz nienaruszalność zasad moralnych40.

W swoich przemówieniach Papież ukazuje, jak ów relatywizm podważający 
obiektywną prawdę i wszelkie zasady etyczne, wywiera zgubny wpływ na różne 
obszary współczesnego życia: na kulturę, na uprawianie polityki, na życie spo-
łeczne, rodzinne, na sferę wychowania, na środowiska akademickie, na środki 
przekazu, a nawet na sferę religijną. Relatywizm może mieć różne stopnie 
intensywności. Bywa nawet podświadomy, gdy ludzie nie w pełni świadomie 
akceptują tezy głoszone przez relatywistów.

38 Por. Przemówienie do uczestników Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, L’Osse-
rvatore Romano, Pol. 4/2009, 31-32

39 Orędzie z okazji XXVI Światowego Dnia Młodzieży – Madryt 2011, Watykan 6.08.2011.
40 Por. J. Warzeszak, „Dyktatura” relatywizmu w ujęciu Benedykta XVI, WST 24/2011,s. 291-322.
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Doszło do tego, że Papież mówi wręcz o zalewie relatywizmu41, czy o domina-
cji relatywizmu42, a nawet o „dyktaturze relatywizmu”43 i tyranii relatywizmu44. 
Warto przy tym zwrócić uwagę, że używa tego określenia w cudzysłowie. Chodzi 
mu bowiem o dyktaturę duchową, czy intelektualną, a nie polityczną45. Mówi 
też o „cynizmie relatywistycznym, który wszystkie instancje prawdy i piękna 
regularnie odrzuca lub ignoruje”46.

Widzimy zatem, że nauki eksperymentalne, które ograniczają pojęcie prawdy 
jedynie do swej dziedziny, odmawiają tym samym prawa bytu prawdzie dotyczą-
cej istnienia Boga, a następnie transcendentnego wymiaru człowieka. Jak z tego 
wynika – relatywizacja prawdy polega na pomijaniu jej pełnego horyzontu, 
a więc przede wszystkim prawdy dotyczącej Boga i człowieka47. Sekularyzacja, 
która zmierza do wyrugowania Boga z ludzkiej świadomości, przedstawia świat 
jako dzieło człowiecze, w realizacji którego Bóg wydaje się być po prostu zbędny, 
a nawet temu dziełu obcy. W związku z tym dokonuje się redukcji człowieka, 
polegającej na tym, że uważa się go za prosty produkt natury, pozbawiony 
wymiaru transcendentnego i traktuje jak każde inne zwierzę. 

Tylko Bóg jest transcendentnym gwarantem prawdy, którą objawia. Jeśli od-
rzuci się Boga, wówczas prawda może się oprzeć wyłącznie na ludzkim rozumie, 
a przez to relatywizuje się, to znaczy, że za prawdę można wtedy uznać tylko 
to, co wydaje się być słuszne lub wygodne dla konkretnego człowieka. Zostaje 
jej bowiem odebrany wymiar obiektywności i powszechności. Kiedy człowiek 
nie uznaje niczego, co byłoby od niego większe, co by go przerastało jako coś 
ostatecznego, wówczas ostatecznym kryterium staje się wyłącznie własne „ja” 
i możliwość zaspokojenia swych najbardziej osobistych pragnień. W społeczno-
ści, która nie uznaje prawdy obiektywnej i niepodważalnej, w której uważa się, 

41 Katecheza w czasie audiencji generalnej, 22.09.2010.
42 Por. Przemówienie na otwarcie sympozjum Kościoła Diecezji Rzymskiej na temat rodziny 

i wspólnoty chrześcijańskiej, 6.06.2005.
43 Por. Missa pro eligendo Romano Pontifice, 19.04.2005. Papież wspomina o tym w katechezie 

o św. Janie z Salisbury, 12.10.2010. 
44 Por. Przemówienie do nowego ambasadora Księstwa Andory przy Stolicy Apostolskiej, 

1.12.2005.
45 Por. I. Smentek, Wymagania wobec kapłanów w niełatwym kontekście współczesności na 

podstawie wypowiedzi Benedykta XVI związanych z Rokiem Kapłańskim, WST 23/1 (2010) 
s. 145.

46 Przemówienie do uczestników spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę Społecz-
nych Środków Przekazu, 23.05.2008.

47 Por. Przemówienie w czasie czuwania z młodzieżą na hipodromie Randwick w Sydney, 
19.07.2008.
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że niebezpiecznie jest mówić o prawdzie, a tego, kto mówi o prawdzie posądza 
się od razu o autorytaryzm, zaczyna brakować światła prawdy i powstaje zamęt.

Relatywizm moralny nie uznaje niczego – a to jest sprzeczne z naturą ludzką 
– za definitywne i ostateczne. Dla kultury zrelatywizowanej ważne pozostaje 
bowiem tylko to, czego można doświadczyć i co można obliczyć, a wolność 
indywidualna, zresztą źle rozumiana – jako niczym nieograniczona autonomia 
– zostaje podniesiona do wartości najwyższej, której wszystkie inne wartości 
mają być podporządkowane48.

Można by więc zapytać: co w tej sytuacji proponuje Papież? W jaki sposób 
mają się relatywizmowi przeciwstawiać ludzie wierzący? Otóż Benedykt XVI 
proponuje przede wszystkim, aby przywrócić świadomość, że w naturę każdego 
człowieka zostało wpisane prawo naturalne i że stanowi ono podstawę budo-
wania relacji międzyludzkich w zróżnicowanym pod względem kultury, religii, 
poglądów politycznych i społecznych świecie. Prawo naturalne w pewien sposób 
uczestniczy w wiecznym prawie Boga, a jak świadczy o tym Boże Objawienie49, 
uzasadnia i naświetla podstawy etyki uniwersalnej. Prawo naturalne jest normą, 
której fundament tkwi w naturze człowieka; nie jest czymś narzuconym sumie-
niu z zewnątrz. Stanowi zatem podstawę, na której można oprzeć i rozpocząć 
dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli oraz każdą społecznością cywilną i re-
ligijną50. Otóż to prawo naturalne, wpisane w naturę człowieka przez Stwórcę 
i chroniące jego godność i równość w porządku społecznym, nie może zostać 
podważone przez żadnych ustawodawców świeckich. Prawo naturalne jest więc 
prawdziwą gwarancją udzieloną każdemu z nas, że będzie mógł żyć w sposób 
wolny i że będzie szanowany w swej godności oraz chroniony przed każdą 
manipulacją ideologiczną oraz przed wszelką dowolnością – arbitralnością, 
a także przed nadużyciem ze strony kogoś silniejszego. Toteż przeciwko ponie-
chaniu obowiązywalności prawa naturalnego, które stanowi bardziej wyraz 
kryzysu cywilizacji ogólnoludzkiej, niż chrześcijańskiej, winni się zmobilizować 
wszyscy chrześcijanie, wszyscy ludzie dobrej woli, również członkowie innych 
religii. Bowiem od uznania i zachowania tego prawa zależy nie tylko rozwój 
pojedynczych osób, ale także autentyczny postęp całej społeczności, gdyż może 
on dokonywać się tylko w zgodności z czystym, uczciwym rozumem, który jest 
uczestnictwem w Rozumie wiecznym Boga.

W obliczu zalewu relatywizmu Papież zachęca, by katolicy nieustannie 
pogłębiali znajomość swej wiary, gdyż ci, którzy posiadają niski poziom wiedzy 

48 Por. Przemówienie do uczestników IV Zgromadzenia Narodowego Kościoła Włoch 
w Weronie, 19.10.2006.

49 Por. KKK 1955.
50 Por. Przemówienie do członków Komisji Teologicznej Międzynarodowej, 5.10.2007.
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religijnej, mają też nierzadko wiarę kruchą i chwiejną. I nawet jeśli odziedzi-
czyli wiarę żywą, to nie będą jednak w stanie oprzeć się agresywnym atakom 
agnostycyzmu, relatywizmu i sekularyzmu51.

Ideologia gender
Benedykt XVI nie omieszkał też przeciwstawić się fałszywej antropologii, 

na jakiej zasadza się ideologia gender. Uczynił to zwłaszcza w przemówieniu 
Bożonarodzeniowym skierowanym do pracowników Kurii Rzymskiej podsu-
mowującym rok 201252. Nawiązał tam do traktatu wielkiego rabina Francji 
Gilles Bernheima, który wskazuje, iż źródłem kryzysu rodziny jest wizja tego, 
co naprawdę znaczy być człowiekiem. Przypomina on filozofię seksualności, 
wyrażoną przez Simone de Beauvoir, że „nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią 
staje” i zauważa, że o ile dotychczas o płci człowieka decydowało społeczeństwo, 
to teraz każdy powinien decydować o niej autonomicznie. 

Otóż ideologia ta zaprzecza przede wszystkim prawdzie objawionej, że to 
Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, a twierdzi, że płeć osoby okre-
ślało dotychczas społeczeństwo; teraz – co więcej – każdy ma decydować 
o niej sam. W ten sposób jednak człowiek zaczyna kwestionować, że natura 
jego cielesności, charakteryzująca go jako istotę ludzką, została już uprzednio 
ukonstytuowana. Zaprzecza więc swojej własnej naturze; chce sam ją stwarzać, 
gdy tymczasem została mu taka a nie inna udzielona przez Stwórcę. Wedle tej 
koncepcji musiałby więc najpierw zaistnieć jakiś człowiek abstrakcyjny, który 
następnie wybierałby sobie w sposób autonomiczny jakąś swoją naturę. Jak 
widać – mielibyśmy tu do czynienia z niewątpliwym manipulowaniem naturą, 
skądinąd tak bardzo potępianym w odniesieniu do środowiska. Dlaczego więc 
podobna manipulacja w odniesieniu do siebie samego – tj. do człowieka – 
miałaby stać się jego podstawowym wyborem?53.

Indywidualizm
Sekularyzm zepchnąwszy transcendencję i poczucie sacrum na margines 

i wykluczywszy tym samym źródło harmonii i jedności we wszechświecie do-
prowadził do dominacji indywidualizmu, który skłania ludzi do tego, by byli 

51 Por. Przemówienie w czasie nieszporów sprawowanych z biskupami Brazylii w Sao Paulo, 
11.05.2007.

52 Por. Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z kardynałami oraz pracownikami 
Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu, 21.12.2012.

53 Por. J. Królikowski, Natura czy kultura, czyli o co toczy się walka w dyskusji o gender?, 
Tarnów 2014.
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dla siebie jedyną normą54. Jednymi z jego skrajnych form są indywidualizm 
utylitarystyczny oraz hedonistyczny. Rozprzestrzenianie się tego ostatniego 
w połączeniu z relatywizmem kulturowym osłabia demokrację i faworyzuje 
panowanie władzy silnych55. 

Przed indywidualizmem Papież przestrzegał mówiąc o eutanazji, gdyż – jego 
zdaniem – indywidualistyczne egzaltowanie się autonomią prowadzi do niere-
alistycznego i z pewnością zubożonego odczytywania rzeczywistości ludzkiej56.

Indywidualizm wyrastający z sekularyzacji i sekularyzmu dał o sobie w sposób 
szczególny znać podczas kryzysu finansowego, jaki świat przeżywa poczyna-
jąc od 2008 roku. Bowiem właśnie wówczas uwidocznił się wyolbrzymiony 
indywidualizm, który stawia – przede wszystkim – na nieograniczone niczym 
poszukiwanie osobistego zysku, wykluczające inne dobra57.

Wyzwanie, jakie nam narzuca naznaczona indywidualizmem kultura współ-
czesna, wyzwanie, które faworyzuje wizję życia bez zobowiązań i nieustanne po-
szukiwanie przestrzeni prywatnych, domaga się przekonującego, autentycznego, 
zaangażowanego świadectwa i działania na rzecz promocji fundamentalnych 
wartości moralnych, które stanowią korzeń życia społecznego i tożsamości 
starego kontynentu58. Negatywne aspekty tego zjawiska kulturowego wzywają 
do zwiększonego wysiłku skupionego na podtrzymywaniu „duszy duchowej 
i moralnej narodów”59.

Wiara poucza nas, że człowiek jest bytem powołanym do życia w relacji i że 
„ja” może odnaleźć samo siebie wychodząc właśnie od „Ty”, które je akceptuje 
i miłuje. I tym „Ty” jest przede wszystkim Bóg, jedyny, który może dać człowie-
kowi nieuwarunkowaną akceptację i nieskończoną miłość; są też inni – bliźni. 
Odkrycie tej relacyjności, jako elementu konstytutywnego własnej egzystencji, 
jest pierwszym krokiem ku temu, aby uczynić życie społeczne bardziej ludzkim. 
Również rozmaite instytucje winny dawać wyraz przeświadczeniu, że w wielkim 

54 Por. Przemówienie do zakonników, zakonnic i członków Instytutów Świeckich oraz 
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Diecezji Rzymu, 10.12.2005.

55 Por. Przemówienie do XXIV Plenarnego Zgromadzenia Papieskiej Rady Świeckich, 
21.05.2010.

56 Por. Przemówienie do uczestników 110. Kongresu Narodowego Włoskiego Stowarzyszenia 
Chirurgii, 20.10.2008.

57 Por. Caritas in veritate (dalej: CV) 42; 2.11.2009.
58 Por. Przemówienie na lotnisku w Zagrzebiu, 4.06.2011.
59 Por. Przemówienie do biskupów Hong Kongu i Makao przybyłych z wizytą ad limina 

Apostolorum, 27.06.2008.
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organizmie społecznym ważny i potrzebny jest każdy człowiek, podobnie jak 
potrzebne są poszczególne członki ludzkiego ciała60. 

Benedykt XVI wielokrotnie w swych przemówieniach podkreślał, że nie-
wiara, ateizm, grzech dzielą i rozpraszają, przeciwstawiając jednych drugim, 
rodzą egoizm, indywidualizm61. Natomiast wiara ma to do siebie, że jedno-
czy, że buduje wspólnotę, dzięki Duchowi Świętemu, który tego dokonuje. 
Papież był przy tym przekonany, że ludzie nie osiągają jedności i pojednania 
wyłącznie własnym wysiłkiem. Bo to Bóg stworzył ludzi, aby byli nawzajem na 
siebie otwarci (Rdz 2, 24) i tylko w Bogu i w Jego Kościele można odnaleźć tę 
poszukiwaną jedność. 

Jeśli brakuje daru jedności w Duchu Świętym, podziały ludzkości stają się 
nieuniknione62. „Komunia” jest zaiste dobrą nowiną, jest lekarstwem udzielo-
nym ludziom przez Pana na samotność, która dziś dręczy wszystkich, cennym 
darem, który sprawia, że czujemy się przyjęci i umiłowani w Bogu, w jedności 
Jego ludu zjednoczonego w imię Trójcy; jest światłem, które sprawia, że Kościół 
jaśnieje jako wzniosły znak pośród narodów (1 J 1, 6n). Kościół ukazuje się jako 
taki, pomimo ludzkich słabości, które należą do jego fizjonomii historycznej, 
ukazuje się jako cudowny organizm miłości, powołany do tego, by aż po kres 
czasów przybliżał Chrystusa każdemu człowiekowi, który naprawdę chce Go 
spotkać. 

Utylitaryzm
Współcześnie szerzy się również utylitarystyczna wizja edukacji, także na 

uniwersytetach. Polega ona na tym, że bezpośrednia korzyść indywidualna 
i społeczna oraz pragmatyzm stają się zasadniczym kryterium edukacji. Jednak 
podobne ukierunkowanie studiów może doprowadzić do dramatycznych strat, 
które będą wyrażać się bezgranicznymi nadużyciami nauki aż do totalitaryzmu 
politycznego włącznie. Przy czym ten ostatni będzie chciał kształcić ludzi tylko 
po to, by ich sobie całkowicie podporządkować63.

60 Por. Przemówienie do członków Zarządu Rzymu, Prowincji i Regionu, 12.01.2012.
61 Por. np. przemówienie w czasie spotkania z młodzieżą w Mediolanie na placu św. Karola, 

2.05.2010.
62 Por. Katecheza wygłoszona w czasie audiencji generalnej, 29.03.2006.
63 Por. Przemówienie na spotkaniu z młodymi nauczycielami uniwersyteckimi w Madrycie, 

19.08.2011.
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Egoizm
Papież powiedział, że świat, w którym nie ma Boga, staje się światem ar-

bitralności i egoizmu64. A egoizm to skłonność do zamykania się w sobie65. 
Kiedy on góruje, wówczas perspektywą na przyszłość okazuje się społeczeństwo 
regulowane wyłącznie przez interesy egoistyczne66.

Papież ukazał też źródło egoistycznej postawy człowieka. A jest nim grzech 
pierworodny. To po grzechu pierworodnym człowiek zapragnął posiadać je-
dynie siebie samego, zapragnął mieć życie dla siebie, nie chciał już dzielić się 
swoim życiem z nikim innym. To, co miał, chciał zachować jedynie dla siebie. 
Jednak taka mentalność, która przyjmuje, że nie warto dawać – warto nato-
miast posiadać, nie jest w stanie zafascynować się żadnymi wielkimi ideami. 
Przeżyć braterstwo i osiągnąć odnowę duchową można jedynie dzięki miłości 
i znajomości Boga, który nas kocha, który nam się udziela i obdarowuje nas 
dobrami naturalnymi i nadprzyrodzonymi, bo to wszystko domaga się wyrze-
czeń, wyjścia poza egoizm, bycia dla drugiego człowieka. Stąd nieodzowna jest 
formacja w kierunku braterskiej komunii.

Konsumizm i hedonizm
Benedykt XVI zauważa, że kultura konsumistyczna zafałszowuje do pew-

nego stopnia nasze życie uwodząc nas swoim relatywizmem i permisywizmem, 
które wydają się pozwalać na wszystko, a w rzeczywistości czynią nas pusty-
mi67. Przypomina też, że dobro człowieka nie sprowadza się do coraz bardziej 
nieograniczonego konsumowania i do nieograniczonej akumulacji dóbr, które 
zresztą pozostają zarezerwowane dla nielicznych, a proponowane jako wzorce 
dla szerokich mas. Tak więc zarówno konsumizm jak i permisywizm prowadzą 
nieuchronnie do zaniedbywania ubogich, dlatego – w jego przekonaniu – trzeba 
wyrabiać w sobie poczucie braterstwa i solidarności68.

Z konsumizmem z kolei wiąże się ściśle hedonizm. Żyjemy bowiem niestety 
w kontekście kulturowym naznaczonym z jednej strony przez mentalność 

64 Por. Przemówienie na spotkaniu z klerem diecezji Belluno-Feltre i Treviso, 24.07.2007.
65 Por. Przemówienie do pracowników Kurii Rzymskiej w czasie składania życzeń Bożona-

rodzeniowych, 22.12.2011.
66 Por. Wywiad udzielony dziennikarzom w czasie lotu do Portugalii, 11.05.2010.
67 Przemówienie do uczestników Zebrania Plenarnego Rady Społecznych Środków Przekazu, 

17.03.2006.
68 Por. Przemówienie do biskupów Konferencji Episkopatu Gabonu przybyłych z wizytą ad 

limina Apostolorum, 26.10.2007.
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hedonistyczną, która wyraża się pogonią za pieniądzem po to, żeby używać69, 
z drugiej zaś przez mentalność relatywistyczną, która z kolei dąży do skreślenia 
Boga z horyzontu życia. Podobna mentalność nie sprzyja przy tym nabyciu 
jasnego obrazu wartości i ich odniesienia do Boga; nie pomaga więc w roz-
różnianiu dobra od zła oraz w dojrzewaniu właściwej świadomości grzechu70.

W obecnej sytuacji zatem nie tylko religie winny podkreślać i bronić prymatu 
człowieka i ludzkiego ducha. Powinno czynić to również i państwo. Wysiłki 
zmierzające do budowania dobrobytu nie mogą bowiem zwalniać od nawracania 
człowieka ku dobru i prawdzie oraz przekształcania obecnego modelu rozwoju 
społeczeństw. Kościół proponuje, byśmy odkrywali i przeżywali tę głęboką 
przemianę oraz ukierunkowywali ją na integralny rozwój osoby ludzkiej71.

Błędne antropologie niektórych religii
Do fałszywych antropologii odwołują się – podkreśla Benedykt XVI – 

również niektóre religie. Niestety ich antropologie wywierają duży wpływ na 
dzisiejsze społeczeństwa, a ich błąd polega na tym, że nie włączają człowieka 
we wspólnotę, lecz izolują go. Pozwalają mu iść drogą poszukiwania indywidual-
nego dobrobytu, a same ograniczają się do zaspokajania jedynie jego oczekiwań 
psychologicznych. Globalizacja może też sprzyjać wytwarzaniu synkretyzmu 
religijnego lub propagowaniu sekt, które wyobcowują osoby, zamiast dawać im 
okazję do ubogacającego spotkania z innymi i oddalają od rzeczywistości. Nie 
sprzyjają też prawdziwemu rozwojowi kulturowemu i religijnemu, a niekiedy 
usztywniają wręcz społeczeństwo dzieląc je na zamknięte kasty społeczne oraz 
szerząc magiczne wierzenia lekceważące godność osoby ludzkiej oraz promując 
postawę uległości wobec tajemnych sił. Takie wierzenia utrudniają przyjęcie 
miłości i prawdy, co szkodzi z kolei prawdziwemu rozwojowi72.

Zwłaszcza sprawujący władzę polityczną winni mieć dobre rozeznanie co 
do tego, jaki jest wkład poszczególnych kultur i religii w budowę wspólnoty 
społecznej z poszanowaniem dobra wspólnego. W tym rozeznaniu winni się 
kierować kryteriami miłości i prawdy. Gdy chodzi o chrześcijaństwo to takie 
kryterium stanowi wiara „w Boga o ludzkim obliczu”73.

69 Por. Przemówienie do zakonników, zakonnic i członków Instytutów Świeckich oraz 
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Diecezji Rzymu, 10.12.2005.

70 Por. Wywiad udzielony dziennikarzom w czasie lotu na Cypr, 4.06.2010.
71 Por. Przemówienie do nowego ambasadora królestwa Danii przy Stolicy Świętej, 17.12.2009.
72 CV, 55.
73 Ibidem.
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Fundamentalizm i fanatyzm
Do fałszywej antropologii odwołują się przede wszystkim fundamentalizmy 

i fanatyzmy. Fałszują bowiem prawdziwą naturę religii przez swą skłonność 
do przemocy i fanatycznych zachowań74. Posuwają się nawet do mordowa-
nia wyznawców Chrystusa i niszczenia kultury chrześcijańskiej. Tymczasem 
wszystkie religie są wezwane do promowania komunii i pojednania między 
ludźmi; potrzebne jest wspólne zaangażowanie dla dobra wspólnego, rozwoju 
wszystkich ludzi i każdego człowieka75.

Dualizm
Na fałszywej antropologii zasadzał się wreszcie starożytny dualizm, który 

został przejęty przez ateistyczny monizm ewolucjonistyczny76. Ów dualizm przyj-
mował, że byt ze swej natury jest wewnętrznie sprzeczny i że zawiera się w nim 
zarówno dobro jak i zło; oba miałyby pochodzić od dwóch zasad pierwotnych 
dobra i zła i być na równi oceniane. Podobna wizja świata i człowieka powraca 
współcześnie w ujęciu ewolucjonistycznym ateistycznym. Choć, zgodnie z tą 
koncepcją, wizja bytu pozostaje monistyczna, to jednak u jej podstaw leży za-
łożenie, że byt jako taki zawiera w sobie i dobro i zło. Byt zatem ze swej natury 
nie miałby być dobry, lecz tylko otwarty na dobro lub zło. Zło zaś miałoby być 
w takim samym stopniu pierwotne jak i dobro. Natomiast dzieje ludzkie były-
by jedynie rozwinięciem wzorca już obecnego w całej wcześniejszej ewolucji. 
Z kolei to, co chrześcijanie nazywają grzechem pierworodnym, miałoby być 
swoistą mieszanką dobra i zła. Niestety jest to wizja desperacka, gdyż w takim 
przypadku zło byłoby nie do przezwyciężenia. Ostatecznie liczyłby się jedynie 
własny interes, a każdy postęp należałoby nieuchronnie opłacić ogromem zła. 
Kto więc chciałby przyczyniać się do postępu, musiałby godzić się na płacenie 
tej ceny. Powyższa koncepcja może – wedle Benedykta XVI – rodzić jedynie 
przygnębienie, smutek i cynizm.

Inaczej natomiast oświetla byt nasza wiara. Mówi, ona, że nie ma dwóch 
odrębnych zasad, tj. dobra i zła, ale istnieje tylko jedna – Bóg Stwórca, i ta 
zasada jest wyłącznie dobra, bez cienia zła. Toteż, w tym ujęciu, byt nie stanowi 
mieszanki dobra i zła. Byt jako taki jest bowiem dobry, a zatem dobrze jest być, 
dobrze jest żyć; życie jest dobrem. Dobrą rzeczą jest być mężczyzną, czy kobietą; 

74 Por. Przemówienie do uczestników Zgromadzenia Plenarnego Kongregacji Wychowania 
Katolickiego, 21.01.2008.

75 Por. Orędzie Pokoju na 1.01.2013.
76 Por. Katecheza z 3 grudnia 2008, Światło Chrystusa silniejsze niż ciemności zła. Święty 

Paweł o grzechu pierworodnym, „L’Osservatore Romano” 2/2009, s. 48-49.
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w ogóle życie jest rzeczą dobrą. I jest to radosne orędzie wiary, że istnieje tylko 
dobre źródło – Stwórca. Skąd jednak bierze się zło? Otóż zło nie pochodzi z tego 
samego źródła, co istnienie, nie jest w równym stopniu pierwotne. Wywodzi się 
z wolności stworzonej, ściślej – z nadużycia tej wolności. Tak więc tajemnica 
ciemności i nocy pojawia się dopiero później, niejako w drugiej kolejności. 

Ideologia wszechmocnej techniki 
Papież zwraca również szczególną uwagę na wprowadzanie w życie odkryć 

naukowych i technologicznych. Pomimo niezwykłych korzyści, jakie ludzkość 
może z nich czerpać, niektóre aspekty ich zastosowań stanowią jednak wyraźne 
pogwałcenie porządku stworzenia aż do wymiaru, w jakim zostaje podważony 
nie tylko święty charakter życia, ale nawet sama osoba ludzka i rodzina zo-
stają okradzione ze swej naturalnej tożsamości. W takiej antropologii zostaje 
zachwiana równowaga – korelacja pomiędzy prawami a obowiązkami, do 
jakich każda osoba jest wezwana. Konkretna osoba winna bowiem brać na 
siebie odpowiedzialność za własne, podejmowane konsekwentnie decyzje przy 
wchodzeniu w relacje z innymi77.

Należy przy tym pamiętać, że postęp techniczny i relacje oparte wyłącznie na 
korzyściach nie zapewnią takiego podziału dóbr i zasobów, który umożliwiałby 
autentyczny rozwój wszystkim. Taki rozwój może zapewnić dopiero pewien 
potencjał miłości, która zwycięża zło dobrem (Rz 12, 2) i która otwiera na 
wzajemność w kwestii sumień i wolności.

Benedykt XVI stawia jednocześnie pytanie: czy technika zajmuje właściwe 
miejsce w dzisiejszym świecie? Oczywiście technika ma możliwość tworzenia 
rzeczywistości pozytywnej. Nie można jednak nie zauważyć, że jej wytwory 
idą często w parze z nieszczęściami społecznymi i ekologicznymi. Poszerzając 
aspekt relacyjny pracy na planecie, technika prze jednak zarazem w sposób 
szczególnie przyspieszony do globalizacji. Tymczasem rzeczywistą podstawę dy-
namicznego postępu stanowi w istocie człowiek, który pracuje, a nie technika, 
która jest tylko ludzkim wytworem. Kiedy jednak całkowicie skupiamy się na 
tej ostatniej lub wierzymy, że technika jest wyłącznym czynnikiem postępu 
czy szczęścia człowieka, musi to nieuchronnie prowadzić do urzeczowienia 
człowieka, które kończy się na całkowitym zaślepieniu i unieszczęśliwieniu, 
gdyż przypisujemy jej i przyznajemy moce, jakich nie posiada. Wystarczy tylko 
przyjrzeć się „szkodom” czynionym przez postęp oraz niebezpieczeństwom, 
jakie wszechmocna i niekontrolowana technika sprowadza na ludzkość. Tak 
więc dominująca nad człowiekiem technika, pozbawia go ostatecznie pełni 
77 Por. Przemówienie na spotkaniu z członkami Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Na-

rodów Zjednoczonych, 18.04.2008.
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człowieczeństwa. Pycha, jaką przy tym rodzi, doprowadziła ponadto w naszych 
społeczeństwach do nieznośnego ekonomizmu i do hedonizmu, który determi-
nuje ludzkie zachowania w sposób subiektywny i egoistyczny. Niszcząc prymat 
człowieka technika powoduje jego zmierzch egzystencjalny i utratę sensu życia. 
Jak widać, wizja człowieka i rzeczy bez odniesienia do transcendencji wyko-
rzenia człowieka z tego, co jest dla niego prawdziwą glebą i w sposób głęboki 
zubaża jego tożsamość. 

W tej sytuacji pilne wydaje się nadanie technice zdecydowanego wymiaru 
etycznego, ponieważ zdolność przekształcania i w pewnym sensie stwarzania 
świata przy pomocy swej pracy, jaką posiada człowiek, spełnia się zawsze 
wychodząc od pierwszego daru stworzonego przez Boga78. Technika powinna 
zatem pomagać naturze rozwijać się zgodnie z wolą Stwórcy. Pracując w ten 
sposób, badacz i naukowiec postępują śladami planu Bożego, a Bóg przecież 
chciał, by to człowiek był szczytem i panem stworzenia. Rozwiązania oparte 
na fundamencie etycznym będą strzec życia człowieka i jego kruchości, jak 
też praw pokoleń obecnych i przyszłych. A ludzkość będzie mogła korzystać 
z postępu, jaki człowiek dzięki swej inteligencji potrafi osiągnąć79.

Mentalność technicystyczna do tego stopnia zachłysnęła się swymi osiągnię-
ciami, że próbuje zastąpić ideologie techniką. Niestety w ten sposób technika 
staje się władzą ideologiczną i naraża ludzkość na ryzyko przyjęcia pewnego 
a priori, z którego nie można już się wyzwolić, aby uchwycić, czym jest sam byt 
i prawda. W tej sytuacji poznanie, ocena naszego życia i decyzje wszystkich 
ludzi mogłyby zostać ograniczone przez technokratyczny horyzont kulturowy, 
którego bylibyśmy strukturalną częścią i nie mielibyśmy nigdy możliwości zna-
lezienia sensu, bo nie mógłby on być naszym wytworem. Niestety w dzisiejszym 
świecie ta mentalność nasila się w takim stopniu, że utożsamia prawdę z tym, 
co możliwe do urzeczywistnienia. Kiedy jednak jedynym kryterium prawdy 
staje się to, co skuteczne i użyteczne, wówczas rozwój zostaje automatycznie 
zahamowany. Bo prawdziwy rozwój nie polega na tym, że się przede wszystkim 
działa. Kluczem do rozwoju jest bowiem umysł, który potrafi myśleć w katego-
riach technicznych, ale równocześnie potrafi też w pełni pojąć sens ludzkiego 
działania w takim kontekście, jaki posiada właściwie postrzegany byt osobowy 
– człowiek. Każde działanie człowieka, także to, posługujące się najwyższą formą 
techniki, jak satelita czy impuls elektroniczny przesyłany na odległość, zawsze 
pozostaje ludzkie i jest wyrazem odpowiedzialnej wolności. Jednak wolność 
ludzka pozostaje sobą tylko wtedy, gdy na fascynację techniką odpowiada 

78 Por. Jan Paweł II, Centesimus Annus, 37.
79 Por. Przemówienie do nowych ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej, 

9.06.2011.
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decyzjami odpowiedzialnymi moralnie. Stąd pilna potrzeba wychowania do 
odpowiedzialności etycznej w posługiwaniu się techniką80. 

Globalizacja
Jak napisał Jan Paweł II, „globalizacja a priori, nie jest ani dobra, ani zła. 

Będzie natomiast tym, co uczynią z niej osoby”81. Wiemy, że dzisiaj papież 
Franciszek bardzo mocno piętnuje ciemne strony globalizacji, a zwłaszcza to, 
że pogłębia ona nędzę całych narodów. Benedykt XVI z kolei zgadza się z tym, 
że globalizacja jest procesem nie do zatrzymania i byłoby czymś nierozsądnym 
totalnie jej się przeciwstawiać. Choć posiada wiele pozytywnych elementów, 
niemniej jednak przyczyniła się do pogłębienia różnic pomiędzy bogatymi a ubo-
gimi krajami, a także wewnątrz poszczególnych państw. Niestety, widoczne są 
zwłaszcza oznaki głębokich podziałów pomiędzy tymi, którym brakuje środków 
na codzienne utrzymanie, a tymi, którzy dysponują fortunami, używając ich 
często dla innych celów niż wyżywienie, a niekiedy wprost niszcząc je82. Ponadto 
ubocznym niejako skutkiem procesów globalizacyjnych, które dokonują się 
w znacznej mierze za pośrednictwem nowych technologii informacji, staje się 
rozprzestrzenianie we wszystkich kulturach wielu elementów materialistycz-
nych i indywidualistycznych Zachodu, podczas gdy najwyższym powołaniem 
tych mediów jest poszukiwanie i prezentowanie prawdy o człowieku83.

Globalizacja jest nie tylko procesem społeczno-ekonomicznym, ale procesem 
obejmującym wiele obszarów życia ludzkości, która staje się dzięki temu coraz 
bardziej wzajemnie połączona, pokonując granice geograficzne i kulturowe. 
W związku z tym Kościół nie przestaje przypominać, że głęboki sens tego epo-
kowego procesu i jego podstawowe kryteria etyczne opierają się na jedności 
rodziny ludzkiej i na jej rozwoju ku dobru84.

Globalizacja stanowi zjawisko wielowymiarowe i wielostronne. Stąd należy 
je pojmować w całej różnorodności, ale zarazem w jedności wszystkich jego 
wymiarów, z wymiarem teologicznym włącznie. Pozwoli to przeżywać globa-
lizację ludzkości i nakierowywać ją ku relacyjności, komunii i wzajemnemu 
dzieleniu się85.

80 CV 70.
81 Jan Paweł II, Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 27.04.2001.
82 Orędzie na dzień wyżywienia, nr 2, 2011; CV 19.
83 Por. Przemówienie do uczestników Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady Kultury, 

8.03.2008.
84 Por. CV 42; Orędzie na Dzień Migranta 2012.
85 CV 42.
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Wobec nierówności, jakie powstały w wyniku procesów globalizacyjnych, 
bardzo potrzebne jest odrodzenie integralnego rozumu, który z kolei pozwoliłby 
odrodzić się myśli i etyce. Bez myśli moralnej, która pokonałaby tezy etyki 
zsekularyzowanej, jak etyki: neoutylitarystyczna czy neokontraktaulistyczna, 
które w istocie opierają się na sceptycyzmie i na przeważająco immanentystycz-
nej wizji historii, trudno będzie dojść dzisiejszemu człowiekowi do poznania 
prawdziwego dobra ludzkości. Toteż należy rozwijać humanistyczne syntezy 
kulturowe otwarte na transcendencję poprzez nową ewangelizację, zakorze-
nioną w nowym prawie Ewangelii, prawie Ducha Świętego, do czego często 
zachęcał Jan Paweł II. Jedynie w osobowej komunii z Chrystusem, nowym 
Adamem, rozum ludzki zostanie uzdrowiony, umocniony i będzie można dojść 
do bardziej całościowej wizji rozwoju ekonomii i polityki zgodnie z ich wymia-
rem antropologicznym i według nowych uwarunkowań historycznych. Bez 
znajomości prawdziwego dobra wspólnego miłość rozpływa się nieuchronnie 
w sentymentalizmie86.

Społeczeństwo zglobalizowane – co prawda – czyni nas coraz bardziej sobie 
bliskimi, ale nie czyni nas jednak braćmi. Dla rozumu ludzkiego jest oczywiste, 
że ludzie są równi w swej godności. Rozum potrafi więc wskazać podstawy 
dla obywatelskiego współżycia ludzi, ale nie potrafi zaprowadzić braterstwa. 
Braterstwo ma bowiem początek w transcendentnym powołaniu Boga Ojca, 
który pierwszy nas umiłował i nauczył nas przez swego Syna, czym jest braterska 
miłość. To Chrystus nas wzywa, abyśmy uczestniczyli w życiu Boga żywego, 
który jest Ojcem wszystkich ludzi, Chrystus zaś jest naszym bratem, stąd my 
wszyscy braćmi87.

W przypadku ubóstwa – na potrzeby ludzi ubogich trzeba patrzeć ze świa-
domością, że wszyscy jesteśmy częścią jednego planu Bożego, bo zostaliśmy 
powołani do tworzenia jednej rodziny, w której wszyscy – jednostki, ludy i na-
rody – kształtują swoje zachowania w ten sposób, by były szanowane zasady 
braterstwa i odpowiedzialności88.

Tak naprawdę proces globalizacji i jego fundamentalne kryterium oceny 
etycznej opiera się na jedności rodziny ludzkiej, na jej rozwoju w stronę tego, 
co dobre. A wynika z tego obowiązek nieustannego angażowania się, aby „kie-
runek kulturowy procesu integracji planetarnej miał charakter personalistyczny 
i wspólnotowy, otwarty na transcendencję”, czyli, żeby szanował osobę ludzką, 

86 Por. Przemówienie do uczestników spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę 
Iustitia et Pax w pięćdziesiątą rocznicę encykliki Mater et Magistra, 16.05.2011.

87 CV 19.
88 Orędzie na Dzień Pokoju, 1.01.2009.
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budował wspólnotę i uwzględniał transcendentny wymiar świata i człowieka, 
czyli odniesienie do Boga89.

Niewątpliwie proces globalizacji pociąga za sobą wiele przemian, a wraz 
z nimi wielkie trudności i niebezpieczeństwa. Można je będzie przezwyciężyć 
tylko wtedy, gdy mający na nie wpływ zdołają uświadomić sobie, że ostatecznie, 
w istocie rzeczy globalizację prowadzi w stronę solidarnej humanizacji antro-
pologiczna i etyczna dusza. Problem polega jednak na tym, że tę duszę często 
„przesłaniają i krępują perspektywy etyczno-kulturowe, oparte na założeniach 
indywidualistycznych i utylitarystycznych”90.

W obliczu kryzysu ostatnich lat wiele mówiono o konieczności zdrowego 
podejścia etycznego do procesów integracji ekonomicznej i politycznej. Coraz 
większa ilość osób potrafi uznać, że globalizacja musi być kierowana ku inte-
gralnemu rozwojowi ludzkiemu jednostek, wspólnot i ludów, oraz modelowana 
nie przez siły mechaniczne lub deterministyczne, lecz przez wartości ludzkie 
otwarte na transcendencję91. Nasz świat potrzebuje „odnowić sens prawdziwej 
wolności, która nie polega na upojeniu się totalną autonomią, lecz na daniu 
odpowiedzi na wezwanie bytu”92. Tu tkwi niezastąpiona rola wspólnot wiary 
w życiu publicznym i debacie publicznej93. 

* * *
Święty Tomasz z Akwinu napisał, że nie zwalczamy przeciwników dlatego, 

iż są naszymi przeciwnikami, czy dlatego że lubujemy się w walce, ale dlatego 
że bronimy naszej wiary, którą oni zwalczają94. Można to powiedzieć również 
o papieżu Benedykcie XVI. Będąc Pasterzem Kościoła uważał za swe podsta-
wowe zadanie obronę człowieka i społeczności ludzkiej przed agresywnymi 
i zwalczającymi wiarę katolicką ideologiami. Przypominał wszystkim, że aby 
człowiek mógł realizować swoją naturę, a ludzkość mogła żyć i rozwijać się 
w prawdziwym i trwałym pokoju, trzeba budować na skale prawdy o Bogu 
i prawdy o człowieku. Tylko taka prawda może uwrażliwiać ludzi na sprawie-
dliwość, otwierać ich na solidarność, zachęcać wszystkich do działania na rzecz 
ludzkości prawdziwie wolnej i solidarnej. Tylko prawda o Bogu i o człowieku 

89 CV 42.
90 Ibidem.
91 Ibidem.
92 CV 70.
93 Por. Przemówienie do nowego ambasadora Holandii przy Stolicy Apostolskiej, 2.10.2009.
94 Por. Tomasz z Akwinu, Jak uzasadniać wiarę, w: Dzieła wybrane, tłum. J. Salij, Poznań 

1984, s. 195-196.



280 CZŁOWIEK ISTOTA (PO)ZNANA

może stać się fundamentem prawdziwego pokoju i harmonijnego współżycia 
ludzkości95.

Cechy charakterystyczne antropologii 
Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

Ksiądz prof. dr hab. Krzysztof Góźdź postawił pytanie, jak można by nazwać 
antropologię Benedykta XVI. Był za nazwaniem jej antropologią dialogiczną. 
Ja natomiast byłem zdania, że można by ją nazwać antropologią relacyjną. Ku 
temu określeniu skłaniał się również ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik.

Aby naświetlić to zagadnienie trzeba cofnąć się do publikacji Josepha 
Ratzingera z czasów dawniejszych. Kwestię tożsamości osoby badał on i przed-
stawiał przynajmniej w kilku publikacjach96. Widzimy w nich przesłanki za 
tym, co nazywamy antropologią dialogiczną – wolę nazywać dialogalną – za 
antropologią relacyjną, za antropologią komunijną i wreszcie za antropologią 
integralną. W tym kluczu spróbuję przedstawić naukę tego doniosłego teologa 
współczesnego.

Przesłanki za antropologią dialogalną
Można powiedzieć, że za takim określeniem antropologii Benedykta XVI 

stoją argumenty biblijne, a konkretnie dialogiczne – dialogowe ujęcie Trzech 
w Bogu. Bóg objawia się jako Ten, Który jest w dialogu z sobą. Ojcowie Ko-
ścioła zwrócili uwagę, że już na pierwszej stronie Biblii tak się Bóg objawia: 
„Uczyńmy człowieka...” (Rdz 1, 26), a więc w Bogu istnieje „ja” i „ty”. Podobny 
dialog Ojcowie odkrywają w Ps 110, 1: „Rzekł Pan do Pana mego”. Zaś w No-
wym Testamencie są liczne znane teksty mówiące o dialogu Jezusa z Ojcem. 
„To odkrycie w Bogu wewnętrznego dialogu skłoniło do przyjęcia w Nim «ja» 
– «ty», elementu relacji, rozróżnienia i wzajemnego zwracania się do siebie”. 
Czyli, według J. Ratzingera, odkrycie dialogu doprowadziło do przyjęcia rela-
cji pomiędzy „ja” i „ty” w Bogu. Określono ich pojęciem „persona” – osoba, 
ponieważ w starożytnym teatrze używano tego słowa na oznaczenie najpierw 
roli, a potem maski. Wskutek tego Tertulian zdefiniował Trójcę Świętą jako una 
substantia tres personae. Wtedy to zrozumiano, że Bóg pod względem substancji 
jest jeden, ale istnieje w nim zjawisko dialogu 

95 Orędzie na Dzień Pokoju 2006, nr 15.
96 Por. J. Ratzinger, Zum Personverständnis in der Dogmatik, w: J. Speck, Das Personverständ-

nis in der Pedagogik und ihren Nachbarwissenschaften, Münster 1966, s. 157-171; idem, 
Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 1996.
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zróżnicowania i relacji w rozmowie; wówczas kategoria relacji przybrała dla myśli 
chrześcijańskiej nowe znaczenie... Teraz staje się jasne, że obok substancji mamy 
dialog, relację, jako w równej mierze pierwotną formę bytu97.

Dla Arystotelesa relacja była przypadłością, czyli niekoniecznym przy-
miotem bytu, który różni się od „substancji jako jedynej samoistnej formy 
rzeczywistości”.

Z przytoczonych powyżej sformułowań widać, że zaobserwowany w Objawie-
niu dialog prowadzi do stwierdzenia relacji. Widać też, że J. Ratzinger używa 
zamiennie pojęć „dialog” i „relacja”. Jedno zakłada drugie. A zatem nie można 
rozdzielać dialogu od relacji.

Stąd twierdzenie, że antropologia J. Ratzingera nie zawiera elementów antro-
pologii dialogicznej oznaczałoby zignorowanie danych, które to poświadczają. 
Ale też pozostawanie tylko przy tych danych i twierdzenie, że to jest wszystko 
i nie dopuszczać antropologii relacyjnej oznaczałoby ignorowanie danych, 
które tak ją ukazują. Można jednak postawić pytanie: czy ta antropologia jest 
bardziej dialogiczna, czy bardziej relacyjna? Dla mnie jest bardziej relacyjna, 
ale każdy może mieć tutaj swoje zdanie.

Przesłanki za antropologią relacyjną
W zdaniu Augustyna „w Bogu nie ma żadnych przypadłości, jest tylko sub-

stancja i relacja”98 J. Ratzinger widzi rewolucję w sposobie pojmowania obrazu 
wszechświata. „Złamane zostało jedynowładztwo substancji, odkryto relację 
jako równorzędny, pierwotny sposób istnienia rzeczywistości”99. Dla tego ba-
dacza myśli św. Augustyna odkrycie relacji oznaczało odkrycie obok substancji 
równorzędnego pierwotnego sposobu istnienia rzeczywistości100.

Słowo Syn, według Jana, znaczy: pochodzący od – drugiego, pochodzący od 
Ojca. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku chrześcijanina: 

Być chrześcijaninem znaczy dla św. Jana być jak syn, stać się synem, a więc nie 
opierać na sobie, nie tkwić w sobie, tylko żyć w otwarciu „od” i „ku”. Do istoty 
egzystencji chrześcijanina należy „przyjęcie swego istnienia jako relacji i życie w ten 
sposób, by wejść w ową jedność, która jest podstawą wszelkiej rzeczywistości101.

97 Ibidem, s. 171.
98 Por. św. Augustyn, De Trinitate V, 5, 6; J. Ratzinger, Wprowadzenie..., s. 172.
99 Ibidem, s. 173.
100 Por. idem, Dogma und Verkündigung, München 1973, s. 208.
101 Por. idem, Wprowadzenienie..., s. 177.
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Także „teologia posłania jest teologią bytu jako relacji i relacji jako drogi 
jedności” 102. Rozciąga się to na egzystencję chrześcijanina, co wyrażają słowa 
Chrystusa: „Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam” (J 13, 20; 17, 18; 
20, 21). Przez włączenie tej egzystencji do kategorii posłania tłumaczy się ją 
znowu jako byt „od” i „ku”, jako relację, a stąd jako jedność; słowo „posłanie” 
wyraża posłanie od kogoś innego i skierowanie do kogoś innego103.

Chrystus też powiedział: „Moja nauka nie jest moją, ale tego, który mnie 
posłał” (J 7, 16). To paradoksalne stwierdzenie J. Ratzinger tłumaczy w ten 
sposób, że Chrystus jest „Słowem”, czyli, że jego nauka to On sam. W tym 
świetle Chrystus chce powiedzieć: „Ja nie jestem tylko „ja”; nie należę do siebie, 
moje „ja” należy do kogoś innego”.

Myśl chrześcijańska przez pojęcie „odnoszenia się ku sobie” w Słowie 
i Miłości – niezależnie od pojęcia substancji i nie w przyporządkowaniu do 
przypadłości – znalazła jądro pojęcia osoby, które mówi coś więcej niż pojęcie 
„jednostki”. Bóg, który jako Byt ostateczny i Najwyższy, nie jest samowystar-
czalnością znającą tylko samą siebie, ale że absolutny Byt jest też absolutną 
relacyjnością.

Ta relacyjność jest przenoszona na uczniów, kiedy Jezus mówi: „Beze Mnie 
nic uczynić nie możecie” (J 15, 5). Toteż uczeń nie powinien tworzyć zastrze-
żonej dla siebie sfery substancji skończonego „ja”, ale winien wchodzić do 
czystej relacyjności ku drugiej osobie i ku Bogu, i w ten sposób ma dochodzić 
do siebie samego i do pełni tego, co własne, ponieważ wchodzi do jedności 
z tym, do którego ma relację104.

W ten sposób dochodzimy do poznania statusu chrześcijanina: „Cóż jest tak 
bardzo twoje jak ty sam; cóż jest tak mało twoje, jak ty sam?”105. 

To, co jest najbardziej własne, to, co do nas ostatecznie tak naprawdę należy – 
własne „ja”, jest zarazem najmniej własne, gdyż właśnie własnego „ja” nie mamy 
od siebie ani dla siebie. To „ja” jest zarazem tym, co posiadamy całkowicie, a co 
najmniej do nas należy. A zatem człowiek prawdziwie rozumiejący swój byt pojmuje 
zarazem, że w swym istnieniu do siebie nie należy, że staje się sobą, odchodząc od 
siebie, że jako relacja odnajduje to, czym jest naprawdę pierwotnie106.

Boecjuszową definicję J. Ratzinger uważa za niewystarczającą, choć zo-
stała zaakceptowana przez filozofię zachodnią. Określenie to (indywidualna 

102 Ibidem.
103 Ibidem, s. 178.
104 Por. ibidem, s. 174-175.
105 Św. Augustyn, In Ioannis Evangelium tractatus, 29, 3 (do J 7, 16), cyt. za J. Ratzinger, 

Wprowadzenie w chrześcijaństwo..., s. 179.
106 Ibidem.
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substancja natury rozumnej) znajduje się na płaszczyźnie substancji, opiera 
się na umysłowości greckiej i nie jest w stanie wyjaśnić Osób w Trójcy Świętej 
ani Osoby Chrystusa. Dlatego J. Ratzinger podchodzi z sympatią do definicji 
osoby podanej przez Ryszarda ze św. Wiktora (spiritualis naturae incommunicabilis 
existentia) jako: nieprzekazywalna (własna) egzystencja natury duchowej. Jest 
to definicja teologiczna osoby i znajduje się nie na płaszczyźnie substancji, ale 
egzystencji. W ten sposób Ryszard dał podstawy do filozofii egzystencji, która 
w starożytności nie była przedmiotem analiz filozoficznych, gdyż te ograniczały 
się wyłącznie do obszaru esencji. Joseph Ratzinger wyraża żal, że teologia akade-
micka wraz ze św. Tomaszem przyjęła kategorię egzystencji, jednak ograniczyła 
ją do trynitologii i chrystologii, a nie przyniosła owoców dla całości kultury 
umysłowej, tzn. nie została zastosowana do wyjaśnienia także osoby człowieka 
w tych kategoriach. Chrystus nie jest ontologicznym wyjątkiem, jak to miała 
uważać teologia scholastyczna, ale przez swą wyjątkową pozycję ujawnia całość 
istoty człowieka. Inspirując się definicją osoby Ryszarda, J. Ratzinger proponuje 
antropologię, którą można nazwać relacyjną.

Ratzinger uważa, że istotą ducha jest pozostawanie w relacji, zdolność do 
wykraczania ponad siebie, patrzenia ponad siebie i przyglądania się stamtąd 
sobie107. Przez to wychodzenie poza siebie staje się sobą, lub bycie u kogoś po-
zwala mu być sobą. Wyraża to aksjomat wypowiedziany przez Chrystusa: „Kto 
straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” (Mt 10, 39). Duch potrafi myśleć 
o kimś zupełnie Innym, o Bogu transcendentnym i tym różni się od bytów niż-
szych od siebie. Przez tego Kogoś Innego – czyli przez Boga duch staje się sobą. 
Człowiek jest tym bardzie sobą, im bardziej jest z tym kimś zupełnie Innym, 
z Bogiem. A zatem relacja do drugiego „ty”, a przede wszystkim relacja do In-
nego, transcendentnego „Ty” jest dla człowieka czynnikiem konstytutywnym.

W Chrystusie, w którym są dwie natury i jedna osoba Logosu oznacza, że 
w Nim jest radykalnie dane bycie z kimś drugim. Relacyjność w stosunku do 
tego zupełnie innego jest dana w sposób podstawowy. Mimo tego totalnego 
bycia z kimś innym, nie usuwa bycia z sobą, ale prowadzi Jego całkowite do-
pełnienie. W Chrystusie – Człowieku, który jest całkowicie u Boga, człowie-
czeństwo nie zostaje unicestwione, ale dochodzi do swej najwyższej możliwości, 
która polega na przekraczaniu siebie w kierunku absolutu. Stąd Chrystus jest 
strzałą wskazującą kierunek, w jakim człowiek może się w pełni zrealizować108.

Wiara poucza nas – powie kilkadziesiąt lat później Benedykt XVI – że czło-
wiek jest bytem powołanym do życia w relacji i że „ja” może odnaleźć samo 

107 J. Ratzinger inspiruje się tutaj myślą H. Conrad-Martiusa, Das Sein, München 1957, 
s. 133.

108 Por. J. Ratzinger, Dogma und Verkündigung..., s. 217-218.
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siebie wychodząc właśnie od „ty”, które je akceptuje i miłuje. I tym „Ty” jest 
przede wszystkim Bóg, jedyny, który może dać człowiekowi nieuwarunkowaną 
akceptację i nieskończoną miłość; są też inni – bliźni. Odkrycie tej relacyjności, 
jako elementu konstytutywnego własnej egzystencji, jest pierwszym krokiem 
ku temu, aby uczynić życie społeczne bardziej ludzkim. Również instytucje 
winny dawać wyraz przeświadczeniu, że w wielkim organizmie społecznym 
ważny i potrzebny jest każdy, tak jak poszczególne członki w ludzkim ciele109.

Wypowiedzi Benedykta XVI, które potwierdzałyby tezę, iż można jego 
antropologię nazwać relacyjną jest bardzo dużo. Lektura jego przemówień 
każe zauważyć, że mówi o tym relacyjnym charakterze człowieka zwłaszcza 
w przemówieniach do ludzi polityki, nauki, którzy nie zawsze są ludźmi wie-
rzącymi. Natomiast w homiliach i innych przemówieniach skierowanych do 
ludzi wierzących Benedykt XVI idzie nieco dalej i posługuje się antropologią 
komunijną. A oto przesłanki za takim nazwaniem tej antropologii.

Przesłanki za antropologią komunijną
Także przy omówieniu tego tematu trzeba sięgnąć do dawnych publikacji 

J. Ratzingera. Otóż zauważa on, że chrześcijański Bóg nie jest prostym „Ja”, 
ale „My”: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie jest czystym „Ja” i „Ty”, pojedyn-
czą osobą, ale ma swoje miejsce w liczbie mnogiej – w „My”. W ten sposób 
chrześcijańskie pojęcie Boga nadało wielości właściwie taką samą godność jak 
jedność. Podczas gdy dla filozofii starożytnej wielość oznaczała rozpad jedno-
ści, dla wiary chrześcijańskiej przyjmującej Trzy Osoby w jednej istocie Boga, 
wielość mieści się na takich samych prawach w jedności110. W trynitarnym 
„My” przygotowana zostaje przestrzeń dla ludzkiego „my”. Modlitwa kierowana 
„przez Chrystusa w Duchu Świętym do Ojca” wprowadza nas do „My” Boga, 
ale przez to również do „my” z bliźnimi.

Z chrystologii wynika, że osoba nie jest pomyślana substancjalnie, leczy 
egzystencjalnie. Jednak osoba ludzka nie może być potwierdzona przez między-
ludzkie kontakty, lecz tylko przez Boga, tzn. „że człowiek jest zdolny do wzięcia 
udziału w absolutnym «Ty», i to właśnie jest podstawą, że jest on osobą, która 
dla drugiej osoby (dla drugiego ja) może stać się «ty»”111.

109 Por. Przemówienie do członków Zarządu Rzymu, Prowincji i Regionu, 12.01.2012.
110 Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie..., s. 138.
111 Por. idem, Kommentar zu Gaudium et spes, LThK E III, s. 319. Zaznaczmy, że nowocze-

sna filozofia dialogu F. Ebnera i M. Bubera jest dla J. Ratzingera niewystarczająca, choć 
przyjmuje ona ukierunkowanie człowieka na kogoś drugiego, na ty, jest dla jego istoty 
jako człowieka konstytutywne, to jednak przyjmuje jedynie czysty stosunek „ja” – „ty”, 
a to jest za mało.
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Przechodząc do przedstawienia niektórych wypowiedzi Benedykta XVI 
o antropologii komunijnej, należy zwrócić uwagę, iż podkreśla on, że to Duch 
Święty prowadzi wszystkich z powrotem do komunii z Trójcą Przenajświętszą112 
i zarazem z Kościołem Chrystusa. On jednoczy, ponieważ zarówno prawda, jak 
i miłość łączy. Duch Święty jest Duchem Jezusa Chrystusa, jest Duchem, który 
łączy Ojca z Synem w Miłości, Miłości, która w jednym Bogu daje i przyjmuje. 
Tak nas jednoczy, że św. Paweł mógł powiedzieć: „Jesteście jedno w Jezusie 
Chrystusie” (Ga 3, 28)113. 

Duch Święty tworzy tę jedność z Bogiem Ojcem przez Chrystusa przez 
jednoczenie w wyznawaniu jednej wiary, przez zachowanie jedności tradycji, 
na drodze ontycznej, przez wpajanie wzajemnej miłości i ducha modlitwy. To 
wszystko służy realizacji społecznej natury człowieka.

Przesłanki za antropologią integralną
Mówiąc o antropologii Benedykta XVI nie można pominąć określenia jej 

także jako antropologii integralnej114. W czym się ona wyraża? Po pierwsze, 
Benedykt XVI stawia postulat, by teologia uwzględniała zdobycze nauk przy-
rodniczych, zwłaszcza gdy chodzi o uzgodnienie prawdy o stworzeniu z hipotezą 
rozwoju ewolucyjnego świata115. A zatem antropologia powinna integrować 
zdobycze nauk przyrodniczych, filozoficznych i teologicznych116. Następnie 
dlatego, że antropologia Benedykta XVI dostrzega pełną prawdę o człowieku; 
nie tylko jego potrzeby cielesne i materialne, ale również i nade wszystko wy-
miar duchowy, osobowy, transcendentny, religijny – jego odniesienie do Boga 
Stwórcy i Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Także sprawa grzechu jest integralną 
częścią prawdy o człowieku. Kiedy się zapomina o niej, a więc o konieczności 
szukania przebaczenia i gotowości do przebaczenia, wówczas nie pamięta się 

112 Por. Przemówienie w czasie czuwania z młodzieżą w czasie ŚDM w Sydney, 19.07.2008.
113 Por. Homilia wygłoszona w czasie pierwszych nieszporów sprawowanych w wigilię 

Pięćdziesiątnicy na spotkaniu z ruchami kościelnymi i nowymi wspólnotami na Placu 
Świętego Piotra, 3.06.2006.

114 Podobnej nazwy używa ks. J. Królikowski w książce: Natura czy kultura, czyli o co toczy 
się walka w dyskusji o gender?, Tarnów 2014, s. 57-58.

115 Por. Przemówienie do uczestników Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, L’O.R.pol. 
4/2009, s. 31-32.

116 W autoreferacie ks. Damiana Wąska przeczytałem, że proponuje on antropologię moni-
styczną, czyli taką, która uwzględniałaby dane nauk przyrodniczych o człowieku i dane 
teologiczne. Sądzę, że nie jest to dobre określenie. Monizm niweluje jedną ze stron. 
Wydaje się, że właściwym jest określenie antropologia integralna, czyli uwzględniająca 
dane jednej i drugiej dziedziny nauk, http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Awanse/Wasek-
Damian/Autoreferat.pdf.
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o tym, że ludzka natura została osłabiona przez grzech pierworodny117. Stąd 
chrześcijańskie mówienie o człowieku w relacji do Boga nie jest czystym 
przekazywaniem o nim informacji, ale zawsze ma na względzie formowanie 
człowieka do pełni człowieczeństwa118, do „integralnego rozwoju ludzkiego” 
(CV 4), do promowania dobra integralnego osoby ludzkiej119. W tym duchu 
Papież zachęcał Akademików, by zdobywanie wiedzy inspirowało ich do prowa-
dzenia integralnej formacji osobowości tak, by osiągnęli zdolność poszukiwania 
przez całe życie tego, co prawdziwe i dobre i w ten sposób stali się odporni na 
wpływ relatywizmu, a także by stali się budowniczymi społeczności bardziej 
sprawiedliwej i solidarnej120.

Przytoczone dane o wszechstronnym ujęciu antropologii teologicznej z pew-
nością nie wyczerpują tematu. Niech raczej posłużą komuś do całościowego 
opracowania go w formie solidnej rozprawy naukowej.

Słowa klucze: antropologia, ideologia, ateizm, racjonalizm, nihilizm, sekula-
ryzm, relatywizm.
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