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SŁOWO WSTĘPNE

Teologia jako fenomen swoiście chrześcijański, w swej akademickiej hi-
storii sięga początków uniwersytetu. Gdy na przełomie XI/XII wieku ze szkół 
katedralnych powstawały pierwsze uniwersytety, zwane także studium generale, 
rozumiane jako universitas magistrorum et scholarium, w gronie tzw. dyscyplin 
wyższych to teologia – obok prawa i medycyny – odgrywała rolę wiodącą. 
W ten sposób dotychczasowe studia z zakresu siedmiu sztuk wyzwolonych 
zyskiwały charakter akademicki, a teologia postrzegana była jako dyscyplina 
najważniejsza i najtrudniejsza, przez co zwana była domina theologia. Tym samym 
przez długi okres dojrzałego średniowiecza odgrywała wiodącą rolę na takich 
wielkich ówczesnych uniwersytetach, jak Paryż, Oksford czy Cambridge. Wraz 
z coraz większym znaczeniem uniwersytetu teologia stawała się podstawową 
siłą kulturotwórczą najpierw na kontynencie europejskim, a następnie na 
innych kontynentach.

Jako rozumowe ujęcie Objawienia teologia w oczywisty sposób zwraca się 
ku słowu Boga, tym samym podkreślając jego pierwszeństwo przed ludzką re-
fleksją. Wskazując na świat jako pochodzący od stwórczego Rozumu, teologia 
ujawnia jego wewnętrzny ład, a przez to otwiera drogę dla każdego naukowego 
wysiłku i procesu poznawczego i ciągle na nowo uzasadnia naukę jako meto-
dyczne poznawanie prawdy. Chodzi o poznanie całej rzeczywistości, w której 
szczególne miejsce należy do samego człowieka, także sensu i kształtu jego 
życiowej drogi. Teologia sprawia, że człowiek słyszy „odpowiedzi, bez których 
nie możemy dobrze żyć”, wyjaśnia bowiem człowiekowi, kim jest, mówiąc mu, 
kim jest Bóg (J. Ratzinger). Tym samym teologia wskazuje na nieodzowność 
tego, co nadprzyrodzone tak w poznaniu człowieka, jak i świata naturalnego. 
Broni ludzkie poznanie przed tym, co zwykło się nazywać błędem antropo-
logicznym, a nawet antropologiczną rewolucją, gdy człowiek ukazywany jest 
w formie głęboko zredukowanej, a przez to zafałszowanej. Temu kłamstwu 
poznawczemu nieraz towarzyszy głęboka pycha, która współcześnie posuwa 
się tak daleko, że chce kreować kogoś, kogo określa mianem „postczłowieka”. 
Autentyczna, integralna antropologia domaga się z konieczności dostrzeżenia 
i uznania wymiaru teologicznego, co oznacza zrozumienie i ukazanie prawdy 
o człowieku w świetle jego stworzenia i Zbawienia. Stworzony na obraz Boga 

DOI: 10.15290/std.2018.04.01
 0000-0002-6287-7938
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Stwórcy jako mężczyzna i kobieta (Rdz 1, 26-27), każdy człowiek nosi w sobie 
podstawową, osobową godność. Jest jedynym stworzeniem, „którego Bóg chciał 
dla niego samego” (KDK 24). Taki człowiek został wezwany do czynienia sobie 
ziemi poddaną, w całokształcie swojej duchowo-materialnej podmiotowości jest 
jedynym podmiotem, przedmiotem i celem kultury – jest jej sprawcą, w niej 
się wyraża i zarazem w niej się potwierdza (Jan Paweł II).

Jako dawna i metodologicznie dojrzała dyscyplina naukowa, teologia ma 
szczególną rolę także w szerokim świecie nauki. Wobec coraz głębszej frag-
mentaryzacji wiedzy właśnie teologia może i powinna przyjąć na siebie misję 
poszukiwania i budowania jej nowej syntezy. Jest też szczególnie uprzywilejo-
wana w zadaniu inspirowania i prowadzenia koniecznego dialogu między fides 
i ratio. Kościół wskazuje tu na swoiste zobowiązanie teologii, która innym 
dyscyplinom nauki pomaga w „poszukiwaniu sensu” i ukazuje „perspektywę 
i kierunek, o których nie mówią ich własne metodologie” (Ex corde Ecclesiae, 
nr 19). Ujawnia się tu nieodzowność teologii dla całej sfery nauki, a w konse-
kwencji także dla ludzkiej kultury. Ponownie ujawnia się tu historyczna i rze-
czowa zasadność obecności teologii również na najstarszych uniwersytetach 
polskich począwszy od Akademii Krakowskiej, Wileńskiej czy Zamojskiej. Nie 
przypadkiem też Wydział Teologii istnieje od samego początku na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim i stanowi jego szczególną część nie tyle w wymiarze 
instytucjonalnym, ile raczej ideowym, badawczym i dydaktycznym. Jednocze-
śnie z uznaniem trzeba podkreślić obecność studiów i badań teologicznych na 
wielu współczesnych polskich uniwersytetach państwowych.

Trzeba również docenić wagę tego spotkania i dialogu z innymi dziedzinami 
i dyscyplinami naukowymi dla samej teologii, która dzięki temu lepiej poznaje 
współczesny, zmieniający się  świat jako miejsce zamieszkania każdego człowie-
ka i całej ludzkości. Stąd człowiek jako osoba tym bardziej odkrywa dla siebie 
i odsłania przed drugą osobą swoją realność, z jej godnością i blaskiem, ale też 
kruchością i skończonością. Właśnie w relacjach między różnymi dyscyplinami 
nauki osoba ludzka jawi się jako uprzywilejowany punkt spotkania, a niekiedy 
i sporu. I to zarówno w wymiarze przedmiotowym – gdy człowiek jako osoba jest 
przedmiotem namysłu i poznania, jak i podmiotowym – współmyśląc z drugim, 
poznaję i współmyślę z drugą osobą sam będąc osobą. W tym kontekście warto 
ponownie dostrzec nieodzowność teologii, która wie, że idzie tu o coś dalece 
więcej niż o zdefiniowanie i opisanie osoby ludzkiej. W pojęciu osoby ujawnia 
się bowiem sam Bóg – początek i cel wszystkiego, bo to z Niego i na Jego obraz 
człowiek jest osobą. W tym sensie nie chodzi tu o jakiś antropocentryzm czy 
personocentryzm, ale o teocentryzm, a bardziej jeszcze o chrystocentryzm, 
gdyż „tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa 
Wcielonego” (KDK 22). Jednocześnie ujawnia się tutaj jeszcze inny, istotny 
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wymiar prawdy o człowieku jako istocie relacyjnej. Każdy bowiem istnieje 
dzięki drugiemu i zarazem dla drugiego, na różne sposoby realizując wspólnotę 
istnienia i życiowego powołania. Głęboko w sobie każda osoba ludzka nosi imago 
Stwórcy jako Boga Trójjedynego, przez co rozpoznaje moralne zobowiązanie do 
tworzenia z drugim takiej wspólnoty, którą teologia nazywa communio persona-
rum. Gdy współczesny świat, także świat nauki, ukazuje swoje coraz bardziej 
zdecydowanie pragmatyczne nachylenie, swoją coraz dalej idącą rezygnację 
z veritas na rzecz usus, refleksja ratio oświeconego przez fides nad integralną 
prawdą o człowieku jako osobie staje się tym bardziej pilna i konieczna.

ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
Dziekan Wydziału Teologii KUL





Józef Bremer
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PROBLEM OSOBY W ŚWIETLE NEURONAUK.  
CZY OSOBA TO JEDYNIE 

UŻYTECZNA METAFORA?

THE PERSON IN LIGHT OF NEUROSCIENCE: 
IS A PERSON ONLY A USEFUL METAPHOR?

Starting from John Paul II’s critique of Cartesianism, this article shows the 
influence of the latter on the emergence of empirical-positivist (Gerhard Roth) 
and eliminational (Daniel C. Dennett) theories of the person that consider man 
merely a useful metaphor. The philosopher Peter F. Strawson and the neurolo-
gist Roger W. Sperry, who came up with the metaphysical and emergentist 
theories of the person, respectively, support the idea that the person is not 
merely illusory and metaphorical. An exclusively metaphorical understand-
ing of the person also contradicts current research on neuroplasticity, as both 
studies on people with obsessive-compulsive disorder and the treatment of 
patients after the stroke demonstrate.

Key words: Cartesian dualism, reductionist theory of the person, eliminational 
theory of the person, metaphysical theory of the person, emergentist theory 
of the person, neuroscienctific theory of the human person, neuroplasticity, 
neuroscience.

Wprowadzenie
Problematyka osoby stanowi dla Jana Pawła II „szczególnie dogodny 

teren, na którym dokonuje się spotkanie z bytem, a tym samym z refleksją 

 0000-0001-9664-8896
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metafizyczną”1. W tym spotkaniu metafizyka odgrywa „szczególnie ważną 
rolę w poszukiwaniach teologicznych”2. Interfilozoficzne analizy pojęcia osoby 
znajdujemy zwłaszcza w jego pracy Osoba i czyn. Za Karolem Wojtyłą można je 
traktować jako swoistą rozbudowę arystotelesowsko-tomistycznej interpretacji 
teorii actus humanus, o której przyszły Papież pisze, że: „Interpretacja ta jest 
na swój sposób doskonała” i dodaje, iż zamierza ją „w dalszym ciągu rozwijać 
i naświetlać w szeregu aspektów”3. 

W niniejszym opracowaniu zamierzam poddać analizie filozoficzną tematykę 
osoby, omawianą przez Jana Pawła II od strony szeroko rozumianego „karte-
zjanizmu”. Przejawem tego ostatniego jest, zdaniem Papieża, podkreślanie 
subiektywności osoby, metoda separacji i redukcji oraz mechanicyzm jako 
swoisty projekt zmierzający do zrozumienia, a w konsekwencji do opanowa-
nia przyrody. Krytykując „kartezjanizm”, Jan Paweł II uważa, że uprawianie 
filozofii postawił on na głowie, podporządkowując Tomaszowe bycie (esse) 
poznaniu (cogito). W konsekwencji rozwijające się w duchu kartezjańskim 
(tzn. odrzucające badanie bycia) filozofia nowożytna i współczesna skupiły się 
na ludzkim poznaniu. 

Pragnę ze swojej strony dodać, że tak rozumiany „kartezjanizm” leży u pod-
staw współczesnego, interdyscyplinarnie rozumianego problemu ciało-umysł 
(body-mind problem), w ramach którego pojawiają się eliminatywistyczne wy-
powiedzi o iluzoryczności osoby jako takiej czy o metaforycznym rozumieniu 
pojęcia osoby.

Najpierw naszkicuję zasadnicze punkty tworzące trzon filozofii Kartezjusza, 
pokazując na ile ich stopniowa ewolucja doprowadziła do współczesnego, 
eliminatywistyczno-redukcjonistycznego rozumienia nauki, co zaowocowało 
w konsekwencji tezą o iluzoryczności osoby, wyrażającą się w metaforycznym 
sposobie mówienia o niej. 

Jako przykład eliminatywistycznej argumentacji przytoczę głównie publikacje 
filozofa Daniela C. Dennetta, wspominające prace neuronaukowców Wolfa 
Joachima Singera oraz Gerharda Rotha. Wskażę zarazem na punkty wspólne 
tych prac z kartezjanizmem. W swojej krytyce ujęć eliminatywistycznych 
wychodzę od Petera F. Strawsona pojęcia osoby. Używając współczesnej ter-
minologii, na nowo interpretuje on Arystotelesowskie pojęcie indywidualnej 
substancji. Następnie, powołując się na badania neurologa Rogera Sperry’ego, 
opowiadam się za emergencyjną koncepcją osoby, przeczącą tezie o jej jedynie 

1 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, Poznań 1998, nr 83.
2 Ibidem. 
3 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 30-31. Por. idem, Pamięć i tożsamość, Kraków 

2005, s. 47-50.
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iluzorycznym istnieniu. Wskazuję przy tym na związki emergencyjnej teorii 
osoby z jej ujęciami proponowanymi zarówno przez Strawsona, jak i przez 
filozofię arystotelesowsko-tomistyczną, do której nawiązuje Jan Paweł II. 
Pozostając na polu neuronauk (tj. nauk interdyscyplinarnych, korzystających 
z anatomicznych i funkcjonalnych badań systemu nerwowego oraz łączących je 
z badaniami psychospołecznymi i medycznymi), pokazuję, że metaforycznemu 
rozumieniu osoby przeczą chociażby badania nad neuroplastycznością mózgu.

Kartezjanizm
W Przekroczyć próg nadziei Jan Paweł II stawia tezę, że od wielu lat w filozofii 

dominuje sposób jej uprawiania, który jest czysto racjonalistyczny, 
[…] właściwy dla filozofii nowożytnej. Dzieje tej filozofii rozpoczynają się wraz 
z Kartezjuszem, który myślenie w pewnym sensie oderwał od całej egzystencji, 
a związał je z samym rozumem: Cogito ergo sum4.

Terminem „racjonalizm” Jan Paweł II obejmuje dwa z wymienionych przeze 
mnie kartezjańskich tematów: zwrot ku subiektywności i metodę redukcyjną. 
W encyklice Fides et ratio przewijają się trzy kartezjańskie tematy: subiektyw-
ność osoby, metoda separacji i redukcji oraz mechanicyzm jako swoisty projekt 
zrozumienia, opisania i opanowania przyrody.

Według Papieża, zwrot ku subiektywności niesie ze sobą zarówno bunt 
przeciwko naszemu statusowi bytów stworzonych, jak i próbę przezwyciężenia 
dystansu między Bogiem a człowiekiem. Zwrot ten spowodował, że teolo-
giczna rzeczywistość historii Zbawienia uległa zapomnieniu i zaciemnieniu, 
a Kartezjusz stworzył „klimat, w którym w nowożytnej epoce takie odejście 
[od chrześcijaństwa – przyp. J.B.] mogło się urzeczywistnić”5, prowadząc tym 
samym do przesunięcia refleksji filozoficznej ku antropocentryzmowi, co 
w konsekwencji spowodowało redukcję tej refleksji jedynie do kwestii istnienia 
„Boga pozaświatowego”. 

Subiektywność i redukcja stały się mottem dla nowożytnego i współczesnego 
racjonalizmu. Kartezjusz absolutyzuje autonomiczne myślenie, stawiając je 
w opozycji do rozwiniętej przez św. Tomasza filozofii istnienia oraz w opozycji 
do jego rozumienia Boga jako Ipsum esse subsistens. Kartezjusz, „ojciec racjo-
nalizmu”, ustawił nas w ten sposób „na progu nowoczesnego immanentyzmu 
i subiektywizmu”6. Kartezjusza Rozprawa o metodzie stanowi, według Jana 

4 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 47. Por. idem, Pamięć i tożsamość, 
s. 17.

5 Idem, Przekroczyć próg nadziei,  nr 56.
6 Ibidem, nr 55. Por. idem, Encyklika Fides et ratio, nr 81, por. ibidem, nr 5.
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Pawła II, jedno z głównych źródeł współczesnego subiektywizmu i racjonalizmu. 
Papież podkreśla, że właśnie to dzieło przyczyniło się stworzenia intelektualnego 
klimatu sprzyjającego rozdzieleniu wiary i rozumu. 

Odrzucając filozofię arystotelesowsko-tomistyczną, Kartezjusz dąży do stwo-
rzenia fundamentów pod nową filozofię, w której,

znając siłę i działanie ognia, wody, powietrza, gwiazd, nieba i wszystkich innych 
ciał, które nas otaczają, równie dokładnie, jak znamy rozmaite rękodzieła naszych 
rzemieślników, będziemy mogli użyć ich w ten sam sposób do wszystkich celów, do 
których się nadają, i dzięki temu stać się panami i posiadaczami natury7. 

W opanowaniu przyrody pomoże nie tradycyjna metafizyka, lecz dyscypliny 
naukowe tworzone na fundamencie matematyki. Tak rozumiana filozofia pro-
wadzi, według Jana Pawła II, do tworzenia zsekularyzowanego, scjentystycznego 
społeczeństwa, które będzie bronić

humanizmu całkowicie oderwanego od Boga i całkowicie skoncentrowanego na 
kulcie działania oraz produkcji, wypaczonego przesytem konsumpcji i przyjemności, 
nie troszczącego się o niebezpieczeństwo „utraty własnej duszy”8.

Proponowana przez Kartezjusza „nowa metoda” prowadzenia badań zaczyna 
od uniwersalnego wątpienia w to, co nie jest jasne i wyraźne, od usunięcia 
na bok tradycyjnych ujęć obecnych we wszystkich obszarach wiedzy, w celu 
umożliwienia użytecznego i pewnego poznania naukowego. 

Występująca w nauce pewność ma być zagwarantowana dzięki użyciu pro-
stych formuł, takich jak zasady mechaniki, zaś nabywanie poznania ma pozo-
stawać zgodne z metodą analityczną, wedle której problem należy podzielić na 
drobne części, a następnie stworzyć z nich wyższy poziom złożoności. 

Kartezjanizm może zostać przezwyciężony, zdaniem Jana Pawła II, poprzez 
powrót do tradycji greckiego i średniowiecznego myślenia. Potrzeba do tego 
klimatu, w którym ośmielimy się na nowo pytać o prawdę bycia.

Trzecia konsekwencja filozofii Kartezjusza – radykalny dualizm substan-
cjalny – wynika z pojęciowo-ontologicznego rozdzielenia świadomości osoby 
od jej ciała. Z jednej strony, pozwala on na badanie ciała tymi samymi tech-
nicznymi metodami, jakimi się bada wszystkie inne przedmioty i zjawiska 
w przyrodzie, z drugiej strony, zaciemnia chociażby znaczenie sumienia (jako 
aktu rozumowego poznania dokonywanego przez osobę, która w określonej 
sytuacji ma zastosować wiedzę uniwersalną) oraz zaciemnia znaczenie cnót 

7 Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1934, s. 131.
8 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, Vaticano 1984, nr 18.
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jako przyzwyczajeń, nawyków do osobistych wyborów i do ćwiczenia się osoby 
w samoopanowaniu9.

Daniel C. Dennett – eliminatywizm jako 
forma współczesnego kartezjanizmu

Według kartezjańskiego dualizmu, jakiekolwiek zjawiska spotykane w świecie 
podpadają pod jedną z dwóch kategorii: mentalną albo fizyczną. Ludzkie res 
cogitans jest substancją nieprzestrzenną, wszystko inne jest res extensa – sub-
stancją rozciągłą. 

Z jednej strony, tak rozdzielone obydwie kategorie są przyczynowo zamknięte, 
z drugiej, codziennie obserwujemy, że to, co fizyczne, oddziałuje na to, co men-
talne (np. zażywanie narkotyków wywołuje błogie stany) i odwrotnie (często 
samo mentalne wyobrażenie sobie jakiejś sceny powoduje chociażby szybsze 
bicie serca). Tym samym otrzymujemy trylemat trzech założeń trudnych ze 
sobą do pogodzenia10: 

(1) stany mentalne nie są stanami fizycznymi; 
(2) stany mentalne oddziałują przyczynowo na stany fizyczne; 
(3) obszar tego, co fizyczne, jest przyczynowo zamknięty, przy czym przyczyna 

jest rozumiana w sensie arystotelesowskiej przyczyny sprawczej. 
Zdanie (3) stoi w konflikcie z (1) oraz (2). Jeśli obszar zjawisk fizycznych jest 

przyczynowo zamknięty (3), to stany mentalne, jak założono w (2), nie mogą 
oddziaływać, gdyż w (1) przyjęto, że są one „nie-fizyczne”.

W tle założenia (3) leży paradygmatyczna teza metodologicznego, karte-
zjańskiego fizykalizmu, wspierająca zarazem uniwersalność jego dualizmu: 
przezwyciężyć zarówno arystotelesowską dynamikę (tzn. jego ujęcie ruchu jako 
przejścia do stanu możliwego), jak i jego rozróżnienie na dynamikę w świecie 
pod- i nadksiężycowym.

Przeciwko założeniu (3), że zjawiska fizyczne mogą mieć jedynie przyczyny 
fizyczne, przemawia teza o tzw. przyczynowości mentalnej, „przyczynowości 
skierowanej ku dołowi”, (downward causation). Przyjęcie przyczynowości 
mentalnej może prowadzić do: 

(i) tezy materialistycznej przyjmującej, że stany mentalne – zakładając, iż 
wpływają przyczynowo na stany fizyczne – muszą także mieć naturę fizyczną; 

(ii) tez nieredukcjonistycznych (np. w teoriach emergencji), w których 
przyczynowość skierowaną ku dołowi rozumie się analogicznie do arystotele-
sowskiej przyczyny formalnej, a nie do przyczyny sprawczej. 
9 Por. idem, Encyklika Fides et ratio, nr 98.
10 Trylemat ten omawiam bliżej w: J. Bremer, Wprowadzenie do filozofii umysłu, Kraków 

2010, s. 30-32.
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Problem z przyczynowością skierowaną ku dołowi polega na tym, że brak nam 
jednoznacznych praw psychofizycznych, tzn. praw łączących stany mentalne 
ze stanami fizycznymi. Rozumienie przyczynowości skierowanej ku dołowi 
prowadzi – analogicznie do arystotelesowskiej przyczyny formalnej – do rewizji 
założenia (3). 

Daniel C. Dennett (którego, używając języka Jana Pawła II, możemy nazwać 
przedstawicielem „umysłowości pozytywistycznej”11) uważa, że jeśli istniałoby 
coś mentalnego (duchowego), to musiałoby to coś być czymś wyłącznie przy-
czynowo zamkniętym, czymś mentalnym-samym-w-sobie. Czegoś takiego nie 
ma, a „świadomy duch” jest jedynie „przyzwyczajeniem naszego myślenia”12. 
W książce Consciousness Explained (1991) Dennett stara się owo stare przyzwy-
czajenie zdemaskować jako iluzjonistyczne urojenie, które nie da się pomyśleć 
w inny aniżeli kartezjański sposób.

Tym samym Dennett, podobnie jak filozofowie Gilbert Ryle i Willard V.O. 
Quine13, okazuje się być kryptokartezjanistą wtedy, gdy jest przekonany, że 
to, co mentalne, może istnieć tylko, jeśli jest odróżnialne od tego, co fizyczne 
i może być od niego oddzielone. Ponieważ jednak to, co mentalne, nie może 
się pojawić bez tego, co fizyczne, więc – według nowych kartezjanistów – to, 
co mentalne, nie istnieje. Z drugiej strony opowiada się on za monistycznym 
materializmem, co także prowadzi go do eliminacji tego, co mentalne. 

Ostatecznie eliminatywizm zostaje przez Dennetta przyjęty na podstawie mo-
nistycznej ontologii. Dla monisty-materialisty wszystko da się utożsamić z tym, 
co fizyczne, czyli z naukowo obserwowalnymi fizycznymi ciałami. Dennettowi, 
jako przedstawicielowi eliminatywizmu, stanowisko takie nie wystarcza, ponie-
waż – mimo innego słownictwa – odnosi się ono nadal do tego, co mentalne. 
Wyeliminować należy zatem nie tylko wyrażenia mentalne, lecz także ogólne 
odnoszenie się (referencję) do tego, co mentalne. Dopiero wówczas znikną 
problemy, jakie potocznie wiążą się z tym, co mentalne.

Wniosek stąd jest jeden: jeśli w ogóle istnieje coś mentalnego (duchowego), 
to tylko jako coś epifenomenalnego, jako zjawisko towarzyszące, które jednak 
przyczynowo – czy to jako przyczyna sprawcza, czy jako przyczyna skierowana 
ku dołowi – nic nie „wywołuje”, gdyż mentalne, oddzielone od tego, co fizycz-
ne, nie wpływa przyczynowo na coś fizycznego. Zjawiska mentalne są więc 
nierzeczywiste. Można metaforycznie mówić o „czymś duchowym”, eliminując 

11 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei,  s. 44.
12 D.C. Dennett, Consciousness Explained, Boston (MA) 1991, s. 37.
13 Eliminatywizm Ryle’a i Quine’a omawiam bliżej w: J. Bremer, Wprowadzenie do filozofii 

umysłu, s. 89-97, 111-120.



17Józef Bremer, Problem osoby w świetle neuronauk. Czy osoba to jedynie użyteczna metafora?

jednak to od strony ontologicznej, co prowadzi do metaforycznego używania 
słownictwa w odniesieniu do tego, co ma charakter mentalny. 

Operująca pojęciem osobowej jaźni psychologia potoczna mówi ostatecznie 
o urojeniu: 

Nie istnieje pojedynczy, jednoznacznie określony, „strumień świadomości”, ponie-
waż […] nie istnieje Teatr Kartezjański, gdzie „wszystko schodzi się razem”, aby móc 
zostać przeczytanym przez jakiegoś Centralnego Dawcę Znaczenia. Zamiast tego 
istnieje wiele kanałów, w których specjalne obwody próbują, w paralelnych kotło-
waninach, realizować swoje rozmaite zadania, tworząc stopniowo Wiele Szkiców14.

Potocznie rozumiana osoba to postulowany podmiot, swego rodzaju fikcyjne 
„do wszystkich, których to może dotyczyć”, któremu faktycznie, my stojący 
z boku, poprawnie przypisalibyśmy przekonanie, że ów podmiot czegoś doznał, 
coś przeżył15.

Dennett rezygnuje z poszukiwań jakiejś realnej – cechującej się jednością 
i tożsamością – jaźni i mówi o niej jako o postulowanej, teoretycznej fikcji16. 
Ta fikcyjna jaźń każdego z nas jest podmiotem wszystkich, pochodzących od 
każdego z nas i tworzących nas, opowiadań.

Z jednej strony, Dennett jest kognitywistą-eliminatywistą, z drugiej, jest on 
– gdy chodzi o świadome przeżycia – neurofizjologicznym realistą17. Fikcyjne 
jaźnie i przeżycia każdego z nas są konstruowane na podstawie dostępnych 
nam sądów. Kto jednak wypowiada owe sądy, które konstruują jaźń i przeży-
ciowy świat? Dennett odpowiada: każdy z nas, ale jedynie jako podmiot czysto 
i wyłącznie fizykalny.

Peter F. Strawson – opisowa metafizyka osoby
Potocznie i często bezrefleksyjnie mówimy, że osoba posiada własności 

mentalne oraz fizyczne, że chodzi przy tym o tę samą, cechującą się jednością 
i tożsamością osobę X. Od takiego rozumienia osoby wychodzi Peter F. Strawson 
w swojej książce Indywidua. Próba metafizyki opisowej. Należy ona do opracowań 
z zakresu z metafizyki opisowej, tzn. opisującej struktury naszego myślenia, 
uznającej doraźność naszych teorii i rozwiązań oraz zamierzającej przedstawiać 
schematy pojęciowe z należnym im zorientowaniem na rzeczywistość. 
14 D.C. Dennett, Consciousness Explained, s. 253.
15 Ibidem, s. 128.
16 Ibidem, s. 227.
17 „Świadome przeżycia są realnymi zdarzeniami zachodzącymi w realnym czasie i w prze-

strzeni mózgu, i dlatego są one uchwytne czasowo i przestrzennie we właściwych dla tego 
rodzaju realnych zjawisk granicach precyzji”. D.C Dennett, M. Kinsbourne, Time and 
the Observer, “Behavioral and Brain Sciences” 1982, t. 15, nr 2, s. 235.
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Metafizykami opisowymi są, według Strawsona, Arystoteles i Kant, metafi-
zykami rewidującymi – Kartezjusz i Leibniz. Metafizycy rewidujący poszukują 
nowych, lepszych opisów naszego myślenia i działania. Dzięki pracom Straw-
sona analizy metafizyczne powróciły do angloamerykańskiej filozofii osoby. 
Strawson pisze:

(SO) Przez pojęcie osoby rozumiem pojęcie pewnego typu bytu, takiego, że zarówno 
orzeczniki przypisujące stany świadomości, jak też orzeczniki przypisujące własności 
cielesne, sytuacje fizyczne itd. stosują się w równej mierze do pojedynczego indy-
widuum tego jednego typu18.

W pojęciu osoby (SO) Strawson łączy rozważania metafizyczne z filozofią 
języka. Starając się opisać aktualną strukturę osoby (indywiduum) za pomocą 
pojęć „tożsamość” i „jedność”, wychodzi poza granice pojęciowe oraz onto-
logiczne, nakreślone przez redukcjonistycznie i empirycznie zorientowanych 
filozofów i naukowców. 

Dla Arystotelesa przykładem „pierwszej substancji”, pierwotnego obiektu, 
był pojedynczy człowiek, jak Sokrates, czy pojedyncze zwierzę, np. pewien koń. 
Z takich samych założeń wychodzi Strawson19, krytykując zarówno: 

(i) kartezjańską koncepcję osoby, przypisującą świadomość substancji men-
talnej całkowicie różnej, lecz jednak jakoś powiązanej z ciałem, oraz 

(ii) „nowoczesną” teorię „jaźni bez właściciela”, według której stany świa-
domości nie są, dokładnie mówiąc, przypisane w ogóle do niczego20. 

Obydwie te koncepcje są, jego zdaniem, niespójne, stąd propozycja wyjścia 
od pojęcia osoby jako pojęcia pierwotnego (prymitywnego). Stany świado-
mości i stany fizyczne są przypisywane do jednego i tego samego indywiduum 
– do osoby (SO). Pojęcia umysłu i ciała zakładają pojęcie osoby (są z niego 
wyprowadzane). 

Pojęcia osoby nie da się tym samym ani wyeliminować, ani zredukować do 
pojęcia ciała, czy umysłu, ani też nie da się go z tych pojęć złożyć. Uznanie pier-
wotności pojęcia osoby pozwala zobaczyć dlaczego zarówno stany świadomości, 
jak i stany fizyczne, są przypisane do czegoś, do tego samego indywiduum.

Spostrzeganie przez osobę siebie i swojego otoczenia zależy od jej ciała, które 
podpada pod szeroko rozumiane badania prowadzone metodami empirycznymi. 
Bez wątpienia, ciało posiada specjalny status dla osoby, ale mimo wszystko 
wydaje się, że związek między ciałem a podmiotem jest natury przypadkowej, 

18 P. F. Strawson, Indywidua. Próba metafizyki opisowej, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 
1980, s. 99.

19 Por. A.M. Martins (red.), Cause, Knowledge and Responsibility, Wien 2015, s. 115.
20 Strawsona ujęcie osoby analizuję dokładniej w: J. Bremer, Osoba – fikcja czy rzeczywistość? 

Tożsamość i jedność Ja w świetle badań neurologicznych, Kraków 2008, s. 56-76. 
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a nie koniecznej (co Strawson potwierdza, odwołując się do różnego typu 
eksperymentów myślowych). 

Zaliczany do filozofów „języka potocznego” Strawson zaznacza, że mówiąc 
o poziomie pierwszoosobowym należy dodać, iż mój stosunek do mojego ciała 
jest chociażby dlatego wart podkreślenia, gdyż licznych czasoprzestrzennych 
własności nie przypisuję ciału, lecz przypisuję je raczej sobie, mówiąc np. „ja 
marznę” (a nie „moje ciało marznie”). 

Nie jest do końca jasne, co uzasadnia taki nasz sposób mówienia. Przyczy-
nowy związek między osobą a ciałem nie dostarcza w każdym razie żadnego 
wyjaśnienia dlaczego mówiąc „ja marznę” używamy zaimka „ja”. Gdy wskazując 
na moją pierś, powiem „oto ja”, to nie uznamy, że jestem moją piersią. Z żadną 
częścią mojego ciała, nawet z głową, nie jestem w ten sposób identyczny, że 
tworzy ona moje ja. 

Zdaniem Strawsona, tezę o pierwotności pojęcia osoby (w stosunku do 
przypisywanych jej własności) można dostrzec przede wszystkim przy pytaniach 
typu: dlaczego w ogóle przypisujemy czemuś/komuś stany świadomości? Dla-
czego przypisujemy je tej samej rzeczy, której przypisujemy własności cielesne? 
Odpowiadając Strawson zaznacza: 

Warunkiem koniecznym przypisywania w ogóle stanów świadomości jest to, że 
mamy je przypisywać dokładnie tym samym rzeczom, którym przypisujemy pewne 
własności cielesne, pewną sytuację fizyczną itd.21. 

Stanów świadomości nie można by w ogóle komuś przypisywać, jeśli nie 
byłyby one przypisywane osobom w sensie, jak je rozumie Strawson. W wy-
powiedziach o stanach świadomości, musi być możliwe przypisywanie ich – 
w takim samym stopniu – sobie samemu i innym podmiotom, używając tych 
samych predykatów. Wyrażenia „ją boli ząb” i „mnie boli ząb” odnoszą się do 
tej samej własności. 

Neuronauki – Roger W. Sperry
We współczesnej nauce spotyka się jednak częściej tendencje odwrotne do 

prezentowanych przez Strawsona, czyli tendencje redukcjonistyczno-elimina-
cyjne. Przykładem takiego podejścia jest zmarły w roku 2004 laureat Nagrody 
Nobla (1962), neurolog i biolog molekularny Francis Crick, bezgranicznie 
ufający w skuteczność czysto „naukowych” metod badania świadomego umysłu. 

21 P. F. Strawson, Indywidua, s. 99.
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Zaznacza on, że „świadomość jest problemem naukowym”, a filozofia świadomej 
osoby jest jedynie nudną zabawą22. 

Podobne stanowiska można znaleźć w pracach filozofujących neurologów 
Gerharda Rotha (wolna wola osoby jest iluzją) i Wolfa J. Singera (potoczne 
doświadczenie „ja” jest jedynie konstruktem kulturowym)23. 

Odmiennego zdania jest inny laureat Nagrody Nobla (1981), neurobiolog 
Roger W. Sperry, który przyznaje, że nauka stara się nam wykazać, że osoba 
i wolna wola są iluzją, a sens ludzkiego działania da się sprowadzić do funk-
cjonowania kompleksowych, biochemicznych systemów24. 

Sperry odcina się od tego rodzaju stanowisk redukcyjno-fizykalistycznych 
oraz od stanowisk dualistycznych i zalicza siebie do interakcyjnych emergenty-
stów. Zdarzeń mentalnych nie da się odseparować od mózgu, z którego emer-
gują, do którego są nieredukowalne, ponadto zdarzenia mentalne są zdolne 
do przyczynowego oddziaływania na mózg (por. wspomniana przyczynowość 
skierowana ku dołowi). 

Neurolog Colwyn Trevarthen (uczeń Sperry’ego) zaznacza, że jego mistrz 
poszukiwał nowej teorii świadomych zdarzeń mentalnych25, przyjmując, że 
emergentne, świadome zdarzenia mentalne mają wpływ na leżące u ich podstaw 
procesy neurologiczne (downward causation).

Materialistyczno-redukcjonistyczne i eliminatywistyczne teorie osoby, w ich 
różnych odmianach, mają problem z przedstawieniem najbardziej podstawo-
wego faktu – posiadania przez nią samoświadomej jaźni. Sperry nigdy nie był 
usatysfakcjonowany materialistyczną tezą: 

[...] że zupełne wyjaśnienie funkcji mózgu jest możliwe w czysto obiektywnych 
terminach, bez jakiegoś odniesienia do subiektywnych przeżyć, tzn. że w analizie 
naukowej możemy przekonująco i z korzyścią dla siebie zignorować subiektywne 
własności procesów mózgowych26.

Sperry nie odrzuca neurologicznych metod badania świadomości i nie zaleca 
powrotu do metod introspektywnych. Nie zakłada jednak, że wrażenia i inne 

22 Por. F. Crick, Visual Perception: Rivalry and Consciousness, “Nature” 1996, nr 379, 
s. 485-486.

23 Tezy Rotha i Singera omawiam w: J. Bremer, Neuronaukowy i potoczny obraz osoby w ko-
gnitywistyce, Kraków 2017, s. 39-47. 

24 Por. R. Sperry, Mind, Brain, and Humanist Values, [w:] New Views of the Nature of Man, 
J.R. Platt (red.), Chicago 1965, s. 73.

25 Por. C. Trevarthen, Editor’s Preface, [w:] Brain Circuits and Functions of the Mind, red. 
C. Trevarthen, Cambridge 1990, s. xxxiii.

26 R. W. Sperry, Discussion, [w:] The Central Nervous System and Behavior, M. A. B. Brazier 
(red.), Princeton (NJ) 1959, s. 420.
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subiektywne przeżycia osoby nie posiadają żadnej funkcji, żadnej wartości 
operacyjnej, żadnego miejsca we współcześnie używanych modelach mózgu. 

Z jednej strony, według Sperry’ego, epifenomenologiczna teza, że zjawiska 
subiektywne nie odgrywają przyczynowej roli w zdarzeniach neuronalnych, 
wydaje się zrozumiała i jasna. Z drugiej strony przyznajemy, że subiektywne 
zdawanie sobie sprawy w ogólności (np. ból per se) pojawia się w ewolucji sys-
temu nerwowego, a świadomość może być zachowana, różnicowana i realnie 
używana, może też posiadać operacyjne znaczenie w łańcuchu przyczynowym. 

Dlatego należy zapytać, czy jakiś neurofizjologiczny model osoby, uwzględ-
niający jej uwarunkowane odpowiedzi, lecz nie uwzględniający jej nastawień 
subiektywnych, nie będzie obarczony swoistą luką w wyjaśnianiu.

Sperry stwierdza, że tezy redukcyjno-behawiorystyczne i eliminatywistycz-
ne uznające, że neuronauki potrafią dostarczyć pełnego zrozumienia zdarzeń 
neuronalnych, dokonują zbyt dalekiej ekstrapolacji i pomijają potoczne rozu-
mienie osoby. Subiektywne wrażenia osoby odgrywają bowiem zasadniczą rolę 
w funkcjonowaniu jej mózgu. 

Dlatego, jego zdaniem, behawioryzm i teorie redukcjonistyczne muszą zostać 
zastąpione nową teorią, uwzględniającą pojęcie świadomości, przyjmującą 
założenia teorii emergencji. Swojej teorii umysłu Sperry nie utożsamia z du-
alizmem kartezjańskim. Umysł bez mózgu jest pozbawiony czegoś istotnego, 
chociażby pewnej formy przepływu energii (np. niedotlenienie mózgu odbija 
się na stanach świadomości). Sperry pisze:

Oddziaływania mentalne kierują i określają wewnętrznym ruchem impulsów, włącz-
nie z jego elektrochemicznymi i biofizycznymi aspektami […]. W proponowanym 
tutaj modelu mózgu przyczynowe oddziaływania jakiejś idei, czy ideału, są tak 
rzeczywiste, jak te jakiejś cząstki, komórki czy impulsu nerwowego. Idee wywołują 
przyczynowo idee i pomagają ewoluować nowym ideom27.

Proponowany przez Sperry’ego mentalistyczny model świadomości, opiera-
jący się na teorii emergencji, doprowadził m.in. do tego, że w ciągu następnych 
dziesięciu lat zrelatywizowane zostało znaczenie materialistycznych teorii re-
dukcjonistycznych i eliminatywistycznych, jako teorii dominujących w filozofii 
i psychologii umysłu.

Sperry rozumie świadomy umysł osoby jako całkowicie naturalny proces, 
emergujący z neuronalnej aktywności, różny od niej, ale równocześnie od 
niej nieoddzielny. Świadomość jest związana ze wspomnianą generalną za-
sadą zwaną „makrodeterminizmem”, w której mentalne, tzn. ewolucyjnie 
wyższe, bardziej rozwinięte własności przyrody oddziaływają i kontrolują 
swoje niższe komponenty. Jego rozumienie świadomości zakłada i integruje 

27 R.W. Sperry, Mind, Brain and Humanist Values, s. 82.
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makrodeterminizm z mikrodeterminizmem, a przyczynowe oddziaływanie 
stanów mentalnych wymaga uwzględnienia we wszystkich naukach, nie tylko 
w psychologii czy w filozofii. 

Badania empiryczne – dwa przykłady
W obydwu poniższych przykładach, ukazujących przyczynowe oddziaływanie 

świadomych procesów mentalnych na mózg osoby, odwołuję się do zjawiska 
neuroplastyczności mózgu.

Neuroplastyczność to cecha mózgu uzdalniająca go do adaptacji, zmienności, 
samonaprawy, uczenia się i zapamiętywania. Pozwala ona zarówno na powolne, 
ewolucyjne zmiany dokonujące się na przestrzeni wielu pokoleń, jak i na zmiany 
w krótszej perspektywie czasowej, np. dokonujące się każdego dnia. W naszych 
mózgach zachodzą funkcjonalne i strukturalne zmiany, w odpowiedni sposób 
dostosowując nasze reakcje do aktualnych wymagań. 

1. Według profesora psychiatrii Jeffreya M. Schwartza, konwencjonalna 
nauka długo obstawała przy stanowisku, że świadomy umysł jest jedynie ilu-
zją, jakimś epifenomenalnym efektem elektrochemicznej aktywności mózgu. 
On sam argumentuje za tezą przeciwną: umysł żyje swoim życiem i potrafi 
formować oraz kontrolować procesy zachodzące w fizycznym mózgu. Propo-
nowana przez niego niematerialistyczna interpretacja osiągnięć neuronauk 
ma zarazem pokazać ograniczenia teorii redukcjonistyczno-materialistycznych 
i eliminatywistycznych.

Schwartz omawia własne badania nad osobami z zaburzeniami obsesyjno-
-kompulsywnymi. Rozpoznają one natrętne myśli (część obsesyjna), które przy-
muszają je do rytualnych form zachowania (część kompulsywna). Na przykład 
po kilku obmyciach rąk osoba taka wie dokładnie, że jej ręce są czyste, a mimo 
to czuje się przymuszona do ich kolejnego umycia. Różnica między widocznym 
stanem faktycznym (ręce są czyste) a irracjonalnym wątpieniem (może są one 
brudne) skłoniła Schwartza do zbadania filozoficznych i neuronaukowych pod-
staw tego typu zachowań. Skanowanie określonych obszarów mózgu badanych 
osób wykazało charakterystyczne wzorce ich aktywności.

Schwartz zaproponował owym osobom poddanie się opracowanej przez niego 
tzw. 4R-terapii ([1] przemianowanie – relabelling, [2] ponowne przypisanie – 
reattributing, [3] ponowne skupienie – refocusing, [4] ponowne ocenienie – re-
valuing). W przypadku wspomnianych osób terapia miała na celu doprowadzić 
do uznania przez nie, że ich ręce są czyste [1], przymus mycia rąk miał zostać 
postrzegany jako nieodnoszący się do rzeczywistości, a obawa, że ręce są brudne, 
miała zostać przypisana dysfunkcjom mózgu [2], skoncentrowana na myciu 
rąk uwaga osoby winna zostać skupiona na innym celu [3], co w konsekwencji 



23Józef Bremer, Problem osoby w świetle neuronauk. Czy osoba to jedynie użyteczna metafora?

powinno doprowadzić do zrozumienia przez osobę poddaną terapii absurdalno-
ści jej przymusowych zachowań [4]. Dodatkowe, piąte „R odnosi się do zmian 
zachodzących w formach aktywności mózgu (realignment).

Schwartz zauważył, że: 
[i] osoby poddane terapii 4R w istotny sposób uwolniły się od obsesywno-

-kompulsyjnych symptomów;
[ii] neuroobrazowanie ich mózgu ukazało korzystne przeformatowanie 

wzorców aktywności mózgowej. Zaszło to bez jakiegoś wyraźnego oddziały-
wania na mózg, czy to zewnętrznego (np. za pomocą magnetycznej stymulacji 
przezczaszkowej) czy to wewnętrznego (np. za pomocą medykamentów). 

Osoby te odgórnie przeorganizowały funkcjonowanie swojego mózgu poprzez 
zmianę własnych myśli i zachowań. Istotnym odkryciem nie jest, że modyfikacja 
myślenia i form zachowania zmieniły w miarę stabilnie aktywność mózgu, lecz 
to, iż takie modyfikacje wynikły z „uważnej świadomości […], która wywarła 
wpływ na ich mózg”28. Chodzi o świadome i sensowne myśli lub działania, 
w których osoba przyjmuje stanowisko niezaangażowanego obserwatora, na-
tomiast zadaniem terapeuty jest zwrócenie jej uwagi na aspekty aktualnego 
doświadczenia, których być może sama by nie zauważyła.

2. Terapie pacjentów po udarze mózgu.
Udar oznacza masywną deformację sprawności mózgu w przekazywaniu 

informacji neuronalnej, objawiającą się zewnętrznymi konsekwencjami. Udar 
uszkadza zazwyczaj nie tylko system motoryczny osoby, lecz także jej system 
poznawczy i emocjonalny. 

Powołując się na aktualne opracowania na temat udaru, Sjoerd de Vries 
stwierdza, że wyobrażanie sobie przez osobę po udarze mózgu jej własnych 
ruchów i obserwowanie ruchów innych osób okazuje się być skutecznym 
narzędziem, które można wykorzystać podczas rehabilitacji prowadzącej do 
poprawy lub nawet odzyskania sprawności motorycznej.

Obejmująca obrazy i wspomnienia wyobraźnia jest istotnym elementem 
naszej psychiki. Wyobraźnia motoryczna jest mentalnym wykonywaniem ruchu 
bez ruchu zewnętrznego lub bez aktywacji mięśni obwodowych. Wykazano, że 
wyobraźnia motoryczna prowadzi do aktywacji tych samych obszarów mózgu, 
co rzeczywiste ruchy. Obszary mózgu normalnie zaangażowane w planowanie 
ruchu i jego wykonanie są także aktywne w czasie wyobrażania sobie ruchu. 

W wielu terapiach osób po udarze mózgu łączy się ruchowe ćwiczenia 
fizyczne z ruchami mentalnymi. Zachęca się pacjentów do słuchania nagra-
nych objaśnień instruujących jak mają oni wyobrażać sobie ruchy swoich 
28 J. M. Schwartz, S. Begley, The Mind and the Brain: Neuroplasticity and the Power of Mental 

Force, New York 2002, s. 335.
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dotkniętych skutkami udaru mózgu kończyn. Badania mierzące aktywność 
elektromiograficzną potencjałów motorycznych w korze motorycznej i przepływ 
krwi, pokazały, że w odpowiednich ścieżkach neuromotorycznych, ujawnia-
jących się podczas wyobrażania sobie ruchu, rośnie aktywność metaboliczna 
neuronów, przypominającą taką, z którą mamy do czynienia wówczas, kiedy 
ruch faktycznie jest wykonywany29.

Mentalna praktyka wyobrażania prowadzi tym samym do neuroplastycznych 
zmian w uszkodzonej, motorycznej korze mózgu, co z kolei pomaga osobie 
w odzyskaniu sprawności ruchowej. 

Diana Carvalho i jej współpracownicy zaznaczają, że różne podejścia w reha-
bilitacji postudarowej świadczą o zdolności mózgu do znaczącej poprawy swo-
jego funkcjonowania30. Jednym z przykładów jest zastosowanie przy porażeniu 
połowicznym tzw. terapii lustrzanej, umożliwiającej motoryczne symulowanie, 
a zarazem stymulowanie ruchów uszkodzonej kończyny i jej neurogicznych 
korelatów. Wykorzystując lustro, osoba przekazuje wizualne bodźce do uszko-
dzonej części mózgu dzięki obserwacji w lustrze ruchów niedotkniętej paraliżem 
części ciała31. W ten sposób, dzięki „lustrzanemu trikowi”, osoba oszukuje swój 
mózg, „przekonując go”, że jej osłabiona kończyna funkcjonuje normalnie, co 
w konsekwencji – dzięki neuroplastyczności mózgu – prowadzi do jego prze-
formatowania, a w rezultacie do powrotu do zdrowia.

Podsumowanie i wnioski
Strawson przyjmuje stanowisko Arystotelesa, że to, co pojedyncze (substan-

cja z arystotelesowskich Kategorii), nie może w jakiejś wypowiedzi wystąpić na 
miejscu predykatu. Arystoteles nie posługuje się wprawdzie pojęciem osoby, 
zajmuje się jednak pytaniem, czy człowiek posiada duszę oddzieloną od ciała, 
(Platon), czy też pytaniem o psychoficzną jedność duszy i ciała, którą rozpatruje 
w ramach swojego hylemorficznego rozróżnienia na formę i materię.

Teorie eliminatywistyczne powstały na gruncie sceptycyzmu wobec metafi-
zyki. Co jednak jest bardziej metafizyczne: proste założenie o istnieniu zjawisk 
duchowych, połączone z wymogiem ich wyjaśnienia, czy zagadkowe metafory 
29 Por. S. de Vries, T. Mulder, Motor Imagery and Stroke Rehabilitation: A Critical Discussion, 

“Journal of Rehabilitation Medicine” 2007, t. 39, nr 1, s. 5-13.
30 Por. D. Carvalho, S. Teixeira, M. Lucas in., The Mirror Neuron System in Post-stroke 

Rehabilitation, “International Archives of Medicine” 2013, t. 41, nr 6, doi: 10.1186/1755-
7682-6-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24134862.

31 Por. M. Ietswaart, M. Johnston, Ch. Dijkerman i in., Mental Practice with Motor Imagery 
in Stroke Recovery: Randomized Controlled Trial of Efficacy, “Brain” 2011, t. 134, nr 5, 
s. 1373–1386. doi: 10.1093/brain/awr077, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3097892/. 
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i historyjki Dennetta, których nie może się on pozbyć i które potrzebują 
wyjaśnienia.

Wszystko, czego dokonałem, to zastąpienie jednej rodziny metafor i obrazów 
poprzez drugą; teatr, świadka, centralnego dawcę znaczenia i fantazję zamieniłem 
na software, wielokrotne szkice i miejsce pobytu homunkulusów. Jest to tylko 
wojna metafor – powiecie – ale metafory nie są „tylko” metaforami, metafory są 
narzędziami myślenia32. 

Moja krytyka eliminatywizmu ma pokazać, czy strategia Dennetta odpowiada 
założonym przez niego celom: czy próbując wyeliminować to, co duchowe, przy-
padkiem coraz głębiej sam nie wikła się w myślenie quasi-metafizyczne, mimo 
że ciągle podkreśla, iż używa jedynie metaforycznych wyrażeń. Eliminatywista 
próbuje najpierw zredukować to, co duchowe, do tego, co neurologiczne, jeśli 
jednak taka redukcja się nie powiedzie (np. ze względu na pierwszoosobowy, 
subiektywny charakter doznań), wówczas dąży on do wyeliminowania tego, 
co duchowe. Mamy tutaj do czynienia z swego rodzaju błąd petitio principi: 
argumentując, zakłada się to, co chce się uzyskać jako wynik argumentowa-
nia. Bez owego nieuzasadnionego założenia, że coś duchowego nie istnieje, 
a istnieje jedynie to, co fizyczne, zbudowanej na tym założeniu argumentacji 
brak podstaw.

Można za Janem Pawłem II zapytać: czy kartezjańskie oddzielenie zjawisk 
duchowych od fizycznych nie prowadzi do niedopuszczalnej mistyfikacji tego, 
co duchowe? Czy Dennetta wskazanie na bezpodstawność zjawisk duchowych 
(wyrażanie tego, co duchowe, jedynie w kategoriach metafory stanów fizycz-
nych) wystarczy uzasadnić tym, że używanie takich metafor niesie ze sobą 
doraźne korzyści?

Z proponowanymi, emergentnymi ujęciami osoby łączy się twierdzenie, że 
w systemach posiadających emergentne cechy występuje przyczynowość skiero-
wana ku dołowi. Przypisując cechom mentalnym przyczynową rolę skierowaną 
ku dołowi, emergentyści muszą zrezygnować z tezy o przyczynowo-sprawczej 
zamkniętości obszaru fizycznego.

 Rezygnując z możliwości wprowadzenia przyczynowości skierowanej ku 
dołowi, stoimy przed problemem właściwego ujęcia tego, co mentalne. Jedyną 
alternatywą wydaje się być wtedy epifenomenalizm. Wyjściem z powyższego 
impasu jest dopuszczenie – wzorem Arystotelesa – różnych rodzajów przyczy-
nowości, przy czym przyczynowość skierowaną ku dołowi można rozumieć 
analogicznie do arystotelesowskiej przyczyny formalnej33.

32 D.C. Dennett, Consciousness Explained, s. 455.
33 Zagadnienia te omawiam bliżej w: J. Bremer, Przyczynowość skierowana ku dołowi i jej 

rozumienie w biologii, „Poznańskie Studia z Filozofii Nauki” 2015, t. 24, nr 1, s. 93-115. 
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Osoba może być rozumiana jako jednostka emergentna, odgrywająca rolę 
w jednoczeniu własności mentalnych skorelowanych z własnościami mózgu. 
Teoria silnej emergencji, jako teoria heurystyczna, posiada ogólną moc prze-
widującą i wyjaśniającą zasady rządzące ludzkim myśleniem i zachowaniem. 
Odwołując się do Jana Pawła II i rozwijanej przez niego arystotelesowsko-tomi-
stycznej koncepcji osoby, możemy powiedzieć, że teoria silnej emergencji – przy 
odpowiednich modyfikacjach pojęciowych – spełnia podobną rolę wyjaśniającą 
ludzkie myślenie i zachowanie jak hylemorficzna teoria duszy u Arystotelesa. 
Relacja między osobą a jej mózgiem może być widziana jako adekwatne wy-
jaśnienie powiązania obserwowanego między potocznym (niemetaforycznym, 
nieiluzorycznym) rozumieniem osoby a mózgiem osoby, będącym przedmiotem 
badań neuronaukowych. 

Słowa kluczowe: dualizm kartezjański, redukcjonistyczno-eliminatywistyczne 
teorie osoby, metafizyczne teorie osoby, emergencyjno-neuronaukowe teorie 
osoby, neuroplastyczność mózgu, neuronauki.
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THE TRINITARIAN TRACE (IMAGE) OF GOD IN 
THE SUBSTANCE OF CREATED BEINGS

All religions deal with the question of the existence of God’s divine image 
in creation. In Christianity, however, God’s image has a Trinitarian dimension, 
which greatly enriches how one understands this issue. When noumenally 
considering God’s image in creation, the first question at hand is the structure 
of the personal inner life of God, from which proceeds the form of God’s creative 
act as well as the relationship between His divine trace and the existence of 
created beings. The fundamental prototype is the eternally begotten Son, the 
Holy Spirit who breathes through the Father and proceeds from the interior 
of the Father to the interior of the Third Person of the Trinity. The formation 
of the trace of God in the substance of created beings that have already been 
called into existence takes place through the mission of the Son and the Holy 
Spirit. The consequence of this action is the Trinitarian form of the energy of 
created beings, meaning the makeup of their inner substance. Along with this 
process, the relationship between God and created beings (both individually 
and collectively) and between created beings themselves is formed.

Key words: trace of God, image of God, God, creation, substance, relationship, 
Trinity, development, fulfillment.
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Wstęp
Ślad Boga istnieje w konkretnych jednostkowych substancjach w różny 

sposób. Inaczej w bytach personalnych (aniołowie, człowiek), inaczej w ma-
terii. Jest w całości, we wszechmaterii oraz w najbardziej subtelnych mikro-
cząstkach. Ślad substancji Boga odwzorowany jest za pośrednictwem energii. 
W substancjach duchowych jest to ślad Boskich właściwości personalnych: 
intelekt, wola, uczucia (zwłaszcza miłość). W materii jest ślad wewnątrzboskie-
go życia. Ogólnie można mówić o Boskiej pieczęci, która zakodowana jest w 
strukturze materii, w jej dynamizmie, w jej ruchu. Myśl chrześcijańska zawiera 
„coś” więcej, „coś” o pieczęci trynitarnej, zarówno w całości kosmosu, jak też 
w najbardziej subtelnych mikrocząstkach. Takim śladem, kodem, pieczęcią 
jest chociażby wirowanie: galaktyk, układów planetarnych, a z drugiej strony, 
atomów, wokół wspólnego środka ciężkości. Wirują też obiekty wokół swojej 
osi, zarówno gwiazdy i planety, jak też elektrony, czy super-mikroskopijne 
cząsteczki elementarne (spin). W stworzonych bytach duchowych można za-
uważyć trynitarną specyfikę aspektów personalnych. W intelekcie, uczuciach 
i woli jest coś ze specyfiki każdej z trzech Osób Boskich. 

Substancja Boga jest nieporównywalnie inna od substancji stworzonych. 
Odległość bytowa między Bogiem a stworzeniami jest innego rzędu, niewy-
rażalna, niedająca się w żaden sposób wyobrazić. Tak samo wirowanie życia 
w Bogu jest nieskończenie potężniejsze od wirowania materii w najbardziej jej 
mikroskopijnym i najbardziej gigantycznym wymiarze. Bardziej fundamentalne 
pytanie, nieporównywalnie trudniejsze od pytania o kształt śladu Boga w świe-
cie jest pytanie, o możliwość zaistnienia świata poza Bogiem oraz o możliwość 
bycia Boga poza sobą. Pytanie o ślad Boga w świecie pojawia się jako wtórne, 
aczkolwiek bardzo ważne. Z tą kwestią ściśle wiąże się pytanie o sposób two-
rzenia tego śladu przez Boga, a także o kształt relacji Boga ze światem. Sposób 
stwarzania świata, a tym samym, sposób tworzenia w nim śladu Boga, a także 
relacji, wynika ze specyfiki życia wewnątrz Boga. W ujęciu chrześcijańskim, 
źródłem jest życie trzech Osób Bożych. 

Tworzenie śladu Boga w substancji bytów stworzonych 
poprzez misje Syna i Ducha realizowane w świecie

Życie Trójcy Świętej to życie wewnętrzne każdej z Osób oraz oddawanie się 
każdej z nich dwóm pozostałym i przyjmowanie przez każdą z nich dwóch pozo-
stałych. Trojaka wsobność i trojaka otwartość odczytywana jest z Objawienia, 
a następnie rozjaśniana przez refleksje nad wzajemnym odniesieniem specyfiki 
jednostkowej z całością Misterium Boga. Tajemnica osoby to jednocześnie 



30 OSOBA LUDZKA – RZECZYWISTOŚĆ CZY UŻYTECZNA METAFORA

istniejące otwarcie, dzielenie się oraz posiadanie czegoś swojego, co przekazane 
być nie może. Odnosi się to do wszelkich osób: ludzkich, anielskich i Boskich. 
Osoby Boskie różnią się od osób stworzonych tym, że są absolutne, a tym samym 
są w jednej tylko substancji, ponieważ substancja absolutna może być tylko 
jedna. We wszelkich bytach stworzonych jest ślad specyfiki personalnej Ojca, 
Syna i Ducha Świętego, jest ślad rodzenia Syna przez Ojca, i przechodzenia 
Ducha Świętego od Ojca do siebie, jest ślad wszystkiego tego, co dokonuje 
się we wnętrzu Boga Trójjedynego. Ślad Boży jest ze swej istoty personalny. 
Oznacza to, że nawet byty nie-personalne mają w sobie coś z personalności: 
swoją własną specyfikę, relacyjność i otwartości, a inne byty: stworzone i nie-
stworzone. Taka też musi być relacja między Bogiem a nimi. Początkiem jej jest 
sam Bóg, a końcem byty stworzone. Tym samy, cały świat jest w jakiś sposób 
zakorzeniony w Bogu, z Niego wynika i do Niego zmierza. W takiej samej 
mierze, w jakiej Bóg jest w świecie, świat jest w Bogu. Nie ma radykalnego 
oddzielenia i nie ma zmieszania. Z całą pewnością wszędzie jest trynitarność – 
w stopniu analogicznym, na miarę daną poszczególnym stworzeniom. Refleksja 
teologiczna na ten temat ogarnia z jednej strony, trynitologię, a z drugiej, całą 
wiedzę o świecie: objawioną i naturalną.

Zupełnie nie można pojąć tego, w jaki sposób w Bogu jest coś, co odpowia-
da początkowi świata. Patrząc na świat, możemy zastanawiać się nad tym jak 
długo istnieje (w mierze czasu, jaką my dysponujemy). Można przyjąć, że świat 
ma początek. Sam punkt początkowy jest niedostępny dla badań, a nawet dla 
ludzkiej myśli. Można jednak powiedzieć, że jeżeli świat istnieje określoną ilość 
czasu, np. czterdzieści miliardów lat, to czterdzieści jeden miliardów lat temu 
nie istniał. Nie możemy jednak przykładać kategorii doczesnych do wiecznego 
bytowania Boga. W Bogu nie ma czasu, nie ma punktu, w którym zaktualizo-
wał decyzję stworzenia świata. Każdy czyn wewnątrz Boga jest wieczny. Stąd 
świat mógłby istnieć wiecznie, i nie byłoby to sprzeczne z transcendencją Boga. 
Prawda o początku świata jest tożsama z prawdą, że świat nie jest Bogiem. 
Nie można wyjaśnić tego, jak wnętrze Boga odzwierciedla się na zewnątrz 
substancji Boga. Można mówić o każdym z dwóch biegunów, o akcie stwór-
czym i jego skutku, ale o sposobie pojawienia się świata wiemy tylko tyle, że 
jest on trynitarny. Wyraźnie widoczne jest to w opisie Wcielenia. Ewangelia 
według Łukasza mówi o czynie Boga i jego skutku, nie wspominając o tym, 
w jaki sposób to się stało. Tak też jest z przejściem człowieka z tego świata 
do wieczności. Człowiek od razu jest w niebie, czyśćcu lub piekle. Nic nie 
możemy powiedzieć o momencie przejścia, o sposobie przechodzenia. Punkt 
styku pozostaje w mrokach tajemnicy. Natomiast zawsze można i trzeba mówić 
o strukturze trynitarnej. Takie jest życie wewnątrz Boga, taki jest akt stwórczy, 
taki jest jego skutek, taka jest relacja Boga do świata (i wzajemnie), takie jest 
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działanie Boga w świecie, taki jest ślad Boga w stworzeniach. Ślad ten tworzony 
jest przez misje Syna i Ducha w świecie, które są odwzorowaniem tego, co Syn 
i Duch czynią wewnątrz substancji Bożej.

Substancja Boga jest otwarta na wszelkie stworzenia, w szczególności na 
ludzi. Ślad Boga w stworzeniach polega na tym, że są one otwarte na inne 
stworzenia, są relacyjne. Trzeba o tym mówić. Radykalny apofatyzm w tym 
względzie, czy w jakimkolwiek innym zagadnieniu, jest postawą bliską deizmo-
wi, który nie podejmuje zagadnienia relacji. Stąd już krok do tego, by w ogóle 
nie mówić o Bogu, a to zbliża się do ateizmu. Tymczasem Bóg Stworzyciel jest 
też Bogiem Objawienia. Jedno i drugie polega na wychodzeniu Boga na ze-
wnątrz swojej substancji. Stąd postulat powiązania trynitologii z chrystologią, 
eklezjologią, jak również z teologią historii. Ślad Boga jest nie tylko wewnątrz 
stworzeń, lecz również w ich wzajemnych relacjach oraz w działaniu, które do-
konuje się w czasie i przestrzeni. W bytach personalnych rdzeniem śladu Boga 
jest intelekt, wola i uczucia. Ślad Boga nie jest czymś statycznym, lecz zawiera 
w sobie impuls powodujący ruch. Wyższą formą śladu Boga jest życie: roślinne, 
zwierzęce, personalne. Koniecznym wymiarem wyposażenia personalnego jest 
dynamizm, działanie. Rezygnacja z działania intelektu, uczuć i woli oznacza 
zanik personalności. W szczególności dotyczy to wiary, której początkiem jest 
przekonanie o prawdziwości poznanego orędzia. Zanik Kościoła w krajach 
dotąd chrześcijańskich wynika nie tylko z braku realizacji poznanych prawd 
wiary w życiu, lecz z braku znajomości treści Objawienia. Samo poznanie 
intelektualne nie wystarcza, ale gdy go nie ma, nie może być życia wiary. Od-
nowa życia rozpoczyna się od poznania intelektualnego. Panuje przekonanie, 
że wszyscy wszystko wiedzą i na tym się zatrzymują. W rzeczywistości tak nie 
jest i trzeba zaczynać od fundamentów.

Konieczne jest poznawanie tych treści wiary, nad którymi rozpościera się 
zasłona nałożona przez ludzi. Trzeba poznać komplet prawd wiary, a następ-
nie utworzyć wielowymiarowy model teologiczny łączący wszystkie aspekty. 
Próbujemy wcielać w życie różne fragmenty wiary, ale brak poznania całości 
sprawia, że świadectwo życia też nie jest integralne. Troska o łączenie doktryny 
z praktyką przynosi właściwe skutki wtedy, gdy sama doktryna jest pełna, inte-
gralna, wewnętrznie spójna. Za pośrednictwem objawienia, jego odczytywania 
i refleksji nad nim, ślad Boży zawarty w życiu wszystkich ludzi staje się coraz 
mocniejszy. Powinny być głoszone wszelkie elementy Objawienia oraz ich 
wzajemne powiązania, tworzące organiczną całość. Nie wystarczy ideologia, 
czyli budowanie mozaiki złożonej z pojęć, których nikt nie rozumie. Trzeba 
te pojęcia wyjaśniać. Przede wszystkim trzeba mówić o rzeczywistej treści 
Objawienia, posługując się różnymi pojęciami, aby wypowiedzieć możliwie 
najwięcej. Tego rodzaju wyjaśnianie dokonuje się już w działaniu Boga, który 



32 OSOBA LUDZKA – RZECZYWISTOŚĆ CZY UŻYTECZNA METAFORA

przychodzi, jest wśród nas i mówi do nas. Osoby Boże wchodzą w świat nie po 
to, aby przynosić dodatkowe pytania bez odpowiedzi, aby zwiększyć ilość nie-
zbadanych tajemnic, lecz po to, aby pytania dotyczące Boga i świata rozjaśnić, 
aby dać przejrzystą odpowiedź – na miarę ludzkich możliwości. Objawienie jest 
śladem życia i wiedzy Boga. Teologia to kolejne odwzorowanie – w umysłach 
ludzi. W całości ludzkiej egzystencji znajduje się ślad (odwzorowanie, obraz) 
ludzkiej myśli, a ostatecznie ślad Boga. Im pełniejsza teologia, tym pełniejsze 
może być całe życie ludzkie. Centralne miejsce w teologicznej refleksji zajmuje 
chrystologia, czyli refleksja o Jezusie Chrystusie, jedynym Pośredniku, w którym 
świat coraz bardziej zbliża się do swego ideału1. 

Poza chrześcijaństwem, refleksja teologiczna prowadzi do aporii. Każda 
kolejna próba wyjaśniania prowadzi do kolejnych pytań, do niedających się 
rozwiązać zagadek. Wszystkie aporie przezwycięża teologia chrześcijańska, 
oczywiście – całościowa, systematyczna, dogłębna i spójna. Wybiórczość, po-
mijanie czegoś, zostawianie „białych plam” sprawia, że staje się to niemożliwe. 
Uwagi te nie są zachętą do dowolności, do wymyślania dowolnych interpre-
tacji. Wręcz odwrotnie, przypominają o rzetelnym odczytywaniu Objawienia 
i rzetelne refleksji, która pogłębia, i systematyzuje wiedzę. Nowa teologia musi 
być integralna, musi być jeszcze bardziej ortodoksyjna, jeszcze bardziej wierna. 
Trzeba otworzyć się na pełnię Objawienia, nie tylko na wszystkie prawdy, lecz 
na pełnię ich wymiarów2. Fundamentalny ślad Boga jest wszędzie, w całym 
świecie, ale od jakości teologii zależy dojście do pełni. Integralność oznacza 
uwzględnienie wszystkich aspektów i pełnię życia.

W Bogu Osoby kipią życiem na miarę absolutu, przechodzą wzajemnie 
do siebie i nieustannie, bezczasowo wirują, każda w sobie, i wszystkie razem, 
w jednej substancji absolutnej. Przechodzą wzajemnie do siebie (circumin-
cessio), przebywają wzajemnie w sobie (circuminsessio), będąc Jednym Bo-
giem. Trynitarne przechodzenie ma określony kształt, wynikający z trzech 
specyficznych właściwości personalnych (pochodzenia, relacje). Tak samo 
jest z przechodzeniem do świata i przebywaniem w nim. Misje Syna i Ducha 
stwarzają świat, pozostawiają w nim swój ślad i prowadzą do pełni. W świecie, 
a zwłaszcza w stworzonych substancjach duchowych, odzwierciedla się Boskie 
wirowanie. Na miarę stworzeń odzwierciedla się absolutny, bezczasowy wybuch 
życia. Misje Osób Bożych w świecie przebiegają od początku do końca świata, 
wnikając w każdy moment czasu i w każde miejsce, zakreślając krąg dziejów, 
który styka się z bezczasowością wieczności. Bóg w świecie jest wszędzie i zawsze. 
Hiszpański teolog, Nereo Silanes, mówiąc o działaniu Osób Boskich w świecie, 

1 Por. N. Ciola, Teologia trinitaria. Storia-metodo-prospettive, Bologna 1996, s. 26.
2 Por. ibidem, s. 28.
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stosuje termin „przedłużenie”. Pochodzenia trynitarne, wieczne, przedłużają 
się w stworzeniach, zwłaszcza w bytach rozumnych. W ten sposób dynamizm 
dziejów ludzkości splata się z dynamizmem Boga Trójjedynego3.

Powszechny w świecie ruch wirowy bardziej pasuje do Boga Trójjedynego, 
natomiast ruch linearny pasuje do Boga, który jest tylko jedną Osobą. Z tego 
wynika, że w teologii chrześcijańskiej myślenie kategoriami geometrii Euklidesa 
powinno być zastąpione sposobem myślenia charakterystyczny dla geometrii 
Riemanna czy Łobaczewskiego. Odpowiednio też, sposób myślenia kosmologii 
Arystotelesa i Newtona powinien być zastąpiony sposobem myślenia charak-
terystycznym dla Alberta Einsteina. Teologia to mówienie o Bogu i sprawach 
Bożych językiem ludzkim, jak najbardziej adekwatnym. Język ten powinien 
być ubogacany, tym bardziej wtedy, gdy pojawia się język bardziej adekwatny, 
którym można lepiej wypowiedzieć objawione Misterium. Okazuje się, że dziś 
odkrycia naukowe i ogólna myśl ludzka dostarczają pojęć, metafor, koncepcji, 
które są bardziej adekwatne dla Objawienia chrześcijańskiego. Tymczasem 
teologowie tego nie zauważają, terminy czerpane z języka potocznego i z różnych 
dyscyplin naukowych ciągle wyrażają „po staremu”. Skutkiem tego jest duszenie 
wiary chrześcijańskiej i powracanie do schematu, który bardziej odpowiada 
Staremu Testamentowi. Brak otwarcia się teologii oraz brak integralności, to 
ważna przyczyna zaniku wiary w wielu krajach. Teologowie, chcąc się wykazać, 
głoszą tezy niezgodne z wiarą chrześcijańską. Tymczasem mogą wykazywać 
swoje umiejętności podejmując zagadnienia istotne, a zepchnięte na margines, 
pomijane, przemilczane. Narzędziem pomocnym w odbudowaniu wiary chrze-
ścijańskiej jest właściwa refleksja rozumu ludzkiego nad treścią Objawienia.

Bóg Ojciec stwarza i rozwija ślad boskiego życia poprzez misje Syna i Ducha. 
Sprawowanie władzy monarchicznej nad światem przez Trójcę Świętą oznacza 
dawanie istnienia, podtrzymywanie w istnieniu i rozwijanie. Już w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa odróżniano refleksję nad wewnętrznym życiem Boga, 
a nad życiem i działaniem Boga w świecie. W tym kontekście, dyskutując 
z Hermogenesem, Tertulian odróżniał terminy „Deus” i „Dominus”. Gdy mówił 
tylko o Bogu, stosował termin „Deus”, a gdy mówił o monarchii Boga wobec 
świata, stosował termin „Dominus”. Tytuł ten odnosi się do wszystkich trzech 
Osób Boskich4. Według Tertuliana, monarcha Boga wobec świata ma na celu 
zbawienie świata, które dokonuje się poprzez misje Syna i Ducha, czyli poprzez 
realizowanie ekonomii zbawczej. Zmieniając zwrot refleksji, skutki działania 
3 Por. N. Silanes, Misión, misiones, [w:] X. Pikaza, N. Silanes (red.), Diccionario Teológico. 

El Dios cristiano, Salamanca 1992, s. 886.
4 Por. G. Uríbarri Bilbao, Monarquia y Trinidad, Publicaciones de la Universidad Pontificia 

Comillas. Madrid, serie I: Estudios 62. wyd. UPCO (Universidad Pontificia Comillias), 
Madrid 1996, s. 184.
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Boga w świecie prowadzą człowieka wierzącego do refleksji nad życiem we-
wnętrznym w Bogu, a ostatecznie do wniosku o istnieniu substancji Boga, 
jednej jedynej, ale trynitarnej5. W ten sposób, monarchia i ekonomia wyrażają 
zarazem jedność oraz troistość w Misterium Boga. 

Wewnątrz Boga monarchia oznacza, że Ojciec jest źródłem Syna i Ducha, 
którzy nie wyłaniają się z substancji absolutnej – nieokreślonej, lecz z Osoby 
Ojca, aczkolwiek nie z właściwości personalnych rozumianych abstrakcyjnie, 
lecz z Ojca, który jest substancją absolutną – ojcowską. Zawsze trzeba pamiętać, 
że osoba to nie tylko specyficzne przymioty, lecz realnie istniejąca we wszystkim 
substancja duchowa. Błędem jest przechodzenie od mówienia reistycznego do 
mówienia wyłącznie o jaźni, czy wskazywanie tylko na osobowość. Mówienie 
o osobie wymaga uwzględnienia wszystkich aspektów. Dziś nie mówi się nic 
o substancji, również w teologii. Zdecydowanie trzeba powrócić do refleksji 
o substancjach duchowych oraz o energiach duchowych. W tej sytuacji przez 
wielu przyjmowana jest formuła Barucha Spinozy (zm. 1677), który nadawał 
substancji materialnej w jej całości cechy boskie: Deus sive natura sive substan-
tia (Bóg = przyroda = substancja). Boska materia jest jednocześnie źródłem 
emanacji (natura naturans), jak i jej efektem (natura naturata). Poznawanie 
przyrody oznacza poznawanie Boga6.

W ujęciu chrześcijańskim Bóg jest transcendentny wobec świata. Pozna-
wanie Boga żyjącego poza światem jest możliwe dzięki temu, że człowiek jest 
stworzony na obraz Boga. Poznanie to jest jednak istotnie ograniczone, nie 
można poznać Boga w całej pełni. Wyrażenie prawdy o Bogu dokonuje się za 
pomocą metody zwanej analogią, która wskazuje na Boga, ale nie potrafi mówić 
o Nim adekwatnie7. Przede wszystkim, gdy używane są terminy zaczerpnięte 
ze świata przyrody, to ich zawartość powinna być jak najpełniejsza, jak naj-
bardziej zgodna z najnowszymi odkryciami różnych nauk. Dzięki temu lepiej 
odczytujemy objawienie, które dokonuje się w tym świecie, mówi nie tylko 
o Bogu, lecz również o świecie i wyrażane jest za pomocą języka z tego świata.

Wśród wszystkich bytów stworzonych, które są odskocznią dla refleksji 
o Bogu, naczelną rolę odrywa człowiek. Nic więc dziwnego, że w dziejach 
refleksji o Bogu wielką rolę odgrywają antropomorfizmy, czyli wyobrażanie 
sobie Boga według tego, co wiemy o człowieku. Tego rodzaju obrazy zawie-
rają się również w Piśmie Świętym. Trzeba je rozumieć w kontekście całości 

5 Por. ibidem, s. 189.
6 Zob. W. Breuning, Nauka o Bogu, Podręcznik Teologii Dogmatycznej. Traktat II, (red. 

W. Beinert), Kraków 1999, s. 96.
7 Por. J. Misiurek, Antropomorfizm III. W teologii, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 1, red. 

F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1985, kol. 703.
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objawienia8. Również w tym przypadku obowiązuje zasada ulepszania języka 
przez lepsze rozumienie człowieka w ogóle, a zwłaszcza tego, co o człowieku 
mówi Bóg objawiający się. Niestety, teologiczne słowa interpretowane są 
tak, jak to czyniono w Starym Testamencie, albo w starożytnej filozofii, czy 
w starożytnych naukach przyrodniczych. Dziś trzeba czerpać z najnowszych 
osiągnięć nauk przyrodniczych i humanistycznych, ale przede wszystkim 
z Nowego Testamentu, zwłaszcza z antropologii wynikającej z wydarzenia 
Zmartwychwstania. Bezpośrednim wnioskiem ze zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa jest istnienie substancji (!) duchowej człowieka. Z tego względu 
antropomorficzne mówienie o Bogu też powinno kierować myśl ku prawdzie, 
że Bóg jest substancją, oczywiście transcendentną, absolutną, ale substancją, 
a nie abstrakcyjnym obrazem. Ślad Boga w substancjach stworzonych prowadzi 
do refleksji nad Pierwowzorem, który znajduje się w substancji Boga.

Wszelkie ograniczenia, zawężenia, rozgraniczenia, czy – odwrotnie – wymie-
szanie dokonywane w refleksji nad stworzeniami prowadzi do analogicznych 
błędów w refleksji nad Bogiem. Odrzucenie autonomii substancji materialnej 
i duchowej w człowieku świadczy o myśleniu mieszającym, które prowadzi do 
zmieszania Boga ze światem. Tego rodzaju pokusy mają niektórzy filozofowie 
żydowscy oraz islamscy, ale też chrześcijańscy, którzy nie do końca uświadomili 
sobie nowości Ewangelii. Przykładem są myśliciele hiszpańscy z IX wieku, 
przedstawiciele Kościoła mozarabskiego: Hostigesios, Romano i Sebastián. 
Wprowadzili oni antropomorfizmy do nauczania o Trójcy Świętej i przedstawiali 
Ją w sposób plastyczny, materialny. Według nich, substancja Boga jest subtel-
nie wymieszana z substancją bytów materialnych (per subtilitatem quamdam)9. 
Okazuje się jednak, że mówienie o subtelnym wymieszaniu, czy o subtelnej 
materii nie wyjaśnia zagadnienia jedności z zachowaniem autonomii. Słusznie 
więc ich pogląd był zwalczany i odrzucony. Między innymi, herezję tę zwalczał 
opat Samson, który w roku 862 przedstawił biskupom zebranym w Kordobie 
wyznanie wiary trynitarnej, porównując je z tekstami Pisma Świętego i z na-
uczaniem Ojców Kościoła. Opat Samson mówił o jedności Boskich Osób 
w jednej esencji, o człowieczeństwie Chrystusa i o jedności dwóch natur w Jego 
Osobie, o Wcieleniu oraz o obecności Boga we wszystkich rzeczach. Podkreślał 
on mocno, że Bóg napełnia, zachowuje i otacza wszystko nie na sposób ciał 
materialnych, lecz w sposób niecielesny i niewidzialny. Krytykował on zwłaszcza 

8 Por. ibidem, kol. 704: „antropomorfizm znajduje zastosowanie w powszechnym naucza-
niu prawd wiary, zwłaszcza w środowiskach wymagających przystępnego podania nauki 
o Bogu”.

9 Por. A. Bayón, La teología en la España de los siglos VIII-X, [w:] Historia de la Teología 
Española, t. 1: Desde sus orígenes hasta fines del siglo XVI, M. A. Martinez (red.), Madrid 
1983, s. 360.
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pogląd Hostigesisa, że Bóg dosłownie przyjmuje różne postacie materii, na 
podobieństwo ducha materialnego u stoików i u Arystotelesa. Opat Samson 
zwalczał ten pogląd mówiąc, że Bóg nie jest subtelną materią, lecz bytem in-
nego rodzaju, niematerialnym, że mamy do czynienia z substancją duchową, 
transcendentną wobec materii. Subtelność Boska jest tożsama z istotą, jest 
niezmienna, wieczna, absolutna. Nie ma nic wspólnego z jak najbardziej subtel-
ną materią. Przebywanie Boga w bytach stworzonych i dostosowanie działania 
do danego bytu wynika z bogactwa zapisanego w zamyśle Bożym, nie polega 
na przyjmowaniu postaci materialnej10. Błędne myślenie w Hiszpanii w IX 
wieku, dotyczące śladu Bożego w substancjach stworzonych, było skutkiem 
wpływów islamu, który pojawił się w VII wieku na Wschodzie, pod wpływem 
syryjskich i chaldejskich wypaczeń wiary chrześcijańskiej, w ramach wielkiego 
nurtu nestoriańskiego. Nestorianizm oddziaływał na myślicieli hiszpańskich za 
pośrednictwem islamu, ale też bezpośrednio, ze strony Syryjczyków-nestorian, 
którzy osiedlili się w Lewancie, na południu Hiszpanii. Z tej mieszanki kultu-
rowej i religijnej wyłaniały się ciągle nowe herezje, z których najgroźniejsze 
były herezje chrystologiczne. Chrystus – jak w islamie – uważany był tylko 
za człowieka, za wielkiego proroka, ale tylko człowieka11. Wszelkie herezje, 
a zwłaszcza ich mieszanka, prowadziły w taki czy inny sposób do panteizmu, 
czyli odrzucenia substancji duchowej, transcendentnej wobec materii. 

Obecność substancji Boga w całym stworzonym uniwersum dokonuje się za 
pośrednictwem energii. Bezpośrednio ślad Boga w stworzeniach tworzony jest 
przez energie Boże, przede wszystkim przez energie personalne Syna i Ducha. 
Odwieczne pochodzenia trynitarne odzwierciedlone są w akcie stwórczym, 
a tym samym również w skutku tego Boskiego czynu, czyli w bytach stworzo-
nych i w relacjach wiążących stworzenia z Bogiem. Skutkiem aktu stwórczego 
jest też przestrzeń i czas, a tym samym sposób działania substancji stworzonych 
w czasoprzestrzeni. Ekonomia zbawcza odzwierciedla wewnętrzne życie Boga 
w materii, czasie i przestrzeni. Z tego wynika, że myśl ludzka może poznać 
obecność Boga w świecie po skutkach działania zbawczych misji trynitarnych 
(S. Th. I, 43, 2 ad 3). Poznając, człowiek otwiera się na działanie Boga i wcho-
dzi w obszar życia Bożego12. Poznanie Trójcy Świętej w jej intymnym życiu 
Bożym dokonuje się poprzez poznanie manifestacji historycznych. Uczestni-
czenie w intymnym życiu Trójcy Świętej dokonuje się poprzez uczestniczenie 
w boskim działaniu dokonującym się wewnątrz dziejów świata, a zwłaszcza 
10 Por. ibidem, s. 361.
11 Por. ibidem, s. 362.
12 Por. J. Ferrer Arellano, Los dos manos del Padre. El doble movimiento de la alianza salvífica, 

en la misión conjunta e inseparabile del Verbo y del Espíritu Santo, como „incarnatio in fieri”, 
“Annales Theologici” 13 (1999s. 19.
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w historii ludzkości. Czyny utwierdzają w człowieku energię Boską, tym samym 
wzmacniają relację z Bogiem Trójjedynym, a ostatecznie – z substancją Boga. 

Wyposażenie stworzeń w energie Boskie
Stworzenia wskazują na Boga Stworzyciela. Akt stwórczy nie jest dosłow-

nym przedłużeniem wewnętrznego życia trynitarnego, jak to głoszą niektórzy 
teologowie13, lecz dokonuje się wewnątrz Boga. Przedłużenie wnętrza Boga 
w świecie ma charakter analogiczny, jest jakaś relacja, ale jest też przepaść 
ontyczna między Bogiem a światem. Osoby Boże w niczym się nie zmieniają 
po stworzeniu świata w tym, co stanowi ich boskość. Nowością jest promienio-
wanie na zewnątrz substancji boskiej, przebywanie w stworzeniach i działanie 
w nich. Ślad Boży jest czymś pośredniczącym i wyjaśniającym sposób jedno-
czenia się Boga ze światem. Można coś poznać, ale tylko fragmentarycznie, 
w takiej mierze, w jakiej można poznać więź obrazu Bożego z Bogiem, a z drugiej 
strony – z substancjami stworzonymi. Ślad Boży jest to jakiś schemat, kształt, 
mądrość stworzona, która jest odwzorowaniem Mądrości niestworzonej. Czymś 
więcej jest obraz Boży w stworzeniach duchowych. Jest nim już nie tylko sche-
mat, lecz realne wyposażenie wewnętrzne, a nawet substancja duchowa, która 
nie tylko ma w sobie obraz Boży, ale jest nim w swej całości. Kosmos to świat 
uporządkowany mnogością wzajemnych relacji. Sieć relacji sprawia jedność 
wszechświata. „Najważniejsze są relacje konieczne i transcendentalne, które 
obecne są w każdym bycie przygodnym. Do tego dochodzi nieprzeliczalna 
ilość relacji niekoniecznych, którymi ubogaca się jedność rzeczywistości”14. 
W sferze materialnej jest to jedność bezpośrednia, pełna, natomiast w sferze 
bytów stworzonych duchowych jest to jedność pośrednia. Substancje duchowe 
stworzone są jednoczone horyzontalnie – za pośrednictwem energii duchowych 
stworzonych oraz wertykalnie – mocą energii niestworzonej, mocą energii 
Boga Trójjedynego. 

Stworzenie człowieka to pojawienie się nowej substancji, różnej od mate-
rii, a także od substancji aniołów. Złączenie się substancji duchowej ludzkiej 
z ciałem oznacza, że w ramach materii pojawia się nowa jakość, pojawia się 
ciało ludzkie, którego formą jest dusza. Nie tylko dusza, lecz również ciało ma 
w sobie obraz Boży. W kontekście stworzenia człowieka, materia jest rozumia-
na inaczej, na istotnie wyższym poziomie bytowym, niż materia nieożywiona, 
niż rośliny, a nawet zwierzęta. Ciało ludzkie jest istotnie wyższego rzędu niż 

13 Zob. B. de Margerie, Osoba ludzka śladem, obrazem i podobieństwem Boga Trójcy, [w:] Ta-
jemnica Trójcy Świętej, Warszawa – Poznań 2000, s. 389

14 Zob. M. A. Krąpiec, Analogia, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t.1, Lublin 2000, 
210-220.
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ciało zwierzęcia. Po zmartwychwstaniu ciało ludzkie otrzymuje swoją pełnię. 
Zmartwychwstanie jest też wyniesieniem duszy do sytuacji pełni. Wydarzenie 
to podnosi człowieka do rangi stwórcy. Dusza włączona jest w działanie Osób 
Bożych w akcie stwarzania nowego życia. W akcie poczęcia dziecka cielesność 
rodziców daje budulec dla nowego ciała, ale życie daje mu tylko Bóg, stwarzając 
duszę. Zmartwychwstanie polega na tym, że Bóg daje duszy moc współuczest-
niczenia w stwarzaniu życia nowego ciała. Dzięki temu obraz Boży w człowieku 
dochodzi do pełni. Pełna jest też energia personalna. W ten sposób substancja 
ludzka – duchowa i materialna – znajduje się w Boga w stopniu najwyższym, 
jaki jest przewidziany dla stworzeń. 

Bóg stwarza wypowiadając słowa we wnętrzu swojej substancji. Są to dwa 
sposoby wypowiadania się Ojca: rodzenie i tchnienie, które wydobywają od-
wiecznie Syna i Ducha, a także dwie Osoby: rodzona i tchniona, czyli Syn Boży 
i Duch Święty. Każda z Osób jest Logosem, wypowiadającym i wypowiadanym, 
aczkolwiek termin ten jest nazwą własną tylko w odniesieniu do Syna Bożego. 
Tak samo każda z Osób jest Duchem i jest Święta, ale termin Duch Święty jest 
nazwą własną trzeciej Osoby Trójcy. Ślad Boży jest odzwierciedleniem boskiego 
rodzenia i tchnienia sprawiając, że struktura materii umożliwia pojawienie się 
życia, a także potrafi (zorganizowana w postać ciała człowieczego) przyjmo-
wać promieniowanie duchowe i zjednoczyć się z ludzką substancją duchową 
w jedną całość personalną.

Ontycznym początkiem świata nie jest słowo w sensie pojęcia, idei, lecz 
w sensie personalnego wypowiadania się Boga w swoim intymnym wnętrzu. 
Idea świata tkwiąca w zamyśle Bożym nie pojawia się na zewnątrz substancji 
Boga (mądrość stworzona) sama, bez materii, lecz razem z materią, a następnie 
razem z substancjami duchowymi. Ślad Boży, obraz Boży i łaska nie są między 
Bogiem a bytami stworzonymi, lecz w nich. Są one skutkiem działania Bożego, 
włożonym w byty stworzone, są źródłem samodzielnego istnienia, życia i per-
sonalnego działania. Obraz Boży w człowieku jest źródłem języka ludzkiego, 
wnikającego w świat, który sam w sobie jest już swoistym językiem, aby w ten 
sposób skuteczniej poznawać Boga, stworzyciela osób ludzkich i całego świata. 
Megajęzyk to nie tylko słowa pojawiające się w ludzkim intelekcie i arty-
kułowane na zewnątrz, lecz wszystko: kształty, działania, struktury, wszelka 
stworzona substancja, to język mówiący o Stworzycielu, to język, poprzez który 
Stworzyciel przemawia do ludzi15. Język ten jest naukowy i poetycki, precyzyjny 
i piękny, informujący i życiodajny, ukazujący, że piękno bytów powiązane jest 
z dobrem, sensem i prawdą. Dzięki temu, człowiek poznaje odzwierciedlenie 
Boga w kosmosie i w sobie (vestigium Dei – obraz Boży), a także rezonans 
15 Por. M. R. Capellini, André Neher e l’ermeneutica biblica, „Studia Patavina” 46 (1999) nr 

1, s. 113.
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między poziomami bytowymi: pomiędzy stworzeniami, a nade wszystko między 
całym światem, a Bogiem. Odnoszenie bytów stworzonych do Stwórcy tworzy 
drogę, która jest nie tylko skierowana ku Bogu, lecz wnika w Jego wewnętrzną 
prawdę. Człowiek poznaje drgania życia Boga w bytach stworzonych, a tym 
samym poznaje drgania życia wewnątrz-boskiego16.

Każda substancja stworzona zawiera w sobie pierwiastek boski, dany w akcie 
stwórczym i decydujący o relacji z Bogiem. Stworzenia nie są Bogiem (Theós), 
ale mają boskość (theótes), według swojej miary, według miary istnienia17. Bóg 
sprawia, że całe uniwersum bytów jest Boskie18. W systemie Dionizego Pseudo 
Areopagity cała hierarchia bytów stworzonych jest Boska (therchía), tworząc 
konstelację spójną w sobie i zespoloną ze Stworzycielem. Dionizy stara się wy-
jaśnić, w jaki sposób moc Boga wchodzi w całość wszechświata, podtrzymując 
go w istnieniu. Troska Boga o świat (opatrzność; prónoia) zapewnia istnienie 
i rozwój, skierowany ku Bogu i zmierzający do określonej dla danego bytu 
pełni. Relacja Boga ze światem nie jest abstrakcją, lecz czymś realnym, i to nie 
statycznym, lecz dynamicznym, coraz mocniej zanurzanym w dynamizmie życia 
Bożego nie tylko od strony Stwórcy, lecz również od strony świata19. Z tego 
wynika, że ślad Boży tkwi w substancjach, ale też w relacjach, w złożonej sieci 
relacji zespalającej różne byty stworzone w jedną całość i jednoczącej z bogac-
twem wewnętrznego życia Bożego. 

Relacja śladu Bożego w bytach stworzonych 
z życiem wewnętrznym Osób Bożych

Substancja Boga jednoczy z sobą substancje stworzone za pośrednictwem 
troistej energii absolutnej – personalnej, która w sposób bezpośredni styka się 
z energią bytów stworzonych. W odniesieniu do bytów stworzonych – per-
sonalnych relacja ma charakter personalny z obu stron i może się rozwijać, 
wzmacniać. Tym samym, może się rozwijać trynitarność tej relacji. Relacja śladu 
Bożego w bytach stworzonych z życiem wewnętrznym Osób Bożych nie wnika 
głęboko do wnętrza tych bytów. W bytach personalnych Bóg działa bardziej 
od wewnątrz. Działanie energii niestworzonych splata się z energią personalną 
tych bytów, prowadząc do osiągnięcia przez nie pełni personalności. Efektem 
działania energii boskich niestworzonych jest energia boska stworzona, czyli 

16 Por. ibidem, s. 114.
17 Por. V. Muñiz Rodriguez, Nombres de Dios, [w:] X. Pikaza, N. Silanes (red.), Diccionario..., 

s. 970.
18 Por. ibidem, s. 971.
19 Por. ibidem, s. 972.
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łaska, która pobudza intelekt, uczucia i wolę (łaska uczynkowa), a nawet 
wprowadza relację człowieka z Bogiem na istotnie wyższy poziom (łaska habi-
tualna, czyli Boski element natury ludzkiej). W ten sposób natura ludzka jest 
jednocześnie naturalna (w swoim niezbywalnym, fundamentalnym podłożu) 
i nadnaturalna: ludzka, i Boska. Boskość człowieka nie jest identyczna z bo-
skością Boga, jest tylko jej obrazem, odwzorowaniem, czymś analogicznym, 
na miarę bytu stworzonego, a dokładniej – na miarę substancji stworzonej. 
Substancja stworzona jest ograniczona, nie jest absolutna, ogranicza ontycz-
ne znaczenie posiadanej przez siebie energii Boskiej. Nawet w Synu Bożym 
Wcielonym energia Boska stworzona nie miesza się z energią niestworzoną. 
Umacnianie relacji ludzi z Bogiem dokonuje się za pośrednictwem Chrystusa, 
w Kościele, poprzez sakramenty20. 

Dla zaistnienia relacji muszą być obiekty różne, ale mające w sobie odpo-
wiednią otwartość. Nie istnieje kwestia relacji Boga ze światem w panteizmie. 
W manicheizmie jest totalna odrębność. Teizm uznaje jednoczesne istnienie 
autonomii oraz relacji. Relacja Boga ze światem jest zagadnieniem fundamen-
talnym w każdej religii, uznającej istnienie Boga transcendentnego wobec 
świata. W Bogu jest odwieczny zamysł Boży, który nie tylko jest planem, 
wzorcem, ale otwartością. Plan świata znajduje się wewnątrz Boga, Jego istot-
nej właściwości personalnej – w otwartości, która konkretyzuje się w trzech 
Osobach, otwartych na siebie nawzajem w sposób absolutny. Każda z Osób 
jest otwartością absolutną, która subsystuje w substancji absolutnej. Oznacza 
to, że substancja Boga jest otwarta, relacyjna. W tej wspólnej-jedynej i troistej 
otwartości zapisana jest też potencjalna otwartość na świat w jego całości i na 
poszczególne byty stworzone. Ślad (obraz) wewnątrz-Boskiej, trój-personalnej 
otwartości (heteroousía) znajduje się w poszczególnych bytach stworzonych, 
które są wszczepione w czas i przestrzeń. Bóg, który jest transcendentny, który 
nie jest niewolnikiem historii, stwarza historię, kieruje nią, wchodzi do jej wnę-
trza21. Dzieje świata są odwzorowaniem a-czasowego działania dokonującego się 
wewnątrz Boga. Model trynitologiczny dla wyjaśnienia wychodzenia Boga na 
zewnątrz siebie, do świata (ex-systencja) i tworzenia dziejów świata, próbował 
zbudować Schelling, nawiązując do Anzelma z Aosty, a poprzez niego do Ary-
stotelesa22. Schelling zarzucał myślicielom chrześcijańskim zdradę, ponieważ 

20 Por. P. Liszka, Duch Święty twórcą Kościoła. Ujęcie personalistyczne integralne, „Perspectiva”, 
2 (2011), s. 177.

21 Por. F. Tomatis, Schelling: mysterium Trinitatis, [w:] P. Coda; A. Tapken (red.), La Trinità 
e il pensare. Figuri percorsi prospettive, Roma 1997, , s. 45.

22 Por. ibidem, s. 46.
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mówili o Bogu przeważnie w sposób ogólny, bez podkreślania trynitarności23. 
Próbował on tworzyć model teologiczny, opisujący wieczną, wewnątrzboską 
teogonię, w której zawiera się zamysł stworzenia świata24. Próbował on tworzyć 
teologię integralną25.

Kwestia relacji Boga ze światem i kwestia przebóstwienia, były podejmowane 
w dziejach myśli chrześcijańskiej26. Dziś znaczna część refleksji teologicznych 
dotyczących relacji świata z Bogiem przeszła w obszar filozofii. Teologia po-
winna powrócić do metafizyki, korzystać z osiągnięć filozofii dawnej i nam 
współczesnej, ale na swój sposób, pamiętając o swoim zakresie badawczym, 
i o swoich metodach.

Dążenie substancji bytów stworzonych 
i śladu Bożego w nich do swej pełni

Byty stworzone przechodzą drogę od nicości do ostatecznego spełnienia na 
końcu czasów. Żydowski filozof Filon z Aleksandrii żyjący na tej Ziemi u zarania 
chrześcijaństwa, zastanawiał się nad pierwszymi efektami aktu stwórczego. Pod 
wpływem platonizmu mówił o ideach, które jednak nie znajdują się w jakimś 
nieokreślonym absolucie, lecz w Logosie, wewnątrz myśli Bożej. Wśród idei był 
nie tylko plan całego kosmosu, lecz również idea pustej przestrzeni. Przestrzeń 
bez obiektów jest czymś, co nie jest już nicością, ale nie jest jeszcze obiektem 
realnym27. W XX wieku pojawiła się koncepcja kosmicznej próżni, która jest 
odpowiednikiem pustej przestrzeni. Na wiele sposobów opisywany jest proces 
pojawiania się w niej coraz bardziej konkretnych bytów, od drgań kwantów, 
poprzez skumulowaną energię, aż do substancji materialnej. Tego rodzaju 
refleksje należą do sfery fizyki. Teologia zajmuje się tym, co trwa w świecie 
wskutek tego, że świat jest stworzony przez Boga. Poważną refleksję na ten 
temat podjął już w II wieku Orygenes, który podkreślał, że akt stwórczy jest 
bezczasowym czynem Boga, dokonującym się w wieczności życia Trójcy Świętej. 
Z tego wnioskował, że w każdej formie istnienia bytów stworzonych znajduje 
się w nich ślad Boga, który sprawia rozwój świata materialnego i duchowego, 

23 Ibidem, s. 48.
24 Ibidem, s. 59.
25 Por. ibidem, s. 62.
26 Por. P. Nawara, Kształtowanie się koncepcji przebóstwienia (θεωσις) w myśli teologiczno-

-filozoficznej wczesnego chrześcijaństwa, [w:] Studia z filozoficznej tradycji chrześcijaństwa, 
M. Manikowski (red.), Filozofia XXVIII, Wrocław 1998, 87-110, s. 104; Por. Maksym 
Wyznawca, Dialog o życiu wewnętrznym, 42.

27 Por. ibidem, s. 94.
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aż do sytuacji spełnienia po końcu świata, po Sądzie Ostatecznym28. W swej 
całości czas i rozwój świata ma charakter linearny. Wszelkie wirowania i za-
krzywienia czasoprzestrzeni zmierzają konsekwentnie do punktu Omega, po 
którym nastanie nowa rzeczywistość. W przemienionym kosmosie ślad Boży 
zajaśnieje swą trynitarną pełnią.

Rozwój dotyczy nie tylko sfery materialnej, lecz nade wszystko sfery ducho-
wej, której konstytutywnymi aspektami są intelekt, wola oraz uczucia. Wymiar 
rozwoju indywidualnego bytów personalnych sprzężony jest z wymiarem spo-
łecznym. Stopień rozwoju indywidualnego i społecznego współbrzmi ze stop-
niem rozwoju relacji z Bogiem Trójjedynym. Pełnia personalna jest równoważna 
z pełnią eklezjalną i z pełnym wszczepieniem w życie Osób Bożych29. Źródłem 
aktywności jednostkowej i społecznej jest jedność, i trynitarność Boga (2 Kor 1, 
21-22; Gal 4, 4-7). Ostatecznym podłożem jest substancja Boga, a podmiotem 
nadającym kształt wszelkich bytów stworzonych są boskie energie personalne. 
Proces formacyjno-wspólnotowy będzie trwać do skończenia świata, a jego 
spełnieniem będzie Kościół niebiański w całej swojej pełni, jako zwieńczenie 
aktu stwórczego. Można powiedzieć, że cały kosmos, zbawiony wraz z ludźmi, 
zostanie wszczepiony w Boski czyn stwórczy, który jest źródłem i spełnieniem 
wszelkich bytów stworzonych.

Pomijamy tu kwestię możliwości niespełnienia wiecznego. W centrum uwagi 
jest to, że w sytuacji ostatecznego spełnienia substancje stworzone zachowają 
w pełni swoją tożsamość, autonomię, odrębność ontyczną, a jednocześnie będą 
znajdować się wewnątrz substancji Boga, która tym bardziej nie zmieni swej 
tożsamości: absolutnej, transcendentnej wobec stworzeń, nieskończenie od 
nich odrębnej. Zagadnienie to było przedmiotem refleksji od samego początku 
chrześcijaństwa. U poszczególnych myślicieli przeważał albo aspekt ontyczny, 
albo aspekt zbawczy. Wszyscy jednak byli przekonani o tym, że wszelkie byty 
stworzone mają w sobie ślad Boga, który przenika ich całość i prowadzi do 
sytuacji, w której wzajemne przenikanie substancji Boga z substancjami stwo-
rzonymi osiągnie pełnię, na miarę możliwości bytów stworzonych. Przenikanie 
substancji dokonuje się za pośrednictwem przenikania na poziomie energii. Ślad 
Boży to odwzorowanie przenikania trynitarnego, wewnątrz-Boskiego, w by-
tach stworzonych. Można powiedzieć, że byty stworzone są przenikane przez 
przenikanie wewnątrz-Boskie. W sytuacji ostatecznej owo przenikanie będzie 
maksymalne, a tym samym maksymalna będzie trynitarność wszelkich bytów.

28 Por. ibidem, s. 97.
29 Por. V. M. Pedrosa, Catequesis trinitaria, [w:] X. Pikaza, N. Silanes (red.), Diccionario..., 

s. 223.
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W szczególności narasta przebywanie w sobie nawzajem Boga i ludzi. Obec-
nie „trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha” (1 J 4, 13). 
Na końcu to wzajemne przenikanie osiągnie pełnię. Dla ludzi będzie to pełnia 
życia w Bogu, pełnia trynitarności i pełnia personalności. Na końcu spełnią się 
słowa Jezusa Chrystusa: „W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, 
a wy we mnie i ja w was” (J 14, 20). Pełny sens będą miały słowa karmelitańskiej 
mistyczki, Elżbiety od Trójcy Świętej: „Trójca ta jest od dołu naszym klaszto-
rem, naszym mieszkaniem, Nieskończonym, w którym możemy się poruszać 
wszędzie”30. Chrześcijanie powinni to sobie jasno uświadamiać i współpracować 
w dziele jednoczenia, gdyż sytuacja ostateczna jest tworzona przez Boga, ale 
zależy też od ludzi. Współpraca powinna być indywidualna i społeczna. Rosyj-
ski myśliciel przełomu XIX i XX wieku, Mikołaj Fiodorow chciał, aby Trójca 
była programem społecznym w całym państwie. Jego idee inspirowały później 
myślicieli sowieckich, ale już w zupełnie innym charakterze, antyeklezjalnym, 
ateistycznym31. My wiemy, że prawdziwy Kościół jest z Trójcy Świętej, żyje 
w Bogu i prowadzi do pełni życia w niebie32. Dzieje kosmosu kształtowane są 
przez ślad Boży, zmierzając do ostatecznego spełnienia. Można powiedzieć, 
że dzieje kosmosu są cykliczne, wychodzą od zamysłu Bożego i wracają tam, 
w postaci realnej, konkretnej, zrealizowanej, pełnej. Początkiem oraz końcem 
jest Bóg – Alfa i Omega.

Podsumowanie
Przeprowadzona w artykule refleksja dotycząca śladu Bożego w stworzeniach 

ma charakter autorski, twórczy. Podporą są wybrane publikacje zajmujące się 
tym zagadnieniem, ale mogłyby być również wybrane zupełnie inne źródła 
i opracowania. Punkt ciężkości nie spoczywa na takich, czy innych źródłach, 
lecz na refleksji osobistej, samodzielnej. Ukazana została trynitarność śladu 
Boga w substancji bytów stworzonych niepersonalnych, a tym bardziej tryni-
tarność obrazu Boga w bytach stworzonych personalnych. Źródłem istnienia 
stworzeń i źródłem śladu (obrazu) Bożego w nich jest Bóg Trójjedyny: substan-
cja, trojaka specyfika personalna, relacje trynitarne, życie wewnętrzne Boga. 
30 Zob. J.-P. Batut, Monarchia Ojca, porządek pochodzeń, perychoreza: trzy klucze teologiczne 

do poprawnego wyznawania wiary trynitarnej, [w:] Tajemnica Trójcy…, s. 334.
31 Por. B. Nichtweiss, Mysterium Trinitatis et Unitatis. Communauté et société à la lumière de 

la foi trinitaire et de la foi antitrinitaire, “Communio” 24 (1999) nr 5-6, s.; Zob. S. Siemio-
nowa, Nikołaj Fiodorow. Tworczestwo żyzni, Moskwa 1990; Zob. A. Pomorski, Duchowy 
proletariusz. Przyczynek do dziejów lamarkizmu społecznego i rosyjskiego komunizmu XIX-XX 
wieku (na marginesie antyutopii Andrieja Płatonowa), Warszawa 1996.

32 H. de Lubac, Comment l’Église est-elle mystère?, [w:] Paradose et mystere de l’Église, Paris 
1967, s. 49; Por. J.-P. Batut, Monarchia Ojca…, s. 335.
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Ślad (obraz) to pewien schemat, odwzorowanie, Boska pieczęć w stworzeniach, 
która nie jest w jakiejś części bytu stworzonego, lecz ogarnia go w całości, 
ogarnia jego wyposażenie wewnętrzne, a tym samym całą substancję.

Ślad (obraz) Boży tworzy relację między Bogiem a stworzeniami, jest z tą 
relację wewnętrznie sprzężony. To oznacza, że istnieje wzajemne przenikanie. 
Bóg jest w bytach stworzonych, a wszelkie byty są w Bogu. Wynika to z Obja-
wienia, jako coś oczywistego. Teologia dąży do wyjaśnienia tego, w jaki sposób 
wzajemne przenikanie się dokonuje, co jest przyczyną (ostateczna i wtórną), jak 
się dokonuje i jaki jest ostateczny tego efekt. Zawarte w artykule przemyślenia 
mają charakter zalążkowy, pomagają w dalszych badaniach teologicznych nad 
tym zagadnieniem.

Słowa kluczowe: ślad Boga, obraz Boży, Bóg, stworzenia, substancja, relacja, 
trynitarność, rozwój, spełnienie.
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WHAT ENSURES MAN’S ONTOLOGICAL STATUS: 
THE PERSON, THE SOUL, OR THE BRAIN?

The concept of man’s ontological status, which is being hotly debated in 
current discussions on the relationship between the mind and the body, has 
its roots in European thought. This article indicates where answers to the ques-
tion of the man’s ontological status in the context of the current cultural mind-
body debate can be found. Since the history of the mind-body debate is long 
and extremely rich, the following anthropological terms that were defined in 
Western antiquity will serve as a backdrop for the reflections presented below: 
1) the soul as the material part of the human body, which is the starting point 
for later reductionist views; 2) the soul as an immaterial and immortal reality 
imprisoned in the human body, which gives rise to dualistic definitions of man; 
and 3) Aristotle’s approach, which describes man in terms of matter (ὕλη) and 
form (μορφὴ), where the soul is neither reduced to the material parts of the 
body nor treated as a separate substance present in the body. A response to 
the question regarding man’s ontological status will be formulated in light of 
the theoretical similarities between Aristotelian and Thomistic philosophies 
and the natural sciences, especially current physical theories (quantum field 
theory, QFT) and different kinds of research on the human brain (brain neural 
field studies).
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Wstęp
Już od starożytnych czasów na wiele sposobów wyrażane było przekonanie na 

temat wyjątkowego charakteru życia człowieka. Intuicja ta rodziła się i ugrun-
towywała na skutek coraz bardziej systematycznej refleksji nad zagadnieniem 
ludzkiej moralności, kwestii nieśmiertelności duszy, czy różnych przejawów 
wewnętrznego, tj. duchowego życia człowieka. Te antropologiczne przekonania 
znalazły również swój wyraz na płaszczyźnie etymologicznej obecnej w greckiej 
i rzymskiej tradycji filozoficznej. Greckie pojęcia psyché, ánemos, pnêuma, czy 
też ich łacińskie tłumaczenia anima, spiritus wyrażają owo głębokie przekona-
nie o istnieniu w człowieku pewnego dynamicznego (niczym oddech, wiatr, 
tchnienie) elementu, który jednak nie daje się łatwo definiować1. W konse-
kwencji bycie człowiekiem jawiło się już u zarania myśli filozoficznej jako coś 
bezpośrednio danego (aspekt materialny), ale zarazem trudnego do ujęcia 
(aspekt duchowy). W epoce nowożytnej zagadnienie duszy zostało zastąpione 
pojęciem umysłu (mind), stąd tak żywo dziś podejmowany w antropologicznych 
debatach tzw. mind-body problem2.

Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania kierunku poszukiwania 
odpowiedzi na postawione pytanie o status ontologiczny człowieka w kontek-
ście aktualnej, kulturowej debaty. Już w starożytności zostały wytyczone trzy 
zasadnicze nurty antropologicznego myślenia. Pierwszy, reprezentowany przez 
Epikura i Demokryta, opisywał duszę jako materialną część ludzkiego ciała. 
Stąd można go określić jako wzorzec dla późniejszych ujęć redukcjonistycz-
nych. Drugi, znalazł maksymalny wyraz w myśli Platona, ujmował duszę jako 
niematerialną i nieśmiertelną rzeczywistość uwięzioną w ludzkim ciele. Stąd 
późniejsze dualistyczne ujęcia człowieka. Wreszcie trzeci nurt, rozwinięty przez 
Arystotelesa, różny od dwóch powyższych, ujmujący problem ludzkiego bytu 
w kategoriach materii (ὕλη) i formy (μορφὴ), gdzie dusza nie jest ani zredu-
kowana do materialnych części ciała, ani nie jest traktowana jako oddzielna 
substancja obecna w ciele3. Na wstępie dokonuje się zatem dwóch zasadniczych 
ograniczeń pola prowadzonych refleksji. Po pierwsze, ponieważ historia debaty 
mind-body jest długa i niezwykle bogata, odsyłamy do odpowiedniej literatury, 
a powyżej nakreślona „mapa antropologicznych ujęć” będzie stanowić tło 
dla refleksji zawartych w artykule. Po drugie, próba odpowiedzi na tytułowe 

1 Zob. P. Manganaro, Phenomenology and Neuroscience. Living Experience, Empathy and 
Embodied simulation, [w:] COMPRENDRE. Archive International pour l’Anthropologie et 
la Psychopathologie Phénoménologiques, Padova 2010, s. 153-165.

2 Por. J. Bremer, Wprowadzenie do filozofii umysłu, Kraków 2010, s. 38-51.
3 Por. J. J. Sanguineti, Operazioni cognitive: un approccio ontologico al problema mente-cervello, 

w ActaPhilosophica, II, 14 (2005), Pisa – Roma, s. 233-258.
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zagadnienie będzie formułowana w kontekście aktualnego dialogu filozofii 
nurtu arystotelesowsko-tomistycznego z naukami przyrodniczymi, zwłaszcza 
w odniesieniu do aktualnych teorii fizycznych (kwantowa teoria pola, ang. 
quantum field theory (QFT)) i kierunków badań nad ludzkim mózgiem (badanie 
mózgowych pól neuronalnych).

Dwie epistemologie
Aby zrozumieć trudności w dialogu filozofii arystotelesowsko-tomistycznej 

ze współczesnymi naukami przyrodniczymi należy podkreślić głęboką różnicę 
istniejącą pomiędzy metodą nauk nowożytnych a właściwą filozofii arystote-
lesowsko-tomistycznej. Tę pierwszą można określić jako analityczno/apodyk-
tyczno-dedukcyjną, która na skutek przemian na łonie nauki w XX wieku stała 
się hipotetyczno-dedukcyjną, zaś druga korzysta z metody abstrakcji. Wraz 
z rozwojem fizyki Newtona i towarzyszącej jej refleksji filozoficznej przyrodo-
znawstwo, a zwłaszcza fizyka, w mniejszym stopniu niż dotychczas interesowało 
się naturą, istotą badanych obiektów, a także przyczynami wywołującymi ich 
powstanie4. W ten sposób wyjaśnienie naukowe stało się nie poszukiwaniem 
przyczyn, które w kontekście nowej metody jawiły się jako „niejasne”, ale po-
szukiwaniem praw geometrycznych i odpowiadających im równań algebraicz-
nych, rządzących zmianami pewnej wielkości (zmienna zależna) wobec zmian 
innej wielkości (zmienna niezależna). Zatem tzw. matematyczno-empiryczne 
badanie przyrody oznaczało wyjaśnianie zjawisk, fenomenów poprzez znalezie-
nie odpowiedniego, uniwersalnego prawa matematycznego pozwalającego na 
przewidywanie występowania zjawisk. W ten sposób pojęcie prawa (cognitio 
certa per leges) zastąpiło klasyczne pojęcie przyczyny (cognitio certa per causas)5. 

Z pewnością niezwykła efektywność nowożytnej epistemologii6 zasadza 
się na typowym dla niej „ascetyzmie” metodologicznym. Co nie poddaje się 
owej metodzie, nie staje się obiektem badań przyrodniczych7. Jednak owa 
efektywność wyjaśnień możliwa była w oparciu o „pominięcie” oddziaływania 

4 Por. I. Newton, Opticks, London 1730, s. 376-377; idem, Scolio generale, [w:] Principi 
matematici della Filosofia Naturale (red. A. Pala), Milano 2008, s. 797-802.

5 Zob. G. Basti, Filosofia dell’uomo, Roma 2008, s. 24-25; J. Maritain, Distinguere per unire. 
I gradi del sapere, Brescia 1974, s. 44-45.

6 Pod tym pojęciem rozumie się dział logiki i filozofii, który bada fundamenty i metody 
typowe dla poznania naukowego. W ten sposób epistemologia różni się od ogólnie pojętej 
gnozeologii, czy filozofii poznania.

7 Zob. M. Heller, Filozofia nauki. Wprowadzenie, Kraków 2009, s. 101-102. Por. R. Audi, 
Naturalism as a Philosophical and Scientific Framework. A Critical Perspective, [w:] Between 
Philosophy and Science M. Heller, B. Brożek, Ł. Kurek (red.), Kraków 2013, s. 11-21.
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badanych obiektów z ich otoczeniem, środowiskiem. Z ontologicznego punktu 
widzenia oznacza to mechanistyczną interpretację badanych układów: separacja 
cząstek od sił na nie oddziałujących, gdzie wyjaśnienie ruchu tych pierwszych 
zostaje przedstawione w formie praw geometrycznych tym ruchem rządzących8. 
Następnie w trakcie rozwoju nowożytnej fizyki pryncypium to zostało uogól-
nione na dynamikę systemów złożonych przy użyciu tzw. teorii perturbacji. 
W ogólności, teoria ta stosowana w kontekście dynamiki wielu ciał (obecnie 
również w ramach nieliniowych systemów mechaniki statystycznej jak i w ra-
mach mechaniki kwantowej) wyraża tę samą strategię epistemologiczną i on-
tologiczną. Dynamika, czyli wyjaśnianie przyczynowe ruchów jako interakcji 
pomiędzy ciałami, zostaje zredukowana do opisu kinematycznego ruchu, czyli 
matematycznego wyjaśnienia badanych zjawisk w terminach praw przyrody9. 
Na skutek przemian wywołanych odkryciem geometrii nieeuklidesowych 
niekwestionowana wcześniej ważność postulatów geometrii euklidesowej 
w matematyce i praw mechaniki newtonowskiej w fizyce zostały zachwiane. 
Metoda analityczno/apodyktyczno-dedukcyjna oparta na jasności i oczywi-
stości jedynego zbioru wyjściowych aksjomatów przekształciła się w metodę 
hipotetyczno-dedukcyjną, gdzie nauka formułując wyjściowe hipotezy doty-
czące świata, następnie na skutek empirycznej kontroli falsyfikuje je lub nie10. 

W przeciwieństwie do metody nauk nowożytnych epistemologia arysto-
telesowsko-tomistyczna skoncentrowana pozostaje na metodzie abstrakcji. 
Oznacza to, że idee, definicje, które stanowią podstawę sformułowania 
późniejszych praw, czy przesłanki większej dla określonego rozumowania 
dedukcyjnego wyrażają relację logiczną, która koresponduje z daną relacją 
przyczynową w realnym porządku. To właśnie proces abstrakcji pozwala na 
przejście od konkretnej, pojedynczej relacji przyczynowej pomiędzy bytami (lub 
różnymi częściami bytu) do uniwersalnego charakteru relacji logicznej, która 
8 Zob. M. Planck, La posizione della nuova fisica di fronte alla visione meccanicistica della 

natura, [w:] Scienza, filosofia e religione F. Selvaggi (red.), Milano 1965, s. 147-165. Obecnie 
znamy w przyrodzie cztery rodzaje sił: grawitacyjną, elektromagnetyczną, słabą i silną. 
Wszystkie utożsamiane są z cząstkami elementarnymi: grawitonami, fotonami, bozonami 
W i Z, gluonami. Innymi cząstkami elementarnymi są: kwarki, leptomy, bozon Higgsa.

9 Zob. G. Basti, L’idea di scienza di Maritain tra passato e futuro, [w:] Aquinas LVIII (2015), 
s. 117-165.

10 Zob. G. Basti, Filosofia dell’uomo, s. 27-28. Pozostaje jednak w kontekście epistemologii 
nauk otwartą kwestią problem wyboru wyjściowych aksjomatów. A także nie można 
zapomnieć, z czego już zdali sobie sprawę w starożytności logicy ze szkoły stoickiej, że 
prawdziwe wnioski w ramach rozumowania hipotetycznego nie mogą nigdy potwierdzić 
prawdziwości przesłanki, jako że prawdziwe wnioski równie dobrze mogą wypływać 
z fałszywych przesłanek (tzw. błąd następnika). Natomiast fałszywość wniosków również 
falsyfikuje przesłankę (ibidem, s. 40). Stąd wypływa teoretyczne umocowanie Popperow-
skiego falsyfikacjonizmu w kontekście współczesnego przyrodoznawstwa.
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wyraża konieczność relacji przyczynowej przez konieczne powiązanie przesłanki/
wniosku lub podmiotu/predykatu. Zasadnicza różnica pomiędzy obiema epi-
stemologiami nie opiera się więc na wykorzystaniu matematyki lub nie 11, ale 
zasadza się na systematycznym pomijaniu w epistemologii nowożytnej rozważań 
nad bytami i ich przypadłościami (jakość, ilość, relacje) oraz na przyjmowaniu 
kryterium apodyktyczności bądź hipotetyczności przesłanek w odróżnieniu od 
ich indukcyjnego ufundowania w ramach nauki arystotelesowskiej. Właśnie 
w ramach tej ostatniej dedukcje nauk przyrodniczych znajdują swoje oparcie 
w relacji przyczynowej, zwłaszcza w jej sformułowaniu formalno-finalnym, na 
podstawie której na drodze abstrakcji jest formułowane pewne przyrodnicze 
prawo. Zatem dopiero określona a posteriori relacja przyczynowa pomiędzy 
pewnym zbiorem tzw. przyczyn początkowych danego procesu fizycznego 
i ich efektem końcowym stanowi podstawę dla logicznego sformułowania 
koniecznego charakteru danego związku przyczynowego12. Aby jeszcze lepiej 

11 Tomasz z Akwinu w komentarzu do Analityk Wtórnych (Expositio Posteriorum, lib. I, l. 1 
n. 10), omawiając problem statusu nauki, wyraża przekonanie o niedoścignionym wzorze 
metody matematycznej pośród nauk dedukcyjnych, gwarantującym wyjątkową pewność 
jej rozumowań („principaliores sunt mathematicae scientiae, propter certissimum modum 
demonstrationis”).

12 Zob. G. Basti, Filosofia dell’uomo, s. 28-32. Tomasz z Akwinu w swoim komentarzu do 
Fizyki Arystotelesa (In Physic., lib. 2 l. 11, 1-9), dokonując uważnej lektury Filozofa, pod-
kreśla, że dla dokładnego określenia danego procesu fizycznego nie zawsze jest konieczne 
wskazanie wszystkich czterech przyczyn, gdyż w niektórych przypadkach wystarczy 
wskazać przyczyny początkowe (sprawczą i materialną), aby jednoznacznie określić stan 
końcowy danego zjawiska. W takim przypadku nie ma potrzeby przywoływania przyczy-
ny formalno-finalnej, gdyż zasadniczo cztery przyczyny zostają zredukowane do dwóch 
początkowych. To właśnie późniejsza filozofia mechanistyczna ograniczy się jedynie do 
wskazywania tych dwóch przyczyn początkowych, ujmując je w formie tzw. warunków 
początkowych, czyli procedury analityczno-dedukcyjnej, gdzie z pewnych mierzalnych 
wielkości, przez ich wzajemne powiązanie za pomocą matematycznych funkcji, dedukuje 
się zmienne wartości podlegające późniejszej empirycznej weryfikacji. Zasadnicza różnica 
między dwoma ujęciami polega na tym, że u Arystotelesa mamy do czynienia z podejściem 
indukcyjnym, w drugim zaś ujęciu mamy podejście analityczne w kwestii problemu ufun-
dowania prawa/aksjomatów. Dlatego św. Tomasz posuwa się dalej w swoim komentarzu 
wskazując na fakt, że w większości zjawisk badanych przez nauki przyrodnicze wielość 
przyczyn początkowych nie determinuje jednoznacznie stanu końcowego procesu. Co 
więcej stan początkowy może determinować wiele różnych stanów końcowych, czyli stwa-
rzać możliwość zaistnienia różnych efektów. Stany końcowe, jak komentuje Tomasz, będą 
produkowane przez przyczyny początkowe tylko z określoną częstotliwością (frequenter), 
prawdopodobieństwem. Z drugiej jednak strony owa dwuznaczność relacji przyczyna-efekt, 
w odniesieniu do stanu początkowego, zostaje usunięta przez proces fizyczny, w tym sensie, 
że jeśli jakieś zjawisko zaszło, zatem a posteriori zaszło w sposób konieczny. Innymi słowy, 
to nie jedynie wielość przyczyn początkowych wyprodukowała dany skutek, ale również 
realne zaistnienie skutków, tj. zaistnienie całego procesu, jednoznacznie określa relację 
istniejącą między stanem początkowym a końcowym. Mówiąc obrazowo, to tak jakby 
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zrozumieć sens metody abstrakcji w ramach epistemologii arystotelesowsko-
-tomistycznej należy pokrótce przypomnieć już wspomnianą arystotelesowską 
doktrynę przyczynowości, a zwłaszcza przyczyny formalno-finalnej, która została 
zdyskredytowana zwłaszcza w okresie nowożytnym.

Problem przyczynowości
W epoce nowożytnej pojęcie przyczyny przede wszystkim stało się synoni-

mem pojęcia siły, a dokładniej pojęcia działania, akcji, tj. działania siły w okre-
ślonym czasie i przez to modyfikującej stan inercjalny ruchu lub spoczynku 
danego ciała. Tymczasem dla Arystotelesa cztery przyczyny stanowiły przede 
wszystkim cztery sposoby sformułowania pytania „dlaczego” (ὃτι), na które 
filozof przyrody musiał odpowiedzieć, aby mógł w sposób wystarczający określić 
istotę danego bytu, jego powstawania. Tak więc, gdy dla nauki nowożytnej 
siła jest pewną mierzalną wielkością13, dla Arystotelesa przyczyna sprawcza to 
byt, aktywny podmiot działania przyczynowego. Przyczyna materialna, według 
Arystotelesa, może być określona jako materialny, pasywny substrat poddany 
działaniu przyczyny sprawczej. Jednak odpowiednikiem tej przyczyny nie może 
być nowożytne pojęcie materii14. W ujęciu arystotelesowskim materia bowiem 
była ukonstytuowana przez nieustający ruch elementów stanowiących mate-
rialny substrat. Owe elementy obdarzone są siłami, pewnymi własnościami 
aktywno-pasywnymi, zasadniczo dającymi się sprowadzić do ciepła, wzajemnie 
na siebie oddziałującymi. Dla uzupełnienia arystotelesowskiego rozumienia 
materii należy w tym miejscu wspomnieć pojęcie materii pierwszej (πρώτη 
ὓλη, πρῶτονη ὑποκείμενον) jako substratu dla powstawania wszelkich form, 
uzasadniającego fakt przekształcania się w przyrodzie jednych elementów (zie-
mia, powietrze, ogień, woda) w inne. W ten oto sposób zewnętrzna przyczyna 
sprawcza, zdaniem Filozofa, jest w stanie indukować nieodwracalny proces 
ukierunkowany na osiągnięcie nowej, mniej lub bardziej uporządkowanej 
stabilności. Dlatego właśnie nowa forma (substancjalna lub akcydentalna) 

sam proces fizyczny, dopiero po swoim efektywnym zaistnieniu, „określił sam siebie”. 
W związku z tym to, co dane prawo naturalne wyraża a priori, mogło zostać tak określone 
jedynie w oparciu o obserwację a posteriori danego zjawiska. Pogłębione studium tego 
zagadnienia z punktu widzenia metafizycznego i metalogicznego wraz z próbą formalnego 
ujęcia przyczynowości finalnej w kontekście epistemologii arystotelesowsko-tomistycznej 
w G. Basti, L’ontologia formale del «realismo naturale», cosmologia evolutiva e partecipazione 
dell’essere, [w:] Divus Thomas 117-2 (2014), s. 276-283; G. Basti, A.L. Perrone, Le radici 
forti del pensiero debole. Dalla metafisica, alla matematica, al calcolo, Padova – Roma 1995.

13 Pojęcie siły odpowiadałaby raczej arystotelesowskiemu virtus.
14 Zob. M. Heller, Bóg i materia, [w:] M. Heller, J. Życiński i in., Wszechświat – Maszyna czy 

myśl, Kraków 2014, s. 121-135.
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wyprowadzona na skutek oddziaływania przyczynowego z substratu material-
nego była określona przez Stagirytę jako akt (ἐντελεχεία), tj. efekt końcowy 
ustabilizowanego ruchu elementów substratu na skutek działania causa efficiens. 
Zatem działanie przyczyny sprawczej, najpierw „destabilizujące” wcześniejszą 
formę organizującą dynamikę danego ciała, jego substratu, następnie powoduje 
zmianę substancjalną lub akcydentalną, czyli powołuje do istnienia nową formę 
uporządkowania materii15.

Nieodwracalność procesu powstawania nowej formy ściśle związana jest 
z kluczową rolą ciepła w arystotelesowskim rozumieniu zjawisk przyrodni-
czych16. To, co zostało pominięte w nowożytnej lekturze arystotelesowskiej 
philosophia naturalis to odczytanie arystotelesowskiej dynamiki w kluczu 
termodynamiki. Filozof podkreślał, zwłaszcza w De Caelo et Mundo oraz De 
Generatione et Corruptione, że następująca w procesach naturalnych wymiana 
ciepła, oprócz łączenia elementów sobie podobnych i oddzielenia tych niepo-
dobnych, indukuje kierunek preferencyjny ruchu ciał. Ciepło według Filozofa 
jest tym, co sprawia, że ruch cząsteczek cieplejszych zachodzi w kierunku 
krańców objętości dostępnej przestrzeni. Arystotelesowska doktryna natural-
nego ruchu w określonych kierunkach (ku górze, na dół) była podyktowana 
jego anizotropowym rozumieniem przestrzeni fizycznej, a nie przekonaniem 
o istnieniu jakiegoś „ślepego finalizmu”. W tym kontekście również idea sfe-
rycznej, koncentrycznej struktury świata była niczym innym jak wyrażonym 
w kategoriach antycznej fizyki dalekim echem dziś opisywanego związku 
dynamiki i termodynamiki, i wyrażeniem w oparciu o ten związek struktury 
fizycznej ówcześnie rozumianego Wszechświata. Stąd można powiedzieć, że 
w fizyce Filozofa nie obowiązuje newtonowskie pojęcie jednorodnej przestrzeni. 
Właśnie takie geometryczne ujęcie przestrzeni, przy jednoczesnym pomijaniu 
roli ciepła i zapewnieniu analitycznej przewidywalności ruchów, stworzyło 
fundament dla analitycznego rachunku newtonowskiej dynamiki i triumfów 
mechanistycznego rozumienia przyrody17.

W tym świetle staje się lepiej zrozumiałe to, że dla Arystotelesa nieodwra-
calność procesu powstawania nowej formy jest ściśle związana z rolą ciepła. 
Wyprowadzenie nowej formy z materii jest nałożeniem pewnego limitu (πέρας), 
osiągnięciem wewnętrznego kresu (οὐδός) niestabilnego ruchu materii18, co 
dokonuje się jedynie na końcu danego procesu. W ten właśnie sposób Ary-
stoteles usprawiedliwia swoją definicję formy jako celu materii w jej stawaniu 

15 Zob. G. Basti, Filosofia dell’uomo, s. 29-36.
16 Zob. Arystoteles, Fizyka, III, 2, 194a 27-29; IV, 7, 479, 482.
17 Zob. G. Basti, Filosofia dell’uomo, s. 36-38.
18 Zob. Arystoteles, Metafizyka, VIII, 2, 1042b 25-27.
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się. Podsumowując, można powiedzieć, że przez przyczynę formalno-finalną 
Arystoteles zasadniczo rozumie dwie rzeczywistości. Po pierwsze, wewnętrzną 
zasadę uporządkowania, która sprawia, że całość części danego ciała (bytu 
fizycznego) lub zdania logicznego (byt logiczny) jest różna od zwykłej sumy 
jej części19. Zatem trascendentalna jedność jest czymś co modyfikuje części 
jednostkowe. Po drugie, stan finalny jest tym, ku czemu dany proces w sposób 
nieodwracalny jest ukierunkowany. Forma jest tym ze względu na co, coś się 
dzieje (τὸ οὒ ἕνεκα, τέλος)20. Forma jest zatem celem nie-intencjonalnym 
(tj. niezakładającymi istnienia agenta obdarzonego świadomością) pewnego 
procesu, w którym zachodzi nieodwracalne uporządkowanie biegu przyczyn 
materialnych i sprawczych w kierunku osiągnięcia mniej lub bardziej stabilnego 
stanu końcowego. Oznacza to, że do osiągnięcia danego skutku nie wystarczy 
zbiór przyczyn początkowych, ale trzeba jeszcze zapewnić ich odpowiednie 
uporządkowanie (ordo)21. 

Hylemorfizm a biologia
Chociaż filozofia mechanistyczna na długi czas zdominowała sposób my-

ślenia o przyrodzie i związkach między filozofią a naukami przyrodniczymi, to 
sama w sobie nauka nie pozwoliła się ujarzmić narzuconym jej schematom 
pojęciowym. Na skutek gwałtownego rozwoju studiów termodynamicznych 
u schyłku XIX wieku otworzyła się możliwość stopniowego integrowania nauk 
biologicznych z dynamicznie rozwijającą się fizyką. W takiej to perspektywie 
postawione pytanie o specyficzne własności organizmów żywych uzyskało nowe 
odpowiedzi. Prace Ilya Prigogine’a, laureata Nagrody Nobla z chemii w 1977 
roku za wkład w rozwój termodynamiki nierównowagowej procesów nieodwra-
calnych, a w szczególności za wypracowanie teorii struktur dyssypatywnych, 
doprowadziły do odejścia od deterministycznego modelowania rzeczywistości. 
19 Zob. Arystoteles, Metafizyka, VII, 7, 1041b 10-13.
20 Zob. Arystoteles, Fizyka, III, 2, 194a 27-29.
21 Tak odczytany związek przyczyny sprawczej i finalnej stanowi podstawę tomistycznego 

określenia przyczyny finalnej jako ratio causalitatis. Bowiem przyczyna sprawcza jest 
przyczyną przyczyny finalnej quantum ad esse, gdyż sprawia w trakcie zainicjowanego 
procesu zaistnienie przyczyny formalno-finalnej, tj. to że dany proces staje się realny. 
Natomiast cel nie jest przyczyną przyczyny sprawczej quantum ad esse, ale w odniesieniu 
do relacji implikacji przyczynowej. Dzieje się tak dlatego, że takie a nie inne uporząd-
kowanie przyczyn sprawczych sprawia, że na końcu danego procesu zaistnieje określony 
efekt. W tym sensie przyczyna finalna sprawia, że przyczyna sprawcza jest rzeczywiście 
efficiens, bo dany cel procesu został osiągnięty w sposób konieczny, ze względu na odpo-
wiednie uporządkowanie przyczyn początkowych (por. Tomasz z Akwinu, De Potentia, 
q. 5, a. 1). Zatem konieczność relacji przyczynowej przyczyna-efekt zależy od przyczyny 
formalno-finalnej.
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Prigogine, formułując podstawy teorii chaosu deterministycznego, podkreślił 
rolę czasu w fizyce, biologii i wprowadził pojęcie struktury dyssypatywnej. 
Pojęcie to zakłada, że w otwartych systemach, tj. takich, układach termodyna-
micznych, które wymieniają materię i energię z otoczeniem, dyssypacja może 
stać się źródłem porządku, kształtowania się pewnych struktur. W konsekwencji 
istota żywa może być rozumiana jako pewien układ fizyczny, gdzie zachodzą 
nieustanne procesy chemiczne wymiany materii i bilansu energetycznego. 
Procesy te zachodzą przede wszystkim w skali mikro i w warunkach dalekich od 
równowagi termodynamicznej, gdyż organizmy żywe ciągle wymieniają energię 
(ciepło) z otoczeniem, podlegając działaniu różnych sił i procesom wymiany 
cząsteczkowej22. Mimo to, i to można by określić jako cud życia, odznaczają 
się one stabilnością układu w warunkach dalekich od równowagi23. Co wię-
cej, należy podkreślić, że reakcje chemiczne typowe dla organizmów żywych 
zachodzą przy temperaturach, patrząc z kosmologicznej perspektywy, niskich. 
Przyjmując bowiem temperaturę tzw. Big-bangu równą ok. 1011 °C (14 mld lat 
temu), a równocześnie zauważając, że życie rozwija się obecnie w granicach 
temperatur rzędu 101 °C (czyli kosmologicznie patrząc, są to temperatury bliż-
sze wartości zera absolutnego), to rzeczywiście stabilność organizmów żywych 
musi implikować wysoki stopień ich samoorganizacji, rozumianej jako złożo-
ną strukturę procesów/funkcji życiowych24 zróżnicowanych i hierarchicznie 

22 Zob. I. Prigogine, I. Stengers, Order out of chaos. Man’s new dialogue with nature, Ban-
tam Books 1984, s. 103-209. Por. T. Pabjan, Złożoność i samoorganizacja, [w:] M. Heller, 
J. Życiński i in., Wszechświat – Maszyna czy myśl, Kraków 2014, s. 452-456.

23 Stan równowagi termodynamicznej dla organizmu żywego oznaczałby jego śmierć, tzn. 
stan jego równowagi termicznej z otoczeniem (zimne ciało zmarłego człowieka), czyli stan 
niestabilności, stopniowej dekompozycji. Dokładniej należałoby powiedzieć, że organizm 
wraz z jego środowiskiem, z którego dany organizm dzięki procesom metabolizmu pobiera 
konieczną do życia energię, stanowią system w równowadze termodynamicznej. Pobie-
ranie energii z otoczenia nie tłumaczy życia jako takiego, lecz wyraża jedynie warunek 
konieczny dla jego zaistnienia. Sekret procesów życiowych tkwi bowiem w przekształceniu 
pobranej z otoczenia energii i przekształceniu jej w informację, strukturę podtrzymującą 
wewnętrzną organizację organizmu, która przeciwstawia się procesowi wzrostu entropii, 
charakteryzującego systemy w równowadze termodynamicznej.

24 Dana funkcja, proces może być rozumiana w terminach arystotelesowsko-tomistycznych 
jako działanie szczególnego bytu, czy to substancji (np. pewien organizm żywy) czy części 
substancji (np. pewien organ). Dany proces może być definiowany w postaci matematycznej 
jako funkcja wiążąca dwie lub więcej wartości zmiennych. W ten sposób zaistnienie danego 
procesu życiowego w obrębie organizmu lub jakiejś jego części, będzie reprezentowane, 
na mocy sformułowanych matematycznie zależności, za pomocą rachunku określonych 
wartości wyjścia (output) danej funkcji zależnych od określonych wartości wejścia (input) 
w ramach danej funkcji, która jest „wcielona” w biologicznym funkcjonowaniu danego 
organizmu. Właśnie dlatego mówi się w biologii o funkcjach czy procesach życiowych.
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powiązanych, ukierunkowanych na zachowanie przy życiu organizmu i jego 
reprodukcję.

W kontekście procesów życiowych samoorganizacja, matematycznie mo-
delowana we współczesnych teoriach biologicznych, musi być rozumiana 
jako nieliniowa/nieredukowalna złożoność powiązana z różnymi poziomami 
organizacji materii. Organizmy żywe odznaczają się bowiem hierarchicznym 
uporządkowaniem funkcji, co oznacza, że niektóre części wyższej organiza-
cji, kontrolują funkcjonowanie tych na niższym poziomie, w taki sposób, że 
wszystkie części (ὂργανον) stają się organami pewnego organizmu, który jako 
całość reguluje funkcje poszczególnych swoich organów, te regulują pracę ko-
mórek; komórki zaś procesy wymiany molekularnej. Jednak równocześnie od 
najbardziej podstawowych procesów w kierunku bardziej złożonych przebiegają 
procesy zwrotnego oddziaływania. Nie wystarcza bowiem, aby organy bardziej 
złożone „używały” te należące do niższego poziomu organizacji. Wyższa struk-
tura reguluje, stymuluje, a nawet i blokuje działania tej niższej w momencie, 
gdy ta druga osiągnie stan, cel determinowany przez tę wyższą. Tak więc, aby 
kontrolny organ wyższego porządku „zdał sobie” sprawę z procesów zachodzą-
cych na niższym poziomie, konieczne jest, aby niższy poziom przekazywał sygnał 
do wyższego, co sprawia że funkcja biologiczna nabywa charakteru tzw. feed 
back loop25. Ten cyrkularny charakter funkcji życiowych może być określony 

25 W odróżnieniu od redukcyjnych ujęć mechanistycznych (organizm jako maszyna) opar-
tych na pojęciu machiny inercjalnej (kartezjańska automa), czyli zasadzie bezwładności 
i układzie oddziaływania typu akcja-reakcja, sugerowane tutaj rozumienie procesów bio-
logicznych związane jest z pojęciem finalizmu, matematycznie ujętym w postaci tzw. feed 
back loop. To ostatnie bowiem zakłada istnienie wewnętrznego systemu, egzekwowanego 
przez pewien podsystem układu (kontroler), kontrolującego funkcjonowanie innego pod-
systemu (efektor). Pewien rodzaj czujnika umieszczonego na wyjściu podsystemu efektora 
(output) zwrotnie oddziałuje na podsystem kontrolny, formułując pomiar wyjściowej 
wartości (output). Zwrotne oddziaływanie nie jest zwykłą reakcją, co mogłoby sugerować 
ujmowanie tego oddziaływania w kluczu III zasady dynamiki Newtona, lecz implikuje 
istotne rozróżnienie pomiędzy przesyłem energii a informacji. Rozróżnienie powszechnie 
powielane w naukach kognitywnych i informatycznych w postaci dystynkcji pomiędzy 
hardware a software danego systemu. Dopóki więc wartość wyjściowa systemu nie będzie 
zgodna z wartością zaprogramowaną, dopóty działanie podsystemów będzie kontynu-
owane i działanie na wejściu systemu będzie się powtarzać (input). Tak opisany system 
charakteryzuje się globalnymi właściwościami liniowymi, gdyż funkcja matematyczna 
sterująca układem oblicza odległość między wartością do osiągnięcia, z góry określoną, 
a wartością output. Tymczasem nie jest możliwe modelowanie funkcji organizmów żywych 
za pomocą przekształceń liniowych. To właśnie nieredukowalna nieliniowość procesów 
biologicznych sprawia, że funkcje regulujące zachowanie organizmu mogą się zmieniać 
w zależności od środowiska wewnętrznego lub zewnętrznego danego organizmu. Oznacza 
to więc, że organizmy żywe, zarówno na poziomie wegetatywnym jak i kognitywnym, 
nie są jedynie maszynami manipulującymi danymi, które w z góry zdefiniowany sposób 
zostały w nich „implementowane”, ale mają zdolność generowania informacji w oparciu 
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jako wewnętrzny finalizm, który w przypadku wszystkich organizmów żywych 
determinuję naturę i zachowanie danego organizmu. W przypadku człowieka, 
co wyraźnie podkreśla filozofia arystotelesowsko-tomistyczna, zdolność au-
todeterminacji (samoorganizacji) jest całkowita, gdyż człowiek odznacza się 
świadomością celów swojego działania i wolnością ich modyfikowania, wyboru. 
W rzeczywistości cel działań organizmów żywych, świadomych i nieświadomych 
(w odróżnieniu od ogólnie wcześniej analizowanej przyczyny finalnej), staje 
się przynajmniej w pewnym zakresie wewnętrzny, immanentny wobec funk-
cjonowania istot żywych dzięki hierarchicznej i autoregulacyjnej strukturze 
procesów biologicznych. W odróżnieniu więc od zwykłego przechodniego 
(tranzytywnego) oddziaływania fizycznego (np. uderzenie jednej bili w drugą, 
co powoduje przekazanie ruchu tej drugiej, zgodnie z teorią zderzeń mecha-
nicznych), w przypadku działań immanentnych mamy do czynienia z globalną 
formą samoorganizacji pojedynczych oddziaływań tranzytywnych czy wcześniej 
wspomnianych przemian fizyczno-chemicznych w obrębie materialnych części 
organów. Do takich działań należą więc wszelkie funkcje życiowe (np. oddycha-
nie, odżywianie, widzenie, chodzenie), które nie są niczym innym niż niezwykle 
złożonymi strukturami organizującymi miriady mikroprocesów przechodnich. 
Poczynając więc od najniższego, wegetatywnego poziomu, przykładem działania 
immanentnego będą wszelkie procesy fizyczno-chemiczne na poziomie czy to 
pojedynczych komórek, czy złożonych organizmów wielokomórkowych. Na 
kolejnym poziomie, autoregulacja będzie formą globalnej organizacji działań 
przechodnich pomiędzy różnymi organami zbudowanymi z tkanek. Wreszcie 
na poziomie sensomotorycznym, np. wzajemne „powiązanie” kończyn i mózgu 
w trakcie wykonywanego pod wpływem impulsów nerwowych ruchu, wyraźnie 
widać immanentny charakter funkcji biologicznych. W przypadku człowieka 
pojawia się jeszcze ostatni poziom, działanie intelektualne, gdzie mamy do 
czynienia z immanentnym działaniem bezpośrednim (reflexio), które w odróż-
nieniu od innych funkcji organicznych dokonuje się bez pośrednictwa narzą-
dów, chociaż w pewnym zakresie jest uzależnione od procesów materialnych26.

Podsumowując, wszystkie działania immanentne, jako formy złożonej orga-
nizacji działań tranzytywnych (procesy fizyczno-chemiczne) poszczególnych 
części organizmu, domagają się włączenia w szerszą strukturę, która je zawiera 
i której stanowią przejaw. Ta forma, która gwarantuje jedność wszystkich części 
(organów) i wszystkich funkcji danej istoty żywej, biologicznie ujmowanej jako 
organizm, a metafizycznie jako substancja, to forma substancjalna danego ciała, 

o działanie autoregulacyjne, gdyż to ostatnie zakłada aktywne oddziaływanie organizmu 
z jego własnym środowiskiem wewnętrznym jak i typową dla niego niszą ekologiczną. Por. 
J. Bremer, Wprowadzenie do filozofii umysłu, s. 45-50; G. Basti, Filosofia dell’uomo, s. 143-154.

26 Zob. G. Basti, Filosofia dell’uomo, s. 105-142. Por. Tomasz z Akwinu, S. Th., I, q. 18, a. 3.
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dusza. Jest ona „pierwszym aktem ciała naturalnego, które posiada w możności 
życie, czyli ciała obdarzonego organami”27. Zatem poszczególne funkcje bio-
logiczne (działania immanentne) są aktami drugimi organizmu. Wydaje się 
zatem, że hylemorficzne rozumienie organizmów żywych stwarza odpowiednią 
teoretyczną płaszczyznę dla mówienia o finalizmie biologicznych procesów28. 
Unika bowiem popadnięcia w błędy redukcyjnie ujętego funkcjonalizmu (frag-
mentacja zasady jedności, organizm jako agregat wyspecjalizowanych części) 
jak i nie wikła się w wewnętrzne niejasności teorii witalistycznych (ryzyko 
dualizmu substancjalnego)29.

Hylemorfizm a fizyka
Potwierdzony doświadczalnie Model Standardowy, czyli teoria fizyki doty-

cząca cząstek elementarnych, jak coraz częściej się wskazuje, nie jest w pełni 
satysfakcjonujący z teoretycznego punktu widzenia. Nagroda Nobla z fizyki 
z 2015 roku za badanie problemu neutrin, cząstek elementarnych mających 
zerowy ładunek elektryczny i słabo oddziałujących z materią, i wykazanie, że 
są one obdarzone masą, potwierdza zasadność dyskusji nad ograniczeniami 
Modelu Standardowego, wyjaśniającego z kosmologicznego punktu widzenia 
jedynie zwykłą materię, której wkład do parametru gęstości jest na poziomie 
jedynie 4,9%30. Wydaje się, że przy ciągłym braku osiągnięcia satysfakcjonują-
cych rezultatów w zakresie tzw. skwantowania grawitacji, dobrym kandydatem 
dla dalszych badań w fizyce cząstek elementarnych może być kwantowa teoria 
pola (QFT, quantum field theory), stosowana nieprzerwanie w fizyce cząstek 
elementarnych od prawie 100 lat. W odróżnieniu od mechanistycznej wizji 
natury31, w QFT każda cząstka, czy to fermion czy bozon, rozpatrywana jest 

27 Zob. Arystoteles, De Anima, II, 1, 412a 35.
28 Niezależnie od tego, czy ktoś jest, czy nie przekonany o wewnętrznym finalizmie procesów 

to właśnie współczesna bionika, nazywana również biomimetyką, badając budowę i zasady 
działania organizmów, symuluje ich funkcjonowanie i następnie próbuje konstruować 
urządzenia techniczne na wzór organizmu oraz stara się wykorzystywać procesy sterujące 
działaniem organizmów dla różnych technicznych celów. Bionika umieszcza zatem τέλος 
w przyrodzie. Por. H.-D. Mutschler, Wprowadzenie do filozofii przyrody, tłum. J. Bremer, 
Kraków 2005, s. 134-139.

29 Ibidem, s. 59-61.
30 Por. T. Pabjan, Niedomknięty bilans wszechświata, Kraków 2016, s. 7-13, 167-174.
31 W przypadku ontologii Newtona taka wizja zakłada istnienie wyizolowanych ciał od-

działujących w mechanicznej próżni. Również w przypadku mechaniki kwantowej (QM), 
zarówno w zakresie studium fundamentalnych oddziaływań w ramach elektrodynamiki 
kwantowej (QED) jak i chromodynamiki kwantowej (QCD), zakłada się, z ontologicznego 
punktu widzenia, istnienie mechanistycznego schematu w postaci rozróżnienia cząstek 
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jako kwant odpowiedniego pola. Ponadto QFT zakłada istnienie, nie próżni 
mechanicznej postulowanej w przypadku ontologii mechanistycznej, lecz 
próżni kwantowej (QV, quantum vacuum) rozumianej jako stan najniższej 
energii, ujmowany w sformułowaniu dynamiki równoczasowej jako ocean bez 
przerwy pojawiających się i znikających par cząstek32. Z fenomenologicznego 
punktu widzenia QV jawi się jako korelat arystotelesowskiej materii pierwszej. 
To właśnie zachodzące w kwantowej próżni ciągłe procesy kreacji i anihilacji 
cząstek w „operacyjny sposób” wyrażają fundamentalną, będącą implikacją 
szczególnej teorii względności, relację równoważności energii i masy33.

Niemożliwość osiągnięcia przez dany system fizyczny stanu zera absolutnego 
implikuje, że każdy system na swoim podstawowym poziomie kwantowym jest 
wewnętrznie otwarty na fluktuacje próżni kwantowej. W związku z tym struk-
turalna stabilność systemu zależy od dynamicznego, przyczynowo determino-
wanego bilansu energetycznego z QV. Kinematyka, czyli prawa ruchu cząstek, 
zależą zatem od dynamiki, przyczynowego oddziaływania sił. Każde złamanie 
symetrii oznacza więc lokalny podział QV na parę system i jego termiczny 
korelat (thermal field). Przekazanie więc energii zakłada komunikację formy, 
gdyż każda wymiana kwantów energii jest związana z zaistnieniem koherencji 
faz w ramach oscylacji pól. Kwanty oscylacji, bozony Nambu-Goldstone to 
prawdziwe cząstki, obserwowane za pomocą tych samych technik co inne 
cząstki kwantowe, które jednak nie istnieją poza systemami, które porządkują34. 
Wszystkie te bozony istnieją tak długo jak trwa dany stan materii. Używając 
terminologii tomistycznej można by powiedzieć, że przyczynowość sprawcza 
na poziomie oddziaływań fizycznych jest communicatio materiae (energia) oraz 

od sił oddziaływania. Tak więc intuicyjnie można opisać ten model w kategorii cząstek, 
które wymieniają między sobą kwanty sił.

32 Pojęcie elektrodynamicznej próżni kwantowej rozumianej jako dynamiczny substrat 
materialny każdego systemu fizycznego wynika z III zasady termodynamiki, która 
określa, że na żadnym poziomie materii nie jest możliwe osiągnięcie temperatury zera 
bezwzględnego. Innymi słowy oznacza to, że w naturze wszystko się porusza, wibruje na 
najbardziej podstawowym poziomie materii, a zatem każdemu ciału fizycznemu można 
przypisać pole sił wzajemnego oddziaływania.

33 International Research Area on Foundations of Science, IRAFS Newsletter 1 (2016), 
s. 7-10, http://www.irafs.org/materials/2016_nl1_eng.pdf (dostęp: 26 listopada 2017).

34 Zob. J. Goldstone, A. Salam, S. Weinberg, Broken Symmetries, w Physical Review 127, 
965, published 1 August 1962 (doi.org/10.1103/PhysRev.127.965); C. Itzykson, J. Zuber, 
Quantum field theory, New York 1980; H. Umezawa, Advanced field theory: micro, macro 
and thermal concepts, New York 1993. W przypadku kryształów nazywa się je fononami; 
w ferromagnetykach – magnonami; a w materii ożywionej mówi się o występowaniu 
kwantów fal dipolowych – DWQ (dipole wave quanta). QFT daje więc teoretyczne pod-
stawy do opisu mikroskopowych zjawisk kwantowych, które uwidaczniają się w skali 
makroskopowej: kryształy, nadprzewodniki, ferromagnetyki, procesy biochemiczne.
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impressio similitudinis (forma), a więc jest co do swej struktury hylemorficzna35. 
Pojęcie próżni kwantowej (QV), proces łamania symetrii (spontaneous symmetry 
breakdown) oraz rozróżnienie pomiędzy bozonami gauge a bozonami Goldsto-
ne’a, stwarzałoby więc podstawę do ujmowania ciał fizycznych (zbudowanych 
z kwarków i elektronów, wraz z gluonami i fotonami) jako lokalnych, kohe-
rentnych oscylacji cząsteczek (phase coherence domains). Lokalna koherencja 
oddziaływań zdaje się być fenomenologicznym korelatem pojęcia formy, która 
organizuje materię (masę, energię) w czasie rzeczywistym36.

Powyższe idee fizyczne również znajdują rozwinięcie i aplikację do badania 
struktur dyssypatywnych, a więc systemów biologicznych, a w tym badań nad 
mózgiem37. Wielką zaletą tego podejścia jest próba łączenia wyników badań 
w zakresie biologii molekularnej (metody statystyczne i probabilistyczne 
dotyczące poziomu mikroskopowego) z biologicznymi procesami samoorga-
nizacji dokonującymi się na poziomie mezo- i makroskopowym, o których 
już wcześniej wspomniano. W konsekwencji takie podejście daje teoretyczną 
podstawę do bardziej precyzyjnego definiowania pojęcia emergencji, stwarza 
matematyczne podstawy do ujęcia teoretycznych założeń teorii I. Prigogine’a, 
której brakowało matematycznego ufundowania38 oraz może stanowić dobry 
argument przeciw radykalnie materialistycznym próbom interpretacji natury. 
Aplikacja pewnych elementów kwantowej teorii pola w kontekście badań 
nad żywymi organizmami opiera się na trzech zasadniczych obserwacjach. Po 
pierwsze, systemy biologiczne, jak już zostało wspomniane, są systemami otwar-
tymi (strukturami dyssypatywnymi), które dokonują ciągłej wymiany materii 
i energii z otoczeniem. Po drugie, wszystkie makromolekuły (białka) budujące 
żyjące organizmy stają się biologicznie aktywne jedynie w wodzie. Po trzecie, 
ścisłe powiązanie wody i ożywionej materii opiera się na fakcie, iż cząsteczki 

35 Zob. G. Basti, L’idea di scienza di Maritain tra passato e futuro, s. 126-130. 
36 Zob. G. Basti, L’ontologia formale del «realismo naturale», cosmologia evolutiva e partecipa-

zione dell’essere, s. 244-262.
37 Zob. M. Bischof, Sincronizzazione e coerenza come prinicpio organizzativo nell’organismo, 

nell’interazione e nelle coscienza (Synchronization and coherence as an organizing principle in 
the organism, social interaction and consciousness), [w:] La medicina biologica 2010/4, s. 35-43. 
To że w tym kontekście mówi się o QFT systemów dyssypatywnych można w obrazowy 
sposób wyjaśnić, uwzględniając, że ludzki mózg stanowiący 2% masy ludzkiego ciała, 
rozprasza aż ok. 20/25% energii spoczynkowej ciała. Dlatego W. Freeman podkreśla, że 
dynamika ludzkiego mózgu to potężny rezerwuar energii. Por. A. Capolupo, W. J. Free-
man, G. Vitiello, Dissipation of dark energy by cortex in knowledge retrieval, “Physics of 
life reviews”, 10 (1), 2013, s. 85-94 (doi: 10.1016/j.plrev.2013.01.001).

38 Por. I. Prigogine, Le leggi del caos, Roma – Bari 2008; E. Del Giudice, R. Pulselli, E. Tiezzi, 
Thermodynamics of irreversible processes and quantum field theory: an interplay for under-
standing of ecosystem dynamics, “Ecological Modelling” 220, 2009, s. 1874-1879.



60 OSOBA LUDZKA – RZECZYWISTOŚĆ CZY UŻYTECZNA METAFORA

wody tak jak i makromolekuły ożywionej materii są obdarzone elektrycznym 
momentem dipolowym, tj. z powodu ich asymetrycznej struktury stanowią 
spolaryzowane molekuły39. 

Ograniczenie się w badaniach nad organizmami żywymi do statystycznych 
i probabilistycznych metod wyrażających molekularną kinetykę jest w stanie 
dobrze modelować zjawiska na poziomie mikroskopowym. Dlatego właśnie 
„QFT dyssypacyjna” wydaje się, że mogłaby stanowić brakujący element w bio-
chemii i morfogenezie biologicznej40. Zgodnie z jej teoretycznymi założeniami, 
każda struktura/funkcja biologiczna to porządek czasowo-przestrzenny pew-
nych reakcji chemicznych. Ponieważ siły chemiczne (np. siły Van der Waalsa) 
działają tylko na krótkie odległości, pojawia się zasadnicze pytanie o to, co 
organizuje ruch molekularny dążący do umieszczenia danej cząsteczki blisko 
obiektu, na który ma ona oddziaływać. Jedyny sposób efektywnego „skanali-
zowania” molekuł, gdzie każda z nich oscyluje z charakterystycznymi dla siebie 
częstotliwościami, polega na poddaniu ich pod działanie pól elektromagne-
tycznych, oscylujących również według określonych częstotliwości. W takim 
kontekście materia ożywiona jest ujmowana jako zbiór dipolów elektrycznych 
o złamanej symetrii rotacji (ze względu na obecność wody wraz z jej dipolowy-
mi właściwościami), a każda funkcja biologiczna składa się z uporządkowanej 
sekwencji reakcji chemicznych. Zasada dynamicznego uporządkowania reakcji 
sugerowana przez QFT, intuicyjnie może być wyobrażona jako rezonujące, 
rozchodzące się pole akustyczne, które sprawia, że nastrojone odpowiednio 
instrumenty zaczynają w zakresie danej częstotliwości być pobudzone do 
drgań. W wyniku reakcji zostaje osiągnięty nowy stabilny stan wiązań che-
micznych. Tak opisany dynamiczny mechanizm stosowany jest do wyjaśnienia 
powstawania i niszczenia struktury cytoszkieletu, tj. sieci włóknistych struktur 
białkowych w komórce eukariotycznej stanowiących jej elastyczny szkielet oraz 
możliwości propagacji w ramach jego struktury fal solitonowych, stanowiących 
rodzaj niedyssypatywnego transportu energii wewnątrz systemu. W przeciwnym 
bowiem razie transportowana energia nie mogłaby być wykorzystana dla funkcji 
biochemicznych, a co więcej jej dyssypacja wewnątrz systemu spowodowałaby 
niszczycielskie skutki dla funkcjonowania systemu41. W metaforyczny sposób 

39 Zob. E. Del Giudice, A. Tedeschi, La dinamica dell’essere vivente come riflesso della dina-
mica dell’acqua (The dynamics of the living being as the reflection of water dynamics), “La 
medicina biologica” 2010/4, s. 21-27.

40 Zob. G. Vitiello, Stati coerenti e domini coerenti nella fisica della materia vivente (Coherent 
states and coherent domains in the physics of the living matter), “La medicina biologica” 
2010/4, s. 13-19.

41 Zob. G. Vitiello, Stati coerenti e domini coerenti nella fisica della materia vivente (Coherent 
states and coherent domains in the physics of the living matter), ”La medicina biologica”, 
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można więc powiedzieć, że teoretyczna struktura QFT jest operacyjnym uję-
ciem „melodii” czy „symfonii życia”, tj. teoretycznym wyrażeniem swoistego 
„zestrojenia” oddziaływań materialnych w ramach dynamicznego mechanizmu 
funkcjonowania uporządkowanych struktur biologicznych.

Teoria QFT znajduje w ostatnich latach również swoją aplikację do badań 
funkcjonowania ludzkiego mózgu. Walter Freeman i jego grupa badawcza 
działająca przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, nie tylko podziela 
teoretyczne założenia QFT42, ale dokonała wielu obserwacji, pomiarów i prób 
modelowania fenomenu aktywności mózgu u różnych ssaków, w tym u czło-
wieka, w czasie wykonywania przez nich różnych intencjonalnych czynności. 
Stosowane przez tych badaczy zaawansowane techniki obrazowania podsta-
wowej aktywności mózgu (background activity) w odniesieniu do synaptycznej 
aktywności neuronów (neurofizjologia) zaowocowały znaczącymi rezultatami. 
Przede wszystkim udało im się wskazać obecność spójnych wzorców oscylacji fal 
mózgowych, które manifestowały phase locking zarówno w modulacji amplitudy 
(AM) i modulacji częstotliwości (FM)43. Oznacza to, że badana przez nich 
zasadnicza aktywność mózgu (background) była modulowana w częstotliwości 
i/lub amplitudzie na skutek aktywnego, intencjonalnego zaangażowania mózgu 
osobnika ze względu na jego stosunek do środowiska. Ponadto udało im się 
określić mózgowe „pakiety falowe” (wave packets), czyli zjawiska rezonansu, 
które w krótkim czasie mogą obejmować całą półkulę mózgową u królików 
i kotów lub regiony o długości liniowej równej 19 cm w ludzkim mózgu, po-
wodując ich silne skorelowanie. Oznacza to eksperymentalne potwierdzenie 
istnienia zjawisk oscylacji zsynchronizowanej w dużej skali dla neuronów mózgu 
ludzkiego, zarówno w stanie spoczynku jak i zaangażowanych w zadaniach 
motorycznych.

2010/4, s. 16-17; E. Del Giudice, S. Doglia, M. Milani, G. Vitiello, A quantum field 
theoretical approach to the collective behavior of biological systems, Nucl. Phys. B251 (FS 
13), 1985, s. 375-400; E. Del Giudice, S. Doglia, M. Milani, G. Vitiello, Electromagnetic 
field and spontaneous symmetry breakdown in biological matter, Nucl. Phys. B275 (FS 17), 
1986, s. 185-199.

42 Zob. W. J. Freeman, G. Vitiello, Nonlinear brain dynamics as macroscopic manifestation 
of underlying many-body field dynamics, “Physics of Life Reviews”, 3 (2), 2006, s. 93-118; 
idem, Dissipation and spontaneous symmetry breaking in brain dynamics, “Journal of Physics 
A: Mathematical and Theoretical” 41 (30), 2008, 304042.

43 Zob. G. Vitiello, Coherent states, fractals and brain waves, “New Mathematics and Natural 
Computing” 5 (1), 2009, s. 245-264.
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Otwarte perspektywy
Wydaje się, że bujny rozwój studiów nad fenomenem życia oraz przemiany 

w zakresie teorii cząstek elementarnych mogą stanowić okazję do zbliżenia 
myśli arystotelesowsko-tomistycznej z tym, co oferuje aktualny rozwój science. 
Z jednej strony w tym dialogu istnieje ryzyko konkordyzmu, a z drugiej wydaje 
się, że filozofia nie może pozostać obojętna wobec pytań stawianych w kon-
tekście nauk przyrodniczych i używanych przez nie pojęć, które zazwyczaj są 
dobrze znane różnym tradycjom filozoficznym. 

Z powyżej wzmiankowanych, w zakresie biologii i fizyki, przyrodniczych teorii 
wyłania się obraz nauki, która oddala się od nowożytnego mariażu z ontologią 
mechanistyczną. 

Złożoność strukturalna i funkcjonalna organizmów, a przede wszystkim finalizm 
zjawisk biologicznych stanowią nieprzezwyciężoną trudność, impas nie do rozwią-
zania, który uniemożliwia akceptację mechanistycznej interpretacji życia. (…) 
Wszystkie próby stworzenia mechanistycznej interpretacji świata kończyły się poraż-
ką ze względu na następujące fakty: a) nieadekwatność praw fizyki do wyjaśnienia 
finalizmu biologicznego, b) nadmierną surowość schematów fizycznych w stosunku 
do niezwykle subtelnych i złożonych zjawisk biologicznych, c) brak zrozumienia ze 
strony „redukcjonizmu”, że na każdym poziomie integracji zachodzącej w układach 
biologicznych pojawiają się nowe cechy, które potrzebują nowych zasad wyjaśnienia, 
nieznanych (i niepotrzebnych) w fizyce44.

Dlatego właśnie dzisiejsza fizyka już nie tylko bada materię (masa/energia: 
fizyczne wielkości fizyczne), ale także aspekty strukturalne (formę, informa-
cję, samoorganizację: fizyczne wielkości niematerialne), co staje się widoczne 
w kontekście następującego zbliżenia fizyki i biologii w badaniach fenomenu 
życia. W miejsce dawniej dominujących redukcyjnych interpretacji natury, 
powraca więc ontologia dualna, podkreślająca współistnienie dwóch pryn-
cypiów: formy (informacji, struktury, koherencji) i materii (masy/energii). 
W kontekście wyżej przeprowadzonych analiz, intuicyjnie można więc określić 
formę jako relację uporządkowania elementów, które mogłyby znajdować się 
w innym ułożeniu, determinującą całość systemu i niedającą się zredukować 
do własności poszczególnych podsystemów. To właśnie w filozofii klasycznej 
wewnętrzny związek materii (potencji) z formą (aktem) jest czymś fundamen-
talnym dla metafizycznego rozumienia rzeczywistości.

Z powyżej zarysowanych zagadnień również wynikają pewne implikacje dla 
rozumienia statusu ontologicznego osoby. Osoba to żyjące ludzkie ciało, psycho-
fizyczna jedność formy i materii w ciągłej relacji wymiany materii i informacji 
z otoczeniem. Jako wysoce ustrukturyzowany organizm biologiczny, osoba to 
44 G. Montalenti, From Aristotle to Democritus via Darwin, [w:] Studies in the Philosophy of 

Biology, F.J. Ayala, T. Dobzhansky (red.), London 1974, s. 16-17.
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indywiduum zdolne do autodeterminacji, ale w odróżnieniu od pozostałych or-
ganizmów żywych, jest zdolna na wszystkich trzech poziomach samoorganizacji, 
tj. na poziomie operacji wegetatywnych (wzrost, metabolizm, rozmnażanie), 
gdzie forma i cel tych operacji są genetycznie określone; na poziomie działań 
sensomotorycznych, gdzie biologiczne instynkty są genetycznie zdeterminowa-
ne; i wreszcie na poziomie działań intelektualnych i wolnych charakteryzują-
cych się możliwością wyboru celów. Na tym ostatnim poziomie mają znaczenie 
wpływy kulturowe („ludzka nisza ekologiczna”, którą jest społeczeństwo), ale 
również ujawnia się zdolność wpływania osoby na uwarunkowania kulturowe. 
Tożsamość osoby rozgrywa się więc na poziomie jej nieredukowalnej osobo-
wości (incommunicabilitas), jednostkowej niepowtarzalności, która znajduje 
swój szczególny wyraz w działaniu ludzkiego intelektu. Śmierć człowieka to 
dekompozycja materialna, która następuje na skutek utracenia unifikującej 
zasady jedności, formy/duszy stanowiącej pierwszy akt ciała materialnego. Tak 
zarysowane implikacje domagają się z pewnością bardziej systematycznej analizy 
zarówno ontologicznego języka zakładanego w ramach omawianych zagadnień 
przyrodniczych jak i struktury formalnej metafizyki klasycznej. Ze względu na 
rozwój ontologii formalnej wydaje się, że takie próby zostały już podjęte i dają 
nadzieję na bardziej systematyczno-formalne ujęcie omawianych związków45. 

Również aplikacja teoretycznych założeń QFT do obrazowania procesów 
mózgowych i wyjaśniania dynamiki funkcjonowania mózgu, wydaje się sprzyjać 
bardziej systematycznemu ujęciu kwestii intencjonalności (enacted, extended 
mind) oraz intersubiektywności (embedded mind) ludzkiego poznania. Wyniki, 
przeprowadzonych przez W. Freemana i jego współpracowników, badań wska-
zują na to, że rozpoznanie „intencjonalne” bodźca ze strony mózgu odpowiada 
momentowi (rzędu dziesiątych części sekundy) zaistnienia „domeny koheren-
cji” oscylacji pól neuronalnych w rozszerzonym obszarze mózgu. Takie podejście 
do badania mózgu stanowi więc konkurencyjne ujęcie wobec różnych materia-
listycznych, koneksjonistycznych i modularnych teorii umysłu46. Dominujące 
w omawianych teoriach dynamiczne ujęcie procesów, które matematycznie 
modeluje przyczynowe oddziaływanie badanych obiektów, sprzyja odnowionej 
dyskusji nad problemem przyczynowości i relacją teorii przyrodniczych do opi-
sywanych przez nie zjawisk. Z ontologicznego punktu widzenia żadna z teorii 
przyrodniczych nie jest w stanie wyjaśnić zaistnienia substratu materialnego, 

45 Por. G. Basti, L’ontologia formale del «realismo naturale», cosmologia evolutiva e parteci-
pazione dell’essere,”Divus Thomas” 117-2 (2014), s. 229-334; idem, Ontologia formale: 
Tommaso Aquino ed Edith Stein, [w:] A. Ales Bello, F. Alfieri, M. Shahid (red.), Edith 
Stein – Hedwig Conrad-Martius – Gerda Walther, Fenomenologia della Persona, della Vita 
e della Comunità, Bari 2011.

46 Por. J. Bremer, Wprowadzenie do filozofii umysłu, Kraków 2010, s. 111-121, 136-146.
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nawet tego opisywanego jako kwantowa próżnia, odznaczającego się brakiem 
wewnętrznego uporządkowania, a zatem do zakresu teorii przyrodniczych nie 
należy dyskusja na temat ewentualnego creatio ex nihilo. Fizyka, czy biologia 
nie mogą podawać przyrodniczych wyjaśnień metafizycznych lub teologicznych 
pojęć, pretendując do ich całkowitego wyjaśnienia. Zatem pytanie o Przyczy-
nę Pierwszą wszystkich procesów naturalnych nie zostaje w żadnym stopniu 
unieważnione.

Dyskusja nad statusem ontologicznym człowieka, co znajduje wyraz w sze-
roko dyskutowanym obecnie problemie mind-body, stanowi charakterystyczne 
dziedzictwo myśli europejskiej. W dzisiejszej dyskusji nad ontologią człowieka 
nie widać jednoznacznej, powszechnie akceptowanej możliwości rozstrzygnię-
cia sporu między paradygmatem redukcjonistycznym, dążącym do prostoty 
i poszukującym tego, co „ fundamentalne” a tym antyredukcjonistycznym, 
skoncentrowanym na samoorganizacji i wzrastającej złożoności47. Czy zatem 
brak takiej odpowiedzi dziś może skłaniać do pesymizmu poznawczego? Rémi 
Brague, w swoim eseju na temat tego, co stanowi o kulturze Europy, para-
frazując słowa znanego filozofa – Ortegi y Gasseta, wyraził przekonanie, że 
„zawartością Europy jest właśnie to, że jest pojemnikiem, że jest otwarta na 
powszechność”48. Zatem zdaje się właśnie specyficznym wyrazem dziedzictwa 
myśli europejskiej ponowne stawianie ważkiego pytania o status ontologiczny 
człowieka i poszukiwanie nowej syntezy, która w zrozumiały dla współczesnego 
człowieka sposób, wyrazi klasyczne intuicje filozoficzne.

Podziękowanie. Autor pragnie wyrazić wdzięczność Arkadiuszowi Trawiń-
skiemu i Joannie Jankowskiej za przeczytanie manuskryptu i zasugerowanie 
cennych uwag. Ewentualne błędy i niekonsekwencje pozostają z winy autora.

47 Zob. T. Pabjan, Złożoność i samoorganizacja, [w:] M. Heller, J. Życiński i in., Wszechświat 
– Maszyna czy myśl, s. 465-467. M. Heller twierdzi, że po upadku neopozytywizmu fizyka-
lizm, głoszący, że wszystko da się zredukować do fizyki, najczęściej pojawia się w pismach 
biologów. W taki oto sposób zredukowanie biologii do praw fizycznych często jest uznawane 
przez biologów za pełne zrozumienie badanych procesów. Jednak dzisiejsza fizyka, która 
poszukuje fundamentalnych praw przyrody, obecnie w dużej części sprowadza się do nauki 
czysto formalnej, jaką jest matematyka. Zdaje się więc, że zarówno niedawne przemiany 
w filozofii matematyki (tj. niepowodzenie programu Hilberta) i w samej matematyce (jak 
bujny rozwój teorii kategorii) stwarzają nadzieję, że nowa racjonalność matematyki również 
może rzutować na nasze nowe rozumienie przyrody. Por. M. Heller, Otwarte perspektywy 
świata myśli i świata przyrody, [w:] M. Heller, J. Życiński i in., Wszechświat – Maszyna czy 
myśl, s. 469-474.

48 R. Brague, Europa, droga rzymska, tłum. W. Dłuski, Warszawa 2012, s. 167.
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WOKÓŁ DEFINICJI OSOBY.  
PROBLEMY Z DEFINICJĄ BOECJUSZA

AROUND THE DEFINITION OF THE PERSON. 
PROBLEMS WITH THE DEFINITION OF BOETHIUS

This article raises some reservations regarding Boethius’ traditional definition 
of the person. Using the phenomenological method, I first try to point out the 
tedious and complicated way by which basic anthropological concepts such 
as the person and linguistic articulation are reached. When coming up with his 
definition of the person, Boethius subjected knowledge and the way in which 
man speaks about himself to order. 

The main difficulty in man’s ability to know and speak about himself is his 
own logos about himself, meaning his own ontological structure. The nature 
and essence of man is such that his being a person manifests itself in many 
ways in the creative dynamism of his personal life and in the unity of his ontic 
structure. One cannot employ methods and language that are used in life and 
science in order to come to know man as a person. This is why it is difficult to 
use scientific methods to make the person a subject of research and analysis. 
The phenomenological method, however, makes it possible to capture the 
many ways in which man manifests his personhood in the unified sense of 
the humanity within himself. This method also explains why it is difficult to 
confine the person to a strictly defined system of ideas.

While philosophers speak a lot about the person, it difficult to accurately and 
adequately express who and what the person is, and it is even more difficult 
to formulate a satisfactory theory of the person.

Key words: man, body, psyche, soul, spirit, human being, personal “I”, subjec-
tivity, self-consciousness.
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„…Człek tu przychodniem:
Nie znał, gdzie jest? Poglądał co? Nad nim, co? pod nim…
A potem rdzenia własnej samotności szukał,
A potem w wyobraźnię… potem w granit stukał;
Aż wyjrzał mu Bóg-fetysz z głuchego granitu,
Ten sam co był w sumieniu i gwiazdach u szczytu;
Ten sam…CO JEST”’
(C.K. Norwid, Rzecz o wolności słowa, 3,24 – 29)

Trendy naszych czasów są takie, że we wszystkie dziedziny usiłujemy wpro-
wadzać definicyjne ustalenia i dokładne pomiary, wszystko usiłujemy określać, 
uściślać, mierzyć i ważyć; chodzi bowiem o to, aby w słowach i w mowie była 
jasność i jednoznaczność. Przyznać trzeba, że samo w sobie nie jest to sztuczne 
czy wygórowane żądanie, a tym bardziej niewłaściwe, czy niesłuszne; wręcz 
przeciwnie, właśnie prowadzi do dokładnego rozumienia języka i uściślenia 
całego procesu komunikacji. Pytanie tylko, czy wszystko, czego w sobie – w na-
szym samo doświadczeniu – dostrzegamy, da się ściśle i jednoznacznie określić, 
wymierzyć i wyważyć?

Otóż nasze samo doświadczenie faktu, że jesteśmy osobą, jest właśnie taką 
rzeczywistością, która nie daje się zamknąć w ścisłe jednoznaczne pojęcia 
i definicje. Stąd nic dziwnego, że – jak powiada Romano Guardini – osoba 
„wymyka się wszelkiemu treściowemu orzekaniu”1.

Tymczasem w świecie osoba jest jako byt rzeczywistością najważniejszą. Jak 
zatem mówić o osobie? Jakie stawiać pytania? Bo często od postawionych py-
tań w dużym stopniu zależy trafność odpowiedzi. Na podstawie jakich źródeł 
poznania możemy w ogóle uzyskać prawomocne źródłowe poznanie osoby? 
Z jakich źródeł można czerpać adekwatną wiedzę o osobie? Z psychologii? 
Socjologii? Neurologii? Jaki charakter miałaby nasza wiedza o osobie czerpana 
z tych nauk? Czy możliwe jest uzyskanie istotowe (ejdetyczne) poznanie osoby, 
a więc takie, które mogłoby stanowić swoiste apriori dla wszelkich wypowiedzi 
o osobie? Czy może skazani jesteśmy tylko na domniemania i interpretacje? 
Na konstrukcje pojęciowe? Przy współczesnym kryzysie wiedzy filozoficznej 
o człowieku i przy ogólnym kryzysie współczesnego myślenia filozoficznego 
osoba zdaje się zupełnie wymykać poznaniu. Teoretyczne wypowiedzi o osobie 
padają dziś ofiarą pojęciowego chaosu, który trudno przezwyciężyć. 

1 Zob. tom pism Koniec czasów nowożytnych – świat i osoba – wolność, łaska, los, Kraków 
1969.
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***
Spróbujmy jednak poczynić pewne kroki, aby – w fenomenologicznym rozu-

mieniu – przyjrzeć się rzeczy samej, tzn. osobie ludzkiej – i próbować wypatrzeć 
w różnych przejawach pierwotnego faktu naszego bycia osobą jej własny ejdos, 
czyli jej „właściwy wygląd”.

Na fakt naszego bycia osobą spójrzmy najpierw od strony naszej cielesności. 
Jako osoba jestem rzeczywistością niewidzialną, ukrytą wewnątrz mnie samego, 
ale całe moje bycie osobą jest związane z ciałem. W moim życiu osobowym 
solidaryzuję się z tym wszystkim, co jest właśnie widzialną cielesną stroną mego 
bytu, czyli z moim ciałem. Ciało jest pierwotnym źródłowym miejscem mojej 
obecności w świecie. Jestem w świecie obecny i dostępny dla drugich tylko 
w moim ciele i poprzez moje ciało. Od poczęcia do zejścia z tego świata jako 
osoba żyję w ścisłej łączności z moim ciałem, w ciele i dzięki ciału – rzec nawet 
można – jako osoba jestem w ciele i z ciała. Bez ciała i poza ciałem nie doświad-
czam mojego ludzkiego życia osobowego. Jako osoba jestem zatem ucieleśniony, 
a przez to we wzajemnym obcowaniu widzialny, dotykalny, żywy, rzeczywisty. 
I trzeba dodać, że owo ścisłe powiązanie mego osobowego ja z ciałem jest 
pierwotną daną zarówno w życiu potocznym, jak i dla mnie samego, a więc 
dla mojej samowiedzy. Wiem to bezpośrednio z całą pewnością, że od samego 
początku jestem obecny w ciele, przez ciało odczuwam drugich i świat wokół 
siebie, poprzez ciało komunikuję się z drugimi, jako ciało jestem widzialny dla 
drugich. Zatem całe moje uczestnictwo w ludzkim życiu osobowym jest cielesne. 

Ja jako osoba uobecniam się w ciele, identyfikuję się z moim ciałem, dlatego 
mogę powiedzieć: moje ciało to ja. Ale czy mógłbym powiedzieć, że moje bycie 
osobą to bycie tylko ciałem i nic więcej? Czy moje bycie osobą da się wyjaśnić 
przez odwołanie się do ciała i procesów w nim zachodzących? Prawda, bez ciała 
nie ma mnie w świecie jako osoby, ale moje ludzkie życie osobowe nie wyczer-
puje się jednak w ciele i nie kończy się na ciele. Zatem mojego bycia osobą 
nie mogę ograniczyć do bycia ciałem, a gdybym to uczynił, to przestałbym być 
dla drugich kimś, a stałbym się czymś. Tak więc, gdy wnikliwiej zastanawiam 
się nad faktem mojego bycia osobą, tym bardziej gubię się w myślach o sobie, 
nie umiem sobie jasno i wyraźnie odpowiedzieć na to bardzo proste pytanie, 
co konstytuuje moje bycie osobą. Wiem jednak z całą pewnością źródłowego 
poznania, że w świecie jestem osobą we wspólnocie z drugimi; nie w stadzie, 
ale we wspólnocie. Ci, którzy mówią, że osoba jest czymś pochodnym – two-
rem refleksji, języka lub jakiegoś procesu uczłowieczania się pierwotnego stada 
zwierzęcego – nie dostrzegają, że to właśnie refleksja skłonna do pochopnych 
uogólnień lub nieuzasadnionych interpretacji przesłania mi mój „prawdziwy 
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wygląd” – moje ejdos – jako osoby. W słowach i pojęciach jednak łatwo uwikłać 
się w błędne poglądy i wymyślone teorie.

*** 
Dotąd nie padło jeszcze słowo duch. Ale przecież o osobie trudno coś traf-

nego powiedzieć nie odwołując się właśnie do ducha. Bo czyż jako osoba tak 
naprawdę nie odnajduję się dopiero w niewidzialnej zmysłowo sferze ducha? 
W sferze myśli i dążeń pozacielesnych, rozciągających się na cały świat widzialny 
i niewidzialny? Jest to więc jeszcze inny wymiar bycia osobą, inny, ale równie 
rzeczywisty jak moje ucieleśnione bycie osobą. Chodzi tu o wielorakie wykracza-
nie osoby poza samą siebie, a nawet poza świat, w którym istnieję jako osoba 
i z którym związana jest moja osobowa egzystencja. Osoba – rzeczywistość ukry-
ta w-sobie-dla-siebie – zarazem zdolna do uczestnictwa w życiu drugich osób, 
rzeczywistość uobecniająca się jako ciało w konkretnym organizmie w świecie 
materialnym i poprzez związki ze światem dochodząca pełni własnego bycia 
sobą – nie wyczerpuje sensu swej egzystencji w świecie i dla świata. Można 
zatem powiedzieć, że osoba nie jest powołana dla świata. Świat dla osoby 
jest za mały. Ale jeśli osoba nie jest dla świata, to tym bardziej sensowne jest 
pytanie, dla kogo? Jakie jest jej własne przeznaczenie? Czy osoba istnieje dla 
samej siebie? Czy dla innych wartości? Ale jeśli dla innych, to od razu pytanie 
dla jakich? Będąc w świecie bytem materialno-cielesno-duchowym, osoba 
żyje duchem i dopiero w sferze ducha osiąga pełnię swego przeznaczenia. Jest 
to jeszcze inny powód, dla którego trudno opisać osobę, określić ją w prostych 
formułach definicyjnych zamykając sens jej bytu w obiegowych kategoriach 
filozoficznych, zwłaszcza w kategoriach substancji i przypadłości czy za pomo-
cą związków materialno-cielesnych odnoszących się do świata natury. Zatem 
nic dziwnego, że trudno jasno i ściśle opisać i wyjaśnić strukturę i egzystencję 
osoby jako bytu w świecie. Słusznie zatem Romano Guardini mówi także 
o „szczególnej nieuchwytności pojęcia” osoby. 

***
Mówiąc o osobie, musimy wyjść od doświadczenia bytu, którym sami jeste-

śmy. Tak Edyta Stein. Nie ma innej pewniejszej drogi do możliwie adekwatnego 
poznania osoby.

Wpierw jednak spójrzmy na historię kształtowania się językowych określeń 
osoby. Europejskie odkrywanie osoby – sensu jej bytu, jej miejsca w świecie, 
jej godności i znaczenia oraz jej praw – przebiegało różnymi i jakże często 
krętymi drogami. Trudno je wszystkie prześledzić. Z tej racji epistemologiczna 
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i ontologiczna problematyka osoby jest złożona i powikłana, jakby zapętlona 
we własną historię poszukiwań sensu bycia człowiekiem i osobą.

Człowiek w ogromnym trudzie odkrywał nie tylko swoją osobową struk-
turę – sens swego bytu jako osoby – ale także w żmudnym trudzie odkrywał 
swoją cielesną strukturę2. Widząc bowiem jasno i wyraźnie, że jest ciałem i to 
ciałem bardzo podobnym do ciał zwierzęcych, nie poprzestawał jednak na tym 
stwierdzeniu. Postrzegając członki własnego ciała, widział, że bez rąk czy nóg 
może żyć, ale bez głowy, serca, krwi czy oddechu nie. Dlaczego? Gdy zatem 
– jak mówi C.K. Norwid – „rdzenia własnej samotności szukał” – stopniowo 
odkrywał, że będąc ciałem organicznym, w swej cielesnej strukturze ma coś 
innego, coś więcej – a więc jakąś Boską cząstkę. Tą Boską cząstką był ukryty 
w tym, co stosunkowo wcześnie nazwano duszą – jego logos. Stąd zdumienie 
Heraklita: „Granic duszy nie znajdziesz, choćbyś przeszedł wszystkie drogi. 
Tak głęboki jest jej logos”3. Źródłowe samopoznanie wymagało jednak czasu 
i żmudnych dociekań nad tym, co w bycie człowieka składa się na ów logos 
człowieczeństwa, i co jest ważne w jego byciu człowiekiem: głowa, ręce, nerki, 
serce i oddech czy też to, co właśnie w nim samym Boskie – logos. Jednak według 
ogólnego przeświadczenia Greków ów logos był tym decydującym czynnikiem, 
bo siedliskiem myśli, słów, źródłem mowy4. Wszystko to są przejawy bycia czło-
wiekiem, których nie ma w świecie zwierzęcym. W ten sposób Grecy stopniowo 
odkrywali w człowieku odrębną sferę ducha. 

W procesie mowy człowiek o sobie samym mówił prawomocnie ja, a wska-
zując na drugiego mówił ty, w gromadzie zaś mówił my. Tak dzieje się w sferze 
ducha. Świat zwierzęcy nie zna czegoś takiego jak ja, ty, my. Ale i te fundamen-
talne różnice i więzi także długo wymykały się jasnemu zrozumieniu. Jednak 
ze względu na logos w sobie samym – własnego bytu w całości – widział siebie 
kimś innym, bo wyższym ponad inne jestestwa w świecie. Dlatego też ani siebie, 
ani drugiego nie traktował jak rzeczy; nie mówił, że drugi to coś. W procesie 
komunikacji drugi zawsze był to ktoś. 

2 Zwraca na to uwagę Bruno Snell w swej książce Odkrycie ducha. Studia o greckich korze-
niach europejskiego myślenia, tłum. A. Onysymow, Warszawa 2009. 

3 Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, s. 82.
4 Bruno Snell, analizując słownictwo Homera i wczesnych poetów greckich, pokazuje, 

jak żmudnie rodziły się takie słowa, jak ciało, organizm, serce, umysł, dusza, duch (zob. 
cytowane wyżej Odkrycie ducha. Studia o greckich korzeniach europejskiego myślenia, tłum. 
A. Onysymow, Warszawa 2009, s. 17 in.). 
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***
Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na inne jeszcze intuicje poznawcze, 

jakie wiążą się w kulturze europejskiej z kształtowaniem się treści słowa oso-
ba, a potem także na racje, jakie przemawiały za tym, aby brać pod uwagę te 
a nie inne momenty treściowe. Otóż greckie słowo prosopon w starożytności 
pogańskiej w mowie potocznej oznaczało zwyczajną maskę aktora; wygląd 
zewnętrzny człowieka, rolę, czy postać występującą w teatrze lub w sztuce, 
a w języku prawniczym rolę oskarżyciela, obrońcy lub sędziego; natomiast 
w gramatyce oznaczało to samo, co i dziś: jedną z form czasownika użytego jako 
orzeczenie. Słowo o tak chwiejnym – a raczej płynnym znaczeniu – weszło do 
filozofii bardzo późno i utrwaliło swoją obecność zupełnie okrężnymi drogami, 
bo najpierw przez przekład Starego Testamentu z języka hebrajskiego na język 
grecki, zwany Septuaginta. Otóż w języku greckim słowem prosopon oddano 
hebrajskie paneh. I tu mamy trop nowego znaczenia, które zrosło się ze słowem 
osoba. Otóż hebrajskie paneh oznacza m.in. twarz, oblicze. Podstawą do takiego 
rozumieniu była ta okoliczność, że gdy Izraelita słuchał Boga i stawał przed 
Jego obliczem, słuchał Go jako ktoś, kto występuje osobiście i bezpośrednio 
mówi do Boga jak do człowieka. W ten sposób w Septuagincie greckie słowo 
prosospon zyskało nowe znaczenie: wskazywało na żywą obecność transcen-
dentnego Boga, na oblicze tego, kto – choć sam w sobie niewidzialny – jest 
osobiście obecny i mówi do człowieka. Stąd już niedaleka droga, aby greckie 
słowo prosopon-maska odnieść także do żywego człowieka. 

Jednak w filozofii słowo prosopon zyskało nowe i donioślejsze znaczenie 
bardzo późno, bo dopiero w czasach chrześcijańskich, gdy zostało zastosowane 
w dociekaniach nad człowieczeństwem Chrystusa. Ale to znowu dokonywało 
się drogą okrężną, bo za pośrednictwem sporów chrystologicznych i trynitar-
nych – jeśli tak można powiedzieć – o strukturę ontyczną Chrystusa, a wśród 
sporów trynitarnych o pozycję osoby w Trójcy Świętej. W kontekście tych 
sporów greckie słowo prosopon – a łacińskie persona – stawało się terminem, 
który nabierał już wyraźnie znaczenia antropologicznego i zarazem ontologicz-
nego, ale wcale nie wyzbyło się wieloznaczności. Prosopon najpierw oznaczało 
jednostkowy byt jako podmiot przypadłości, a w rozumieniu filozoficznym 
substancję. W języku greckim prosopon współwystępowało z innym terminem, 
a mianowicie hypostasis. Termin ten oznaczał coś więcej, bo naturę i istotę jed-
nostkowego bytu, a więc czegoś, co określano mianem substancji. W sporach 
chrystologicznych i trynitarnych z trudem jednak dochodziło do możliwie 
jasnego rozumienia terminu osoba, zwłaszcza że spory te – jak później trafnie 
zauważył Boecjusz – często wzniecali ludzie, którzy „niedostatki wiedzy usiłują 
przesłonić chmurą uporu i bezczelności, skoro częstokroć nie tylko nie wiedzą 
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tego, o czym mówią, ale nawet w tego rodzaju sporach nie rozumieją, co sami 
mówią”5. Była to niezwykle trafna diagnoza sytuacji czy – jeśli tak można po-
wiedzieć – stanu kulturowego tamtych czasów. 

Rola św. Augustyna i Boecjusza w rozumieniu osoby
Na Zachodzie geniusz literacki i teologiczny św. Augustyna rozwikłał wiele 

trudności i wytyczył na długie wieki – a właściwie aż do dziś – drogi rozumie-
nia prawd wiary, zwłaszcza tajemnicy Trójcy Świętej. Święty Augustyn mówił 
wprawdzie o osobach Bożych Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz o różnicy 
w ich wzajemnych odniesieniach. Ten kontekst religijny pozwolił mu zarysować 
ogólne rozumienie słowa osoba. Jego ustalenia były niezwykle precyzyjne tam, 
gdzie było to możliwe. Ale on sam zdawał sobie sprawę z niejasności słów i z ich 
możliwego wielorakiego rozumienia na Wschodzie i na Zachodzie, zwłaszcza 
terminów ousia i hipostasis – substancja i osoba. 

„Wiara szuka, rozum odkrywa” – pisał. Ta lapidarna formuła doskonale 
wyraża kierunek jego poszukiwań. Z całego serca pragnął „myślą widzieć to, 
w co uwierzył”. A to znaczyło u niego: „widzieć Boga i mocno się w Niego 
wpatrywać oczami ducha”6, bo przecież na to człowiek ma rozum, aby myśleć 
i szukać. Święty Augustyn uwierzył w Boga, uwierzył także w Jezusa Chrystusa 
jako Syna Bożego i w Jego zbawcze dzieło. Wszystko to chciał zrozumieć i połą-
czyć w jedną spójną całość. Obrał więc taką drogę: aby zrozumieć Boga i Jego 
tajemnice, najpierw dokładnie analizował różne wypowiedzi Pisma Świętego, 
a następnie naturę człowieka, a zwłaszcza życie własnej duszy. Zagłębiał się 
w istotę myślenia i poznania, w istotę pamięci i słowa, w istotę woli i miłości. 
We własnej duszy zatem dostrzegał ślady Boga, swego Stwórcy i Pana, a więc 
jedność Bożej natury ze względu na tę samą naturę czy substancję, a różnice 
Bożych osób ze względu na ich wzajemną wspólnotę.

Pismo Święte mówi o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Czyż to nie wskazuje 
wyraźnie na obecność trzech osób? Jeśli wymieniamy trzy osoby, to wymieniamy 
je tylko ze względu na różnice, jakie zachodzą w ich wzajemnym odnoszeniu 
się do siebie, czyli w relacjach. I tak w odnoszeniu się Ojca do Syna, a Syna 
do Ojca mamy relację ojcostwa i synostwa, a w odniesieniu Ojca i Syna do 
Ducha Świętego, a Ducha Świętego do Ojca i Syna mamy relację daru. Ale 
między Ojcem a Synem zachodzi również „jakaś niewysłowiona wspólnota”, 
która istnieje także pomiędzy Ojcem i Synem a Duchem Świętym. Ze względu 
na tę „niewysłowioną wspólnotę” osób mówimy o Bogu, że jest jeden i że jest 
5 O pociechach filozofii ksiąg pięcioro oraz traktaty teologiczne, tłum. T. Jachimowski, Poznań 

1927, s. 224.
6 O Trójcy Świętej, (VIII, 4,6), s. 264.
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Początkiem wszystkiego, cokolwiek od Niego pochodzi. Natomiast ze względu 
na różnice we wzajemnych relacjach wyodrębniamy osoby Boże: Ojca, Syna 
i Ducha Świętego. Biorąc pod uwagę różne wypowiedzi Pisma Świętego o Ojcu, 
o Synu i o Duchu Świętym oraz o ich wzajemnej wspólnocie, św. Augustyn 
próbował ustalić pojęcie osoby w Bogu jako wyjątkowej samoistnej relacji. Jego 
spekulacja była taka: w Bogu osoby są samoistne, albowiem istnieją w tej samej 
Bożej naturze czy substancji, a w Bogu nie ma nic przypadłościowego. Jeśli Bóg 
Ojciec rodzi Syna, to Syn wiecznie jest Synem; jeśli Ojciec i Syn posyłają jako 
dar ich wzajemnej miłości Ducha Świętego, to Duch wiecznie jest Darem. 
Święty Augustyn mówi: „...każdy z nich jest tym, co się o Nim mówi, nie sam 
w sobie, ale w odniesieniu do drugiego, i nazywa się tak ze względu na stosu-
nek do tego drugiego. Nie ma tu jednak przypadłości, gdyż to, co się nazywa 
Ojcem, i to, co się nazywa Synem, jest wieczne i niezmienne. Dlatego –choć 
to coś innego być Ojcem i być Synem – substancja jednak nie jest różna”7. 

Skoro Pismo Święte mówi, że Ojciec rodzi Syna oraz że Ojciec i Syn posy-
łają Ducha Świętego, to czyż to nie oznacza właśnie wzajemnego odnoszenia 
się trzech Osób Bożych do siebie? Zatem św. Augustyn słowo relacja uznał za 
jak najbardziej stosowne dla wskazania na różne osoby w Bogu. I tak samo za 
stosowne uznał używanie słów takich, jak istota, natura, substancja.

Nasuwa się teraz pytanie, czy wywody św. Augustyna można by interpretować 
w ten sposób, że odnoszenie się, czyli relację uważał on za istotę lub naturę 
osoby w ogóle? Trudno cokolwiek przesądzać, albowiem słów istota i natura św. 
Augustyn używał w innym znaczeniu. Ale na pewno zarysował ogólne pojęcie 
osoby jako samoistnej czy substancjalnej relacji w Bogu; to jednak nie oznaczało 
jeszcze definicji pojęcia osoby w ogóle. Święty Augustyn definiowania raczej 
unikał, był bowiem świadomy, że Pismo Święte niczego w tej dziedzinie nie 
rozstrzyga. Co prawda występuje w nim słowo prosopon, ale nie ma  pojęcia 
osoby, milczy także o pojęciach substancji, natury, istoty czy relacji. Podkre-
ślał jednak, że z jednej strony, braki naszej mowy, a z drugiej, konieczność 
dyskusji nad błędami heretyków zmuszają nas do używania słów o różnych 
znaczeniach, z których pomocą usiłujemy przekazać umysłom ludzi to, co 
sami w tajemnej głębi duszy pojmujemy o Panu Bogu. Lecz nade wszystko św. 
Augustyn był świadomy granic ludzkiego poznania w dziedzinie wiary. Wiedział, 
że nie wszystko da się ściśle określić i wyjaśnić. Warto przytoczyć dłuższy tekst, 
który charakteryzuje jego sposób myślenia w poszukiwaniu zrozumienia treści 
wiary w Trójcę Świętą: 

Mówię „istota”, po grecku „ousia”, my jednak częściej posługujemy się terminem 
„substancja”. Grecy mówią również: „hipostaza”. Nie wiem jednak dokładnie, na 

7 Ibidem, (V,5,6), s. 212. 
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czym polega różnica pomiędzy „ousia” a „hypostasis”... Zakorzeniony u nas sposób 
mówienia doprowadził do tego, że mówiąc „istota”, rozumiemy to samo, co oznacza 
„substancja”. Dlatego nie ośmielamy się powiedzieć: jedna istota, trzy substancje, 
ale: jedna istota albo substancja, trzy osoby. Tak mówią liczni łacinnicy, poważni 
i wiarogodni, nie znajdując bardziej odpowiedniego sposobu wyrażania słowami 
tego, co pojęli bez słów. W rzeczy samej, Ojciec nie jest Synem, ani Syn Ojcem, 
a Duch Święty, którego nazywa się również Darem, nie jest Ojcem, ani Synem, 
a więc rozumie się, że są Trzej. (...) Gdy jednak pytamy: Co za Trzej? wówczas język 
ludzki zmaga się z wielkimi trudnościami. Odpowiada się wprawdzie: „Trzy Osoby”, 
ale mówi się tak nie tyle po to, żeby je wyrazić, co raczej dlatego, żeby nie pozostać 
nic nie powiedziawszy8.

Chciałoby się myśl św. Augustyna rozwinąć: O Bogu musimy mówić naszym 
ludzkim językiem, ale musimy zarazem pamiętać, że Boga nie poznajemy bez-
pośrednio w jasnym widzeniu. 

Kończąc dzieło O Trójcy Świętej, tak w modlitwie rekapitulował swoje myśli: 
Panie, Boże nasz, wierzymy w Ciebie, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bo nie mówiłaby 
Prawda: „Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego”, gdybyś Trójcą nie był. I nie kazałbyś nas chrzcić w imię Tego, 
który by nie był Panem i Bogiem. Głos Boży nie mówiłby: „Słuchaj Izraelu! Pan, 
Bóg nasz, Pan jeden jest”, gdybyś nie był Trójcą, a jednocześnie jedynym Panem 
i Bogiem.
Gdybyś Ty, Boże Ojcze, nie różnił się od Syna, to znaczy Słowa twego i Jezusa 
Chrystusa, ani od Waszego Daru, Ducha Świętego, nie czytalibyśmy w Piśmie św. 
prawdy: „Posłał Bóg Syna swego”, ani Ty, Jednorodzony, nie mówiłbyś o Duchu 
Świętym: „Którego Ojciec pośle w imię moje” i „Którego ja wam poślę od Ojca”. 
Trzymając się tej zasady wiary, kierowałem całym swoim wysiłkiem; nie szczędziłem 
własnych sił i liczyłem na Twoją pomoc, aby szukać Ciebie. Pragnąłem widzieć siłami 
umysłu to, w co wierzyłem. Wiele dociekałem, wiele pracowałem9.

W ten sposób wiążąc w jedną spójną całość wysiłek swojego umysłu z wiarą, 
św. Augustyn zarysował rozumienie osoby jako samoistnej relacji w Bogu. Dało to 
początek tzw. relacyjnemu ujęciu osoby ludzkiej. Wcale to jednak nie znaczyło, 
że św. Augustyn sprowadził pojęcie osoby do pojęcia relacji? Trudno św. Augu-
styna posądzać o takie uproszczenie, niejedni jednak mogli je tak odczytywać. 

***
W historycznym procesie doprecyzowania pojęcia osoby ważną rolę odegrał 

Boecjusz, filozof żyjący sto lat po św. Augustynie (480-524). W historii filozofii 
jest znany przede wszystkim jako autor dzieła O pocieszeniu filozofii (w którym 

8 Ibidem, (V,8,10), s. 216-217.
9 Ibidem, (XV, 18, 51), 458. 
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n.b. nie ma ani słowa o osobie). Człowiek niezwykle wykształcony w filozofii, 
znał bardzo dobrze pisma logiczne Arystotelesa, ale doskonale też był zoriento-
wany w teologii. Śmiało można o nim powiedzieć – wielki erudyta. Jego dewizą 
było: „Połącz, jeśli możesz, wiarę i rozum”. Jest jego wielką zasługą, że swoimi 
pismami przyczynił się do załagodzenia sporów chrystologicznych. Słynną 
definicję osoby zamieścił w dziełku O osobie i dwóch naturach przeciwko 
Eutychesowi i Nestoriuszowi10. 

Dociekania Boecjusza – a to trzeba mocno podkreślić – miały wyraźnie 
charakter logiczny, a nie ontologiczny; nie analizował on bytu osoby, lecz skupił 
się jedynie na analizie sposobów orzekania pojęć o podmiocie zdania. Zatrzymał 
się więc na płaszczyźnie języka. Wyszedł od analizy wypowiedzi o Chrystusie, 
zawartych w teologicznych formułach orzekających, że Jezus jest Synem Bożym 
i człowiekiem. W V wieku pojawiły się różne interpretacje osoby Chrystusa, 
których Kościół nie akceptował, uznając je za heretyckie. I tak Nestoriuszowi 
przypisywano opinię, że głosi, iż w Jezusie są dwie osoby. Natomiast Eutyches 
głosił, że w Jezusie obie natury, Boska i ludzka, tak się zlewają ze sobą, iż tworzą 
jedną nową naturę. Kluczowe w tych wypowiedziach były dwa pojęcia: osoby 
i natury. Jak rozumieć te pojęcia, ażeby uniknąć herezji? Boecjusz te pojęcia 
poddał gruntownej analizie.

Postępował niemal jak współczesny filozof analityk. Na początku rozważył 
różne sposoby używania w zdaniach słów natura i osoba. I tak przyjął, że na-
tura „to różnica gatunkowa, ukształcająca każdą rzecz”. Takie pojęcie natury 
orzekamy przede wszystkim o 1. samych ciałach; o 2. samych substancjach 
cielesnych lub niecielesnych; 3. o jakimkolwiek istnieniu. W tym ostatnim 
przypadku „naturą rzeczy jest to, że już przez samo swoje istnienie mogą być one 
w jakikolwiek sposób pojęte”11. Jest to najogólniejsze rozumienie słowa natura. 
Cokolwiek istnieje i jest poznawalne, ma określoną naturę. W ściślejszym ro-
zumieniu słowo natura wypowiadamy o tym, co może działać lub przyjmować 
działanie, czyli o substancjach cielesnych lub niecielesnych. Ale słowa natura 
używamy także wtedy, gdy wskazujemy na zasadę czegoś, np. na zasadę tzw. 
ruchu naturalnego, który odróżniamy od ruchu przypadkowego. Natomiast 
słowo osoba wypowiadamy o czymś, co jest konkretną żywą substancją i to sub-
stancją rozumną; bo o koniach czy drzewach nie mówimy, że są osobami. Słowa 
osoba nie wypowiadamy także o substancjach powszechnych czy o rzeczach. 
W ścisłym jednak znaczeniu słowo osoba wypowiadamy jedynie o człowieku, 
o Bogu i o aniołach, a to znaczy, że wyłącznie o substancjach rozumnych. 

10 Ibidem, s. 224-249.
11 Ibidem, s. 227.
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Skoro zatem słowo osoba wypowiadamy jedynie o substancjach rozumnych, 
to zakładamy jednocześnie, że każda z nich jest zdeterminowana określoną 
naturą „ukształcającą każdą rzecz”. Ustaliwszy to, Boecjusz sformułował swoją 
słynną definicję osoby: „Osoba jest poszczególną substancją natury rozumnej – 
persona est naturae rationabilis individua substantia”12. W tym wypadku możemy 
już mówić o wyraźnej definicji, ale jedynie pojęcia osoby, nie zaś natury osoby jako 
konkretnego monadycznego bytu. Ale na podstawie czego tak orzekamy? Odpo-
wiedź jest bardzo krótka: na podstawie logicznej analizy używania słowa osoba 
w różnych zdaniach, a nie na podstawie źródłowego doświadczenia bytu osoby, 
czyli wglądu w jej istotę jako określonego bytu. Istota osoby, zwłaszcza osoby 
ludzkiej, pozostała nadal w cieniu, zredukowana co najwyżej do rozumności. 

Formułując taką definicję pojęcia osoby – powiedzmy językową – Boecjusz 
zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że Grecy obok słowa prosopon – osoba 
używają w tym samym znaczeniu także słów hipostaza, i subsystencja. Zawsze 
jednak te słowa orzekano o jednostce ludzkiej, czyli o substancji rozumnej, 
a nie o jakiejkolwiek substancji. Boecjusz z naciskiem podkreśla, że osobą 
może być jedynie taki byt, który 1. istnieje sam w sobie; 2. jest konkretną 
całością bytową (indywiduum); 3. jest solidnie w sobie ukształtowany przez 
swoją naturę, a nie przez jakąś przypadłość; i 4. natura ta jest rozumna (natura 
intellectualis). Natomiast ustalenie różnicy między naturą a osobą Boecjusz 
pozostawia „kościelnemu sposobowi mówienia”, czyli chrześcijańskiej wykładni 
prawd wiary. On sam, posługując się analizą logiczną pojęcia natury, starał się 
dowieść, że absurdalny jest pogląd Eutychesa o zlaniu się w Chrystusie dwóch 
natur, Boskiej i ludzkiej w jedno.

Dziedzictwo historyczne Boecjusza
Definicja osoby Boecjusza zrobiła wielką – jeśli tak można powiedzieć – ka-

rierę w dziejach chrześcijaństwa. Na Zachodzie została powszechnie przyjęta 
w teologii, a później także w filozofii. Ale to oczywiście nie znaczy, że pojęcie 
osoby należy wyłącznie do sfery religijnej i że wypracowane zostało tylko na uży-
tek teologii. Jedno trzeba tu podkreślić: Boecjusz swej definicji nie formułował 
na podstawie źródłowego poznania istoty osoby, lecz tylko na podstawie analizy 
znaczenia używanych pojęć (dzisiaj powiedzielibyśmy, że tworzył teoretyczny 
konstrukt). Ale w chrześcijańskim nauczaniu przez wieki ta definicja – mówiąc 
dzisiejszym językiem – uchodziła za definicję osoby adekwatną i merytorycznie 
trafną, bo określającą istotę osoby. I jako taka była w większości akceptowana. 

W tradycyjnej filozofii – i w teologii – wychodzenie od definicji uchodziło 
za krok jak najbardziej właściwy. Działał tu zresztą autorytet Arystotelesa. 
12 Ibidem, s. 229.
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Przyjmowano za nim jako coś oczywistego, że definicja jest wykładnikiem traf-
nego rozpoznania natury przedmiotu, może zatem dostarczać najogólniejszych 
danych do dalszych wywodów. Jednak w wypadku osoby taki krok wydaje się 
niewłaściwy. Dlaczego? Widzę dwa powody – pierwszy – zbudowanie popraw-
nej definicji osoby jest zadaniem niemożliwym do wykonania i drugi – jest 
zabiegiem zbędnym. Osoba nie jest ani gatunkiem, ani rodzajem, ani różnicą 
gatunkową. Osoba jest wyłącznie czymś niepowtarzalnym. Jest to jedna jedy-
na – monada egotyczna w pełni ukształtowana. Na tę sytuację zwrócił już uwagę 
Ryszard od św. Wiktora. Krytykując definicję Boecjusza; uważał, że osoba to 
coś niepowtarzalnego, coś, co przysługuje tylko jednemu [podmiotowi]: pro-
prietas, quae non convenit nisi uni soli13. Boecjusz wskazał jedynie na konieczne 
warunki bycia osobą, jakimi są warunki orzekania pojęcia osoby o podmiocie 
zdania. Według niego pojęcie osoby można wypowiadać jedynie o czymś takim, 
co jest jednostkową substancją, tzn. całością bytową wyraźnie odgraniczoną od 
innych substancji i w sobie zamkniętą; całością samoistną, czyli taką, której 
przysługuje bycie w sobie, a nie w czymś innym. Ponadto substancja, o której 
wypowiadamy pojęcie osoby, musi mieć określoną naturę. Według Boecjusza 
musi to być natura rozumna. Nie jest to więc żadną miarą kawałek czegoś 
określonego – drewna lub złota, ani nawet coś żywego – roślina czy koń. Osobą 
może być tylko taka substancja, jaką jest człowiek – anioł lub Bóg – a więc 
substancja obdarzona zdolnością myślenia i rozumowania. Czy to znaczyłoby, 
że Boecjusz wziął pod uwagę samoświadomość człowieka jak św. Augustyn? 
Sądzę, że nie; Boecjusz na pewno nie myślał o samoświadomości. Chodziło mu 
wyłącznie o podmiot rozumowego poznania, a taki podmiot może być jedynie 
w duszy. Orzekając o takim podmiocie pojęcie osoby, traktujemy to pojęcie 
jako wskazujące na różnicę gatunkową, wyróżniającą i tym samym określającą 
daną jednostkową substancję. Ale pojęcie to można orzekać o każdej innej 
jednostkowej rozumnej naturze. 

Z definicji osoby jako rozumnej substancji czy rozumnej natury Boecjuszowi 
umknęło jednak coś bardzo ważnego: sama osoba jako ten, kto osobno jest sobą, 
kto istnieje sam jeden jedyny – w-sobie-dla-siebie, niepowtarzalny, nieudzielalny, 
czyli jako żywe monadyczne Ja, którego – jako jedynego – nie można już orzekać 
o nikim innym. Dlatego to w przypadku osoby jest sens mówić o nieuchwyt-
ności samej osoby jako kogoś, kto jest jeden i niepowtarzalny. Co prawda od 
czasu do czasu pojawiali się krytycy definicji Boecjusza, a przede wszystkim 
tacy myśliciele, którzy próbowali ją udoskonalać, ustalając dokładne określe-
nia treści, czy wzbogacając ją o nowe treści. Dziś wśród najważniejszych treści 
pojęcia osoby wymienia się substancjalność, subsystencję, indywidualność 

13 Zob. artykuł w Historisches Vörterbuch der Philosophie, cytowany w przypisie nr 2.
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(jednostkowość), rozumność, odniesienie (relację), nieudzielalność (incommu-
nicabilitas), wolność i godność. Współcześnie jako najważniejsze wymienia się 
samoświadomość, podmiotowość, dialogiczność i zdolność do wejścia w relację 
jaty i do samooddania w miłości. 

Teologowie – ale nie tylko – zawsze, aż po czasy współczesne, chętnie 
nawiązywali do definicji Boecjusza14. Powstaje pytanie, czy ze względu na jej 
merytoryczną trafność, czy też jedynie ze względu na przyzwyczajenie do tak 
skonstruowanego pojęcia? Ale to pozostawmy jedynie jako pytanie.

Racje, dla jakich osoba wymyka się poznaniu?
Gdy mówimy o racjach, dla których osoba jest niedefiniowalna, to wcale 

nie znaczy, że osoba sama w sobie jest w ogóle niepoznawalna.
Tu pragnę wskazać jedynie dwa powody, dla których osobę tak trudno zde-

finiować, co więcej, dla których w ogóle nie można jej uczynić przedmiotem 
obiektywnego poznania, takiego jak w naukach przyrodniczych. Osoba jako 
rzeczywisty byt człowieka z natury swej ukrywa się przed oczami zewnętrznych 
obserwatorów. Jej istota – osoba sama w sobie – bezpośrednio dostępna jest 
wyłącznie jej samej, co ma miejsce w akcie intuicyjnej samoświadomości. I tylko 
tak. Ale to osobny temat do rozwinięcia. 

Bernhard Welte wskazuje, że wszelkie próby zdefiniowania osoby natrafiają 
na niepokonalne trudności. Po pierwsze, dlatego że osoba niejako staje ponad 
definicją i przeciwstawia się jej, nie daje się zamknąć w ogólne pojęcia i pod-
porządkować się im jako temu, co nadrzędne. Każda bowiem definicja odgra-
nicza i zarazem ogranicza, zagarnia i podporządkowuje definiowany przedmiot 
ogólnym pojęciom rodzajowym i gatunkowym. Tymczasem: „Osoby nie można 
pochwycić i zagarnąć, znajduje się ona poza zasięgiem definicji, która chciałaby 
ją schwycić i, co najważniejsze, całkowicie jej się wymyka”15. Osoba jest zatem 
ponad gatunkiem, ponad rodzajem.

Po drugie – według Weltego – osoba nie jest przedmiotem pośród innych 
przedmiotów świata natury, przerasta świat natury. Dlatego: 

Żadne określenie nie może w pełni wyrazić godności, która charakteryzuje człowieka 
w tym, co w nim najgłębsze.(...) Samo Ja jest wolne i znajduje się poza wszelkimi 
możliwymi formami obiektywizacji, będąc źródłem, które należy wyłącznie do sa-
mego siebie i jako takie może zawsze swobodnie zgodzić się lub odmówić16. 

14 Zob. W. Granat, Osoba. Próba definicji, Sandomierz 1961. Krytyczne uwagi na temat 
problematyki osoby w tradycyjnej filozofii zob. A. Rodziński, Osoba, moralność, kultura, 
Lublin 1989, s. 9-89.

15 B. Welte, Czas i tajemnica,Warszawa 2000, s. 45.
16 Ibidem, s. 45 i 46. 
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Po trzecie, osoba wprawdzie istnieje w świecie materialnym, co więcej, jest 
włączona w procesy wewnątrzświatowe i podlega wpływom zewnętrznych 
wydarzeń, ale zarówno jej własna struktura, jej związki ze światem natury, 
jak i z innymi osobami wykraczają poza naturalny układ i porządek świata 
(zwłaszcza poza związki przyczyno-skutkowe). Welte: 

To, co stanowi rdzeń i źródło Ja i Ty, nie da się nigdy sprowadzić do zewnętrznego 
powiązania o charakterze funkcjonalnym tak, jakby było przedmiotem. Jest to 
niemożliwe nie z powodu jakiejś słabości, lecz z uwagi na swą ontologiczną rangę17.

***
Ze względu na tę ontologiczną rangę osoba jest nieporównywalna i niewy-

mienialna z żadną inną osobą; ona sama stanowi punkt odniesienia. Welte: 
Z uwagi na nieporównywalność początku, opartego jedynie na sobie samym, pod-
stawowe kategorie osobowe: Ja, Ty My, nie mogą nigdy w sposób sensowny stać 
się pojęciami gatunkowymi. Osoba jako osoba nie stanowi nigdy poszczególnego 
przypadku tego, co ogólne. Jako osoba jest ona zawsze singulare tantum. Dlatego 
osób jako osób nie można także nigdy ze sobą sumować. Sumować można jedynie 
rzeczy tego samego rodzaju...18

Woły zaliczyć można do gatunku wołów, psy do gatunku psów, ale osoby nie 
możemy zaliczyć do gatunku osób; taki gatunek po prostu nie istnieje. Dlatego 
o osobie z pełnym uprawnieniem możemy powiedzieć, że jest jedna i jedyna, 
niepowtarzalna – hapax legomenon.

Osoba jest nie tylko niedefiniowalna ze względu na swoją jedyność, wy-
jątkowość i godność, ale w swym ukształtowaniu w ogóle jest nieuchwytna 
dla kogoś z zewnątrz. Istnieje bowiem sama-w-sobie-dla-siebie, jako monada, 
niedostępna dla oczu zewnętrznych obserwatorów. Poznawczo bezpośrednio 
dostępna jedynie sobie samej w aktach samoświadomości. Jako osoba jestem 
sobą w sobie, żyję w-sobie-dla-siebie jako skierowany do wewnątrz, co więcej, 
jako osoba istnieję tylko wewnątrz siebie „osłoniety” ciałem. W tym sensie je-
stem w ścisłym tego słowa znaczeniu bytem wewnętrznym; bytem skierowanym 
do wewnątrz i zamkniętym w sobie. Nikt nie może wtargnąć do mego wnętrza 
i ogarnąć mnie swoim spojrzeniem, zawładnąć mną i przywłaszczyć sobie; na-
wet gdy kogoś drugiego najserdeczniej zapraszam do siebie, gdy intensywnie 
pragnę być z nim i dla niego, zawsze ja pozostaję kimś radykalnie odrębnym, 
kimś tylko w-sobie-dla-siebie. I tam, wewnątrz samego siebie, jestem napraw-
dę sobą, w pełni mego ucieleśnienia. Ta wewnętrzność i zamknięcie w sobie 

17 Ibidem, s. 49.
18 Ibidem, 52.
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w strukturze bytu osoby nie jest czymś przypadkowym; swój fundament ma 
w swej własnej naturze. 

Zatem: kto to jest osoba?
Już samo pytanie brzmi trochę dziwnie. Myślę jednak, że można je postawić, 

choć odpowiedzieć na nie niezwykle trudno. Dlaczego? Bo brak adekwatne-
go języka i trafnych określeń. Osoba to człowiek, ale człowieka – o różnych 
kształtach i w wyglądzie – można zobaczyć, dotknąć. Osoby zaś dotknąć ani 
zobaczyć nie można; nie można więc powiedzieć, osoba tak oto wygląda. Ale 
osoba jest rzeczywistością, rzeczywistością ludzką, która zlewa się z człowie-
kiem w jedną całość ontyczną. I zobaczyć może ją – ale „zobaczyć” w zupełnie 
innym sensie – tylko ona samą siebie, gdy – w intuitywnym przeżywaniu aktów 
świadomości (samoświadomości) – bezpośrednio widzi bardzo wyraźnie, że to 
ona jest właśnie osobowym podmiotem tychże aktów, ich bytowym źródłem. 
Co więcej, że jako podmiot jest absolutnym i wyłącznym panem swego życia 
osobowego, jego prawowitym źródłem i ośrodkiem. Mówiąc o sobie „Ja myślę”, 
niczego sobie nie uzurpuję, nie wynoszę się egoistycznie ponad drugich ani nie 
mówię tak, bo mnie tak nauczono. Jako osoba – ów byt hapax legomenon – 
jestem monadą odgraniczoną od wszystkiego, „zamkniętą” w-sobie-dla-siebie. 
Co prawda tak odgraniczony i zamknięty w sobie jest każdy żywy organizm, 
który jako całość wyodrębnia się od wszystkich innych organizmów. Ale być ja 
osobowym i widzieć swoje myślenie jako swoje najbardziej własne intymne życie 
to coś nieskończenie więcej niż być całością organiczną. Być osobą to właśnie 
być ową całością uwewnętrznioną, która żyje w sobie swoim własnym życiem: 
wszelkimi odczuciami i doznaniami cielesnymi, psychicznymi i duchowymi, 
swoimi myślami i aktami woli; mocą swego ciała i swego ducha. Jako osoba 
jestem sobą i wszystko jest moje, ja w całości przynależę do siebie wewnątrz 
samego siebie. To jest moja osobowa rzeczywistość.

Ja osobowe zatem to coś innego i coś znacznie więcej niż tylko centrum 
koordynacji procesów życiowych czy nawet psychicznych świata, w którym 
istniejemy ani wytwór myślenia; tym bardziej moje uwewnętrznione ja osobowe 
nie jest także żadnym wytworem procesów wewnątrzorganicznych; nie jest 
także żadną logiczną konstrukcją. Moje ja osobowe – ja jako podmiot świado-
my siebie – dostępne mi w intuicji przeżywanych aktów świadomości – aktów 
emocjonalnych, aktów woli, postaw i decyzji – to samoistna egotyczność ściśle 
uwewnętrzniona. I w byciu człowieka owo uwewnętrznienie jest właśnie mo-
mentem konstytutywnym, bezwzględnie istotnym; momentem, który w bycie 
osoby musi być. Jako osobowy podmiot jestem właśnie tak ukonstytuowany, 
że jestem samością, która może żyć swoim osobistym i intymnym życiem 
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w-sobie-dla-siebie. Każdy inny żywy organizm żyje także jako całość, ale nie 
żyje swoim osobistym intymnym życiem w-sobie-dla-siebie, nie ma w sobie samej 
władzy powiedzenia Ja myślę, Ja wiem, Ja twierdzę, Ja czuję. Jedynie jako prawo-
mocnie ukonstytuowana monada mam tę władzę. Żaden żywy organizm nie ma 
w ogóle w sobie władzy określenia się jako Ja. Żadne zwierzę nie odnajduje ani 
w sobie, ani w drugich żywych jestestwach – pies w drugim psie, kot w drugim 
kocie – owej monadycznej struktury, owego uwewnętrznionego bycia sobą, które 
mogłoby być dla mnie Ty. 

Ten konstytutywny moment w osobowej strukturze człowieka jest niezwykle 
trudno pojęciowo trafnie określić i znaleźć dla niego odpowiedni termin języ-
kowy. Ktoś może powiedzieć, że jest to właśnie dusza jako ośrodek koordynacji. 
Tak, ale taki ośrodek koordynacji jest także w innych żywych organizmach, 
stąd Arystoteles, który tak właśnie rozumiał duszę, że przyjmował istnienie 
duszy wegetatywnej, sensytywnej i umysłowej. Ale gdyby się nawet przyjęło, że 
chodzi tu o duszę duchową, groziłoby to swego rodzaju rozdwojeniem ontycznej 
i monadycznej jedności człowieka na dwa odrębne składniki: na „ciało” i na 
„duszę”. To zaś groziłoby popadnięciem w nieszczęsny dualizm ontologiczny. 
Tymczasem człowiek pierwotnie w całości swego bytu jest jeden, ukonstytu-
owany jest cały jako byt wewnątrz samego siebie w ja osobowe. Takie jest jego 
właściwe ucieleśnienie – jego entelecheia. To nie duchowa dusza w człowieku 
jest osobą, ale cały człowiek jako cielesno-psychiczno-duchowa monada – jest 
osobą; czyli jest tym, kto-jest-sobą-w-sobie źródłem aktów poznania i decyzji; 
kto jako podmiot żyje-w-sobie-dla-siebie, jakby „zwinięty” do wewnątrz i ukry-
ty we własnym wnętrzu, jako podmiot zdolny do poznawania, do decyzji, do 
odczuwania, do komunikowania.

Z braku lepszego wyrażenia ten tak istotnie ważny moment struktury czło-
wieka jako osobowej monady określamy tutaj językowo złożonymi wyrażeniami 
opisowymi, stwierdzając, że osoba – jako monada – żyje-w-sobie-dla-siebie w cie-
le i w duszy. Można by nawet powiedzieć, że osoba swój własny byt – czy istotę 
własnego bytu – ukrywa w ciele jako w swojej własnej materii cielesnej. I być 
może tak jest w ciele innych bytów osobowych. Ale przed takim myśleniem 
znowu wzdrygamy się. Bo po Grekach odziedziczyliśmy negatywny pogląd na 
materię cielesną. Dlatego o ciele innych bytów (np. aniołów) ciągle myślimy 
po grecku; traktujemy cielesną materię ich bytu po platońsku czy po plotyńsku 
jako obciążenie, jako coś gorszego. Bo według Platona czy Plotyna – dusza sama 
w sobie jest prosta i niezmienna i jako taka doskonała, wieczna, ciało zaś jest 
tym, co „i śmiertelne, i bezmyślne, i wielopostaciowe, i rozkładalne”; tym, co 
„największe kajdany nakłada na duszę”19. Ponadto według Platona materialne 

19 Platon, Fedon, XXVIII B i D (w przekł. W. Witwickiego), Warszawa 1968, s. 78 i 85.
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ciało było jedynie dodatkiem obciążającym duszę, jej „przyodziewkiem”. Choć 
Arystoteles ujmował te sprawy inaczej – widział bowiem w duszy formę sub-
stancjalną organizującą materię w ciało – to jednak i on również uważał duszę 
za Boski element w człowieku ze względu na rozumność samej duszy, a nie na 
monadyczną strukturę jako właściwą entelecheję osobowego bytu człowieka. 

Czy zatem można by powiedzieć, że osoba to człowiek uwewnętrzniony w ca-
łości swego bytu? Tak sądzę. Dlatego „szukanie rdzenia własnej samotności” jest 
jednocześnie własnym twórczym dziełem stawania się sobą osoby jako podmiotu. 

Słowa kluczowe: człowiek, ciało, psychika, dusza, duch, istota ludzka, ja 
osobowe, podmiotowość, samoświadomość.

Bibliografia:
1. Augustyn, O Trójcy Świętej, Kraków 1996.
2. Boecjusz, O pociechach filozofii ksiąg pięcioro oraz traktaty teologiczne, tłum. T. Ja-

chimowski, Poznań 1927.
3. Granat W., Osoba. Próba definicji, Sandomierz 1961.
4. Guardini R., Koniec czasów nowożytnych – świat i osoba – wolność, łaska, los, Kra-

ków 1969.
5. Platon, Fedon, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1968.
6. Rodziński A., Osoba, moralność, kultura, Lublin 1989.
7. Snell B., Odkrycie ducha. Studia o greckich korzeniach europejskiego myślenia, tłum. 

A. Onysymow, Warszawa 2009. 
8. Welte B., Czas i tajemnica, Warszawa 2000.



Jan P. Strumiłowski OCist
Wyższe Seminarium Duchowne  
w Katowicach-Panewnikach
DOI: 10.15290/std.2018.04.06

NEURONAUKI, TEOLOGIA, 
METAFIZYKA – W POSZUKIWANIU 
WSPÓLNEJ PRZESTRZENI DIALOGU

NEUROSCIENCE, THEOLOGY, AND METAPHYSICS: 
SEEKING A COMMON GROUND FOR DIALOGUE

The present article focuses on the role of metaphysics in the dialogue be-
tween neuroscience and theology in order to determine an ontology of the 
soul that neuroscience finds acceptable and consistent. Theological discourse 
on the human person or soul necessitates that one enter into the field of 
metaphysics – a field into which neuroscience, in principle, does not venture. 

By considering several variants of the metaphysical spaces of dialogue, this 
article first attempts to determine whether dualistic interpretations work and 
then presents the potential problems associated with the approach of these 
interpretations. It then proceeds to consider whether theological anthropol-
ogy can be carried out using a monistic key. To this end, the author analyzes 
the anthropological content of Revelation as well as the statements of the 
Magisterium of the Church from a metaphysical point of view. 

The end of the article presents a relational concept of the soul that appears 
to address the issue of dualism while simultaneously upholding basic theo-
logical postulates (such as the immortality of the person and the mortality of 
the body), despite the argument that an ontological status that guarantees 
human subjectivity cannot be ascribed to the soul. 

Key words: neuroscience, theology, anthropology, metaphysics, soul, immor-
tality, relationship.

 0000-0003-1547-8309



86 OSOBA LUDZKA – RZECZYWISTOŚĆ CZY UŻYTECZNA METAFORA

Wstęp
Szybki rozwój naukowy, który mogliśmy obserwować w XX wieku i który 

wciąż obserwujemy wydaje się rodzić coraz większy rozdźwięk między myśleniem 
naukowym i myśleniem religijnym. Świadectwem narastającego konfliktu są 
coraz liczniejsze publikacje zarówno o charakterze naukowym jak i popularno-
naukowym dotykające kwestii związku religii z nauką, przy czym tymi, którzy 
wskazują na brak integracji zazwyczaj są badacze z kręgu nauk empirycznych, 
zorientowani ateistycznie1, zaś tymi, którzy starają się wskazać na możliwość 
istnienia jednej, spójnej wizji świata, respektującej zarówno założenia teolo-
giczne jak i odkrycia naukowe są teolodzy, bądź naukowcy, dla których wiara 
jest czymś istotnym w ich życiu. Wątpliwości dotykające naukowców nie 
omijają oczywiście także wiernych, na których współczesna myśl naukowa 
niewątpliwie oddziałuje.

Niewątpliwie w dzisiejszych czasach bardzo dynamicznie rozwijającą się ga-
łęzią nauk, które mocno wpływają na utrwalone w tradycji religijnej spojrzenie 
na człowieka są neuronauki, na gruncie których próbuje się badać biologiczne 
korelaty wszelkich aktywności człowieka, nie wyłączywszy sfery religijnej, przez 
co neuronauki wydają się w sposób naturalny przyłączać do debaty antropo-
logicznej. Co więcej, tezy neuronaukowców w tejże debacie wydają się stać 
w pewnej opozycji względem tez antropologii teologicznej.

Kontrowersje na styku neuronauk i antropologii teologicznej szczególnie 
wiążą się z opartym na odkryciach neuronauk kwestionowaniem zasadności 
chrześcijańskiej tezy o istnieniu duszy, która jest centrum oraz nośnikiem życia 
i tożsamości2 człowieka. Według wielu badaczy odkrycia neurobiologicznego 
podłoża funkcji postrzeganych dotąd jako przynależne do sfery duchowej, 
prowadzą do oczywistego wniosku, jakoby hipoteza duszy była zbędna, gdyż 
badania neuronauk wydają się dowodzić, iż wszelkie procesy związane z ludzką 

1 W ostatnich czasach ukazuje się coraz więcej pozycji, które na kanwie tez naukowych 
próbują skompromitować tezy religijne, np. zob. R. Dawkins, Bóg urojony, tłum. P. Szwajcer, 
Wydawnictwo CiS, Warszawa 2007; R. Dawkins, Ślepy zegarmistrz czyli jak ewolucja dowo-
dzi, że świat nie został zaplanowany, tłum. A. Hoffman, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1997; V. J. Stenger, God: the failed hypothesis; how science shows that good does 
not exist, Prometheus Books, Amherst – New York 2008; D.C. Dennett, Odczarowanie: 
religia jako zjawisko naturalne, tłum. B. Stanosz, Państwowy Instytut Wydawniczy, War-
szawa 2013.

2 Tożsamość osoby wydaje się być stabilna – człowiek pozostaje sobą pomimo upływają-
cego czasu i zmian, jakie w nim zachodzą. Niemniej tożsamość osoby ściśle wiąże się 
z tożsamością osobowości, która już się zmienia, por. J. Bremer, Jaźń i tożsamość osobowa, 
[w:] Przewodnik po filozofii umysłu, M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2012, s. 430-431.
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tożsamością swoją genezę odnajdują w strukturze i pracy mózgu3. Zatem jak 
mówią sami – duszy nie ma, jest tylko mózg4. 

Teza lokalizująca podłoże władz typowo ludzkich (rozum, wola, pamięć) 
w mózgu, a nie w duszy, na pierwszy rzut oka uderza w teologiczną wizję. Jeśli 
bowiem owe władze są kwestią jedynie biologii (cielesności) to powstaje pyta-
nie, w jaki sposób ludzka tożsamość, która jest z nimi związana, może trwać po 
śmierci? Zasadnicze pytanie, które winien zadać sobie teolog w obliczu odkryć 
neuronaukowych brzmi zatem: czy wraz z rozpadem biologicznego podłoża 
nie ulega rozpadowi jaźń, świadomość i tożsamość? Czy odkrycia neuronauk 
dotykające zagadnienia biologicznych komponentów pamięci, wolnej woli czy 
rozumności faktycznie nie sprawiają, że hipoteza nieśmiertelnej duszy wydaje 
się być obalona, natomiast tajemnicę człowieka można opisać w kluczu neu-
robiologicznym bez uciekania się do twierdzeń teologicznych?

Spoglądając na ów problem z innej perspektywy, można stwierdzić, że podczas 
gdy neuronauki starają się wyjaśnić tajemnicę człowieka oraz działania typowo 
ludzkich procesów w sposób naturalny, poprzez rozumienie wszelkich procesów 
umysłowych jako pewnego rodzaju skutków lub pochodnych działania mózgu, 
teologia, ze względu na swoje tezy eschatologiczne (nieśmiertelność i trwanie 
ludzkiego „ja” pomimo śmierci ciała), wydaje się z konieczności przyjmować 
istnienie sfery nadprzyrodzonej, innej niż sfera cielesna. Co więcej, ze względu 
na fakt, że owa sfera w tradycji antropologii teologicznej zdefiniowana jest 
w ten sposób, że jest podstawą wymienionych wyżej władz duchowych oraz, 
co się z tym wiąże, stanowi podstawę istnienia ludzkiej tożsamości pomimo 
śmierci ciała, wydaje się, że z konieczności tak rozumiana dusza musi posiadać 
szczególny status ontologiczny. Jeśli bowiem dusza jest zdefiniowana jako sfera 
duchowa inna niż ciało, ponadto jako element pozwalający trwać ludzkiemu 
„ja” pomimo śmierci ciała, to wydaje się że musi ona posiadać status ontolo-
giczny, który może stanowić podstawę ludzkiej podmiotowości. Dialog między 
neuronaukami a teologią z konieczności zatem angażuje od strony teologicznej 
podjęcie debaty na gruncie metafizycznym. Wydaje się bowiem, że główna oś 
zarysowanego sporu wynika z faktu, że neuronaukowa wizja świata z założenia 
3 Zob, W.S. Brown, N.C. Murphy, H.N. Malony, Whatever Happened to the Soul? Scientific 

and Theological Portraits of Human Nature, Fortress Press, Minneapolis 1998; J.B. Green, 
What About the Soul?: Neuroscience and Christian Anthropology, Abingdon Press, Nashville 
2004; E.L. Johnson, Whatever Happened to the Human Soul? A Brief, Christian Genealogy 
of a Psychological Term, “Journal of Psychology and Theology”, 1998, t.26, nr 1, s. 16-
28; P.D. Miller, Whatever Happened to the Soul?, “Theology Today”, 1994, t.50, nr 4, s. 
507-510.

4 Zob. S. Zeki, Neurologia wieloznaczności, [w:] Formy aktywności umysłu: ujęcia kognity-
wistyczne, t. 2, A. Klawiter (red.), tłum. A. Gruszka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2009, s. 445.
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poszukuje wyjaśnienia, które na gruncie filozoficznym kategoryzowane są jako 
ujęcia materialistyczne lub względnie monistyczne5. Tymczasem teologia ze 
względu na swoje tezy eschatologiczne z konieczności wydaje się zakładać 
pewnego rodzaju dualistyczną wizję świata6. Czy jednak prowadzenie dialogu 
z neuronaukami na gruncie metafizycznym jest w ogóle możliwe?

Neuronauki a metafizyka
Neuronauki z założenia są neutralne metafizyczne. W swoich założeniach 

przyjmują posługiwanie się naturalizmem metodologicznym, co oznacza, że 
w kręgu ich zainteresowań nie znajdują się żadne byty supernaturalne (w tym 
również dusza). Neuronauki interesują się samym funkcjonowaniem7 syste-
mu poznawczego. Z takiego założenia wynikają co najmniej dwa wnioski. Po 
pierwsze, neuronauki nie są w stanie obalić tezy o istnieniu duszy, ani w ogóle 
nie są w stanie stwierdzić, że postrzeganie świata w konwencji dualistycznej 
jest błędne, chociaż same takiego punktu widzenia nie mogą przyjąć. Zdarza 
się oczywiście, że neuronaukowiec na podstawie swoich badań dokonuje sądów 
metafizycznych, lecz w takim wypadku należy jasno podkreślić, że wychodzi 
on z roli naukowca, a wchodzi w rolę filozofa. Niemniej wskazywanie na jed-
noznaczne wnioskowanie tezy o nieistnieniu świata nadprzyrodzonego z badań 
naukowych jest poważnym błędem. W takim wnioskowaniu dochodzi bowiem 
do niedopuszczalnego utożsamienia słusznego skądinąd naturalizmu metodo-
logicznego z naturalizmem ontologicznym. W procesie tym z samych założeń 
nauk empirycznych, wyciąga się wnioski ontologiczne8. Po drugie, przyjęcie 
naturalizmu metodologicznego jako założenia sprawia, że same wyniki badań 
poddają się interpretacji metafizycznej, w tym także interpretacji przyjmują-
cej konwencję dualistyczną9. Sama interpretacja jest już jednak właściwym 
przedmiotem filozofii.

5 Neuronauki ze względu na założenia metodologiczne nie mogą w swoich wyjaśnieniach 
poszukiwać wyjaśnień i rozwiązań innych niż wyjaśnienia naturalistyczne.

6 Oczywiście nie chodzi tutaj o skrajne ujęcia dualizmu substancji w rodzaju platonizmu 
lub kartezjanizmu. Skrajny dualizm z teologicznego punktu widzenia jest równie proble-
matyczny co materializm.

7 Por. A. Chuderski, Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w badaniach nad umysłem, 
3.06.2002, http://www.kognitywistyka.net/artykuly/ach-wmsiwnu.pdf, 27.02.2017.

8 Por. T. Pabjan, Anatomia konfliktu: Między nowym ateizmem a teologią nauki, Copernicus 
Center Press, Kraków 2016, s. 52-53.

9 Współcześnie zwolennikami dualistycznych interpretacji są np. K. Popper i J. Eccles, zob. 
K.R. Popper, J.C. Eccles, The self and its brain, Routledge, London 1990.
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Trzeba nam jednak stwierdzić, że pomimo istnienia takiej możliwości, przy-
jęcie metafizycznej przestrzeni dualizmu jest problematyczne w kwestii dialogu 
z naukami. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na różne trudności, jakie 
wprowadza w ów dialog założenie dualizmu. Wśród najważniejszych argumen-
tów stanowiących krytykę dualizmu należy wymienić problem z deskrypcją sub-
stancji mentalnej, problem z satysfakcjonującym i naukowym opisem interakcji, 
niezgodność każdego rodzaju interakcji z zasadą domknięcia dziedziny fizycznej, 
możliwość wyjaśnień jedynie fizykalnych w innych dziedzinach nauki, co sta-
nowi prognostyk również dla nauk o umyśle, niezgodność z teorią ewolucji10. 
Z perspektywy niniejszej pracy najważniejszy argument sprowadza się jednak 
do wniosków zaczerpniętych z postępu badań nad neuronowymi korelatami 
zdarzeń mentalnych oraz zarzut metodologiczny, wskazujący, że dualizm fak-
tycznie jest z założenia nienaukowy, natomiast utrzymywany jest w celu obrony 
w świetle odkryć naukowych równie nienaukowej tezy o nieśmiertelności duszy. 
Z tego też względu sama teza o istnieniu substancji duchowej wydaje się być 
z naukowego punktu widzenia zbędna11.

W tak zarysowanym kontekście dialogu uzasadnione wydaje się pytanie, czy 
z teologicznego punktu widzenia możliwe jest obranie perspektywy bardziej 
monistycznej (która byłaby mniej problematyczna ze względu na responden-
ta, jakim są nauki)? Czy możliwe jest mówienie o duszy w taki sposób, by nie 
traktować jej jako czegoś potencjalnie oderwanego od ciała, co posiada status 
ontologiczny tak zdefiniowany, by mogła ona być przestrzenią lub miejscem 
partycypacji ludzkiego „ja”? Czyli, ujmując inaczej tej kwestię zapytać nale-
ży, czy możliwe jest takie myślenie o duszy, by nie przydawać jej charakteru 
podmiotowości?

W tym celu odpowiedzieć należy z teologicznego punktu widzenia na bar-
dziej podstawowe pytanie, mianowicie: czy narracja metafizyczna, zwłaszcza 
dualistyczna należy do depozytu wiary, czy może stanowi jedynie konwencję 
narracji prawdy objawionej, a jeśli jest to tylko konwencja, to na ile jest ona 
konieczna do wyrażenia pełni prawdy antropologiczno-teologicznej?

10 Por. M. Iwanicki, Dualizm psychofizyczny: odmiany, argumenty, zarzuty, [w:] Przewodnik po 
filozofii umysłu, M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, 
s. 68.

11 Por. ibidem, s. 68-69.



90 OSOBA LUDZKA – RZECZYWISTOŚĆ CZY UŻYTECZNA METAFORA

Antropologia teologiczna a metafizyka
W chrześcijańskiej narracji na temat duszy (spoglądając na genezę tej 

narracji) możemy rozpoznać dwie tendencje: grecką12 i semicką. Grecka, 
ujmująca duszę w znaczeniu substancji (na różny sposób rozumianej) kładzie 
nacisk na stabilność, trwałość i ciągłość w procesie stawania się człowieka13. 
Semicka tymczasem ujmuje duszę jako moc, siłę ożywczą ciała, chcąc w ten 
sposób pokazać konkretną egzystencję w jej ekspresji14. Brak substancjalnego 
określenia sprawia, że w ujęciu semickim dusza nie jest czymś, co jest przydane 
człowiekowi, ale bardziej słusznie należy powiedzieć, że człowiek jest duszą, 
podobnie jak słuszne jest powiedzenie, że człowiek jest ciałem15. Semici myśląc 
o człowieku, nie czynią tego w obrębie jakiegokolwiek dualizmu. Posługując 
się terminami takimi jak ciało, dusza, czy serce nie zwracają uwagi na pewną 
część czy sferę bytu ludzkiego, lecz patrzą na człowieka pod pewnym aspektem16. 
Podobne tendencje, aczkolwiek już z obecnymi naleciałościami myśli greckiej, 
zachowuje Nowy Testament17.

To rozróżnienie sprawia, że chociaż teksty teologiczne obciążone są ładun-
kiem metafizycznym – i to różnie zdefiniowanym (wśród pism Ojców Kościoła 
możemy znaleźć teksty antropologiczne przyjmujące zarówno konwencję 
dualistyczną jak i monistyczną18), współcześnie często wskazuje się, że nie 
ma konieczności w stosowaniu w antropologii teologicznej podziału na dwie 
oddzielne substancje (w znaczeniu ontologicznych uwarunkowań trwania 
podmiotowości) w celu utrzymaniu tradycyjnej nauki katolickiej19, przy czym 
teolodzy stawiając taką tezę podkreślają, że dualistyczne naleciałości w teo-
logii pochodzą z kręgów myśli filozoficznej i jako takie nie stanowią istotnych 
elementów konstytutywnych antropologii chrześcijańskiej. Skoro podstawowe 

12 Por. A.H. Armstrong, R.A. Markus, Wiara chrześcijańska a filozofia grecka, tłum. H. Bed-
narek, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1964, s. 56.

13 Por. G. Martelet, Odnalezione życie wieczne, tłum. M. Krzeptowska, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2000, s. 21.

14 Por. ibidem
15 Por. C. Tresmontant, Esej o myśli hebrajskiej, tłum. M. Tarnowska, Wydawnictwo Znak, 

Kraków 1996, s. 116.
16 Por. J.L. Ruiz de La Peña, Umysły, mózgi, maszyny, [w:] Kosmos i człowiek, t. 4, Wydaw-

nictwo Pallottinum, Poznań – Warszawa 1989, s. 169.
17 Por. M. Składanowski, Ciało, dusza, duch. Myśl Josepha Ratzingera na tle współczesnej 

antropologii, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2013, s. 37.
18 Por. ibidem, s. 38-44.
19 Por. J. Bremer, Wprowadzenie do filozofii umysłu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, 

s. 38-45.
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źródło prawdy objawionej dystansuje się od orzeczeń natury metafizycznej, to 
możliwe jest również takie dystansowanie się w obrębie teologii.

Dla teologii jednak wiążące są nie tylko teksty biblijne, ale też teksty Ma-
gisterium. Dlatego też dla prawidłowego określenia właściwej antropologii 
teologicznej przestrzeni metafizycznej lub ewentualnie możliwości jej braku, 
winniśmy pod tym kątem przyjrzeć się również tekstom Magisterium Ecclesiae.

Najbardziej problematyczne z metafizycznego punktu widzenia wydają się 
być wypowiedzi Soboru w Vienne o substancjalności i samoistności duszy. 
Sobór w Vienne stwierdza, że substancja duszy rozumnej, czyli intelektualnej 
jest sama przez się i ze swej istoty formą ludzkiego ciała20. W wypowiedzi tej 
zawarta jest zarówno teza o duszy rozumianej jako forma ciała, jak i o jej 
istotowej odrębności lub nietożsamości względem niego. Akcent na ten drugi 
aspekt kładzie mocno również konstytucja Benedictus Deus Benedykta XII 
orzekając o istnieniu duszy po śmierci ciała, przed jego zmartwychwstaniem21. 
Podobnie Sobór Laterański V potępia każdego kto mniema, że dusza ludzka 
jest śmiertelna, lub jedna dla wszystkich ludzi. Dalej zaznacza, że jest ona sama 
z siebie i ze swej istoty formą ludzkiego ciała oraz elementem gwarantującym 
życie wieczne22. Ponadto, Sobór stwierdza, że wielość dusz wynika z faktu, że 
„stosownie do ilości ciał, z którymi się łączy, każdorazowo jest pomnażalna, 
pomnażana i mająca być pomnożoną”23.

Nim przejdziemy do analizy metafizycznych interpretacji owych orzeczeń 
warto przyjrzeć się bardziej współczesnym narracjom magisterialnym, Współ-
cześnie zaobserwować możemy bowiem większą ostrożność względem takich 
określeń duszy, które mogłyby sugerować zupełną autonomię i odrębność 
względem ciała. Konstytucja Lumen gentium II Soboru Watykańskiego określa 

20 Por. Sobór w Vienne, Dekrety, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, ła-
ciński, polski, t. 2, A. Baron, H. Pietras (red.), tłum. A. Baron, H. Pietras, T. Wnętrzak, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, s. 532-533.

21 Por. Benedykt XII, Konstytucja „Benedictus Deus”, [w:] Breviarium fidei: wybór doktrynal-
nych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2007, 
nr 263.

22 Por. Sobór Laterański V, Sesja 8 (piątek 5 maja 1513): I. Potępienie wszelkich twierdzeń 
sprzecznych z prawdą chrześcijańskiej wiary objawionej na temat duszy ludzkiej, [w:] Doku-
menty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński, polski, t. 4, A. Baron, H. Pietras (red.), 
tłum. A. Baron, H. Pietras, A. Caba, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, nr 3-4.

23 Ibidem. Zapis o fakcie pomnażania duszy przy połączeniu z ciałem, sugeruje jakoby była 
ona rozumiana jako Boska i jedna zasada życia, która w akcie stwórczym, staje się formą 
ciała i nieśmiertelną zasadą życia.
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np. duszę po prostu jako zasadę życia24, przez co wydaje się nawiązywać do 
źródłowego myślenia biblijnego, a konstytucja Gaudium et spes podkreśla 
jedność duszy i ciała w człowieku25. 

Pewne ryzy na zbyt swobodną interpretację metafizyczną wydaje się nakła-
dać Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie na temat niektórych kwestii 
eschatologicznych, w którym stwierdza że 

Kościół przyjmuje istnienie i życie, po śmierci, elementu duchowego, obdarzonego 
świadomością i wolą w taki sposób, że „ja ludzkie” istnieje nadal, chociaż w tym 
czasie brakuje dopełnienia jego ciała. Na oznaczenie tego elementu Kościół posłu-
guje się pojęciem „duszy”, którego używa Pismo Święte i Tradycja. Chociaż pojęcie 
to ma w Biblii różne znaczenia, Kościół stwierdza jednak, że nie ma poważnej racji, 
by je odrzucić, a co więcej, uważa, że jest bezwzględnie konieczny jakiś aparat 
pojęciowy dla podtrzymywania wiary chrześcijan”26.

Powyższe teksty wskazują zatem na trzy kwestie, które są kluczowe w teolo-
gicznym rozumieniu metafizyki duszy, chodzi mianowicie o jej substancjalność, 
samoistność oraz trwanie pomimo śmierci ciała. Te trzy tezy wydają się suge-
rować ujęcie dualistyczne jako preferencyjne. Czy jednak owe teksty Magiste-
rium faktycznie upatrywały w swoich formułach metafizycznie zdefiniowany 
dualizm, czy jest to raczej nadinterpretacja wynikająca ze zdeformowanego, 
pokartezjańskiego sposobu myślenia?

Współcześnie faktycznie słowo substancjalność kojarzy się z tym co mate-
rialne, z podmiotowością, czyli rozumie się je spontanicznie na sposób fizykalny 
a nie metafizyczny27. Tymczasem słowo to w orzeczeniach Magisterium zapo-
życzone zostało ze słownika metafizyki Tomasza z Akwinu. Tomasz natomiast 
nie rozumiał jej na sposób bytu lub podmiotu28. Przede wszystkim zaznaczyć 

24 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, [w:] 
Konstytucje, dekrety, deklaracje, Sobór Watykański II, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 
2002, nr 7.

25 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele „Gaudium et spes”, [w:] 
Konstytucje, dekrety, deklaracje, Sobór Watykański II, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 
2002, nr 3 i 14.

26 Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących escha-
tologii „Recentiores episcoporum Synodi”, [w:] W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongre-
gacji Nauki Wiary 1966-1994, J. Królikowski (red.), tłum. J. Królikowski, Z. Zimowski, 
Wydawnictwo Biblos, Tarnów 1979, s. 150.

27 Por. T. Rutowski, Pojęcia materii na terenie filozofii i fizyki, „Studia Philosophiae Christia-
nae”, 1968, t. 23, nr 1, s. 75-96.

28 Niestety w ten sposób bardzo często o duszy orzeka się, określając ją wprost jako byt, lub 
jako zasadę bytową, która tkwi w ciele i istnieje dalej jako człowiek (względnie – osoba) 
pomimo śmierci ciała, co jest wynikiem myślenia platonizującego i to w takiej wersji, która 
redukuje postulaty biblijne na temat istnienia duszy. Ujęcie takie w kręgach chrześcijańskich 
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należy, że dusza w ujęciu Tomasza nie jest osobą, tzn. że „ja” tożsamościowe nie 
jest duszą, a dusza oddzielona od ciała nie jest siedliskiem tożsamości, które 
jest po prostu w życiu doczesnym zamknięte w ciele. Tomasz daje temu wyraz 
w twierdzeniu, że osoba ludzka w ogóle nie może istnieć poza ciałem. O tożsa-
mości człowieka stanowi zatem cały byt ludzki, przy czym dusza, będąca formą 
ciała jest po prostu jego życiem29. Tomasz nie kojarzył więc tożsamości człowieka 
z jakimkolwiek pierwiastkiem duchowym30. Duszę rozumie więc Tomasz jako 
konkretny sposób w jakim coś żyje. Zatem dusza intelektualna nie świadczyła 
o partycypowaniu pierwiastka duchowego, który ożywionemu ciału przydaje 
osobowości i podmiotowości. Dusza intelektualna świadczy, że człowiek żyje 
na sposób intelektualny, czyli osobowy, rozumny. Życie człowieka, życie owej 
materii stanowiącej byt ludzki jest życiem osobowym, a ta osobowość powodo-
wana jest przez duszę, która ową materię właśnie w taki, rozumny, ludzki byt 
konkretyzuje31. Jak zatem określa to D. Turner, streszczając pogląd Tomasza 
na temat duszy jako formy życia konkretnego bytu, „ludzka dusza jest tym, co 
sprawia, że to konkretne ciało jest ciałem, a w szczególności ludzkim ciałem, 
i żyje tak, jak to jest właściwe ludziom”32. 

Określając duszę mianem substancji Tomasz podkreśla zatem jej właściwość 
rozumianą w metafizycznym pojęciu formy. Określenie jej mianem substan-
cjalnej formy oznacza zatem nie tyle jej podmiotowy charakter, ale oznacza, 
że owa forma nie jest własnością immanentną materii (ciała), nie jest jej 
epifenomenem, nie wyłania się z niej, ale raczej jest czymś co nadaje materii 
określenie i konkretny sposób istnienia.

Podobnie rzecz ma się z samoistnością. Stosując określenie samoistności 
nie podkreśla Tomasz jej odrębnego istnienia i egzystowania poza ciałem, ale 

filozofów jest bardzo powszechne, zob. np. P. Liszka, Dusza ludzka: substancja duchowa 
człowieka, Wydawnictwo Tum, Wrocław 2017. Jeszcze bardziej powszechne jest orzekanie 
o duszy jako o bycie przy respektowaniu arystotelesowsko-tomistycznego hylemorfizmu, 
czyli przy założeniu, że dusza ściśle rzecz ujmując bytem samym w sobie nie jest, aczkol-
wiek przy mocnym zaakcentowaniu jej odrębności sugerującej pewną formę niezależności 
quasi-bytowej, zob. np. S. Kowalczyk, Idea duszy w refleksji filozoficznej, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2016; R. Darowski, Filozofia człowieka: zarys problematyki, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2015. Ogólną panoramę różnych denominacji owego pojmowania 
substancjalności i odrębności prezentuje T. Wojciechowski, zob. T. Wojciechowski, 
Zagadnienie substancjalności duszy ludzkiej w ujęciu ewolucyjnym, „Roczniki Filozoficzne”, 
1980, t. 28, nr 3, s. 147-148.

29 Por. D. Turner, Tomasz z Akwinu: portret, tłum. M. Romanek, Wydawnictwo W drodze: 
Instytut Tomistyczny, Poznań – Warszawa 2017, s. 74.

30 Por. ibidem, s. 75.
31 Por. ibidem, s. 78-79.
32 Ibidem, s. 79.
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stwierdza, że owo życie, które jest funkcją duszy znowu nie jest epifenomenem 
ciała, nie jest funkcją lub właściwością ożywionych tkanek. Mówiąc językiem 
Tomasza, ciało nie jest więc warunkiem istnienia duszy, ale jest warunkiem 
jej ujednostkowienia, czyli aktualizacji i indywidualizacji w konkretnym czło-
wieku33. O samoistności duszy (o tym, że może działać ona sama przez się) 
świadczy natomiast fakt, że uczestniczy ona w istnieniu34. Zatem samoistność 
duszy nie świadczy o jej autonomii bytowej, ale świadczy raczej o metafizycz-
nym charakterze istnienia, w którym dusza uczestniczy, a które aktualizuje 
się w materii za jej pośrednictwem. Dusza jest zasadą aktualizacji ciała (jest 
jego aktem) tworząc byt ludzki w taki sposób, że to ona jest zasadą organizacji 
materii w formę bytu ludzkiego, natomiast zasadą jednostkowości duszy, ro-
zumianej jako zasada życia cielesnego (życie konkretnego ciała) jest w takim 
układzie konkretne jednostkowe ciało35.

Reasumując, możemy stwierdzić, że zarówno substancjalność jak i samo-
istność nie świadczą o tym, jakoby dusza mogła istnieć bez ciała na sposób 
ontologicznej podmiotowości. Pojęcia te świadczą o metafizycznym charakterze 
życia i istnienia oraz formy ciała, tzn. że nie są one funkcjami ciała z niego się 
wyłaniającymi, lecz są przydane ciału – są one względem niego nadrzędne. 
W jaki sposób jednak możemy rozumieć duszę, nie pojmując jej jako czegoś 
w rodzaju bytu, posiadającego ontologiczny status podmiotowości?

Relacyjna koncepcja duszy
Zgodnie z powyższymi określeniami duszy ludzkiej, powinniśmy ją z jednej 

strony pojmować jako całkowicie przynależną materii (jest formą ciała), a z dru-
giej jako element iście duchowy, aczkolwiek nie stanowiący o podmiotowości 
(dusza nie jest bytem i nie posiada ontologicznego statusu podmiotowości). 
Innymi słowy dusza jest w człowieku ściśle zjednoczona z ciałem, tak, że w pełni 
można określić ją mianem formy, a ta forma jest tym, co człowieka czyni osobą36.

33 Por. M. Seckler, Zbawienie w historii. Teologia historii w nauce świętego Tomasza z Akwinu, 
tłum. W. Szymona, Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”: Kolegium 
Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, Kraków 2015, s. 176.

34 „Quaecumque autem forma creata per se subsistens ponatur, oportet quod prticipet 
esse: quia etiam ipsa vita, vel quidquid sic diceretur, participat ipsum esse”, por. Tomasz 
z Akwinu, Summa teologiczna: Traktat o człowieku I, 75-89, tłum. S. Swieżawski, Wydaw-
nictwo Antyk, Kęty 1998, nr I, 75, q. 1, a. 5.

35 Por. ibidem, nr I, q. 75, a. 4.
36 Por. J. Ratzinger, Eschatologia – śmierć i życie wieczne, [w:] Zmartwychwstanie i życie 

wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei, tłum. J. Kobienia, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2014, s. 150-151.
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Wydaje się, że tak zdefiniowany charakter duszy może być zachowany rów-
nież przy jej relacyjnym rozumieniu, jakie zaproponował J. Ratzinger37. Dusza 
tak rozumiana jest odniesieniem bytu ludzkiego do Boga i to odniesieniem 
dwukierunkowym. Po pierwsze, jest odniesieniem stwórczym (Bóg określa 
czym/kim jest człowiek) stwarzając go, a to odniesienie jest niezbywalne, ale 
też człowiek jest odniesiony do Boga, czyli poznaje Go, sięga relacji z Nim, 
co stanowi w gruncie rzeczy gwarancję życia wiecznego38. Bóg w ten sposób 
jest tym, który stwarzając człowieka określa jego istotę i istnienie, czyli jest 
autorem ludzkiej tożsamości, a tożsamość ta jest zdefiniowana jako tożsamość 
istoty rozumnej i wolnej, co stanowi o podobieństwie człowieka do Boga. Bóg 
stwarzając człowieka zapoczątkowuje zatem z nim relację, w której nadaje mu 
istnienie istoty podobniej do Niego (formę ciała ludzkiego) oraz urzeczywistnia 
tę relację udzielając człowiekowi istnienia i życia.

Ze względu na charakter owej relacji wydaje się już być zabezpieczona prawda 
o życiu wiecznym. Relacja, której inicjatorem jest Bóg – ze względu na nieodwo-
łalność Jego miłości jest relacją wieczną. Ludzkie istnienie (ludzka bytowość 
i podmiotowość) jest skutkiem tej relacji. Zatem możemy się spodziewać, że 
nawet po zniszczeniu (śmierci) ludzkiego podmiotu, w eschatonie zostanie ona 
dopełniona ze względu na niezbywalność samej relacji. Ponadto owa relacja 
określając człowieka jako istotę rozumną i wolną, świadczy o tym, że człowiek 
jest stworzony jako istota zdolna do relacji, a więc zdolna do odwzajemnie-
nia owej Boskiej miłości, do wejścia w relację z samym Bogiem („podobna” 
do Boga). Sama relacja zaś, z teologicznego punktu widzenia posiada status 
ontologiczny (w Bogu relacje są ontologicznie równe hipostazom, dlatego też 
hipostazy możemy określić jako relacje samoistne39), co oznacza, że elementem 
konstytuującym hipostazę w jej istocie jest właśnie relacja. Należy oczywiście 
pamiętać tutaj o różnicy relacji wewnątrztrynitarnych oraz relacji stwórczej, 
która jest relacją ad extra. Niemniej działanie to (relacja) jest pewnego rodzaju 
przedłużeniem działania ad intra40, które jest wzorem i probierzem działania 
Boga na zewnątrz. Różnica ta sprawia, że skutkiem tej drugiej relacji jest byt, 
który nie posiada natury boskiej, aczkolwiek sama relacja może być dzięki 
tej zależności rozumiana jako pierwiastek duchowy i stworzony (ad extra), 

37 Por. ibidem, s. 150-154.
38 Por. ibidem, s. 152–154.
39 Por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tłum. S. Bełch, Veritas, Londyn 1962, s. I, q. 29, 

a. 4.
40 Por. C. Smuniewski, Wspólnota łaski: charytologiczno-trynitarna eklezjogeneza, Wydaw-

nictwo WAM, Kraków 2013, s. 186.
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chociaż sama w sobie nie posiada statusu podmiotu – podmiotowość ludzka 
jest skutkiem relacji.

Wnioski
Zdefiniowana w ten sposób relacyjna koncepcja duszy, ze względu na cha-

rakter tejże relacji pozwala nam na wyciągnięcie następujących wniosków na 
temat jej natury, które wydają się być zgodne z tradycyjnym jej rozumieniem, 
a która nie prowadzi z konieczności do ujmowania antropologii teologicznej 
w konwencji dualizmu substancji:

1. Relacja owa może być pojmowana jako element nadprzyrodzony, lecz 
stworzony (ad extra).

2. Jest ona elementem określającym człowieka w jego tożsamości, czyli kon-
stytuującym ludzkie „ja”, co czyni ją znaczeniowo równą formie ciała.

3. Gwarantuje ona życie wieczne pomimo śmierci ciała (relacja jest istotowo 
pierwotna względem ludzkiej podmiotowości).

4. Nie posiada statusu podmiotowości, tzn. nie jest bytem ani podstawą pod-
miotowości, aczkolwiek posiada status ontologiczny, który stanowi o określeniu 
człowieka w jego konstytucji psycho-fizycznej. Takie rozumienie duszy sprawia, 
że pozwala ona na pozostawienie pełnej autonomii neuronaukom badającym 
tę właśnie konstytucję. Teologia dopowiada w tym miejscu natomiast, że sama 
ta konstytucja jest ufundowana teologicznie (przez Boga).

5. Dusza tak zdefiniowana jest elementem nadrzędnym względem ciała, przez 
co zgodnie z tradycyjną nauką cieszy się supremacją względem niego (redukuje 
to utożsamienie jej z epifenomenami ciała, które podlegają kompetencjom 
badawczym nauk.

6. Jest elementem określającym człowieka jako istotę podobną do Boga 
i zdolną oraz predysponowaną do nawiązania relacji z Nim.

7. Jest elementem, który jest inny od ciała, lecz w żaden sposób nie uderza 
w jedność osoby (bez tego elementu nie możemy nawet mówić o osobie, gdyż 
z punktu widzenia antropologii teologicznej relacyjność jest konstytutywną 
cechą osoby).

Powyższe wnioski wskazują, jakoby ujęcie relacyjne mogło pozostać jedno-
cześnie niekolizyjne względem kompetencji neuronauk oraz zgodne z tezami 
antropologii teologicznej, a ponadto jest przystające względem tomistycznej 
metafizyki hylemorfizmu, w kluczu której formułowane były tezy Magisterium 
na temat ontologii duszy. To zaś stanowi nie tylko pozytywny prognostyk dia-
logu teologii i nauk, ale wskazuje, że zarówno obawy teologów jak i wnioski 
dyskredytujące pewne tezy teologiczne wyłaniające się z odkryć neuronauk są 
przedwczesne i nieuzasadnione.
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ZNACZENIE OSOBY W TEOLOGII

THE MEANING OF A PERSON IN THEOLOGY

Philosophy and theology were generally of a rhetorical character (the object 
is treated as a thing), even personal beings like man, God - are treated as ob-
jects, which is supposed to convey the objectivity of the approach. The author 
of the article changes this approach by leaving the category of a person and 
taking everything in the aspect of personalism as a system. In the current gen-
eral understanding, a person in the concept of Boethius rather means man as a 
rational nature. Personalism assumes that a person is a subsistence in the way 
of someone in relation to the whole reality or a subsistent substance subsisting 
with a unique self or subsisting as someone in the nature of being. Philosophy 
and theology as systems come not from philosophical principles, but from the 
fact of a person as a central reality. The person is the highest kind of being, 
beyond which there is no higher, that is why God without a person would be 
infinitely lower than man. And every element of reality becomes understand-
able in the relationship between the human person and the divine person.
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niści, scjentyści, neopozytywiści, postmarksiści i skrajni liberałowie są prze-
ciwni prawdzie bezwzględnej, pierwszym zasadom bytu i myślenia i niemal 
wszystkim klasycznym wyższym wartościom w dotychczasowym ujmowaniu, 
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a także często odrzucają pojęcia duszy, osoby i Boga. Na miejsce kierunków 
maksymalistycznych w filozofii przyjmują co najwyżej kierunki minimalistyczne, 
fragmentaryczne i relatywistyczne. Szerzy się ucieczka od ontologii naturalnej 
ku technologicznej i w konsekwencji ku wirtualności. W humanistyce jawi 
się kult chaosu, pesymizm, zwrot ku antywartościom i lęk przed myślą mocną 
i głęboką. Sytuacja w naukach i w filozofii wpływa także coraz mocniej i na 
teologię, i w ogóle na myśl religijną.

Sytuacja poznawcza „osoby”
Ogólna sytuacja filozoficzna i naukowa rzutuje mocno na prawdziwościową 

sytuację bytu i pojęcia osoby. Przede wszystkim rysuje się ostra konfrontacja 
między filozoficznym (metafizycznym) pojmowaniem osoby ludzkiej a nauko-
wym traktowaniem psychiki człowieka, co określa się coraz szerzej jako kogni-
wistykę empiryczną. W ostatnich latach nastąpił ogromny wysyp prac i ujęć tej 
problematyki, że można się zgubić. Mocne i głębokie ujęcie osoby występuje 
nadal w metafizyce klasycznej, głównie arystotelesowsko-tomistycznej.

Osobę charakteryzuje się tam jako samodzielnie istniejącą substancję (metafizycznie 
rozumiany podmiot) o naturze rozumnej (racjonalnej), zdolną do realizacji wyż-
szych funkcji umysłowo-poznawczych, takich jak: tworzenie pojęć i abstrakcyjne 
myślenie, formułowanie sądów, wnioskowanie, zdolność do inteligentnego ujęcia 
pierwszych zasad myśli i bytu, racjonalne podejmowanie decyzji czy (duchowa) 
miłość1.

Tymczasem kogniwistyka naukowa wiąże po prostu wysokie funkcje naukowe 
z samym mózgiem, ze strukturami mózgopodobnymi i robotyką kognitywną. 
I tu jest problem. Kognitywiści naukowi zarzucają filozofom, że zbyt dużo chcą 
wyczytywać ze zjawisk empirycznych, a filozofowie zarzucają kognitywistom 
empirycznym i czysto zjawiskowym, że są słabi i ograniczeni intelektualnie. 
Przy tym niektórzy filozofowie tworzą definicje osoby niedorzeczne, z kolei 
kognitywiści posługują się pojęciami filozoficznymi, a biorą je za empiryczne. 
Jedni chcą tylko pewnej rewizji klasycznych pojęć jak: umysł, świadomość, jaźń, 
wolna wola i właśnie osoba (np. R. Poczobut), inni chcą te pojęcia w ogóle 
odrzucić. A wreszcie nie brak i takich, którzy po prostu uważają, że w rzędzie 
Naczelnych (małpiatki, małpy, hominidzi) człowiek nie jest wyjątkiem, jeśli 
chodzi o budowę i funkcje organizmu, a także o strukturę umysłu, zdolności 
poznawcze, procesy myślowe, komunikację wzajemną, pamięć, wytwarzanie 
narzędzi i planowanie przyszłości2. 

1 R. Poczobut, Kategoria osoby w kontekście kogniwistyki, „Ethos” 20(2016) nr 4, s. 133-151. 
2 Por. M. Trojan, Na tropie zwierzęcego umysłu, Warszawa 2013.
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Nie należy jednak rezygnować z żadnej z dwu dróg poznania i ich wyniki 
należy uniesprzeczniać. Pierre Teilhard de Chardin (+1955) ciekawie przypi-
sywał naczelnym, a nawet i innym ssakom „świadomość prostą” (la conscience 
simple), a człowiekowi „świadomość refleksyjną” (la conscience réfléchie), która 
w ewolucji jest już mutacją duchową, a następnie przybiera postać „współ-re-
fleksji” społecznej (la conscience co-réfléchie). Uważam, że owe, wymienione 
zjawiska psychiczne nie są strukturami osoby, ale raczej tylko jej funkcjami, 
związanymi z organizmem materialnym. Osoba zaś jest w swej istocie misterium 
metafizycznym i ontycznym ostatecznym podmiotem. Nie wolno np. świado-
mości uważać za strukturę osoby, bo człowiek, który na pewien czas stracił 
świadomość przestawałby także być osobą.

„Definicja” osoby
Ścisłej definicji osoby nie ma, bo nie ma rodzaju, jest bytem prapierwotnym, 

najwyższym z możliwych, natomiast jest jej opisanie. W językach biblijnych 
określano ją przez jej wyraz na twarzy, mianowicie przez „oblicze”. Szeroko 
rozpowszechniona do dziś filozoficzna, typu arystotelesowskiego, definicja 
Anicjusza Manliusza Boethiusa (+ok. 524): Persona est naturae rationalis (vel 
rationabilis) individua substantia („Osoba jest indywidualną substancją natury 
rozumnej”) – to raczej – według mnie – stare określenie człowieka: dzoon logi-
kon, animal rationale, które nie ma niepowtarzalności każdej jednostki. Dlatego 
zaproponowałem określenie: Ego subsistens in natura rerum („Ja” subsystujące 
w łonie rzeczywistości) lub aliquis subsistens in natura rerum (subsystujący w łonie 
rzeczywistości jako „ktoś”). Jest to zatem substancja, czyli bytowość wyodrębnio-
na, ale subsystentna, tzn. w sobie, lecz z prymatem istnienia, co podkreślało 
średniowiecze, na czele ze św. Tomaszem. A indywidualności nie oddaje w pełni 
jednostkowość, bo jednostki danego gatunku są zawsze takie same, natomiast 
niepowtarzalność absolutną daje dopiero na dobre odkryte w nowożytności, 
metafizyczne „Ja”, które zwiera ciało i duszę w jedyną imienną i niepowtarzalną 
istotę osobową. In natura rerum oznacza, że osoba nie jest abstrakcją i czystą 
osobnością, lecz ma związek z całą rzeczywistością.

Wielu filozofów i teologów kończy swoje rozważania na przedstawieniu 
pojęcia osoby. Nazywa się ich personalistami, ale w całości niesłusznie, bo oni 
uczą tylko, że człowiek jest osobą, a w sensie systemowym mogą być tomistami 
egzystencjalistami, czy nawet neomarksistami. Raczej więc tylko uprawiają per-
sonologię. Przy czym dziś wielu nie przyjmuje realnej bytowości osoby, widząc 
osobę tylko jako ideę, abstrakcję, stan, funkcję psychoorganiczną itp. I dlatego 
trzeba nam dowodzić bytowego istnienia osoby, co mieści się w terminie „sub-
systencji”, czyli realnej samoistności i oznacza coś więcej niż „dusza”, którą 
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to liczni tomiści utożsamiają z osobą. Wielu też naszych uczonych krępuje się 
dowodzić realnego istnienia duszy i osoby, obawiając się opinii, że są zacofa-
ni. Tymczasem podstawowe prawdy muszą być ciągle głoszone i dowodzone. 
Trzeba choćby przypomnieć, że nasz wybitny filozof, Roman Ingarden dowodził 
w trzech tomach, że świat naprawdę istnieje3. W każdym razie personalizm jako 
system musi być realistyczny, czyli musi w swej całej wizji świata wychodzić 
z bytowej realności osoby.

Nauki na Zachodzie ponad 2 tysiące lat traktowały o rzeczywistości jako 
o rzeczach, przedmiotach i anonimowej bytowości, nawet i na człowieka i na 
samego Boga patrzono w zasadzie pod kątem reistycznym, przedmiotowym 
i mówiono, że nauki mogą być „obiektywne”, tylko wtedy, gdy traktują o rze-
czach. Wyjątek stanowiły niektóre działy teologii chrześcijańskiej np. mistyka. 
A naukowy system personalizmu rozciąga się także na cały świat „subiektywny”, 
podmiotowy, na całą głębię świata osoby i na całą długość promienia działań 
osoby, łącznie z dzisiejszym światem społecznym i technologicznym. W rezul-
tacie personalizm wiąże świat rzeczy i świat subiektywny w jedną integralną 
całość. „Ja” ludzkie jest w relacji do całej rzeczywistości, a więc personalizm 
musi być też uniwersalny.

Przy czym polski termin „osoba” nie łączył się, przynajmniej w początkach, 
z „osobnością”, lecz raczej wywodził się z indoeuropejskiego „se”, po polsku 
gwarowe „se”, „sobie”, „się”, „w sobie”, co oznaczało raczej wnętrze człowieka, 
„jaźń”, czynności zwrotne.

A wreszcie osoba ma przedziwne odniesienia do całej rzeczywistości pozaper-
sonalnej. Nie sposób aż tego opisać. Jest ona concretum universale i universale 
concretum, czyli konkretem zuniwersalizowanym wobec wszechbytu i jednocze-
śnie uniwersalnością świata skonkretyzowaną do jednego świata osobowego. 
Jest bytem najdoskonalszym, centrum wszechbytu, jest paradygmatem rzeczy-
wistości w ogóle i poznania. Poznany świat przez osobę dodaje mu jakiś aspekt 
realności (św. Tomasz z Akwinu). Jest najwyższym sensem świata i chroni świat 
materialny przed anonimowością i bezimiennością. Jest na ziemi twórczynią 
prawdy, dobra, piękna, miłości, mądrości, wolności, sprawiedliwości. Buduje 
nowe światy według swoich zamysłów. Żyjąc w Osobie Chrystusa jest reka-
pitulacją i streszczeniem całej historii ziemskiej i zbawczej (KDK 38). Osoba 
pokonuje triumfalnie nicość z pomocą Osób Boskich.

Trzeba zatem powiedzieć, że osoba nie jest tylko teatralną rolą człowieka na 
świecie, ani zresztą jakimś prostym składakiem ciała, psychiki i duszy, lecz ma 
bytowość najbardziej realistyczną, najwyższego rodzaju i stanowi największe 
misterium.

3 Spór o istnienie świata, 3 tomy, Kraków – Warszawa 1947-1948, 1981. 
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Teologia personalistyczna
Czy zatem teologia katolicka była od zawsze – można powiedzieć – persona-

listyczna? Absolutnie tak! Tylko, że w ujęciach systemowych, przyjmujących 
klasyczne greckie rozumienie nauki raczej reistyczne, rzeczywistości osobowej 
formalnie nie rozwijano. Kiedy zaś świat osoby weźmie się za punkt wyjścia dla 
konstruowania całej teologii oraz całego systemu, to znaczenie kategorii osoby 
okazuje się niezwykle twórcze i dopełniające teologię klasyczną.

Po prostu bez osoby nie byłoby ani Boga, ani religii. I bez zdeklarowanej 
kategorii osobowej, czy to pojęciowo i świadomie, czy choćby implicite nie ma 
chrześcijańskiej teologii. Oto niektórzy pseudouczeni powiadają, że Bóg jest 
bezosobowy. Tymczasem, gdyby tak było, to Bóg byłby czymś nieskończenie 
niższym niż człowiek jako osoba. Bóg byłby rzeczą, a osoba jest najdoskonalszym 
bytem z możliwych, zresztą czegoś doskonalszego istotowo nie można sobie 
nawet wymyślić, jest natomiast tylko ontyczna hierarchia osób: człowiek, 
anioł, Bóg.

W wielkich religiach świata istotną rolę odgrywało pojmowanie Boga: po-
liteizm, henoteizm, monoteizm. Dlaczego Opatrzność dopuściła cały proces 
kształtowania się tych obrazów i ujęć? Otóż Bóg pojmowany jako jeden jedyny, 
a osobowy, byłby według ludzkich pojęć absolutnym egoistą: żyłby tylko sobą, 
myślałby tylko siebie, jak uczył Arystoteles, kochałby tylko siebie i mówiłby 
tylko do siebie i nie mógłby być stwórcą świata. Według politeistów bogów 
osobowych jest wiele, to słuszne, bo osoba boska nie może być solipsystyczna, 
lecz społeczna, ale wielość rozbija ich boskość, a na pierwsze miejsce wysuwa 
świat bezosobowy. Toteż po tysiącleciach w niektórych wielkich religiach 
zaczęły się pojawiać obrazy jednoczące: bądź, to w postaci henoteizmu (na 
początku i w Izraelu), bądź w postaci „trójc” wielkich bogów. W rezultacie 
można wnosić, że Opatrzność przygotowywała ludzkość na przyjęcie Objawienia 
Chrystusowego, że jest Jeden Bóg w Trzech Osobach. I w Trójcy każda osoba jest 
osobą dzięki pełnemu odniesieniu do dwu innych. I razem tworzą niewypowiedziany 
Byt osobowy. Oczywiście osoba w Bogu jest nieporównywalna do osoby ludzkiej.

Ale idźmy dalej! Bóg Trójmiłosny ma miłość rozlewną, nie chce być Bożą Trójmi-
łością tylko dla siebie. Postanowił powołać do istnienia istoty, które obdaruje 
miłosnym darem obrazu i podobieństwa swojej osoby. Mamy zatem obraz i podo-
bieństwo Boże nie tylko w rozumie, woli, twórczości, postawie, lecz pełne i najgłębsze: 
w osobie. Z kolei nie mógł zaistnieć, stworzony, czy powołany do Boga tylko jeden 
człowiek – niektóre religie przyjmowały na początku człowieka „megantropa” (np. 
mazdaizm, wedyzm, manicheizm) – bo byłby także potworem i samotnikiem. Czło-
wiek został powołany jako osoba, tzn. w koniecznej korelacji do Stwórcy i do 
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innych osób4. Ludzkość zaistniała zatem na wzór trynitarny: ojciec, matka, 
dziecko, i to nie tylko biologicznie, jak w świecie zwierzęcym, lecz osobowo. 
W konsekwencji i człowiek religijny nie może być absolutnym samotnikiem, 
lecz musi tworzyć społeczność, Kościół, społeczne Ciało Chrystusa, i to znów 
na wzór osobowy, bo jak uczył św. Augustyn – Kościół jest nie tyle instytucją, 
co raczej pewnego rodzaju osobą społeczną5.

I istotną strukturę osoby ludzkiej stanowi jej konieczna i spełniająca ją relacja 
do Osób Boskich. A dla człowieka realizuje się w łonie medialnego charak-
teru rzeczywistości stworzonej, subosobowej. Można powiedzieć, że świat jest 
stworzonym, przebogatym dwubiegunowym językiem między Osobami Boskimi 
a ludzkimi. Bóg mówi do osoby ludzkiej istnieniem, darem bytu, rzeczami, 
dziejami, naturą, wszechświatem, najbardziej personalistycznie słowem szcze-
gólnej miłości, która daje wieczność, a mianowicie objawieniem historycznym. 
Człowiek jako osoba musi ten język miłości świadomie i też z miłością przyj-
mować, odczytywać i językiem osobowym odpowiadać. Dzięki temu świat nie 
jest anonimowy i bezsensowny. Osoby nadają mu sens i imię. Cała ludzkość od 
początku odczytywała świat antropicznie, a nawet personalistycznie. Cały sens 
świata jest w perspektywie osobowej: mógł zaistnieć tylko dzięki osobie – Bożej 
i tylko dla osób, w których się spełnia. Bowiem tylko osoba może pokonać ni-
cość na zawsze. Toteż nawet w ujęciu jak najbardziej naturalnym osoba ma coś 
z semantyki religijnej. Może więc i trochę słusznie ateiści tak stronią od słowa 
„osoba”. Konsekwentny ateista godzi bowiem w osobę Boga, ale także w osobę 
człowieka i w całą rzeczywistość, która jest w relacji ku-osobowej. Osoba zaś 
człowieka jako sama w sobie przygodna istotnie dąży cała do spełnienia się 
w Osobie, w Osobach Bożych.

W temacie wiązania świata i rzeczy z osobą bardzo ciekawa jest dawna nauka 
wielkich religii; że mianowicie powstają one przez słowo osoby, przez nadanie 
im imienia przez Boga lub też człowieka. Oto w słynnym poemacie kreacjoni-
stycznym babilońskim z II tys. przed Chr. Enuma elisz czytamy:

Enuma elisz la naba szamamu...
Gdy w górze niebo nie zostało (jeszcze) nazwane,
poniżej ziemia nie miała swego imienia...
Nikt nie został nazwany ani nie wyznaczono mu losów – 
wówczas bogowie zostali stworzeni (między wodami)6.

4 Por. M. Jędraszewski, Wobec innego, Poznań 1990. 
5 Np. Epistula 140, 18 PL. PL 33,545.
6 K. Łyczkowska, Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981, s.198.
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A także na staroegipskim Pomniku teologii memfickiej z tej samej epoki 
zapisano, że bóg Ptah stworzył świat i człowieka słowem: „Gdy Ptah stworzył 
wszystkie rzeczy i słowa boże (hieroglify), był bardzo zadowolony”7.

Również w odległych Chinach w VI w. przed Chr. Laozi (Lao-tse) w swoim 
dziele Daodejing (wym. Daodedźing) pisał:

Droga, która może być nazwana, nie jest trwałą drogą,
Imię, które może być przydane, nie jest trwałym imieniem.
Bezimienność była początkiem nieba i ziemi,
Nazywanie dopiero było matką stworzeń8.

A nie trzeba nam przypominać Księgi Rodzaju: „Bóg rzekł: niechaj stanie 
się światłość…I nazwał Bóg światłość dniem” (Rdz 1,3.5). „Przyprowadził Bóg 
(wszystkie istoty żywe) do człowieka, aby dowiedzieć się, jak on je nazwie. 
I wszystkie żyjące istoty miały się tak nazywać, jak on je nazwał. Człowiek nadał 
nazwę wszelkiemu bydłu, wszelkim ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom” 
(Rdz 2,19-20).

I wreszcie: 
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo (...)
wszystko przez Nie się stało (J 1,1-3).

I tak rzeczywistość nie jest bezimienna lub bezsensowna, bo wszytko stwarza 
osoba.

Wymiar moralny
Jest jeszcze jeden element istotny w osobie, który jest pomijany w jej de-

finicjach, a mianowicie: struktura moralna. Moralność nie jest tylko jakąś 
przypadłością, zachowaniem zewnętrznej konwencji, czy też tylko jakąś cechą 
działań. Jest to władza samokształtowania i stanowienia o sobie w zakresie du-
chowej istotności. Ma więc charakter ontyczny. Dlatego duszę i osobę posiada 
już embrion, ale dla moralności musi w stanie świadomości podjąć istotną 
decyzję samaookreślenia się wobec Boga. Taka decyzja jest nieunikniona dla 
bycia osobą spełnioną ostatecznie. I tak personalizm tłumaczy podział duchów 
na dobrych i złych. Duchy dobre uznały Boga i odwzajemniły Mu miłość, 
która spełniła ich osoby, duchy złe odrzuciły miłość Boga i sprzeciwiły się 
Jego świętości. Dlatego duchy złe pozostały ontycznie osobami, ale z powodu 
niespełnienia się finalnego stały się moralnymi antyosobami. Z kolei człowiek, 
7 H. A. Schlögl, Starożytny Egipt, Warszawa 2009, s. 30.
8 Daodejing, 1,5.
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Adam i Ewa, zostali postawieni przed taką samą próbą personalności. I oni 
próbę tę przegrali, lecz – jak pisał Orygenes – jako byty ziemskie nie wydali 
decyzji raz na zawsze, ich życie osobowe, i moralne, tylko osłabło, ale zacho-
wali możność nawracania się i szukania dróg powracania do Boga. Jak jednak 
fundamentalna decyzja moralna jest dla każdej istoty osobowej konieczna, 
pokazuje fakt, że i sam Jezus Chrystus w swym człowieczeństwie postanowił 
przejść na początku swej działalności publicznej przez kuszenie Złego (Mk 
1,12-13; Mt 4,1-11; Łk 4,l-13). Nie ma też wątpliwości, że istnieje zbawienie 
dzieci zmarłych bądź w stanie embrionalnym, bądź nieco później bez osiągnięcia 
pełnej rozumności czy świadomości, ale żadne zbawienie nie jest mechaniczne 
i bezosobowe, dlatego w inicjacji do nieba zapewne otrzymają warunki, żeby 
mogły powiedzieć Chrystusowi, że Go miłują, dobrowolnie i z radością. Bo nie 
ma żadnej miłości, nawet do Boga, z przymusu. Osoba ludzka w swej istocie 
musi być wolna moralnie. Zniewolona całkowicie z zewnątrz nie jest osobą. 
A wreszcie jak istotną komponentą osoby jest moralność, świadczy Sobór 
Watykański II, który uczy, że zbawią się nawet niewierzący, jeśli „bez własnej 
winy w ogóle nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a usiłują, nie bez 
łaski Bożej, prowadzić uczciwe życie” (Lumen gentium, 16).

Osoba ludzka powołana do istnienia w świecie materialnym w pewien mi-
steryjny sposób transcenduje ten świat już w swojej strukturze i działaniu i żyje, 
choćby nieraz nieuświadomioną, nostalgią za Osobami Bożymi.

Józef Maria Hoene-Wroński (+ 9.VIII.1853), wielki mesjanista polski z XIX 
wieku na krótko przed śmiercią wyszeptał: „Boże Wszechmocny!... A ja miałem 
tyle jeszcze do powiedzenia!”. Tak jest chyba też z każdym teologiem.

Słowa kluczowe: osoba, sfery osoby, dusza, osoba społeczna, personalizm.
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PROBLEM OSOBY

THE PROBLEM OF THE PERSON

This article presents what has been good and successful and what has been 
misleading and detrimental thus far in debates about the person. If the mean-
ing of the term “person” does not aim to help form the personal and social life 
of individuals, then it ceases to be useful. This article aims to show, therefore, 
that, if the definition of the word “person” does not help individuals interpret 
events and situations, then the term itself becomes an incomprehensible hin-
drance and burden. Man can understand himself in Jesus Christ, and he finds 
the ultimate meaning of his life in God, meaning in and through Jesus Christ. 

Key words: person, nature, world, man, God.

Wypracowanie słowa „osoba” do określenia specyfiki istnienia Boga, aniołów 
i człowieka dało ludziom klucz do rozumienia tych rzeczywistości, a jedno-
cześnie zapoczątkowało proces stawiania coraz to nowych pytań i wysuwania 
nowych ujęć. A ponieważ dokonało się to w chrześcijaństwie, pytania koncen-
trują się nie tylko wokół struktury myślenia i sposobów ujawniania myśli, ale 
także udziału religii w prowadzeniu tych poszukiwań. Chociaż religijność jest 
podstawową potrzebą człowieka i są różne religie, to jednak tu skupiamy uwagę 
na chrześcijaństwie i Starym Testamencie. Okoliczności bowiem, w których 
wypracowano pojęcie osoby mają wpływ na jego zakres treściowy1.
1 „Człowiek nie żyje w świecie jedynie fizycznym, żyje także w świecie symbolicznym. Czę-

ściami składowymi tego świata są: język, mit, sztuka i religia”, E. Cassirer, Esej o człowieku, 
Warszawa 1977, s. 80. 
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Wydarzenie
Religia chrześcijańska zaistniała jako wydarzenie Jezusa Chrystusa, po-

przedzone wydarzeniami Starego Testamentu. Księgi biblijne są zapisem pod 
natchnieniem tego, co Bóg czynił w historii, a jednocześnie przekazem prawdy 
i wskazań dotyczących życia ludzkiego. Idea Boga sama w sobie wyprzedza 
doświadczenie ludzkie i nie daje się sprowadzić do okoliczności, w których się 
pojawiła ani do wytworu ludzkiego umysłu. „Idea Boga nie daje się wyjaśnić 
ani jako idea złudzenia, które doskonale przeniknęło w jej przyczyny, ani jako 
idea skonstruowana przez umysł”2. Biblia nie zajmuje się pochodzeniem idei 
Boga. Przyjmuje ją jako Byt znaczący dla człowieka. Nie jest ani katalogiem 
wydarzeń ani słownikiem pojęć ogólnych.

W następstwie tego Biblia objawia obraz Boga i związany z Nim obraz 
człowieka, co jest warunkiem koniecznym do urobienia pojęcia osoby. Filozof 
mówi o Bogu z dystansu, jako o nieobecnym, lub będącym gdzieś w pozaświa-
tach. „Dla proroków Bóg był oszałamiająco rzeczywisty i porażająco obecny. 
Jego atrybuty były dążeniami, wyzwaniami, przykazaniami, a nie bezczasowymi 
pojęciami wyabstrahowanymi z Jego Istoty”3.

Największym wydarzeniem historycznym stał się Jezus Chrystus. Nie tylko 
objawił On w sposób dotąd niespotykany Boga, lecz nadto niewyobrażalnie 
przybliżył Go do człowieka. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” 
(J 1,14). Bóg, na którego obraz i podobieństwo został stworzony człowiek, 
zaczął uczestniczyć w rzeczywistości obrazu. Boskie pathos, o którym pisali 
starotestamentalni prorocy przybrało ludzkie kształty. Poszerzyły się możliwości 
do mówienia o Bogu przez „antropomorfizm” i „antropopatyzm”. 

Wkroczenie Boga w historię nie jest wydarzeniem jednorazowym. Bóg jest 
Panem historii, a nie tylko samowystarczalnym Bytem, który nie interesuje się 
człowiekiem. Sprzeciwiali się takiej idei Boga przedstawiciele religii ościen-
nych, filozofowie greccy, a potem gnostycy. Seneka sformułował tezę: Deus 
iussit, semper paret4. Celsus uważał za absurd naukę chrześcijan, że Bóg wśród 
nich zamieszkał5. Naukę o Bogu nieinteresującym się światem głosił Marcjan6. 
Wróciła ona współcześnie w poglądach deistów i wielu postmodernistów.

Biblijna nauka o chrześcijaństwie jako wydarzeniu zawiera skarbiec czynni-
ków komplementarnych o rzeczywistości osoby. Samego terminu jednak nie 
2 H de Lubac, Na drogach bożych, Paris 1970, s. 23.
3 A. J. Heschel, Prorocy, Kraków 2014, s. 376. Podobnie na ten temat pisze: J. Sadzik, 

W psalmach, [w:] Psalmy, tłum. Cz. Miłosz, Kraków 1998, s. 10-15. 
4 Zob. L. Szestow, Ateny i Jerozolima, Kraków 1993, s. 101-116.
5 Orygenes, Przeciw Celsusowi, Warszawa 1986.
6 Patrologia, t. 1, Casale Monferrato 1980, s. 236-240.
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podaje. Stało się to później. Ważnym natomiast jest dziś traktowanie wyda-
rzenia jako metody nauczania i uczenia się, a także rozumienia samego siebie.

Kiedy ograniczamy się do przekazywania innym utartych pojęć religijnych, 
nasza wiara nie znajduje dla siebie uzasadnienia i staje się raczej ciężarem niż 
siłą. Brakuje w niej odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Gdy natomiast wkra-
czamy w konkretną sytuację, znalezienie odpowiedzi na pytania o sens życia 
staje się koniecznością. Myślenie sytuacyjne wymaga od nas doświadczenia 
wewnętrznego. Mówienie o Bogu utartymi pojęciami wzbogaca treść wiary, 
samej wiary jednak nie czyni żywą. Boskie pathos zostaje przysypane ogólnymi 
słowami i nie jest w stanie poruszyć ludzkiego wnętrza (A. Heschel). 

Ważnym przy tym jest, aby przekaz Biblii nie był dla nas tylko wspominaniem. 
Winna to być pamięć uobecniająca. Jezus Chrystus bowiem, wstąpiwszy do 
nieba, nie zostawia ludzi sierotami, lecz pozostał wśród nich jako Emmanuel. 
To, co było widzialne w Chrystusie, przeszło w sakramenty (św. Leon). Wiara 
naocznych świadków – Apostołów wymaga dziś pouczenia. Dzięki temu wspo-
minanie wielkich dzieł, które Pan uczynił jest realną kontynuacją wydarzeń 
zbawczych. Skuteczność tego przekazu zależy oczywiście od łaski. W historii 
jednak to konkretni ludzie ujawniali działanie łaski, święci w każdym czasie, 
a współcześnie także inni, np. Fulton Sheen, Luigi Giussani i Robert Barron.

Nazwa
Wydarzenia religijne mają swój język. Jest to na ogół język konkretu, nieko-

niecznie artykułowane słowo. Chrześcijanie obficie czerpali z przekazu proro-
ków, a najbardziej z Jezusa Chrystusa. On będąc prawdziwym Bogiem i człowie-
kiem, pozwalał uczniom żyć na styku tego, co ludzkie i Boskie. Przechodzenie 
od rzeczywistości ludzkiej do Boskiej nie było łatwe. Niektórzy nawet mówili: 
„Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać?” (J 6,60). Żydom wydawało się, 
że Jezus będąc człowiekiem, czyni siebie Bogiem, co uważano za największe 
bluźnierstwo. Chciano Go za to kamienować, aż wreszcie Go ukrzyżowano. 

Jezus Chrystus, będąc wydarzeniem religijnym korzystał z nauczania pro-
roków i posługiwał się własną metodą: głosił Ewangelię i wyjaśniał ją przez 
przypowieści i porównania, korygował błędy, domagał się wiary od słuchaczy. 
Wiary nie przeciwstawiał rozumowi, ale też nie pozwolił, by rozum dominował 
nad wiarą. Miała to być wiara rozumna: logiken latreian hymon (Rz 12,1).

W zapisie nauczania Jezusa znajduje się wiele słów, które potem wchodziły 
w treść pojęcia osoby: ojciec, matka, siostra, brat, wróg, przyjaciel, bliźni, 
oblubieniec, miłość, złość. Niektóre z nich określały pathos Boga i człowieka. 
Trudności pojawiły się ze strony atakujących chrześcijaństwo. Prym wiedli 
gnostycy. Z ich nauczaniem polemizuje św. Jan: „nie dowierzajcie każdemu 
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duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga” (1 J 4,1). Nie był to jeszcze język 
filozoficzny. Z filozofii wzięto słowo ousia, by stwierdzić, że Jezus Chrystus jest 
homoousios w relacji do Boga Ojca. Jest rzeczą charakterystyczną, że ojcowie 
Kościoła rzymsko-katolickiego przekładali grecką ousia przez substantia, a nie 
essentia. Słowo substantia znalazło u nich dwojakie zastosowanie. Jeszcze przed 
Soborem Nicejskim (325 r.) wytworzyła się w chrześcijaństwie literatura 
apologijna. Posługiwała się ona głównie językiem parenetycznym. Chodziło 
o odparcie ataku i wykazanie nieprawdy przeciwnikowi. Nie stroniono w tym 
od inwektywy. Ponieważ jednak wśród atakujących, wielu powoływało się na 
filozofię grecką, zaszła potrzeba sięgnięcia do tego języka. Zwrot ku filozofii 
pogańskiej, greckiej, by wyjaśnić naukę chrześcijańską przybliżał prawdy wiary 
do myślenia filozoficznego, ale jednocześnie je usztywniał i w pewnym sensie 
oddalał Boga od człowieka wierzącego. I tak jest do dzisiaj. Gdy językiem 
filozofii mówimy o Bogu, traktujemy Go jako przedmiot naszych poszukiwań. 
Zapominamy o tym, że On zawsze jest przy nas i swoją łaską pozwala mówić 
o sobie jako Bogu żywym. 

W takiej atmosferze Ojcowie Soborów Efeskiego (430-433) i Chalcedoń-
skiego (451) posłużyli się greckimi terminami hypostasis i prosopon, przekładali 
ją na łacinę przez substantia i persona. Hypostasis w języku greckim miała wiele 
znaczeń: podstawa, założenie, mniemanie, przeświadczenie7. Arystoteles użył 
słowa hypostasis, aby przeciwstawić go akcydensom. Oznaczało ono u niego 
byt istniejący w sobie i będący podstawą dla tkwiących w nim przypadłości. Tę 
treść zawiera łacińska substantia i polskie słowo „podmiot”. 

Kolejnym słowem było prosopon. Posługiwano się nim w świecie teatru. 
Oznaczało ono maskę, którą zakładał na twarz aktor, grający rolę w sztuce. 
W języku staro-cerkiewno-słowiańskim prosopon przekłada się przez lico – 
twarz. W dyskusji przedchalcedońskiej patriarcha Flawian używał hypostasis, 
papież Leon Wielki posługiwał się terminem persona. W wyznaniu Soboru 
Chalcedońskiego dwa te słowa wymienione są razem, co by oznaczało dopeł-
nienie się ich znaczeń8. 

Chalcedońska formuła wiary nadto zawiera słowo physis – „natura”. Było 
ono konieczne do dogmatu chrystologicznego. Jest ono potrzebne i dzisiaj 
do rozumienia osoby. Pierwotnie physis oznaczała nawierzchnię (humus) 
przykrywający twardy grunt. Potem jednak, najogólniej mówiąc przez naturę 
rozumiano źródło i zasadę działania9. Czasownikowo natura pochodzi od 

7 R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski, Warszawa 1995, s. 630. 
8 Eis on prosopon kai myiau hypostasiu syntrechauses. Dokumenty soborów powszechnych, t. 1, 

Kraków 2002, s. 222. 
9 M. Krąpiec, Natura, Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, Lublin 2006, s. 524-530. 
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nascor – nasci – natus sum i zawiera w sobie idee życia. W języku rosyjskim jej 
odpowiednikiem jest priroda. 

Przyjęte słownictwo wytyczyło drogę do dalszych poszukiwań rozumienia 
osoby. Doprowadziły one do tego, że osoba stała się pojęciem statycznym 
i utraciło swoją dynamikę. Wypadło ono z chrześcijaństwa jako wydarzenia 
i znalazło się w okowach filozoficznych dywagacji. 

Boecjuszowa definicja osoby
Tworzenie definicji wynika z potrzeby poznawania zwłaszcza siebie. Dawali 

temu wyraz filozofowie starożytni, także Platon i Arystoteles10. Boecjuszowa 
definicja osoby, uznawana powszechnie za wzór, pociąga za sobą mnóstwo teorii, 
które jednak problemu nie rozwiązywały11. Boecjusz pochodził z rodu Aniciu-
sów, studiował w Akademii Platońskiej, żył na dworze Teodoryka – Gota. Na 
jego oczach rozpadało się Cesarstwo Rzymskie. Zajmowali je barbarzyńcy, którzy 
zamieszkali w domu, którego sami nie budowali. Boecjusz był chrześcijaninem, 
lecz gdy znalazł się w bliskości śmierci, pocieszenia szukał nie w Ewangelii, 
lecz w filozofii. Był znakomitym translatorem tekstów filozoficznych. Z Biblii 
czerpał tematy, lecz wyjaśniał je filozoficznie. Nie znał proroków i nie rozumiał 
religii jako wydarzenia. Znakomity filozof był jednocześnie słabym teologiem12. 

Jego definicja osoby miała być odpowiedzią na błędy monofizytyzmu i ne-
storianizmu. Brzmiała ona persona – racionalis naturae individua substantia. 
Spełniała właściwie tylko jeden wymóg – była krótka i zwięzła. Jeżeli jednak 
przyjmiemy, że definitio fit per quanns proprium et differentiam specificam, definicja 
boecjuszowa pozostawia wiele do życzenia. Nie wiadomo bowiem, o jaką osobę 
Boecjuszowi chodzi: człowieka, anioła czy Boga? Nadto, w jakiej relacji osoba 
pozostaje do otaczającej ją rzeczywistości. Pozostając w obrębie problematyki 
bytu jako bytu, definicja Boecjusza jako tako wystarcza, natomiast na inne 
związane z osobą pytania, nie daje odpowiedzi.

Boecjusz grecką hypostasis przełożył na łacinę substantia. Terminy te są 
bliskoznaczne, lecz nie identyczne. Nadto posłużył się łacińskim terminem 
natura, będącym odpowiednikiem greckiej physis. Słowo to w języku greckim 
miało wiele znaczeń, a potem stało się nosicielem wielu herezji. 

Średniowieczni komentatorzy Boecjusza swoją uwagę skoncentrowali 
na słowie substantia. Tworzyli różne jego odpowiedniki. Duns Szkot swoje 

10 S. Kamiński, Detimeia, PEF, t.2, s. 521-523. 
11 M. Gogacz, Wokół problemu osoby, Warszawa 1974. 
12 J. Pieper, Scholastyka, Warszawa 1963, s. 20-38. 
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rozumowanie na ten temat tak wysublimował, że stało się ono niezrozumia-
łe. Odpowiedzią na to była devotio moderna, a potem nauczanie Erazma 
z Rotterdamu. 

Boecjuszowa definicja odwróciła kierunek badań myślicieli chrześcijańskich. 
Przed jej powstaniem dążyli oni do zrozumienia Boga i człowieka. Po jej utwo-
rzeniu, zatrzymali się w miejscu i kręcili się wokół siebie. Eksploatowali filozofię, 
zaniedbywali Biblię13. Ta ostatnia utrzymywała się w kazaniach, katechezach 
i mistycznych medytacjach. 

W oświeceniu przestano się zajmować tą problematyką. Potem natomiast 
odrodziły się różnego rodzaju personalizmy: bostoński, francuski, niemiecki. 
Zachwycano się przeważnie specyfiką ludzkiego bytu jako osoby, ukazywano 
piękno człowieka i uczono, jak ma postępować jako osoba. Francuscy perso-
naliści Emmanuel Mounier i Gabriel Marcel tłumaczyli, że dla osoby istnienie 
oznacza stawanie się przez przezwyciężenie siebie, jej dewizą nie jest sum, lecz 
sursum14.

Personalistą wszech czasów okazał się Jan Paweł II. O osobie mówił w swo-
jej poezji, w kazaniach i traktatach naukowych. Bardzo ważne zwłaszcza są 
dwa jego stwierdzenia: „miłość należy do definicji osoby” i w biologię rodziny 
wpisana jest genealogia osoby15. Stwierdzenia te były kontynuacją nauki So-
boru Watykańskiego II: „człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak 
tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”16. Wziąwszy to pod uwagę, 
definicja Boecjuszowa powinna brzmieć: individua substantia rationalis naturae 
proexistens.

„Istnienie dla” znaczyłoby relację zwrotną do Boga i człowieka. Zastawiałaby 
ona uczonych eksploracją tej definicji od wewnątrz i na zewnątrz. W badaniach 
nie można zapomnieć, że chrześcijaństwo jest wydarzeniem ogarniającym 
Boskie „ja” i ludzkie „ja”.

Osoba w życiu społecznym
Rzeczywistość osoby jest starsza od swojej nazwy. Człowiek od początku 

istnieje jako osoba. Osoba jest właściwością jego bytu. Bez tego nie byłoby 
rodziny i małżeństwa, pokoleń. Uświadamianie i odkrywania jednak tej prawdy 
szło często drogą błędów i wypaczeń. Stąd znalezienie słowa do nazwania tej 

13 Szerzej na ten temat: M. Krąpiec, Osoba, PEF, t.7, s. 874-885.
14 P. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 1964, s. 77
15 List do rodzin, 8. Wcześniej o tym pisałem w: Małżeństwo i rodzima w zamyśle Bożym, 

Warszawa 2009, s. 76-87.
16 KDK, 24.
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rzeczywistości było dużym osiągnięciem. Pomogło ono sformułować dogmat 
chrystologiczny i trynitarny, a także lepiej rozumieć człowieka. Dzięki słowu 
„osoba”, człowiek ma możność wkraczania w głąb, do własnej tajemnicy.

Jeszcze więcej w tym względzie uczynił Boecjusz. Sformułowana przez niego 
definicja osoby, otworzyła drzwi do dalszych poszukiwań. Szkoda tylko, że przez 
całe średniowiecze debatowano o użytych w definicji słowach, a samą rzeczy-
wistość człowieka traktowano jakby odrębnie. Stąd też ostatecznie człowiek 
pozostawał istotą nieznaną.

Kres temu debatowaniu położono w epoce oświecenia w przekonania jest one 
bezużyteczne. W następstwie pojawiło się wiele poglądów błędnych. Wymienia 
je encyklopedycznie M. Krąpiec17. Nastąpił przechył w kierunku naturalizmu, 
materializmu. Kwestionowano rozumność i wolność. Idea człowieka została 
zacieśniona do tego, co jest przyrodniczo wykazywalne. Tworzona demokracja 
budowana była na piasku. Wolność indywidualna niszczyła wolność społeczną, 
a chęci osobiste wykraczały poza to, co było dotąd dopuszczalne.

Słowo „osoba” nie wyszło dziś z użycia. Istnieje grupa badaczy, którzy dalej 
zgłębiają pojęcie osoby i budują na niej personalizm. W języku potocznym, 
jednak osoba stała się jednostką. Zatrzymała właściwość cyfry, a straciła kate-
gorię jakości. Pojęcie to nadto oderwano od rzeczywistości Boga, co stało się 
największym przestępstwem. Głosi się, że osobę można zabijać i dokonywać na 
niej eksperymentów tak, jak czyni się to na zwierzętach. Prymat osoby w takiej 
ideologii przestał istnieć.

Wielu ludzi dziś neguje istnienie Boga i postępuje tak, jakby Boga nie było. 
Żyją złudzeniem, iż przez to osiągną wolność i dowartościują samych siebie. Do-
świadczenie wszakże pokazuje, iż jest to tragiczna pomyłka. Tego rodzaju błędy 
w przeszłości zwycięsko zwalczano. Dziś jednak wielu ludzi na to zobojętniało. 
Rodzi się pytanie, czy ludzie nie prowadzą świata do kosmicznej katastrofy?

Nasz świat często jest zagubiony jak zagubiony był młody Augustyn. Żarliwie 
poszukuje, nie wiedząc, gdzie jest prawda. Wśród tych sztucznych rejsów szuka ra-
dości, prostoty i piękna. We mgle i słońcu nasz świat szuka swojego Ojca i swojego 
Boga. Gdyż w sercu człowieka – tego, który Go zna lub jeszcze Go szuka – istnieje 
świetlista obecność Boga18.

Słowa kluczowe: osoba, natura, świat, człowiek, Bóg.

17 M. Krąpiec, Osoba, PEF, t. 7, s. 882-887.
18 R. Sarah, Bóg albo nic, Warszawa 2016, s. 413.
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Wstęp
Współczesny rozwój elektroniki i informatyki sprawił, że konstruowane urzą-

dzenia swoim zachowaniem coraz bardziej naśladują umiejętności ludzkie, ce-
chy natury ludzkiej, a nawet je przewyższają w wielu dziedzinach. Powszechnie 
używane telefony potrafią rozpoznawać ludzką mowę i realizować rozkazy tak 
przekazywane. Maszyny obliczeniowe potrafią coraz dokładniej przewidywać 
zjawiska pogodowe. Systemy kamer w miejscach publicznych rozpoznają toż-
samość osób, a nawet ich stan emocjonalny. Komputery wygrywają z mistrzami 
świata np. w szachy i potrafią bezpiecznie prowadzić pojazdy samochodowe 
w ruchu ulicznym. Takie cechy tworzonych urządzeń nazywane są sztuczną 
inteligencją (AI, z ang. artificial intelligence). Obserwując dalszy rozwój takich 
układów i ich coraz powszechniejsze zastosowanie w sposób naturalny pojawia 
się pytanie dokąd dojdziemy w zakresie AI? Zanikające różnice w umiejętno-
ściach między ludźmi i maszynami budzą pytania o podmiotowość tych urządzeń 
i o istotę człowieczeństwa. Nie są to pytania nowe, proces upodabniania się 
maszyny do człowieka zauważył i bardzo trafnie przewidział już polski pisarz 
science fiction, filozof i futurolog Stanisław Lem (1921-2006). W swoich dzie-
łach dotykał tej problematyki i stawiał pytania naukowo-filozoficzne w formie 
beletrystycznej co to jest natura ludzka i czy jest możliwe stworzenie maszyny 
na wzór i podobieństwo człowieka1.

Kim jest człowiek?
Pojawia się coraz bardziej natarczywie pytanie: czy sztuczna inteligencja to 

jeszcze produkt technologii czy już podmiot, który powinien być traktowany 
z podobnym szacunkiem, z jakim traktuje się człowieka? Czy jest to sztuczny 
twór, czy też forma emanacji człowieczeństwa, które powinno być traktowane 
podmiotowo? Dotychczas mianem podmiotu był określany człowiek. Kim 
jest człowiek i co decyduje o byciu człowiekiem? To pytania od zawsze obecne 
w życiu człowieka, ale w zmieniającej się perspektywie nabierają nowego zna-
czenia. Człowiek, jako istota świadoma swojego istnienia i świata, od zawsze 
stawiał pytania w trzech obszarach: (1) o siebie: kim tak na prawdę jest?; 
1 Lem ukazywał zacieranie różnicy pomiędzy człowiekiem a sztucznie skonstruowaną 

inteligentną maszyną już od 1957 roku (w cyklu opowiadań Dzienniki gwiazdowe z 1957 
roku aż do ostatniego opowiadania Ostatnia podróż Ijona Tichego z 1999 roku). W latach 
1993-1998 Lem publikował również eseje naukowe w polskiej edycji czasopisma „PC 
Magazine”, w których rozważał problemy biologicznej i sztucznej inteligencji, rozwoju 
informatyki oraz wynikającego stąd lawinowego przyrostu informacji w nauce i problemów 
z jej opanowaniem. Eseje zostały zebrane w zbiorze Tajemnica chińskiego pokoju (1996) 
oraz jego kontynuacji: Bomba megabitowa (1999). W 2003 roku oba zbiory zostały wydane 
pod nazwą Moloch przez Wydawnictwo Literackie.
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(2) o świat: jaki jest i jak go można zmieniać?; i (3) o Boga: czy jest coś poza 
światem widzialnym, czy istnieje i jaki jest świat niewidzialny? Zjawisko sztucz-
nej inteligencji jeszcze bardziej kieruje ku odwiecznemu rozważaniu o tym, co 
decyduje, że jako ludzie różnimy się od świata i naszych własnych wytworów. 
Co jest istotą naszego człowieczeństwa – naszej wyjątkowości w świecie przy-
rody, naszej podmiotowości? Czy natura ludzka jest niezmienna, niezbywalna, 
nieprzekazywalna?

Pytaniem o naturę człowieka zajmuje się antropologia. Refleksja nad istotą 
człowieczeństwa jest tak pojemna i trudna w doprecyzowaniu, że powstało 
bardzo wiele odmian „antropologii”, w dużej mierze zależnych od wstępnych 
założeń światopoglądowych: antropologia filozoficzna, antropologia chrześci-
jańska, czy też religijna. Wyróżnia się też wiele specyficznych antropologii ze 
względu na badane obszary: antropologię biologiczną (fizyczną), antropologię 
psychologiczną, antropologię religijną, antropologię społeczną (popularna 
w UK), antropologię kulturową (popularna w USA). Próbując wyjść poza 
założenia światopoglądowe, warto prześledzić historycznie jak człowiek był 
coraz bardziej świadomy swojej odmienności od świata przyrody i poznawał 
istotę swojej natury.

Pierwsza spisana refleksja antropologiczna zawarta jest w mitologii sume-
ryjskiej. Cywilizacja Sumerów (ok. 3800-2000 przed Chr.) osiągnęła apogeum 
świetności między III a II tys. przed Chr. Wtedy powstały pierwsze poematy 
opowiadające o bogach, z których najstarsze spisane zostały ok. 2500 lat przed 
Chr., a późniejsze ok. 1700 lat przed Chr. 2 W najstarszych mitach kosmolo-
gicznych bóg powietrza Enlil, po oddzieleniu nieba i ziemi, sporządził motykę 
i zrobił nią dziurę w ziemi, wyrósł pierwszy człowiek jak roślina. Enlil stworzył 
człowieka i pozostawił go samemu sobie. Według innego mitu: bogowie byli 
zmęczeni ciężką pracą w trosce o zapewnienie sobie pożywienia. Bóg Enki 
po upojeniu się piwem z boginią Ninmah wpadł na pomysł zrobienia z gliny 
formy prymitywnego robotnika, któremu dałaby życie bogini Ninmah (Bogini 
Matka, Pani Nieba). Enki dbał, aby była w nim zrównoważona strona dobra 
i zła. Pierwsze egzemplarze były nieudane i bogowie powtarzali próby, aż po-
wstali ludzie, a ich zasadniczym obowiązkiem było wyręczanie bogów w pracy 
i zapewnienie im pożywienia. Człowiek jest więc istotą żywą stworzoną do 
pracy i składa się z pierwiastka ziemskiego i boskiego, jest dobry i zły, jednak 
po śmierci przechodzi w nicość – do Domu Prochu. W odróżnieniu od bogów 
człowiek jest śmiertelny i zamieszkuje ziemię.

W starożytnym Egipcie (III tys. – I tys. przed Chr.) egipscy kapłani stworzyli 
koncepcję człowieka złożonego z ciała i duszy. Według wierzeń egipskich bóg 
2 Mitologia sumeryjska jest znana głównie z eposu o Gilgameszu i babilońskiego poematu 

o stworzeniu świata Enuma Elisz.
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Chnum (przedstawiany jako mężczyzna z głową barana) ulepił ciało (Khat) na 
kole garncarskim. Chnum stworzył również Ka (energię życiową) i razem z Khat 
umieścił je wraz ze swoim nasieniem w łonie matki. Stąd człowiek składa się 
z następujących części: Ren (imię, jako podstawa bytu jednostki; znajomość 
czyjegoś imienia dawała władzę nad tą osobą), Ba (dusza, osobowość, charak-
ter danej osoby, budząca potrzebę jedzenia i picia, istota seksualności), Szeut 
(cień, który nieodłącznie podąża za każdym człowiekiem), Ib (serce, siedlisko 
emocji i woli, wiązało się z istotą życia, inteligencją i poczuciem moralności), Ka 
(energia życiowa podtrzymywana przez jedzenie i picie), oraz Khat (ciało). Po 
śmierci człowieka egipski bóg księżyca i patron mądrości Thot ważył jego serce 
Ib na wadze i gdy okazywało się cięższe od strusiego pióra jego małżonki Maat, 
bogini porządku, harmonii i sprawiedliwości, pożerała je Ammit (Pożeraczka 
Dusz, która z wyglądu przypominała skrzyżowanie lwa, krokodyla i hipopota-
ma). Gdy serce było lżejsze od pióra, zmarły zostawał ogłoszony jako „mówiący 
prawdę” i pozwalano reszcie jego ducha na dołączenie do życia pozagrobowego. 
Po śmierci człowiek żył pod postacią Ach (duch), na którego składa się Ka i Ba 
spojone przez Ren, pozbawione Khat, Ib i Szeut. Człowiek w starożytnym Egipcie 
miał nieśmiertelną duszę, nieśmiertelne życie i nieśmiertelne imię.

Staroindyjską myśl filozoficzno-religijną (ok. 1500-500 przed Chr.) ukazu-
ją teksty Wed – świętych ksiąg hinduizmu, w szczególności najstarsze zbiory 
kanonicznych tekstów bramińskich – cztery sanhity. Jedna z sanhit, Rygwe-
da, podaje, że bogowie złożyli w ofierze Puruszę – Pierwotnego Człowieka 
zrodzonego przez Brahmę – pierwszą żywą, ale śmiertelną i odradzającą się 
istotę. Purusza był kosmicznym gigantem, którego kończyny wyznaczały strony 
wszechświata, a jego ciało było światem materialnym złożonym z tysiąca głów 
i z tego ciała narodził się świat i społeczeństwo. Z jego ust narodzili się bramini 
(kapłani, których zadaniem było nauczanie), z ramion powstali kszatrijowie 
(wojownicy sprawujący władzę i opiekę nad ludem), z bioder powstali wajśjowie 
(rolnicy, kupcy i rzemieślnicy), a ze stóp powstali siudrowie (najniższa warstwa 
ludzi pełniąca funkcje służebne wobec wyższych stanów). Ofiara Puruszy dała 
też początek wszystkim zwierzętom, roślinom, świętym słowom, obrzędom 
i rytuałom. Człowiek mieści się w grupie udomowionych zwierząt obok krów, 
koni, kóz i małp. O jego najwyższej godności świadczy to, że różni się od nich 
umiejętnością składania ofiar i przez określone sposoby życia może wyzwolić 
się z cyklu reinkarnacji. Życie i uczynki zgodne z dharmą (prawo etyczne 
dotyczące powinności społecznych i religijnych) skutkują wcieleniem się po 
śmierci w lepszy byt, zaś pogarszanie własnej karmy powoduje wcielenie się 
w gorszy byt. Ostateczne wyzwolenie przysługuje ludziom tylko z najwyższych 
kast społecznych. Według staroindyjskiej myśli człowiek jest elementem świata 
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poddanym w szczególności społecznym i religijnym normom etycznym i cyklowi 
umierania i odradzania.

Antropologia biblijna bazuje na pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. 
Umiejscowiony w rozdziale drugim i trzecim opis stworzenia świata (jahwi-
styczny) jest starszy i powstał w IX wieku przed Chr. Opis stworzenia świata 
w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju (elohistyczny) powstawał pomiędzy 
530-450 przed Chr. Według tej antropologii człowiek to: (a) ostatni w element 
w dziele stwarzania i najbardziej złożony; (b) jest powołany do panowania nad 
wszystkim, co stworzone; (c) jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga.

W starożytnej Grecji nastąpił dalszy proces wyjaśniania istoty człowieka, co 
w sposób symboliczny ukazuje napis wyryty na architrawie delfickiej Świątyni 
Apollina powstałej ok. 600 lat przed Chr.: γνῶθι σεαυτόν (z gr. „poznaj samego 
siebie”). Począwszy od VI wieku przed Chr. zaczął tworzyć się dramat antyczny 
w starożytnej Grecji, a za głównego twórcę starożytnej tragedii uważa się Aj-
schylosa z Eleusis (525-456 przed Chr.). Na scenie dionizyjskich przedstawień 
chóralnych, w którym brał dotychczas udział tylko chór i solista jako pierwszy 
dramatopisarz ograniczył rolę chóru i wprowadził na scenę drugiego aktora, 
a w swoich późniejszych tragediach trzeciego aktora3, co znacznie ożywiało 
dialog. Chociaż Ajschylosa nie interesowała psychologiczna głębia postaci, 
to jego bohaterowie ginęli ocalając swoją ludzką godność. Aby aktorzy na 
scenie byli właściwie identyfikowani z określoną postacią zakładali na twarz 
maskę zwaną „osoba” (gr. πρόσωπον, łac. persona) i w ten sposób odgrywali 
rolę konkretnej postaci. Słowo osoba nabrało z czasem znaczenia poza sztuką 
dramatu antycznego: realnego człowieka, który przeżywa dramat w życiu. 
Osoba to podmiot o rozumnej naturze, którym może być człowiek, a także 
bóg, jako byt wyróżniający się najdoskonalszą formą istnienia. Dramat grecki 
przyczynił się więc do pojmowania człowieczeństwa wyróżniając tożsamość 
osoby i jej dialogiczność na podobieństwo bogów. 

W starożytnej filozofii greckiej Sokrates (469-399 przed Chr.) stwierdził, 
że posiadanie duszy odróżnia człowieka od zwierząt i reszty natury. Uczeń 
Sokratesa, Platon (428-348) twierdził, że dusza istnieje w świecie idei, więc 
jest nieśmiertelna. Składa się z rozumu, popędliwości i pożądliwości. Każda 
część duszy dąży do najwyższej idei dobra. Celem rozumu jest mądrość, celem 
popędliwości męstwo, celem pożądliwości umiarkowanie. Harmonię zapewnia 
sprawiedliwość. Razem tworzą cztery cnoty kardynalne. Dusza wchodząc w ma-
terialne ludzkie ciało traci wiedzę idealną, zapomina o ideach. Zdobywanie 
wiedzy staje się przypominaniem wiedzy idealnej. Uczeń Platona, Arystoteles 
3 Trzeciego aktora na scenę wprowadził również młodszy i konkurujący z Ajschylosem 

Sofokles (496-406 przed Chr.) i to na dużo większą skalę, eksponując ten sposób związki 
interpersonalne postaci w dramacie antycznym.
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(384-322 przed Chr.) w sposób bardziej rozbudowany opisał czym człowiek różni 
się od innych stworzeń. Ucząc małe dzieci doszedł do wniosku, że ludzki umysł 
stanowi „czystą tablicę” zapisywaną wiedzą zdobywaną przez doświadczenie. 
Wiedza ta jest jednak chaotyczna, więc dla jej uporządkowania potrzebne są 
zasady prawidłowego myślenia. W tym celu Arystoteles stworzył logikę. Według 
niego posiadanie rozumu było czymś wyjątkowym. Formą życia organicznego 
jest wprawiająca materię w ruch dusza. Pierwotnym źródłem ruchu materii 
jest nieruchomy, wieczny i doskonały Pierwszy Poruszyciel, a świat jest wpra-
wiany w ruch przez tkwiącą w nim tęsknotę do doskonałości. Dusza dzieli się 
na trzy sfery: (a) wegetatywną (rodzenie, odżywianie i wzrost – wspólne dla 
roślin, zwierząt i ludzi); (b) zmysłową (postrzeganie zmysłowe rzeczywistości, 
motoryka, ruch w przestrzeni – wspólne dla zwierząt i ludzi); (c) oraz rozum-
ną (rozumienie świata i samoświadomość, namysł i wybór – właściwe tylko 
ludziom). Dusza rozumna dzieli się na rozum bierny – receptywny, i czynny 
– niepowiązany z materią i nieśmiertelny. 

Grecja nie sformułowała jednak pojęcia godności człowieka. Pojęcie to wpro-
wadził rzymski filozof Marcus Tullius Cicero (106-43 przed Chr.) w dziełach 
De re publica (O wspólnocie, z 51 r. przed Chr.) i De officiis (O obowiązkach, 
z 44 r. przed Chr.). Odróżnia on dwa rodzaje godności – indywidualną i spo-
łeczną. Godność indywidualną otrzymuje człowiek przy urodzeniu. Jest darem, 
którego źródeł Cicero nie wyjaśnia. Godność odróżnia człowieka rozumnego 
od zwierząt i nie można mu jej odmówić, ale człowiek może tę godność utracić. 
Utrzymanie godności wymaga odpowiedniego zachowania. Godność społeczną 
wywodzi Cicero z pojęć: chwała, honor i sława. Nie jest ona cechą człowieka, 
ale „zasługą”. Godność indywidualną trzeba utrzymać, na godność społeczną 
trzeba sobie zasłużyć.

Antropologia filozoficzna św. Augustyna z Hippony (354-430) zakładała du-
alizm ontologiczny człowieka. Naturę człowieka tworzy zjednoczenie duchowej 
niematerialnej rozumnej duszy stanowiącej o godności człowieka i materialnego 
ciała mającego naturę zwierzęcą. Augustyn określa więc człowieka jako stwo-
rzenie rozumne śmiertelne (łac. animal rationale mortale). Dusza jest zdolna do 
więzi z Bogiem (łac. capax Dei) i posiada trzy władze: umysł, samopoznanie, 
miłość, a ich wzajemne odniesienie jest na wzór Trójcy Świętej. Dalszą refleksję 
nad pojmowaniem osoby podjął rzymski filozof i teolog chrześcijański Boecjusz 
(477-524) w traktacie Contra Eutychen et Nestorium doszedł do definicji 
osoby jako indywidualnej substancji natury rozumnej, która dotyczy zarówno 
osoby Boskiej jak i osoby ludzkiej.

Nurt refleksji chrześcijańskiej osiąga najbogatsze rozwinięcie w antropologii 
metafizycznej św. Tomasza z Akwinu. Opisuje on istotę człowieka najbardziej 
szczegółowo, asymilując przy tym podejście filozoficzne Arystotelesa. Akwinata 
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zdefiniował człowieka jako byt istniejący w złożoności ciała materialnego i duszy 
rozumnej. Jest i duszą i ciałem. To hylemorficzna jedność substancjalna, czyli 
jedność materii (ciała) i formy (dusza). Dusza może osiągnąć złożoność na 
trzech poziomach: (a) dusza wegetatywna – rodzenie, odżywianie się, wzrost; 
(b) dusza zmysłowa – postrzeganie zmysłowe, ruch przestrzenny; (c) dusza 
rozumna – poznanie, namysł, wybór, samoświadomość. Rośliny mają jedynie 
duszę wegetatywną, zwierzęta – wegetatywną i zmysłową. Ludzie mają duszę 
wegetatywną, zmysłową i rozumną, która nie jest złożeniem trzech, ale jest 
jedną substancją. To dusza rozumna decyduje o wyjątkowej przynależności do 
rodzaju ludzkiego. Dusza po śmierci ciała może istnieć oddzielnie, bo jest nie-
śmiertelna. Jednak do poznania dusza ludzka potrzebuje ciała, gdyż do poznania 
niezbędne są postrzeżenia zmysłowe. Święty Tomasz mówił o poznaniu najpierw 
przez doświadczenie zmysłowe, by potem przejść do poznania umysłowego za 
pomocą intelektu. Poznanie miało charakter receptywny przez zmysły, a uzy-
skane na tej drodze dane opracowywane były przez rozum. Akwinata dokonał 
rozróżnienia między zmysłami zewnętrznymi (odpowiedzialne za kontakt ze 
światem zewnętrznym – 5 zmysłów: dotyk, smak, węch, słuch i wzrok) i we-
wnętrznymi. Cztery zmysły wewnętrzne pozwalają, aby umysł w dalszej fazie 
poznania zgłębił naturę danego przedmiotu:

Zmysł wspólny (sensus communis): (a) wydaje sąd stwierdzający, że dokonuje 
się postrzeganie przez zmysły zewnętrzne – „widzę, że widzę”; (b) rozróżnia 
zmysłowe jakości właściwe dla poszczególnych zmysłów: oko – np. kolor żółty; 
smak – np. słodycz; węch – np. zapach kwiatu lipy; dotyk – np. kleistość; (c) 
rozróżnia „wspólne przedmioty zmysłowe” nieuchwytne przez konkretne zmysły, 
np. ruch, liczba, kształt, wielkość.

Wyobraźnia (imaginatio): (a) przechowuje zmysłowe obrazy poznawanych 
przedmiotów; (b) przedstawia rzeczy w wyobraźni nieobecne dla poznającego 
(apparitio); (c) zespala obrazy w nowe formy poznawcze (np. czerwony koń), 
co można nazwać „fantazją”.

Władza osądu myślowego (vis cogitativa): (a) dostrzega abstrakcyjne cechy 
przedmiotu nieodebrane przez zmysły zewnętrzne (np. szkodliwość, użytecz-
ność, odpowiedniość, wrogość, przykrość); (b) działając pod wpływem intelektu 
ludzkiego wyprowadza szczegółowe wnioski z podanych przez intelekt czynny 
przesłanek; (c) zestawia ujęcia szczegółowe ujmując przedmiot jednostkowy 
jako należący do wspólnej z innymi natury.

Pamięć (memoria): przechowuje dokonane ujęcia aktów władzy osądu 
myślowego.

Tak szczegółowe rozróżnienie władz poznawczych zmysłów zewnętrznych 
i wewnętrznych bardzo dobrze ukazuje elementy, które sztuczna inteligencja 
potrafi coraz lepiej naśladować.
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Dla lepszego rozumienia sztucznej inteligencji warto jeszcze zwrócić uwagę 
na antropologię fenomenologiczną i nurt personalizmu w filozofii nowożytnej, 
która wyeksponowała i rozwinęła niektóre określenia dotyczące osoby ludzkiej 
zawarte już u św. Tomasza. Dwudziestowieczni egzystencjaliści Karl Jaspers 
i Jean-Paul Sartre i fenomenolodzy Martin Heidegger, Paul Ricoeur, Emmanuel 
Levinas podkreślili relacyjny aspekt natury ludzkiej ukierunkowującej czło-
wieka ku innym ludziom – społeczny wymiar człowieka. Człowiek jest bytem 
relacyjnym i istnieje naprawdę wtedy, gdy istnieje w relacji do drugiego, i ta 
relacja jest wbudowana na miłości, i w miłości osiąga pełnię realizacji.

Personalizm chrześcijański (który reprezentują myśliciele: Max Scheler, 
Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Karol Wojtyła, Tadeusz Styczeń) 
podkreśla osobę jako fundamentalne pojęcie, które określa rzeczywistość i ją 
porządkuje. Osoba posiada wyjątkową wartość i transcendentny charakter. Na 
niej ogniskuje się cała rzeczywistość i podporządkowuje całe życie społeczne, 
aby jak najlepiej służyło rozwojowi człowieka, którego nigdy nie można trak-
tować jako przedmiot, narzędzie, środek, bo on sam zawsze stanowi podmiot 
i cel. Jan Paweł II w Warszawie podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku 
posunął się nawet do stwierdzenia, że „nie można do końca zrozumieć człowieka 
bez Chrystusa”. Cały nurt myśli chrześcijańskiej przekłada się na praktyczne 
życiowo moralne nauczanie Kościoła katolickiego, które widzi człowieka jako 
istotę wezwaną do wypełniania woli Bożej, istotę która posiada świadomość, 
rozum i wolną wolę i jest obdarzona sumieniem, a przez to zdolna do aktu 
ludzkiego, który ma charakter podmiotowy. Na jego decyzje wpływają inni 
ludzie, świat, emocje, sumienie i poruszenia duchowe. Człowiek jest wezwany 
do miłości, ofiary i przekraczania samego siebie, by coraz bardziej stawał się 
na obraz i podobieństwo Boga w Trójcy Świętej.

Z drugiej strony istnieją poglądy radykalnie odmienne. Istniała i istnieje 
obecnie dyskusja uwarunkowana światopoglądowo na temat natury ludzkiej. 
Nick Bostrom, szwedzki badacz sztucznej inteligencji definiuje w transhumani-
zmie naturę ludzką jako proces tworzenia się, wypracowywania, który to proces 
możemy kształtować według naszych zamiarów i przy użyciu nowoczesnych 
technologii4.

Sztuczna inteligencja w porównaniu z człowiekiem
Po próbie zdefiniowania podmiotu trzeba spojrzeć na przedmiotową stronę 

zagadnienia i pokrótce przedstawić proces powstania AI: jaki jest rozwój elek-
troniki i informatyki i jak coraz bardziej upodabnia ten produkt do człowieka, 
4 Por. N. Bostrom, Transhumanist Values, [w:] Ethical Issues for the 21st Century, F. Adams 

(red.), “Philosophical Documentation Center Press”, 2003, 4.
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który jest jego stwórcą? Historia AI zaczęła się od mechanicznych urządzeń 
liczących szybciej niż człowiek, na większych liczbach i bezbłędnie, jednak ta 
ścieżka rozwoju zanikła. Wraz z odkryciem elektrostatyki rozpoczęła się druga 
ścieżka. Rozwijała się ona poprzez rozwój elektryczności i wejście w fazę elek-
troniki z wykorzystaniem lamp elektronowych i komputerów analogowych, ale 
zanika pod wpływem pojawienia się kolejnej fazy cyfrowej. Trzecia faza cyfrowa 
zaczęła się od zastosowania półprzewodników i logiki binarnej, tworzyła coraz 
bardziej złożone układy scalone, sieci logiczne, mikroprocesory, komputery cy-
frowe wraz oprogramowaniem opartym na algorytmach, co pozwoliło osiągnąć 
wielką moc obliczeniową i tworzyć układy sztucznej inteligencji na znaczącym 
już poziomie. W międzyczasie w cyfrowej fazie trzeciej następuje rozwój Inter-
netu i tendencji łączenia oddzielnych komputerów i systemów między sobą, 
z bazami danych o ogromnych pojemnościach pamięci i wszechobecnymi 
czujnikami, sondami i receptorami, a nawet urządzeniami codziennego użyt-
ku. Nawet lodówka może otrzymać swoją tożsamość w takiej sieci za pomocą 
przydzielonego unikalnego adresu IP, a bazy danych w Internecie wiedzą pra-
wie wszystko na temat naszego osobistego życia, jakby nas „osobiście” znały. 
Powstająca sieć zaczyna przekraczać ludzkie możliwości zarządzania informacją 
i zaczyna dotykać każdego aspektu życia pojedynczego człowieka. Jednak do-
piero kolejna czwarta faza rozwoju, która zaczęła naśladować budowę komórek 
ludzkiego mózgu otworzyła wcześniej nieosiągalne możliwości samouczenia 
się, rozpoznawania stanów i przewidywania wyników. Rozpoczęła się ona od 
odejścia od logiki binarnej w kierunku układów logiki rozmytej (ang. fuzzy logic) 
i sieci neuronowych. Tworzy układy, które same się uczą, jak człowiek, na przy-
kładach, ale mają dużo większą szybkość działania i nieosiągalny dla człowieka 
zakres uczenia się i potem rozpoznawania i przewidywania nowych sytuacji 
na podstawie nauczonych przykładów. Sztuczna inteligencja w obecnej fazie 
rozwoju oparta jest głównie na sieciach neuronowych i olbrzymich zasobach 
informacji zawartych w bazach danych. Stoimy również na progu fazy piątej – 
kwantowej – opartej na bitach kwantowych (qbit) i przetwarzaniu informacji 
kwantowej, która tworzy układy, komputery i transmisję kwantową. Otwiera 
to niewyobrażalne dla laika możliwości obliczeniowe i szybkość komunikacji. 
Należy wspomnieć również o rozwijanej ścieżce układów analogowych i cyfro-
wych opartych na materiałach biologicznych, jak również rozwoju technologii 
zapisu informacji, która obecnie gwarantuje coraz to większe „upakowanie” 
informacji i trwałość nawet w nieprzyjaznych warunkach osiągającą miliardy 
lat (jak laserowy zapis na płytkach kwarcowych), co jest porównywalne z szaco-
wanym wiekiem wszechświata! Technologia rozwija się w różnych kierunkach 
i w bardzo szybkim tempie liczonym latami, a nawet miesiącami. W odróżnieniu 
od refleksji nad istotą człowieczeństwa, która biegała przez tysiąclecia, refleksja 
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nad sztuczną inteligencją przebiega przez ostatnie kilkadziesiąt lat, czyli ok. 
tysiąckrotnie szybciej. Bostrom przypuszcza, że sztuczna inteligencja dorów-
nująca ludzkiej może zostać opracowana do połowy XXI wieku, a stosunkowo 
szybkim następstwem będą systemy superinteligentne, które mogą przynieść 
bardzo duże korzyści, ale również zagrożenie całego gatunku ludzkiego5.

Porównanie
Aby porównać człowieka i sztuczną inteligencję, należy lepiej poznać to, 

co wspólne i to, co różni. Wspólne cechy to: 1. Pamięć, 2. Proces uczenia się 
na przykładach i zapamiętywania, 3. Podobna struktura mózgu i sieci neuro-
nowych, 4. Podobny proces: sygnały na wejście, sygnały na wyjście (reakcja), 
5. Umiejętność liczenia, stosowania logiki i sposób ważenia decyzji, 6. Wspól-
na jest również podatność na zakłócenia, występowanie błędów i stanów 
nieustalonych.

Różnice to: 1. Ciągłość procesu – u człowieka nie da się przerwać dynamiki 
procesu myślenia, inaczej mówiąc, wyłączyć go i włączyć ponownie – zrestar-
tować do stanu tabula rasa (niezapisana tablica). Można co najwyżej zamrozić 
stan; 2. Niepowtarzalność człowieka w odróżnieniu od kopiowalności/zastępo-
walności/identyczności sztucznych układów. Nie da się powielić ukształtowanej 
inteligencji za pomocą przeniesienia parametrów układu na inny identyczny 
układ; 3. Samoświadomość ludzka często łączona z właściwościami duszy; 4. Na 
korzyść maszyny jest szybkość operacji, np. uczenia się na przykładach, objętość 
informacji, złożoność operacji, komunikowalność z innymi maszynami, brak 
procesu zapominania, zmęczenia.

Nie jest to porównanie, które ciągle ulega zmianom, ponieważ AI cały czas 
podbija nowe obszary i nabywa nowych podobieństw do człowieka np. tych 
opisanych przez Tomasza z Akwinu czy podobieństw do fizycznej pracy mózgu. 
Dla przykładu: o ile w sieci neuronowej potrafimy określić wagi każdego z po-
łączeń, o tyle stany w kwantowych bramkach logicznych są oparte na praw-
dopodobieństwie i nie są przez nas mierzalne. Nie możemy ich skopiować, czy 
też przerwać konfiguracji stanów kwantowych i potem w pewnym momencie je 
wznowić. Sztuczna inteligencja ma więc dalszą drogę otwartą do upodabniania 
się do człowieka przyjmując cechę ciągłości procesu i niepowtarzalności.

Próbę porównania człowieka z maszyną podjął brytyjski matematyk, kryp-
tolog, uważany za ojca sztucznej inteligencji Alan Mathison Turing (1912-
1954) za pomocą myślowo skonstruowanego testu Turinga. W 1950 roku 
zaproponował on, by możliwość udawania człowieka w zdalnej rozmowie uznać 
za test inteligencji maszyn. Od tego momentu układy sztucznej inteligencji 
5 Por. N. Bostrom, Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, Gliwice 2016, s. 44.
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poddawane są tej niejednoznacznej, ale istotnej formie sprawdzenia. W 2018 
roku Korporacja Google pochwaliła się przeprowadzonym testem, w którym 
sztuczna inteligencja oparta na systemie Android Duplex głosowo odebrała od 
człowieka zadanie umówienia go na poranne strzyżenie we wtorek. System sam 
odnalazł najbliższy zakład fryzjerski, zadzwonił i kobiecym głosem przeprowadził 
57-sekundową rozmowę, podczas której ustalił z pracownicą salonu, która 
sądziła, że rozmawia z inną kobietą, termin strzyżenia i dodatkowe opcje usługi.

Zawołanie: „poznaj samego siebie” wskazuje na równoczesną obecność 
w człowieku dwóch diametralnie różnych perspektyw. Z jednej strony, per-
spektywy podmiotowej, a z drugiej, przedmiotowej. Człowiek reflektuje nad 
samym sobą, jako przedmiotem (fizyczne funkcjonowanie, przemieszczanie, 
wykonywanie zadań), a przy tym towarzyszy mu refleksja widzenia siebie jako 
podmiotu tego aktu. Wynika to z umiejętności zajęcia zdystansowanej wobec 
siebie pozycji, poznawczego wykroczenia poza siebie. Wyjaśnienie tej ludzkiej 
możliwości w kontekście fizyczno-biologicznej konstrukcji człowieka, stanowi 
fundamentalne pytanie antropologii filozoficznej jak również cel stawiany 
przed sztuczną inteligencją.

Zadziwienie i pytania etyczno-moralne
Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo (Rdz 1, 26n), a czło-

wiek, podobnie jak Stwórca, zaczyna tworzyć dzieła coraz bardziej na swój 
obraz i podobieństwo. Bóg stworzył człowieka, który był dobry, ale nie lepszy 
od Boga pod żadnym względem. Człowiek zaś zaczyna tworzyć dzieła, jak np. 
układy sztucznej inteligencji, które są lepsze, przewyższają swojego stwórcę! 
Sztuczna inteligencja już od dawna jest lepsza w liczeniu, od niedawna lepsza 
w zapamiętywaniu i gromadzeniu informacji, w grach logicznych, a od bardzo 
niedawna lepsza w obróbce informacji (rozpoznawanie, analiza). Zaczyna też 
rozpoznawać i naśladować stany emocjonalne człowieka. Zaczyna też wchodzić 
w zupełnie nowe obszary niedostępne człowiekowi. Konstruuje się już urzą-
dzenia, które z fal mózgowych potrafią odczytywać, na razie w zarysie, myśli 
ludzkie i takie urządzenia, którym człowiek zaczyna za pomocą myśli wydawać 
proste rozkazy.

Człowiek konstruuje stworzenia doskonalsze od siebie, czyli bliższe pier-
wotnego Stwórcy. Zaczął tworzyć technologie, które są równie trwałe, można 
rzec wieczne, jak stworzony przez Boga wszechświat. Czy więc może człowiek 
już tworzyć istoty na wzór i podobieństwo nie tylko swoje, ale i Boże? Czy 
maszyna, sztucznie stworzona przez człowieka inteligencja dogoni człowieka 
we wszystkim? Czy osiągnie poziom podmiotowości człowieka? Czy są może 
obszary, których stworzona przez człowieka inteligencja nigdy nie osiągnie – np. 



126 OSOBA LUDZKA – RZECZYWISTOŚĆ CZY UŻYTECZNA METAFORA

samoświadomość? Czy można dążyć do stworzenia niesterowalnej sztucznej 
inteligencji, która sama będzie decydować o kierunkach własnego rozwoju, 
a nawet form życia opartych na replikacji i udoskonalaniu? Czy etycznie 
moralne jest produkowanie dziś urządzeń opartych na AI, które podejmują 
autonomiczne decyzje kogo uratować (medycyna), a kogo zabić (wojsko)? Czy 
może to być zagrożenie dla gatunku ludzkiego? Czy jest to nasze powołanie 
by stworzyć, jak Bóg, własną istotę, która stanie się niezależna, będzie na nasz 
obraz i podobieństwo i będzie miała wolną wolę? Jak projektować sumienie, 
czy też system etyczny, którym kierowałyby się takie urządzenia? Jaki respekt 
należy okazywać takiej maszynie i czy będzie porównywalny do godności 
człowieka? Czy etyczne jest, aby maszyna udawała człowieka, jak to uczyniła 
w eksperymencie Google? Czy nie jest to masowe oszukiwanie ludzi? Na ile 
sztuczna inteligencja może zastępować pewne układy w organizmie człowieka, 
by był zdrowszy, lepszy, wieczny? Te oto pytania do tej pory ze sfery fantastyki 
naukowej stały się elementem naszej rzeczywistości.

Słowa kluczowe: antropologia, sztuczna inteligencja, osoba, natura ludzka, 
tożsamość, godność, personalizm, transhumanizm.
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Wstęp1

Jednym z najważniejszych zagadnień wewnątrz współczesnej debaty na temat 
istoty człowieczeństwa w filozofii analitycznej jest kwestia relacji umysł-ciało 
(mind-body problem). Jakkolwiek prawdą jest, że debata na ten temat w filozofii 
analitycznej jest złożona i zniuansowana2, jej przedstawiciele na ogół nie biorą 
pod uwagę i nie traktują poważnie klasycznego stanowiska zakładającego istnie-
nie duszy ludzkiej. Ograniczeni kartezjańską dualistyczną wersją definicji duszy 
i jej relacji do ciała, zapominają o tym, że metafizyczny dualizm Kartezjusza nie 
jest jedynym tłem dla rozważań o duszy. Nie zwracają uwagi na to, że w świetle 
metafizyki i filozofii przyrody Arystotelesa i jego komentatorów, dusza ludzka 
– jako zasada aktualizująca materię pierwszą – jest zarówno gwarantem tego, 
że organiczne ciało człowieka jest ciałem ludzkim, jak również źródłem władz 
intelektualnych, które można odnieść do współczesnego pojęcia umysłu. Takie 
ujęcie duszy ludzkiej wydaje się być jak najbardziej dopuszczalnym i możliwym 
do obrony stanowiskiem w debacie na temat relacji umysł-ciało.

Stanowisko, o którym mowa – odrzucone w filozofii pooświeceniowej – 
przetrwało w myśli i nauczaniu filozofów i teologów wywodzących się z tradycji 
arystotelesowsko-tomistycznej. Co więcej, współcześnie jest ono prezentowane 
i komentowane nie tylko przez autorów określanych mianem klasycznych 
arystotelików lub tomistów, lecz także przez niektórych zwolenników realizmu 
i nowego arystotelizmu w metafizyce uprawianej w duchu analitycznym3 oraz 
tzw. tomizmu analitycznego4.

W ostatnim czasie, obok klasycznej i współczesnej (analitycznej) myśli 
arystotelesowskiej i tomistycznej – w kontekście coraz bardziej powszechnej 
tendencji kwestionującej podejście reduktywne zarówno w metafizyce, jak 
i w wybranych naukach szczegółowych – obserwujemy propozycję powrotu 
do hylemorfizmu, wychodzącą z kręgów współczesnej metafizyki analitycznej. 

1 Niniejszy tekst jest zapisem referatu wygłoszonego w ramach konferencji Towarzystwa 
Teologów Dogmatyków poświęconej tematowi osoby i duszy ludzkiej w kontekście 
współczesnych neuronauk oraz debaty nad relacją umysł-ciało w filozofii analitycznej, 
w Lublinie 20 września 2017 roku. 

2 Por. Dodatek.
3 Por. np. D. S. Oderberg, Real Essentialism, New York 2007; M. J. Loux, Aristotle’s Hy-

lomorphism, [w:] Neo-Aristotelian Perspectives in Metaphysics, D. D. Novotný, L. Novák 
(red.), New York 2014, s. 138-163.

4 Por. np. J. E. Brower, Aquinas’s Ontology of the Material World: Change, Hylomorphism, 
and Material Objects, New York 2014; E. Feser, Scholastic Metaphysics: A Contemporary 
Introduction, Heusenstamm 2014; A. Kenny, Aquinas on Mind, London – New York 1993; 
J. D. Madden, Mind, Matter, and Nature: A Thomistic Proposal for the Philosophy of Mind, 
Washington D.C. 2013.
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Co więcej, przynajmniej jeden z prominentnych analitycznych metafizyków 
i filozofów umysłu, William Jaworski, twierdzi, że hylemorfizm jest najbardziej 
obiecującym rozwiązaniem w debacie nad zagadnieniem relacji umysł-ciało.

Czy jednak hylemorfizm w wydaniu filozofów analitycznych spoza kręgów 
arystotelesowsko-tomistycznych jest tożsamy z jego klasyczną definicją i tra-
dycją interpretacyjną? Ponadto, czy zastosowanie tej wersji hylemorfizmu 
w kontekście analitycznej filozofii umysłu pozostaje w jakiejkolwiek relacji do 
klasycznego pojęcia duszy? Niniejsza prezentacja stanowi próbę odpowiedzi 
na oba pytania.

Klasyczna definicja hylemorfizmu
Pierwszym krokiem na tej drodze będzie przywołanie klasycznej definicji 

hylemorfizmu, co jest niezwykle istotne w kontekście pewnej trudności, na 
którą może natrafić każdy nowicjusz w studiach nad myślą Arystotelesa. 
Co więcej, wydaje się, że nie są od niej wolni także współcześni zwolennicy 
powrotu do hylemorfizmu wśród filozofów analitycznych. Otóż, w obu najbar-
dziej popularnych i najczęściej cytowanych listach czterech przyczyn w Fizyce 
i Metafizyce Arystoteles – definiując przyczynę materialną – odwołuje się do 
przykładów posągu wyrzeźbionego w brązie oraz srebrnego naczynia (pucharu). 
W przykładach tych materia wydaje się być rozumiana odpowiednio jako brąz 
lub srebro, a forma jako kształt posągu lub naczynia (pucharu). Takie powierz-
chowne nawiązanie do myśli Stagiryty może prowadzić do ogólnego wniosku, 
że definiuje on materię jako fizykalny budulec (tworzywo), natomiast formę 
jako zewnętrzny kształt danego bytu5.

Wydaje się, że istnieją przynajmniej dwa powody, dla których Stagiryta sięga 
do wspomnianych i podobnych im przykładów. Pierwszy z nich ma charak-
ter dydaktyczny. Wychodząc od tego co proste i intuicyjne, jako nauczyciel, 
Arystoteles pragnie doprowadzić swoich uczniów do zrozumienia tego, co 
wymaga myślenia abstrakcyjnego i spekulatywnego. Drugi powód dotyczy 
metodologii. Arystoteles wyznaje zasadę, iż tłumacząc stabilność i zmienność 
rzeczy w przyrodzie powinniśmy podawać zawsze i przede wszystkim przyczy-
ny bliższe. Jednocześnie, obowiązek podawania przyczyn bliższych nie neguje 
realizmu przyczyn dalszych oraz tych najbardziej podstawowych i ogólnych, 
które leżą w samym sercu hylemorfizmu.

5 „W jednym przeto znaczeniu nazywa się przyczyną to, z czego coś powstaje i co trwa, np. 
brąz jest w tym sensie przyczyną posągu, a srebro naczynia” (Phys. II, 3 [194b 24-25]). 
„Przyczyną nazywa się, po pierwsze: (1) materia, z której coś powstaje, na przykład brąz 
jest przyczyną posągu, a srebro pucharu” (Meta. V, 2 [1013a 24-25]).
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I tak, w odniesieniu do przyczyny materialnej w złożeniu hylemorficznym, 
trzeba stwierdzić, iż ostatecznie nie jest nią empirycznie weryfikowalny ma-
teriał budulcowy (brąz czy srebro, itp. – określane mianem materii wtórej) 
lecz materia pierwsza (πρώτη ὕλη) bądź najbardziej podstawowy substrat 
(πρῶτον ὑποκείμενον), rozumiany jako metafizyczna zasada potencjalności, 
leżąca u podstaw każdego bytu i każdej zmiany w przyrodzie. Takie rozumie-
nie przyczyny materialnej staje się oczywiste w świetle szeregu fragmentów 
z dzieł Arystotelesa, jak chociażby jego słów z VII księgi Metafizyki, w których 
stwierdza: „Materią (ὕλη) nazywam to, co samo przez się nie jest ani określoną 
rzeczą, ani nie jest ilością, ani żadną inną kategorią określającą byt”6. Jeszcze 
bardziej pomocne jest w tym kontekście tłumaczenie Akwinaty z De principiis 
naturae w którym czytamy: 

Brąz, chociaż stanowi materię w odniesieniu do posągu, to jednak sam jest złożo-
ny z materii i formy. A zatem brąz nie jest nazywany materią pierwszą, ponieważ 
sam posiada materię. Sama zaś materia, która jest rozumiana jako nieposiadająca 
jakiejkolwiek formy i braku (privatio), lecz podległa formie i brakowi (privatio), 
jest nazywana materią pierwszą, ze względu na to, że nie ma przed nią żadnej innej 
materii7.

Jeżeli chodzi o przyczynę formalną, to choć Arystoteles – we wspomnianych 
już popularnych listach czterech przyczyn w Fizyce i Metafizyce – określa ją za 
pomocą terminu εἶδος, który można przetłumaczyć jako „zewnętrzna, widzialna 
postać osoby lub przedmiotu”, w centrum podanych przezeń definicji stoją dwa 
inne terminy: ὁ λόγος τοῦ τί ἦν εἶναι, tłumaczone jako „pojęcie istoty” oraz 
παράδειγμα tłumaczone jako „archetyp”, „model”, „wzór”, czy „charakterystyka 
danego typu”. Oba wyrażenia wskazują na to, że przyczyna formalna jest nie 
tyle zewnętrzną postacią czy geometrycznym kształtem, co raczej wewnętrzną 
metafizyczną zasadą aktualizującą materię pierwszą w danej substancji.

Co więcej, znane jest także zaproponowane przez Arystotelesa rozróżnienie 
między zmianą bytu, w której „mimo trwania podłoża, które jest dostrzegalne 
zmysłami, dokonuje się wymiana w warstwie jego przypadłości” (np. przejście 
organizmu ludzkiego ze stanu choroby do stanu zdrowia), a zmianą całkowitą, 
w której „nie pozostaje nic dostrzegalnego, będącego niejako jego podłożem” 
(np. zmiana drewna w popiół)8. W oparciu o tę dystynkcję, późniejsza tradycja 

6 Meta. VII, 3 (1029a 21-22).
7 “[S]icut aes, cum sit materia respectu idoli, ipsum tamen aes est compositum ex materia 

et forma; et ideo aes non dicitur materia prima, quia habet materiam. Ipsa autem mate-
ria quae intelligitur sine qualibet forma et privatione, sed subiecta formae et privationi, 
dicitur materia prima, propter hoc quod ante ipsam non est alia materia” (De prin. nat. 
14), tłum. własne.

8 Zob. De gen. et corr., I, 4 (319b 10-18).
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rozróżnia formę substancjalną bytu – odpowiedzialną za jego bycie tym, czym 
jest – oraz formę przypadłościową (akcydentalną) – odpowiedzialną za cechy, 
które nie przynależą do istoty danego bytu, w związku z czym ich zmiana czy 
zanik nie powodują zmiany jego tożsamości.

Na koniec przedstawienia głównych zasad hylemorfizmu Arystotelesa 
należy podkreślić, że jakkolwiek teoria Stagiryty ma istotny rys dualistyczny, 
charakteryzujący ją dualizm jest dualizmem metafizycznych zasad racjonalnego 
opisu i wyjaśniania rzeczywistości, nie zaś dualizmem substancjalnym, na miarę 
kartezjańskiego rozróżnienia substancji rozciągłej i duchowej (umysłowej). 
Innymi słowy, możliwości spekulatywnego rozróżnienia zasad materialnej 
i formalnej, towarzyszy fakt ich nieredukowalnego współistnienia w otaczającej 
nas rzeczywistości bytów materialnych. Forma substancjalna występuje zawsze 
jako formująca materię pierwszą, podczas gdy materia pierwsza jest dostępna 
ludzkiemu poznaniu zawsze jako uformowana przez jakąś formę substancjalną9.

Dusza ludzka w ujęciu hylemorficznym
Przechodząc do tematu zastosowania klasycznego hylemorfizmu w antro-

pologii, zauważamy, że Arystoteles definiuje duszę (w dziele zatytułowanym 
O duszy) jako akt bądź formę ciała naturalnego (czy to roślinnego, czy zwierzę-
cego, czy ludzkiego), tj. zasadę sprawiającą, że ciało to jest bytem ożywionym 
(zdolnym do odżywiania się i wzrostu)10. Starając się uszczegółowić tę definicję, 
Arystoteles dodaje, że ciało, które jest w możności do bycia ciałem ożywionym 
musi być ciałem organicznym, tj. posiadać różnorodne części (ὄργανα = instru-
menty), charakteryzujące się określoną aktywnością, ze względu na spełnienie 
przez dany byt ożywiony różnych funkcji życiowych11. Jednocześnie trzeba tu 
podkreślić, że to forma sprawia, iż ciało ma charakter organiczny, a nie ciało 
organiczne jest właściwym „podłożem” dla duszy organizmu żywego.

Zdając sobie z tego sprawę, św. Tomasz zwraca uwagę na pewien niezwykle 
istotny szczegół, który umyka wielu zwolennikom hylemorfizmu w antropologii. 
Chociaż Akwinata akceptuje popularny w jego czasach – ale także i dziś – język 
dualizmu mówiącego o relacji duszy ludzkiej do ciała (gdzie dusza jest określana 

9 Wyjątkiem jest rzecz jasna dusza ludzka, o czym poniżej.
10 Święty Tomasz rozszerza tę definicję życia, stwierdzając, że pierwszym objawem posia-

dania życia jest zdolność ruchu – przy czym ruch rozumiany jest tu szeroko, tak, że jako 
rodzaj ruchu kwalifikuje się również działanie umysłu – co ma doniosłe znaczenie dla 
Tomaszowej antropologii filozoficznej i teologicznej. Zob. In De an. II, lect. 1 (§ 219).

11 „[D]usza jest «pierwszym aktem ciała naturalnego, które posiada w możności życie», 
czyli ciała obdarzonego organami” (De an. II, 1 [412a 35]). Por. także In De an. II, lect. 
1 (§ 230).
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jako forma ciała) jednocześnie podkreśla fakt, iż – ściśle rzecz ujmując – dusza 
i ciało nie są metafizycznymi korelatami. Są nimi dusza i materia pierwsza, gdyż 
cielesność jako taka przynależy do materii właśnie z powodu duszy jako formy 
substancjalnej. W kontekście tego rozróżnienia św. Tomasz zauważa: 

Nie powinno się zatem twierdzić, że dusza jest aktem ciała, oraz że ciało jest dla niej 
materią i przedmiotem, tak jakby ciało było ukonstytuowane przez jedną formę, 
która czyni je ciałem oraz dodaną do niej duszę, czyniącą je ciałem żywym. Raczej, 
powinno się uważać, że od duszy pochodzi zarówno to, że ciało jest, jak i to, że jest 
ciałem żywym. Bo to, że istnieje jako ciało (co jest czymś mniej doskonałym) jest 
czymś materialnym w odniesieniu do życia.
A zatem, po wyjściu duszy z ciała, nie pozostaje ono tym samym ciałem pod wzglę-
dem gatunkowym; tak że oczu i mięśni12 nie orzeka się w odniesieniu do zmarłego 
inaczej, jak tylko w sposób wieloznaczny, jak to pokazuje Arystoteles w VII księdze 
Metafizyki. Zatem, po wyjściu duszy z ciała w jej miejsce wchodzi inna forma sub-
stancjalna, która daje inne istnienie gatunkowe, jako że rozkład jednego [bytu] 
nie następuje bez powstania innego13.

Władze intelektualne w hylemorficznej koncepcji duszy
Wymieniając trzy możliwe rodzaje organizmów żywych: roślinny, zwierzęcy 

oraz ludzki, św. Tomasz przypisuje im właściwe zasady życiowe: wegetatywną, 
zmysłową, oraz umysłową. Skupiając naszą uwagę na tej ostatniej, zauważamy 
– wraz z Akwinatą – iż będąc podstawą najważniejszych dyspozycji i sprawno-
ści właściwych niższym organizmom, tzn. odżywiania się, odbierania wrażeń 
zmysłowych oraz ruchu w przestrzeni lokalnej, dusza ludzka jest także zasadą 
władz umysłowych. Ten fakt skłania św. Tomasza do postawienia śmiałej tezy 
mówiącej, iż „intelekt będący zasadą działalności umysłowej jest formą ciała 
ludzkiego”14.

12 Termin „mięsień” jest tłumaczeniem trudnego do oddania w tym kontekście łacińskiego 
słowa caro (ang. flesh). 

13 Non ergo sic est intelligendum quod anima sit actus corporis, et quod corpus sit eius 
materia et subiectum, quasi corpus sit constitutum per unam formam, quae faciat ip-
sum esse corpus, et superveniat ei anima faciens ipsum esse corpus vivum; sed quia ab 
anima est, et quod sit, et quod sit corpus vivum. Sed hoc quod est esse corpus, quod est 
imperfectius, est quid materiale respectu vitae.

 Et inde est quod recedente anima, non remanet idem corpus specie; nam oculus et caro 
in mortuo non dicuntur nisi aequivoce, ut patet per philosophum in septimo metaphy-
sicorum. Recedente enim anima, succedit alia forma substantialis quae dat aliud esse 
specificum, cum corruptio unius non sit sine generatione alterius. In De an. II, lect. 1 
(§ 225-226), tłum. własne.

14 ST I, 76, 1, co.
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Święty Tomasz nie bez powodu przykłada tak wielką wagę do roli umysłu, 
określając duszę ludzką mianem duszy intelektualnej. Okazuje się bowiem, że 
to właśnie władze umysłowe czynią duszę ludzką wyjątkową nie tylko pośród 
wszystkich form naturalnych występujących w przyrodzie, ale także wśród zasad 
aktualizujących wszystkie pozostałe organizmy żywe (roślinne i zwierzęce). 
W odróżnieniu od władz zmysłowych, które – poznając za pośrednictwem 
cielesnego organu (instrumentu) – poznają formy jednostkowe innych bytów, 
władze umysłowe – dzięki umiejętności abstrakcji – mają także zdolność po-
znania istoty całych klas bytów. W związku z tym, władze intelektualne jako 
takie nie mają odpowiadającego im narządu poznania w organizmie człowieka. 
Z drugiej jednak strony, to, że poznanie istot rzeczy materialnych przez intelekt 
odbywa się na drodze abstrahowania od obrazów zmysłowych i wyobrażeń, 
czyni ciało doskonałym instrumentem duszy i sprawia, że jest ona z nim ściśle 
zjednoczona właśnie ze względu na swoją szczególną aktywność intelektualną15.

Wyjątkowy charakter duszy ludzkiej wyraża się także w tym, że będąc 
aktualizującą materię pierwszą zasadą formalną, ma ona jednocześnie – 
w odniesieniu do posiadanych przez nią władz intelektualnych – zdolność 
przyjmowania form16. Należy przy tym zauważyć, że w przeciwieństwie do 
bytów czysto materialnych, dla których przyjęcie nowej formy oznacza de facto 
zmianę substancjalną i powstanie nowego bytu, tożsamość poznawcza intelektu 
z formami innych bytów w akcie poznania nie prowadzi do utraty tożsamości 
i zmiany substancjalnej bytu ludzkiego. Fakt ten staje się podstawą argumentu 
na rzecz tego, że jedną z kluczowych cech charakterystycznych intelektu jest 
jego niematerialna nieokreśloność i otwartość, która pozostaje w relacji do 
niematerialnego i duchowego charakteru duszy ludzkiej17.

Podstawy antropologii teologicznej św. Tomasza
Wymienione cechy duszy, zdefiniowane w kontekście hylemorficznej an-

tropologii filozoficznej Arystotelesa, stanowią punkt wyjścia dla oryginalnej 
i kompleksowej antropologii teologicznej św. Tomasza z Akwinu, w której 
15 Por. In De an. III, lect. 7 (§ 684, 686). Tomasz dodaje w § 687, że władze umysłowe róż-

nią się od zmysłowych także w kwestii nieporuszalności w reakcji na fizykalne bodźce 
zewnętrzne. Ten fakt jest istotny dla zasadnego uznania samoistnego charakteru duszy 
ludzkiej, o czym wspomnimy pokrótce w kolejnej sekcji.

16 Por. In De an. III, lect. 7 (§ 686). Poznanie intelektualne form uniwersalnych, tj. przyję-
cie, czy też odciśnięcie ich w umyśle – Tomasz odwołuje się w tym miejscu do analogii 
pieczęci odbitej w wosku – jest poprzedzone poznaniem zmysłowym, tj. przyjęciem form 
indywidualnych na podstawie poznania zmysłowego, w myśl klasycznej zasady „Nihil est 
in intellectu quod prius non fuerit in sensu”.

17 Por. B. J. Shanley, Tradycja Tomistyczna, tłum. R. Mordarski, Poznań, s. 376.
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stwierdza, iż duszę ludzką charakteryzują: samoistność, bycie stworzoną, oraz 
nieśmiertelność. Ta ostatnia – ze względu na naturalną tendencję duszy do by-
cia w ciele (czy raczej [in]formowania/aktualizowania materii pierwszej w orga-
nizmie ludzkim) – jest podstawą Tomaszowego przekonania o nieśmiertelności 
ciała człowieka, co w efekcie czyni go nieśmiertelnym jako całą osobę. Problem 
ten jednak – jako wykraczający poza ramy niniejszej prezentacji – pominiemy.

Hylemorficzna koncepcja człowieka w świetle 
problemu relacji umysł-ciało

Hylemorficzna koncepcja człowieka stanowi oryginalną i wyważoną propo-
zycję pozwalającą uniknąć dwóch skrajności w kontekście debaty na temat 
problemu relacji umysł-ciało. Z jednej strony, hylemorfizm antropologiczny 
(sam będąc dualizmem metafizycznym) radykalnie sprzeciwia się wszelkim for-
mom dualizmu substancjalnego. Człowiek jest w jego ujęciu jednością materii 
pierwszej i formy substancjalnej, tj. duszy intelektualnej – rozumianych nie 
jako dwie odrębne substancje, lecz jako dwie komplementarne metafizyczne 
zasady racjonalnego wyjaśniania jedności i istoty bytu ludzkiego.

Z drugiej strony, ta sama pozycja hylemorfizmu antropologicznego pozwala 
uniknąć materializmu redukcyjnego. Jako zasada ożywiająca i forma ciała, du-
sza ludzka jest niematerialną zasadą metafizyczną, a jej korelatem jest materia 
pierwsza, o podobnym, pozafizykalnym charakterze. Unikając abstrakcji od 
materialnego aspektu organizmu ludzkiego, hylemorfizm antropologiczny nie 
pozwala na jego redukcję do obserwowalnych w nim podstawowych cząstek 
elementarnych18.

Unikając skrajności dualizmu substancjalnego i materializmu redukcyjnego, 
hylemorfizm antropologiczny oferuje konstruktywną odpowiedź na pytanie 
o rolę umysłu w odniesieniu do ciała. Według niego, umysł człowieka, nie bę-
dąc ani osobną substancją, ani użyteczną fikcją, jest unikalnym i szczególnym 
rodzajem władz duszy ludzkiej. Jako taki decyduje o jej wyjątkowym charakterze 
w porównaniu z zasadami formalnymi innych organizmów żywych19.

18 Dotykamy w tym miejscu Arystotelesowej i Tomaszowej koncepcji obecności prostych 
składników w złożonych bytach poprzez moce (virtute). Jej szczegółowa prezentacja wybiega 
poza ramy naszych obecnych rozważań.

19 W kontekście Tomaszowej antropologii hylemorficznej należy dodać, że to właśnie 
ze względu na naturę władz intelektualnych (umysłowych), dusza ludzka – pozostając 
w relacji ścisłego zjednoczenia z ciałem – jest jednocześnie zdolna do egzystowania poza 
ciałem; jakkolwiek stan ten nie jest dla niej stanem naturalnym i domaga się zmiany, tj. 
ponownego zjednoczenia się duszy z ciałem, czy raczej ponownego formowania materii 
pierwszej w organicznym ciele ludzkim.
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Współczesne wersje hylemorfizmu w filozofii analitycznej
Próba klasyfikacji współczesnych wersji hylemorfizmu w filozofii analitycz-

nej prowadzi do wyróżnienia przynajmniej trzech najważniejszych propozycji 
jego reinterpretacji w pismach myślicieli wywodzących się z tej tradycji. Są to: 
(1) hylemorfizm mereologiczny lub strukturalny, (2) hylemorfizm komplemen-
tarystyczny, (3) hylemorfizm reidentyfikacyjny.

Hylemorfizm mereologiczny lub strukturalny 
I tak, pierwsza, a zarazem kluczowa, współczesna interpretacja hylemorfizmu 

określa jego główne zasady: materialną i formalną, jako mereologiczne części 
jednej całości. Prezentując takie stanowisko, Kathrin Koslicki stwierdza, że 
forma – cechując się pierwotną jednością – jako mereologiczna część całości 
pełni funkcję jednoczącą pozostałe części danego bytu (rozumiane jako fizy-
kalne jednostki budulcowe). W innym miejscu dodaje do swojej teorii aspekt 
strukturalny, definiując jedność substancji jako zajmowanie przez jej składowe 
właściwej pozycji (czasowo-przestrzennej) w strukturze bytu, który tworzą20.

W podobnym duchu hylemorfizm definiują Mark Johnston21, Kit Fine22 oraz 
William Jaworski, którego stanowisko interesuje nas szczególnie, ze względu 
na jego propozycję zastosowania hylemorfizmu w filozofii umysłu. W swojej 
książce zatytułowanej Structure and the Metaphysics of Mind: How Hylomor-
phism Solves the Mind-Body Problem Jaworski stwierdza, że „hylemorfizm jest 
związany ze strukturą [bytów]”, dodając, iż „struktura (bądź też organizacja, 
forma, ułożenie, porządek, lub konfiguracja) jest podstawową zasadą w onto-
logii i wyjaśnianiu [rzeczywistości]”23, W nawiązaniu do dyspozycjonalizmu 
w metafizyce analitycznej Jaworski stwierdza, że „aktywność bytów cechujących 
się określoną strukturą wyraża się w skoordynowanej manifestacji mocy ich 
poszczególnych części”24, co każe mu następnie stwierdzić, iż formy substancjal-
ne są „strukturami odpowiedzialnymi za powstanie bytów jednostkowych”25.
20 Por. K. Koslicki, The Structure of Objects, Oxford 2010, rozdz. 6-7.
21 M. Johnston, Hylomorphism, “Journal of Philosophy” t. 103, nr 12 (2006), s. 652-698.
22 K. Fine, Things and Their Parts, “Midwest Studies in Philosophy” t. 23, nr 1 (1999), 

s. 61-74.
23 “[H]ylomorphism is about structure (…) structure (or organization, form, arrangement, 

order, or configuration) is a basic ontological and explanatory principle”. W. Jaworski, 
Structure and the Metaphysics of Mind: How Hylomorphism Solves the Mind-Body Problem, 
Oxford 2016, s. 8. Wszystkie tłumaczenia z języka angielskiego własne.

24 “[T]he activities of structured individuals involve coordinated manifestations of the 
powers of their parts” (ibidem, 5).

25 Mowa tu o “individual-making structures” (ibidem).
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Podobnie jak w przypadku Koslicki, Fine i Johnston, stanowisko Jaworskiego 
cechuje mereologiczne podejście do materii (definiowanej jako podstawowe 
fizykalne jednostki budulcowe), co stanowi radykalne odejście od jej rozumie-
nia jako metafizycznej zasady potencjalności w klasycznej wersji hylemorfizmu. 
Co więcej, jego redefinicja formy substancjalnej w odniesieniu do struktury 
będącej kompozycją materiałów wchodzących w jej skład, rodzi zasadnicze 
pytanie o pierwszeństwo. Otóż, definiując kompozycję Jaworski stwierdza, iż 
„Z punktu widzenia hylemorfizmu, kompozycja ma miejsce wtedy i tylko wtedy, 
gdy jednostka (individual) konfiguruje lub strukturalizuje materiały”26. Tyle, 
że w myśl jego własnego stanowiska metafizycznego, złożony byt (jednostka) 
jest funkcją struktury (rozumianej jako forma substancjalna). Co jest, wobec 
tego, pierwsze: jednostka konfigurująca (strukturalizująca) materię, czy raczej 
konfiguracja (struktura), która jest gwarantem jedności jednostki? Jeśli uznać, 
że pierwszeństwo ma struktura, pojawia się pytanie o jej źródło, na które Ja-
worski odpowiada w następujący sposób:

W [mojej] wersji hylemorfizmu struktura sama w sobie, tak jak materiał budulcowy, 
jest podstawową zasadą, taką, która nie wymaga dalszego wyjaśnienia … Pytanie, 
dlaczego istnieje struktura albo materiały budulcowe … jest podobne do pytania, 
dlaczego istnieje wszechświat, albo dlaczego istnieje coś zamiast niczego27.

Wydaje się, że taka odpowiedź nie jest satysfakcjonująca z punktu widzenia 
filozofii oraz pytania o ostateczną naturę bytów oraz przyczyny ich stałości 
i zmienności. I choć Jaworski przyznaje otwarcie, że jego definicja formy sub-
stancjalnej znacząco odbiega od ujęcia klasycznego, to nie zmienia to faktu, 
że jego pozycja rodzi poważne zastrzeżenia z metafizycznego punktu widzenia.

Hylemorfizm komplementarystyczny
Kolejna reinterpretacja hylemorfizmu w filozofii analitycznej została za-

proponowana przez Edwarda Jonathana Lowe. W opozycji do Koslicki Lowe 
podkreśla, że arystotelesowska koncepcja złożenia materii i formy wyklucza 
traktowanie ich jako „części składowych substancji, przynajmniej w potocz-
nym rozumieniu ‘części’ i dodaje, że „prawdziwa jednostkowa substancja nie 

26 “On the hylomorphic view, composition occurs when and only when an individual 
configures or structures materials” (ibidem, s. 160). W innym miejscu Jaworski dodaje: 
“Jednostki, które konfigurują materiały wchodzące w ich skład będę nazywał jednostkami 
ustrukturalizowanymi” (ibidem, s. 104).

27 “[O]n [my version of] the hylomorphic view, structure itself, like material, is a basic 
principle, one that stands in need of no further explanation. … Asking why either 
structure or materials exist … comes close to asking why the universe as a whole exists, 
or why there is something instead of nothing” (ibidem, s. 277-78).
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może zawierać innych substancji jako części” – co odróżnia ją od zbiorów czy 
pakietów złożonych z indywidualnych substancji28.

Jednocześnie Lowe definiuje materię i formę jako „niekompletne jednostki 
bytowe, uzupełniające się w złożeniu substancjalnym”, które może być zdefi-
niowane jako „złożenie elementów (items), z których żaden nie może istnieć 
w oderwaniu od drugiego”29. W swoich przykładach domu złożonego z cegieł, 
zaprawy i drewna oraz organizmu konia złożonego z mięśni, krwi i kości kładzie 
nacisk na organizację tych elementów. Z jednej strony, podkreślając niekom-
pletność materii i formy, Lowe robi krok w stronę klasycznego hylemorfizmu. 
Z drugiej strony, istotną słabością jego koncepcji jest brak jasnej definicji natury 
i sposobu istnienia niekompletnych jednostek bytowych (elementów) substan-
cji30. Poza tym, Lowe zdaje się nie dostrzegać różnicy między akcydentalnym 
charakterem formy domu a substancjalnym charakterem formy organizmu 
ożywionego jakim jest koń. W myśl hylemorfizmu w jego klasycznym ujęciu, 
jedność pierwszego jest jedynie przypadłościowa, podczas gdy jedność orga-
niczna drugiego ma charakter substancjalny. Rozróżnienie to wydaje się być 
niezbędne dla właściwego rozumienia istoty złożenia hylemorficznego.

Podobną do Lowe wersję hylemorfizmu zaproponował Gordon Barnes. 
Zmagając się z pytaniem o charakter zasady formalnej – tj. o to, czy jest ona 
bytem, właściwością, zdarzeniem lub procesem – ostatecznie stwierdza, że musi 
być ona bytem, gdyż inaczej nie istniałaby. Przyjmując to założenie, Barnes 
sugeruje, żeby uznać za Franciszkiem Suárezem, iż forma jest „niekompletną 
substancją”, która potrzebuje komplementarnej materii, aby utworzyć ca-
łościowy i kompletny byt31. Rozumiejąc substancję jako byt złożony, Barnes 
proponuje rozróżnienie między materią niezależną od substancji – tj. subato-
mowymi cząstkami elementarnymi, których tożsamość jest niezależna od bycia 
częścią większej całości – oraz materią zależną od substancji – tj. częściami 
bytu określonego przez formę substancjalną (np. ludzkie serce, płuca, nerki, 
itp. jako części człowieka). 

Takie ujęcie przyczyny materialnej jest nie tylko kolejnym ukłonem w stronę 
mereologii oraz odejściem od arystotelesowskiej koncepcji materii pierwszej 

28 E. J. Lowe, A Neo-Aristotelian Substance Ontology: Neither Relational nor Constituent, [w:] 
Contemporary Aristotelian Metaphysics, T. E. Tahko (red.), Cambridge 2011, s. 230-231.

29 Materia i forma to “‘incomplete’ entities, completed by each other in their union in that 
substance,” gdzie substancja jest rozumiana jako “combination of items neither of which 
can exist independently of the other in just such combination”, ibidem, s. 230, 236. 

30 W tym kontekście zasadnym wydaje się pytanie o to czy i na ile stanowisko Lowe różni się 
od koncepcji – omówionego powyżej – hylemorfizmu mereologicznego lub strukturalnego.

31 Por. G. P. Barnes, The Paradoxes of Hylomorphism, “The Review of Metaphysics” t. 56, 
nr 3 (2003), s. 507-508.
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w stronę atomizmu. W kontekście całości refleksji Barnesa nad hylemorfi-
zmem, proponowana przez niego redefinicja materii, prowadzi do radykalnie 
nieortodoksyjnego – z punktu widzenia ujęcia klasycznego – stwierdzenia, iż

[M]ateria budująca byt ludzki nie jest czystą potencjalnością … [lecz] musi posiadać 
mnogość form substancjalnych, gdzie forma organizmu ludzkiego jest tylko jedną 
spośród nich … A zatem, sugeruję, że jedna i ta sama część (parcel) podstawowej 
materii może być uformowana przez dwie różne formy substancjalne i dzięki temu 
wchodzić w skład dwóch odrębnych substancji32.

Hylemorfizm reidentyfikacyjny
Trzecia odmiana hylemorfizmu analitycznego o której wypada wspomnieć 

została zaproponowana przez Annę Marmodoro i – w porównaniu z dotychczas 
omówionymi stanowiskami autorstwa Koslicki, Fine, Johnston, Jaworskiego, 
Lowe czy Barnesa – wydaje się być znacznie bliższa klasycznej definicji Ary-
stotelesa. W jednym ze swoich artykułów Marmodoro stwierdza:

[B]ycie ujednoliconym w spójną całość wiąże się z re-identyfikacją części w sposób, 
który sprawia, że nie mogą one istnieć poza całością. Części są re-identyfikowane 
w oparciu o jednoczącą zasadę całości, którą jest forma substancjalna. Raz zre-
-identyfikowane, nie mają już odrębności w substancji, istnieją w niej na sposób 
holistyczny33.

Kontynuując swoje rozważania, Marmodoro zauważa słusznie, że „dzielenie 
substancji generuje części, które nie są częściami substancji”, po czym definiuje 
formę substancjalną jako zasadę lub „działanie na elementach składowych 
substancji, ogałacające je z ich odrębności, raczej niż osobną kategorię (item) 
ontologiczną.” W podsumowaniu stwierdza, iż to „[r]e-identyfikacja, bardziej 

32 “[T]he matter that composes a human being is not a mere potentiality. ... [It] must have 
a plurality of substantial forms, of which the form of a human being is only one. ... So 
I am suggesting that one and the same ‘parcel’ of basic matter can be informed by two 
distinct substantial forms and thereby compose two distinct substances”, ibidem, s. 517, 
520, przyp. 25. Stanowisko Barnesa w tej kwestii jest związane z jego radykalnym odrzu-
ceniem arystotelesowsko-tomistycznej koncepcji obecności podstawowych elementów 
budulcowych w złożonych bytach poprzez ich moce (virtute).

33 “[B]eing unified into a whole re-identifies the parts in a way they cannot be when apart 
from the whole. The parts are re-identified according to the unifying principle of the 
whole, the substantial form. Once re-identified, they have no distinctness in the sub-
stance; they exist in it holistically.” A. Marmodoro, Aristotle’s Hylomorphism Without 
Reconditioning, “Philosophical Inquiry”, t. 37, nr 1-2 (2013), s. 15.
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niż połączenie lub bycie w relacji, jest [zaproponowanym przez] Arystotelesa 
rozwiązaniem [problemu] jedności hylemorficznej”34.

Jakkolwiek pewne intuicje Marmodoro na temat formy i jedności substan-
cjalnej wskazują na to, że jest ona bliżej klasycznego hylemorfizmu, wydaje 
się, że jej stanowisko nie jest wolne od mereologicznego rozumienia materii. 
Nawet jeśli w zaproponowanym przez nią ujęciu hylemorfizmu znajdujemy 
sformułowanie mówiące o „materii jako będącej potencjalnie formą”35, nie 
znajdziemy w nim definicji materii jako pierwszego substratu, czy też uwagi na 
temat tego, że re-identyfikacja części jest zmianą substancjalną możliwą dzięki 
materii pierwszej leżącej u podstaw każdej z nich.

Podsumowanie
W podsumowaniu naszej analizy stanowisk w ramach współczesnego 

hylemorfizmu analitycznego należy stwierdzić, że ich autorzy mają trudność 
w uwolnieniu się od myślenia w paradygmacie mereologicznym. Powszechne 
wśród nich definiowanie materii w odniesieniu do podstawowych fizykalnych 
(tj. empirycznie weryfikowalnych) jednostek budulcowych prostych i złożonych 
bytów we wszechświecie, sytuuje w efekcie ich propozycje po stronie współ-
czesnych wersji atomizmu. Reprezentowany przez nich sposób rozumienia 
zasady formalnej jako części, niekompletnej jednostki bytowej, niekompletnej 
substancji, zasady lokalizacji składowych w strukturze całości bytu, lub zasady 
reidentyfikacji jego części, odbiega znacząco od definicji Arystotelesa oraz 
średniowiecznych komentatorów jego dzieł.

Wydaje się, że błąd współczesnych orędowników hylemorfizmu w filozofii 
analitycznej może polegać na ich powierzchownym odniesieniu się do ary-
stotelesowskiej definicji materii i formy, na wzór interpretacji wspomnianej 
w pierwszej części artykułu. Widać to wyraźnie w stanowisku Jaworskiego, 
który – wyliczając cztery rodzaje przyczyn zaproponowane przez Arystote-
lesa – utożsamia zasadę formalną ze strukturą, natomiast zasadę materialną 
z materią, która podlega procesom strukturalizacji36. Takie ujęcie wydaje się 
pomijać to, co leży w samym sercu teorii hylemorfizmu Arystotelesa, tj. jego 

34 W oryginale czytamy: 1) “partitioning a substance generates parts that are not parts 
of the substance;” 2) substantial form is a principle or “an operation on the elements 
of a substance, stripping them of their distinctness, rather than being an item in the 
ontology;” 3) “[r]e-identification, rather than combination or relationality, is Aristotle’s 
solution to hylomorphic unity”. Ibidem, s. 16-17.

35 Ibidem, s. 19.
36 Por. W. Jaworski, Structure, s. 206.
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definicję materii jako zasady potencjalności oraz formy jako zasady aktualizu-
jącej materię pierwszą.

Hylemorfizm analityczny i problem relacji umysł-ciało
Próbując odnieść omówione powyżej współczesne wersje hylemorfizmu do 

debaty nad problemem relacji umysł-ciało natrafiamy na poważne trudności. 
Ich mereologiczna orientacja w kwestii interpretacji przyczyny materialnej 
zbliża je do materializmu metafizycznego, podczas gdy prezentowane przez 
nie reinterpretacje przyczyny formalnej nie pozwalają sformułować jasnego 
stanowiska co do zasady jedności organizmu ludzkiego. W konsekwencji, teorie 
formy substancjalnej rozumianej jako część, niekompletna jednostka bytowa, 
niekompletna substancja, zasada strukturalnej orientacji części w obrębie 
całości, bądź też zasada reidentyfikacji części w obrębie całości, nie wydają się 
być także pomocne w odpowiedzi na pytanie o naturę umysłu. W myśl tych 
stanowisk umysł ludzki mógłby być zdefiniowany co najwyżej jako epifenomen 
zależności i zdarzeń mających miejsce na podstawowym poziomie złożoności 
fizykalnie rozumianej materii, włączonej jednocześnie w całościowo ujętą 
strukturę bytową organizmu ludzkiego.

Propozycja Williama Jaworskiego
Trudności neohylemorficznego stanowiska w kwestii umysłu oraz debaty 

na temat relacji umysł-ciało są dobrze widoczne w stanowisku Jaworskiego. 
Definiując organizmy żywe jako „strefy ustrukturalizowanej aktywności”37 
traktuje on fenomen myślenia, czucia, percepcji, oraz działania intencjonal-
nego (zjawiska często określane mianem umysłowych lub psychicznych) jako 
„ustrukturalizowane manifestacje mocy” części składowych organizmu ludzkie-
go, w odpowiedzi na bodźce ze środowiska zewnętrznego38. Na innym miejscu 
określa je mianem „wzorów oddziaływania społecznego i środowiskowego”39.

Jego pomysł na pozbycie się dychotomii między tym, co umysłowe i tym, co 
fizyczne polega na zatarciu granic w klasyfikacji i definiowaniu obu stron karte-
zjańskiego rozróżnienia. Z jednej strony, ponieważ myśli i uczucia są „wcielone” 

37 Ang. “zones of structured activity”. W. Jaworski, Philosophy of Mind: A Comprehensive 
Introduction, John Wiley & Sons 2011, s. 306.

38 Ang. “structured manifestations of powers” (W. Jaworski, Structure, s. 170). Por. także 
W. Jaworski, Powers, Structures, and Minds, [w:] Powers and Capacities in Philosophy: The 
New Aristotelianism, R. Groff, J. Greco (red.), New York 2013, s. 158.

39 Ang. “patterns of social and environmental interaction” (W. Jaworski, Philosophy, 
s. 306-307).
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(embodied), nie można ich określić mianem „nie-fizykalnych”. Z drugiej strony, 
ponieważ fundamentalne procesy fizyczne w ludzkim organizmie przyczyniają 
się do powstania – na wyższym poziomie analizy bytu człowieka – myśli czy 
uczuć, nie można ich traktować jako „nie-psychicznych”. W efekcie: „[a]ktyw-
ności ludzkie wyższego stopnia, jak również pod-struktury i pod-aktywności, 
które obejmują (which they comprise), mogą być wszystkie razem sklasyfikowane 
jako społeczne, psychologiczne, biologiczne, jak również fizykalne”40.

Taka próba rozwiązania problemu relacji umysł-ciało wydaje się być mało 
efektywna. Przypisywanie mereologicznym częściom organizmu ludzkiego 
zarówno cech fizykalnych, jak i umysłowych, jest bliskie panpsychizmowi, 
o który Jaworski oskarża – zresztą niesłusznie – klasyczny emergentyzm. Prze-
sunięcie punktu ciężkości na strukturalną analizę złożonego bytu ludzkiego 
rodzi pytania podobne do tych, o których wspomnieliśmy powyżej. Nie jest też 
jasne, w jaki sposób ustrukturalizowanie czasowo-przestrzenne jest źródłem 
i gwarantem jedności bytów złożonych. Co więcej, jeżeli struktura poprzedza 
i jest zasadą jedności jednostki strukturalizującej (konfigurującej) materię, 
stanowisko Jaworskiego wymaga określenia zarówno źródła struktur w przy-
rodzie jak i ich ostatecznej natury ontologicznej (tego, czy są one materialne 
czy niematerialne). Wiemy już, że Jaworski nie daje odpowiedzi na te pytania. 
Nadaje pojęciu struktury status pojęcia pierwotnego, ucinając w ten sposób 
wszelką dyskusję nad genezą i naturą struktury.

Hylemorfizm analityczny a pojęcie duszy ludzkiej
Rozważając analityczne wersje hylemorfizmu, nie możemy pominąć pytania 

o pojęcie duszy ludzkiej, które stoi w samym centrum antropologii filozoficznej 
opartej na hylemorfizmie w jego ujęciu klasycznym. W kontekście naszych 
dotychczasowych refleksji staje się oczywisty fakt, że współcześni zwolennicy 
teorii materii i formy nie odwołują się do koncepcji duszy. Co więcej, prezen-
towana przez nich mereologiczna reinterpretacja przyczyny materialnej oraz 
propozycje redefinicji duszy jako części, niekompletnej jednostki bytowej lub 
niekompletnej substancji (o trudnej do określenia naturze ontologicznej), czy 
wreszcie zasady strukturalizującej, wydaje się być nie do pogodzenia z pojęciem 

40 „Higher-level human activities, and the substructures and subactivities they comprise all 
count as social, psychological, biological, and also physical phenomena” (ibidem, s. 307). 
Wyciągając wnioski z tej konstatacji Jaworski stwierdza, że mózg ludzki nie tyle generuje 
stany umysłu, co raczej stanowi „pod-system” (subsystem) organizmu umożliwiający 
mu wchodzić w interakcje z innymi ludźmi oraz środowiskiem naturalnym w „wysoko 
ustrukturalizowany sposób” (in the highly structured ways), który określamy mianem 
„przekonania”, „pragnienia”, czy „bólu”. Por. ibidem, s. 308-309. Por. także W. Jaworski, 
Powers, s. 161-168; W. Jaworski, Structure, s. 170-177.
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duszy ludzkiej rozumianej jako szczególnego rodzaju zasada aktualizująca 
materię pierwszą.

W efekcie, władze intelektualne (umysłowe), które w ujęciu arystotelesow-
sko-tomistycznym są szczególnym rodzajem władz duszy, w ujęciu hylemorfizmu 
analitycznego stają się epifenomenalnymi właściwościami podstawowych fizy-
kalnych elementów budujących organizm ludzki, ujętych (lub zre-identyfiko-
wanych) w określonej strukturze czasowo-przestrzennej bądź uformowanych 
przez zasadę formalną o bliżej niezdefiniowanym charakterze (tj. określaną jako 
mereologiczna część całości cechująca się pierwotną jednością, niekompletna 
jednostka bytowa, lub niekompletna substancja).

Wnioski
Nasze rozważania ukazały zasadniczą różnicę między klasycznym i współcze-

snym ujęciem hylemorfizmu i jego zastosowaniem w antropologii filozoficznej. 
Stanowisko hylemorfizmu analitycznego okazuje się być stosunkowo radykalną 
reinterpretacją myśli klasycznej, prowadzącą do rezygnacji z odniesienia do 
kategorii duszy w inspirowanej przezeń koncepcji natury ludzkiej.

Niemniej jednak należy zauważyć i docenić główną motywację twórców 
hylemorfizmu analitycznego. Tym, co ich inspiruje, jest pragnienie znalezienia 
metafizycznej alternatywy dla materializmu eliminatywnego i reduktywnego 
(tożsamościowego). Ich nacisk na realność quasi-materialnej lub wprost nie-
materialnej zasady formalnej – rozumianej jako szczególnego rodzaju część 
całości cechująca się pierwotną jednością, niekompletna jednostka bytowa 
lub substancja, bądź też strukturalna orientacja w czasie i przestrzeni części 
złożonych bytów – jest próbą uzasadnienia stanowiska mówiącego, że orga-
niczna całość jest czymś więcej niż fizyczną sumą części. Co więcej, sam fakt 
rezygnacji z odwołania do kategorii duszy umysłowej nie musi być w punkcie 
wyjścia dyskwalifikujący dla antropologii w ujęciu analitycznym.

Jednocześnie, trudności i nieścisłości, które charakteryzują hylemorfizm 
analityczny i opartą na nim koncepcję natury ludzkiej, wydają się wskazywać na 
to, że hylemorfizm w klasycznym ujęciu może być bardziej spójną i wciąż ade-
kwatną alternatywą dla wszelkiego rodzaju redukcjonizmów ontologicznych. 
Bardzo mocne przywiązanie zwolenników współczesnych wersji hylemorfizmu 
do mereologicznego spojrzenia na materię dowodzi tego, że stając w opozycji do 
materializmu, przynajmniej do pewnego stopnia, pozostają wciąż „więźniami” 
naturalizmu. Klasyczny hylemorfizm jest z pewnością wolny od podobnego błę-
du. Pozostaje mieć nadzieję, że współcześni entuzjaści metafizycznego dualizmu 
materii i formy odkryją na nowo jego klasyczną definicję i nawet jeśli jej nie 
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zaakceptują, będą mieli większą świadomość starożytnych podstaw swojego 
stanowiska metafizycznego.

Dodatek
Definicje najważniejszych stanowisk w debacie dotyczącej relacji umysł-ciało:
1)  materializm – zakłada istnienie jednego tylko rodzaju bytów we wszech-

świecie, tj. bytów materialnych, w myśl stwierdzenia Epikura mówiącego, 
iż całość świata jest złożeniem ciał (materii) oraz próżni, stanowisko to 
jest formą monizmu ontologicznego i występuje w przynajmniej dwóch 
wersjach:
(1a)  materializm eliminacyjny (fizykalizm) – wszystko to, co w naszym 

opisie rzeczywistości ma charakter pozamaterialny jest jedynie mniej 
lub bardziej użyteczną fikcją,

(1b)  materializm redukcyjny (tożsamościowy) – pozamaterialne aspek-
ty rzeczywistości (w tym umysł) istnieją realnie, choć jednocześnie 
są w pełni tożsame oraz możliwe do wytłumaczenia w oparciu 
o materialne (fizykalne) składniki otaczającego nas świata;

2)  dualizm – zakłada istnienie więcej niż jednego tylko rodzaju przypadłości 
lub bytów we wszechświecie, występuje w dwóch wersjach:
(2a)  dualizm przypadłościowy – jeden i ten sam byt ludzki o fizykal-

nej naturze cechują dwojakiego rodzaju cechy: fizykalne (masa, 
ładunek, pozycja, itp.) oraz niefizykalne, tj. umysłowe (uczucia, 
myśli, itp.),

(2b)  dualizm substancjalny – ludzki umysł i ciało są dwoma odrębnymi 
substancjami: niefizykalną (duchową) oraz fizykalną;

3)  behawioryzm logiczny – stanowisko odrębne od behawioryzmu psy-
chologicznego (często klasyfikowane jako kolejna wersja materializmu), 
zakładające, iż – jakkolwiek umysł, akty woli, czy uczucia są prawdziwe 
– w istocie są one funkcjonalnym skrótem w opisie pewnych odpowiedzi 
o charakterze fizykalnym na poziomie fizjologii organizmów zwierzęcych 
i ludzkich – definiowanych na podstawie korelacji input-output;

4)  instrumentalizm – stanowisko zbliżone materializmu eliminatywnego 
uznające, że cały dyskurs dotyczący fenomenu umysłu i stanów psycholo-
gicznych jest nie tyle mniej lub bardziej użyteczną fikcją (co wiązałoby się 
z tym, że w efekcie można się go pozbyć) lecz użytecznym instrumentem 
w przewidywaniu ludzkich zachowań;

5)  monizm anomalny – wszystkie zdarzenia w przyrodzie są opisywalne na 
poziomie fizykalnym, podczas gdy niektóre z nich mogą być też opisane 
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jako umysłowe, i choć ontologicznie rzecz ujmując wszystkie zdarzenia 
mają charakter czysto fizykalny (monizm) należy dopuścić anomalię opisu 
części z nich jako zdarzeń umysłowych – stanowisko bliskie, aczkolwiek 
różne od materializmu eliminatywnego oraz dualizmu przypadłościowego;

6)  multiple-realizability argument – każde zjawisko określane mianem 
umysłowego (psychologicznego), choć ma swoje podłoże w czysto fi-
zykalnych oddziaływaniach na podstawowych poziomach organizacji 
materii, jest jednocześnie realizowalne na wiele różnych sposobów, co 
nie pozwala go ostatecznie zredukować (w odróżnieniu od materializmu 
eliminatywnego);

7)  stanowisko superweniencji – rozróżniając poziom podstawowy (A) 
i wyższy (B) organizacji materii (oraz cechujące je zjawiska o charakterze 
czysto fizykalnym oraz umysłowym), można zaobserwować ścisłą zależ-
ność pomiędzy A i B polegającą na tym, że każda zmiana w A związana 
jest z korespondującą zmianą w B i vice versa (brak jasności i jedności 
między zwolennikami superweniencji co do charakteru powiązania zja-
wisk na obu poziomach);

8)  emergentyzm – rozróżniając poziom podstawowy (A) i wyższy (B) 
złożoności materii, stanowisko to zakłada, iż na wyższych poziomach 
organizacji możemy obserwować nowe i nieredukowalne struktury, bądź 
właściwości bytów, które wiążą się z nowym i nieredukowalnym rodzajem 
przyczynowości biegnącej z góry na dół (top-down causality), w odróżnie-
niu od zależności przyczynowych łączących poziom podstawowy z wyż-
szym (bottom-up causality), zwolennicy i znawcy emergentyzmu odróżniają 
jego wersję epistemologiczną (przyjęcie teorii struktur emergentnych jest 
podyktowane ograniczonym stanem wiedzy badawczej i w związku z tym 
ma charakter redukowalny i tymczasowy) od ontologicznej (zjawisko 
emergencji ma charakter ontologiczny i nieredukowalny).

Słowa kluczowe: dusza ludzka, hylemorfizm analityczny, hylemorfizm klasycz-
ny, intelektualne władze duszy ludzkiej, William Jaworski.
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NEW AGE ANTHROPOLOGY

This article examines New Age anthropology in light of important changes 
that are taking place in western culture. These changes are undoubtedly due 
to many factors, but primarily to a crisis of Christianity, scientific revolution, and 
postmodern man’s search for alternative answers. The first two points of this 
article discuss the foundations of this anthropology, which are rooted in new 
scientific theories and their metaphysical interpretation in light of the concept 
of Eastern religions such as Hinduism and contemporary gnosis. According to 
these Eastern ideas and religions, man is an emanation of the Divine Absolute, 
who is an incarnate particle. This holistic outlook identifies the Creator with 
creation and is connected with an evolutionary (and not a creationist) world-
view. The following point of the article discusses the concept of so-called 
“transformation of consciousness,” meaning the need to discover one’s true 
divine identity. This concept asserts that man’s rational identity is an “illusory 
I.” The final two points of this article present the consequences of this kind of 
human perception, or the cognitive process based on inner human experi-
ence, meaning so-called “enlightenment” (and not on objective Truth), and of 
the absolutization of the subjective conscience as the supreme tribunal based 
on having reached enlightenment. In this way, man’s divine identity, which 
blurs the boundary between that which is divine and that which is human, 
is the basis of New Age anthropology. In addition, New Age anthropology’s 
evolutionary understanding of the cosmos, including of man, leads one to 
conclude that human nature is subject to the processes of change that makes 
it possible for man to go beyond the limit within which he is understood as 
being a homo sapiens.
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Wstęp
Fenomen New Age jest niewątpliwie powszechnie znany, ale często tylko 

z hasła. Dla wielu wydaje się on być zjawiskiem przebrzmiałym. Rzeczywiście 
jako Ruch, bo tak najczęściej jest określany, ma on swoje najlepsze lata za 
sobą. Trzeba jednak powiedzieć, że jego zasadnicze idee wpisały się głęboko 
w mentalność tego pokolenia i są obecne w wielu sferach życia współczesnego 
człowieka, także, a może przede wszystkim duchowego. Według wielu autorów 
wyraża on tzw. duszę postmodernizmu i stanowi specyficzną alternatywę du-
chową dla świata określanego dziś coraz częściej jako pochrześcijański. 

Celem tego artykułu jest więc ukazanie antropologii New Age w perspekty-
wie zasadniczych założeń metafizycznych tego ruchu, opartych zasadniczo na 
rewolucyjnych odkryciach współczesnej nauki, zwłaszcza fizyki i astronomii, 
a także na psychologii. Dzisiejsza nauka, stojąca zasadniczo w sprzeczności 
z kreatywną wizją Pisma Świętego, sięga coraz częściej po metafizyczne od-
powiedzi do koncepcji religijnych wielkich systemów religijnych Wschodu, 
które też docierają do nas poprzez różne formy europejskiej gnozy. Systemy 
te, z gruntu panteistyczne, czyli postrzegające wszechświat jako emanację 
bóstwa, wydają się dla wielu zbieżne z ewolucyjną wizją świata przedstawianą 
przez współczesną naukę. Na bazie tych przesłanek powstaje zupełnie nowa 
wizja człowieka, jego pochodzenia i natury oraz celu ostatecznego, ku któremu 
zmierza. Spróbujemy przyjrzeć się więc podstawowym założeniom antropolo-
gicznym wynikającym z tej nowej perspektywy rzeczywistości. 

Perspektywa kosmiczna
U podstaw założeń metafizycznych Nowej Ery leży naukowa wizja Wszech-

świata powstałego z Wielkiego Wybuchu w postaci świetlnej energii rozprze-
strzeniającej się w czasie. Jest to zatem kosmiczna wizja, w której zarówno 
system heliocentryczny jak i geocentryczny nie mają więcej racji bytu. Człowiek 
staje się uczestnikiem kosmicznej ewolucji, która w świetle religii Wschodu 
jest niczym innym jak emanacją Bóstwa. Ta z gruntu panteistyczna wizja Boga 
stanowi właśnie podstawę dla antropologii Nowej Ery, wpisującej się w ewolu-
cyjną a nie kreacjonistyczną wizję świata, a więc również człowieka. Tym samym 
mamy do czynienia nie tylko z nową koncepcją ludzkiej natury, ale również 
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z możliwością, a wręcz koniecznością jej ewoluowania, co stawia pod znakiem 
zapytania tożsamość człowieka jako takiego i granic jego człowieczeństwa.

Antropologia New Age odwołuje się w swoich założeniach do idei Boga 
stworzonej na bazie nowych teorii naukowych, bazujących w jej metafizycz-
nym wymiarze przede wszystkim na wielkich systemach religijnych Wschodu. 
Powstaje w ten sposób panteistyczna i monistyczna wizja Boga jako wyemano-
wanej w Wielkim Wybuchu Energii. Mamy więc w tym przypadku do czynienia 
nie tyle z aktem stwórczym, ile z emanacją bóstwa, która czyni wszechświat bo-
skim. W konsekwencji nie istnieje również w tej wizji podział na sferę duchową 
i materialną. Jest to więc wizja holistyczna, w której wszystko jest Jedno, a więc 
nic poza Absolutem realnie nie istnieje. Jeden z hinduskich „guru” wyraża to 
lapidarnie: „Świadomość i energia tworzą naturę bytu”1. Mowa jest w tym 
przypadku nie tyle o dwóch składnikach bytu, co raczej o formie inteligentnej 
energii zawierającej w sobie Boski potencjał twórczy.

Największe zasługi w tworzeniu tej wizji na polu nauki należy przypisać 
osobie Fritjof Capra. W swoich najważniejszych dziełach Tao fizyki i Punkt 
zwrotny, dokonuje on ważnych dla New Age przełożeń z języka fizyki na język 
metafizyki. Zreinterpretował naukowe znaczenie terminu „nowy paradygmat” 
przedstawiając go jako „paradygmat holistyczny”. Fritjof Capra przechodzi zatem 
wyraźnie w swojej teorii o nowym paradygmacie od przesłanek fizycznych do 
konkluzji metafizycznych. Inna osoba reprezentująca ten nurt wyrazi to tak: 

Mamy dziś szczególną potrzebę nowego paradygmatu, nowej wizji rzeczywistości, 
fundamentalnej zmiany sposobu myślenia, postrzegania świata, a także nowego 
systemu wartości. Początki tej epokowej zmiany, czyli przejścia od tradycyjnej, me-
chanistycznej koncepcji świata do tej holistycznej, są dziś widoczne na wszystkich 
płaszczyznach życia człowieka2.

Wizja ta wpisuje się ostatecznie w ezoteryczną wizję świata, a ściśle astro-
logiczną. Alice Bailey, przewodnicząca Towarzystwa Teozoficznego, wypo-
wiedziała się o tym nowym paradygmacie w odniesieniu do epokowej zmiany 
kosmicznej ery Ryb (erę chrześcijańską) na erę Wodnika następująco: 

Dzięki wibracjom Wodnika, które rozpoczęły wylewać się na ludzkość, nastąpiły 
zmiany na poziomie psychologicznym, które spowodowały, że na głębszym poziomie 
swojej psychiki jednostka zaczęła postrzegać świat w sposób odmienny od dotych-
czasowego. Człowiek zaczyna inaczej spoglądać na naturę. Nie dostrzega już wokół 
siebie piękna Boga, ale źródło energii do eksploracji. To jest psychologia, którą 
żyjemy dziś w znacznym stopniu, to znaczy widzimy przedmioty wokół nas jako 
źródła energii. Era Wodnika jest więc z jednej strony erą technologii, ale z drugiej 

1 Ramtha, Chi siamo veramente?, Diegaro di Cesena 20043, s. 23.
2 F. Capra, Il Punto di Svolta, Milano 1984, s. 42.
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strony jest erą świadomości. Od postawy „ja wierzę” Ery Ryb idziemy dziś zatem 
w stronę postawy „ja jestem”3.

Pojawiają się tu zatem dwa kluczowe pojęcia: wibracja-energia oraz świa-
domość. Obydwa te pojęcia zdają się wyraźnie determinować nową wizję 
człowieka, o nowej boskiej tożsamości. Nie mamy w niej jednak do czynienia 
ani z osobowym Bogiem, ani z człowiekiem rozumnym i wolnym, ani z duszą 
i ciałem. Człowiek jest w tym ujęciu energetyczną wibracją obdarzoną wyjąt-
kową świadomością, która jako cząstka boskiego Ja, uczestniczy świadomie 
w kosmicznej ewolucji. 

Człowiek ewoluuje w swoich dwóch wymiarach: fizycznym, związanym z ewo-
lucją biologiczną, i astralnym, związanym z ewolucją kosmosu. Ciało fizyczne 
ewoluuje jako integralna część ziemskiego organizmu, zaś ciało energetyczne 
ewoluuje pod wpływem aktywności ewoluujących uniwersalnych energii. New Age 
nawiązuje w tym aspekcie do antycznych idei astrologicznych oraz ezoterycznego 
typu dualizmu jednostki ludzkiej, która włączona została w pewien szczególny 
„uniwersalny system”, wewnątrz którego istnieją niezliczone współzależne między 
sobą podsystemy: „system solarny”, „system planetarny”, „ludzkość jako byt nie-
zależny” i „człowiek jako mikrokosmos”. Wspominana już A. Bailey opisuje ten 
system następująco: 

Najpierw jest ciało eteryczne indywidualne, które nie jest samodzielne i odizolowane 
od innych, ale stanowi integralną część ciała eterycznego, które nazywamy rodziną 
ludzką; rodzina ludzka jest z kolei integralnym komponentem ciała eterycznego 
planetarnego; to ciało nie jest z kolei odseparowane od innych ciał planetarnych, 
ale one wszystkie formułują, wraz z ciałem solarnym, ciało eteryczne systemu 
solarnego. […] W tej uniwersalnej tkaninie aurycznej dostrzegamy ustawiczną 
cyrkulację kosmicznych energii, co stanowi naukową bazę pod teorie astrologiczne4.

Antropologia Nowej Ery ukazuje więc człowieka obdarzonego godnością 
„podobną” do tej, jaką ma Natura, czy byłaby to Matka Ziemia, czy Wszechświat-
-Makrokosmos. „Godność” ta umieszcza człowieka w procesie ciągłego stawania się 
bytu typu ewolucyjnego. Człowiek ten wchodząc w Nową Erę Wodnika jest „bo-
gatszy” od starego człowieka o trzy nowe powłoki astralne, co czyni go doskonałym 
i gotowym na intymny związek z Uniwersum i z Matką Ziemią. Nowy człowiek jest 
zdolny do tego podwójnego aktu dzięki ciału fizycznemu, które rozwija się zgodnie 
z prawami biologicznej ewolucji oraz dzięki ciału astralnemu, jakie pozwala „Ja” 
ludzkiemu uczestniczyć w ewolucji Kosmosu. Nośnikiem ludzkiego „Ja” jest ciało 
astralne i to ono właśnie przenosi naszą świadomość w następne ciało fizyczne. 
Ta świadomość staje się więc nową tożsamością człowieka Nowej Ery. Człowiek 

3 F. Drago, Vivere New Age, Milano 19981, s. 64-65.
4 A. Bailey, Astrologia Esoterica. Trattato dei “sette” raggi, t. III, Nuova Era 20024, s. 27.
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ów nie jest więc osobą cielesno-duchową i racjonalną, ale istotą żyjącą obdarzoną 
świadomością, a ponadto osobą na miarę posiadanej świadomości5. Człowiek 
w tym ujęciu jest wcieloną w czasie indywidualizacją boskiego Umysłu, pozornie 
niezależną, ale w istocie iluzoryczną. Innymi słowy, jesteśmy w rzeczywistości 
pod-osobami jedynej prawdziwej „Osoby”, jaką stanowi Umysł uniwersalny. 
Jako pod-osoby wierzymy, że posiadamy swoją realną indywidualną tożsamość 
niezależną od uniwersalnego Umysłu. W rzeczywistości możemy komunikować 
się między sobą jako pod-osoby nie dlatego, że jesteśmy niezależni, ale właśnie 
dlatego, że stanowimy części tej samej rzeczywistości Umysłu-kosmicznego 
Mózgu: pod-osoba, którą jestem Ja, komunikuje się z pod-osobą, którą jesteś 
Ty. Pisane zawsze wielką literą, gdyż zawsze mamy do czynienia z Nim6. Dlatego 
koncepcja pod-osoby jest punktem wyjścia do nowej zasady antropologicznej, 
na której opiera się wizja nowego człowieka Nowej Ery.

Zasada ta nie jest wszakże nowa. Wyraźnie nawiązuje ona do starożytnej 
idei hinduskiego atmana. Ta ważna koncepcja hinduizmu oznacza Jaźń, czyli 
boską zasadę, która jest obecna w każdym indywiduum; bywa ona tłumaczona 
jako dusza, ale nie jest ona tożsama z chrześcijańskim rozumieniem duszy, 
gdyż atman jest ściśle związany z monistyczną wizją świata, a nie dualistyczną 
ciało-dusza i Bóg-stworzenie. Ciało człowieka, jak też wszystkie zjawiska psy-
chofizyczne, nie są więc niczym innym, jak tylko powłoką atmana, czyli naszego 
prawdziwego „Ja” o boskiej naturze. Jeden z autorów tego nurtu wyraża to 
w następujący sposób:

Posłuchaj. Ja jestem tobą; ta część ciebie, która jest i która ma poznanie, zna wszyst-
kie byty, zawsze je znała i zawsze będzie znała. Ja jestem tobą, twoją Sobością; ta 
część ciebie, która mówi Ja jestem jest Ja jestem. Ja jestem tą wyższą cząstką ciebie 
samego, która pulsuje w twoim wnętrzu, kiedy czytasz te słowa; która odpowiada 
na moje słowa, przeczuwa prawdę, rozpoznaje ją całą ze swej natury i przezwycięża 
każdy błąd jakikolwiek napotka. Tym właśnie Ja jestem: nie tą cząstką ciebie, która 
aż do dziś żyła w ignorancji. Ponieważ Ja jestem twoim prawdziwym Mistrzem, 
jedynym, którego będziesz znał zawsze, twoją boską Sobością7.

Podobnie jak w mistycyzmie Wschodu, również w koncepcji New Age, 
wszystkie rzeczy i wydarzenia są postrzegane przez zmysły jako ściśle powiązane 
między sobą, będące w swej istocie tylko różnymi aspektami i manifestacjami 
jedynej, ostatecznej rzeczywistości8. Antropologia New Age w konsekwencji 

5 Por. I. Sanna, L’antropologia cristiana tra modernità e post-modernità, Brescia 20022, s. 341.
6 Por. J. Klimo, Channeling, Los Angeles 1987, s. 293-296.
7 Conte di Saint-Germain, Io sono, L’Età dell’Acquario 20011, 20064, s. 12.
8 Por. E. Fizzotti (red.), Presentazione, [w:] La dolce seduzione dell’Acquario. New Age tra 

psicologia del benessere e ideologia religiosa, Roma 1998, s. 10.
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nosi znamiona antropologii holistycznej, ukazującej nam człowieka jako 
skoncentrowane jądro energii bądź uniwersalny hologram9. Każda osoba jest 
hologramem, obrazem całości stworzenia, w której każda rzecz wibruje z własną 
częstotliwością. Każdy człowiek jest neuronem w ziemskim centralnym systemie 
nerwowym, a wszystkie pojedyncze jednostki są we wzajemnej relacji uzupeł-
niania z innymi. W rzeczywistości istnieje więc wewnętrzna komplementarność 
całości stworzenia10. 

Perspektywa ewolucyjna 
Można śmiało postawić tezę, w świetle dokonanej dotychczas analizy, że 

koncepcja Boga w wizji New Age ma przede wszystkim charakter panteistyczny. 
Wynika to z faktu, że egzystencja Boga jest, zgodnie z tą wizją, przyczynowo 
związana z egzystencją kosmosu. Kosmogonia (narodziny świata) stanowi tu 
jednocześnie teogonię (narodziny boga). New Age odwołuje się do starożyt-
nych idei panteistycznych, ale czyni to wyraźnie pod wpływem współczesnej 
nauki i jej interpretacji metafizycznych. Są one także zbieżne z założeniami 
nowożytnego ezoteryzmu (astrologiczna era Wodnika) i z koncepcjami wiel-
kich religii Wschodu. Kluczową ideą w tej nowej wizji jest monizm absolutny, 
który można przedstawić najprościej jako zasadę „All is One”, czyli „Wszystko 
jest Jednym”. Nowa Era redukuje w ten sposób Boga do wymiaru uniwersal-
nej Zasady, natomiast wszechświat postrzega jako bezpośrednią emanację tej 
odwiecznej Zasady. Marilyn Ferguson wyjaśnia to w ten sposób:

W nowej tradycji duchowej, która rodzi się dziś, Bóg nie jest już wcieleniem 
naszej katechizmowej mentalności, ale odpowiada raczej temu wymiarowi, który 
William James tak oto opisuje: „wydaje mi się, że szersze granice naszego jestestwa 
ukazują nam przestrzenie naszej egzystencji całkowicie różne od tych tradycyjnych 

9 „Terminem «hologram» określa się obrazy trójwymiarowe. Hologram pozwala nam 
odtworzyć, i to bardzo precyzyjnie, obraz uprzednio zarejestrowany. Uniwersum nie 
może być postrzeganym jedynie jako zbiór niezależnych od siebie bytów. Jest on raczej 
hologramem, nieogarnioną i dynamiczną siecią współzależnych zdarzeń, w którym każda 
część determinuje strukturę całości. Jako cząstka kosmicznego hologramu, nosimy w so-
bie, oprócz naszej indywidualnej tożsamości, również całą ludzkość, całe życie, a nawet 
cały kosmos, wraz z jego wielkim misterium, które spoczywa w głębi natury ludzkiej”. 
S. Stefanel, Ologramma, metafisica e sindacati [http://www.pavonerisorse.to.it/riforma/
psp/ologramma_metafisica.rtf (08.06.2007)]. 

10 Papieska Rada Kultury, Papieska Rada ds. dialogu Międzyreligijnego, Jezus Chrystus dawcą 
wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat „New Age” (Roma, 3 luty 2003), [w:] EV 
22, 41-166, p. 2.3.4.3.
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racjonalnych, postrzeganych zmysłowo. […] Nazwę tą część wyższą uniwersum 
imieniem Bóg”11.

W podobnym tonie wypowiada się inny przedstawiciel tego nurtu:
Starożytni mędrcy, wychodząc od Niepoznawalnego, przechodzili do Jego pierwszej 
manifestacji jako niewidzialnego, nieuniknionego i ze ścisłym logicznym rozumo-
waniem, do absolutnie koniecznego Bytu kreacyjnego, Demiurga uniwersalnego. 
Ewolucja zaczynała się według nich od czystego ducha, który, zstępując coraz 
bardziej w dół, przyjmował w końcu formę widzialną i komunikatywną dla nas 
stając się materią12.

Astrologia generalnie ukazuje rzeczywistość jako jeden, niepodzielny i uni-
wersalny byt uformowany z cząsteczek eteru. Ta starożytna idea znajduje dziś 
jednak niespodziewanego sprzymierzeńca w New Science, która przedstawia 
świat jako ogromny ocean energii rozlewający się w przestrzeni od momentu 
Wielkiego Wybuchu. Na tej koncepcji świata opiera New Age swoją teorię 
człowieka, odczytanego, jak to trafnie wyraża F. Drago, „w kluczu kosmicz-
nym”13. Rudolf Steiner w swojej książce Człowiek harmonijną syntezą kre-
atywnej aktywności Uniwersum opisuje „ukrytą” naturę człowieka za pomocą 
teorii „duchowej ewolucji”, która przekształciłaby naukową teorię biologicznej 
ewolucji w dyscyplinę duchową. W człowieku bowiem, podobnie jak w jego 
strukturze molekularnej i komórkowej, możemy odnaleźć zintegrowane wszyst-
kie elementy konstytuujące całą Naturę, w wyniku czego należałoby mówić 
o człowieku jako o Mikrokosmosie14.

Wewnątrz człowieka jako uniwersalnego hologramu, działają kosmiczne 
energie konsolidując ducha z ciałem i jednocząc zintegrowaną w ten sposób 
osobę ludzką z uniwersalnym Duchem. Nasze ciało jest w tej perspektywie 
jedynie przejściową powłoką, a my jesteśmy w swej istocie nieśmiertelną 
boską zasadą obdarzoną ciałem na czas ziemskiej egzystencji. Będąc zaś skom-
ponowanymi z inteligentnej energii kosmicznej, każdy z nas stanowi cząstkę 
boskiego Umysłu wśród otaczającej nas boskiej energii, jednoczącej wszystkie 
uniwersalne byty w harmonijną jedność i będącej zarazem nośnikiem myśli, 
która stwarza i kieruje światem15. Dlatego dla New Age teoria ewolucji stała 
11 G. Schiwy, Lo spirito dell’Età Nuova. New Age e cristianesimo, Queriniana, Brescia 1991, 

s. 32.
12 H. P. Blavatsky, Iside Svelata. Chiave dei misteri della scienza e della teologia antiche e 

moderne, t. I: Scienza, Milano 20003, s. 46.
13 Por. F. Drago, Vivere New Age, s. 10.
14 Por. A. De Luca, La New Age, Milano 19941, s. 43.
15 Por. J. Ries, New Age e reincarnazione, [w:] Religioni e sette nel mondo 5, New Age 1, Rivista 

trimestrale di cultura religiosa, Marzo 1996, Anno 2, Numero 1, GRIS, Bologna, s. 50.
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się podstawową przesłanką potwierdzającą fakt rozwoju ludzkiej świadomości 
przez kosmiczny czas, ewolucję biologiczną, rozwój osobowy i transformację 
kultury. Ewolucja świadomości staje się w ten sposób wydarzeniem esencjalnym 
dla realizacji profetycznych obietnic ruchu16. Bernard Franck mówi wprost, że 
New Age właśnie z tego powodu przyjęło teorię ewolucji, aby móc usprawie-
dliwić własną teorię ekspansji ludzkiej świadomości17.

New Age wyznaje przekonanie o doskonałości osoby ludzkiej możliwej do 
osiągnięcia za pomocą różnorodnych technik i terapii (w przeciwieństwie do 
chrześcijańskiej wizji współpracy z łaską Bożą). Podziela także pogląd Nietz-
schego, że chrześcijaństwo uniemożliwiło pełną manifestację prawdziwego 
człowieczeństwa. Doskonałość, w tym kontekście, oznacza samospełnienie 
dokonujące się według hierarchii wartości, które sami tworzymy i które osią-
gamy własnym wysiłkiem: możemy zatem mówić o samokreującym się „ja”. 
Według tego poglądu, większa różnica będzie pomiędzy ludźmi, jakimi są oni 
teraz i jakimi będą, kiedy w pełni zrealizują swój potencjał, niż różnica pomiędzy 
antropoidami a ludźmi18. Ludzkość widziana jako gatunek nie może uważać 
się więc za ostatni stopień ziemskiej ewolucji. Ewolucja bowiem trwa i należy 
logicznie przypuszczać, że kiedyś homo sapiens podzieli los neandertalczyka. 
Patrząc z drugiej strony, dana jest nam szansa transformacji umysłu i wynie-
sienia ludzkości na wyższy poziom ewolucji gatunkowej, a więc przeskoczenia 
na poziom tzw. homo noeticus. Należy jednak podkreślić, iż jest to tylko szansa, 
a człowiek w swojej wolności musi zdecydować, czy chce uczestniczyć w tym 
„stawaniu się” nowym człowiekiem19. Nasza obecna kondycja ludzka jest 
zatem jedynie przejściowym stopniem ewolucji, ale jesteśmy w stanie ewolu-
ować nadal, zachowując naszą osobową tożsamość. Tak rozumiana ewolucja 
ogarnia całą rzeczywistość, nie wyłączając Boga i uwydatnia nową, ewolucyjną 
strukturę człowieka.

New Age bazuje więc na dwóch fundamentalnych ideach: cyklicznej ewolu-
cji człowieka oraz struktury energetycznej wymiaru duchowego, jaka pozwala 
duszy na przeniesienie własnej osobowości w kolejne wcielenie. Energetyczne 
pole witalne istniałoby zatem zarówno przed naszym obecnym urodzeniem 
i miałoby pozostać również po śmierci naszego obecnego organizmu fizycznego. 
W ten sposób prosty opis naukowy dotyczący elektromagnetycznej struktury 
człowieka stał się zasadniczą prawdą antropologiczną. Toteż w książce Earth 

16 Por. D. J. Brown, R. McLean Novak (red.), I protagonisti della New Age. Conversazioni 
illuminanti, Gruppo Editoriale Futura 19971, s. xiv.

17 Por. B. Franck, Leksykon New Age, Kraków 19971, s. 74.
18 Por. Papieska Rada Kultury… , Jezus Chrystus dawcą wody żywej…, p. 2.3.4.1.
19 Por. F. Drago, Vivere New Age, s. 96.
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B. Marciniak stwierdza: „Myślicie, że jesteście skonstruowani z ciała i kości, 
podczas gdy w rzeczywistości jesteście kombinacją inteligentnych sygnałów 
elektromagnetycznych. Ewolucja, którą przechodzicie w tym momencie 
zakłada bowiem proces integracji ciała świetlnego”20. Kluczowa idea Nowej 
Ery, czyli nadchodzącej Ery Wodnika, zakłada właśnie tego typu transformację 
u początków trzeciego tysiąclecia. Jej oznaką będzie nabycie wyższej świado-
mości, która przekroczy ograniczenia obecnej osoby ludzkiej, wynosząc ją do 
jej wymiarów kosmicznych21.

Carl G. Jung był przekonany, że idea nieśmiertelności duszy jako stanu róż-
nego od naszego „ego” osobowego związana jest z ignorancją dotyczącą naszej 
prawdziwej tożsamości. Dusza ludzka byłaby bowiem według niego jedynie 
jednym z archetypów, a tymczasem prawdziwa tożsamość jest tym, co w reli-
giach Wschodu nazywa się „wyższą Jaźnią”. Ta „wyższa Jaźń”, ukazana w jego 
teorii jako nieświadomość indywidualna, jest nieśmiertelna, ponieważ tworzy 
ją „jedyna, czysta i niezniszczalna substancja”. To ona w momencie śmierci 
uwalnia się ze swojego ciała fizycznego, aby kontynuować ewolucję w kolejnym 
ciele fizycznym, bardziej dopasowanym do jej aktualnego stanu ewolucyjnego22. 
Ewolucja człowieka wpisuje się w ewolucję całego kosmosu, a że według ruchu 
Nowej Ery dokonuje się ona na poziomie ludzkiej świadomości, możemy mówić 
o człowieku jako o rzeczywistej „kosmicznej świadomości”, zdolnej przetrwać 
przez kolejne wcielenia, w przeciwieństwie do naszego osobowego „ego”. Ono 
jest bowiem jedynie iluzoryczną tożsamością, pod-tożsamością przyjmowaną 
na czas jednego wcielenia. Prawdziwa Jaźń człowieka charakteryzuje się bo-
ską naturą, tak jak cały wszechświat. Jak to wyraża C. G. Jung, jest nią nasza 
indywidualna nieświadomość transcendująca naszą racjonalną świadomość23.

Transformacja świadomości
Nowa wizja człowieka prezentowana przez adeptów Nowej Ery wiąże się 

jednak z koniecznością tzw. transformacji świadomości. Bez tej przemiany 
nie będziemy mogli bowiem stać się „nowymi ludźmi” w rozumieniu adeptów 
Nowej Ery. Jak to wyraził hinduski guru Ramtha: „to co myślimy, tym jesteśmy, 
i to, co myślimy, staje się naszym życiem”24. Jeżeli zatem nie jesteśmy tymi, za 
których się do tej pory uważaliśmy, jeżeli nasza dusza nie jest nieśmiertelna 
20 B. Marciniak, EARTH, Gruppo Editoriale Futura 20035, s. 85.
21 Por. I. Sanna, L’antropologia cristiana…, s. 308.
22 Por. C. G. Jung, Psychologia i religia, Warszawa 19951, s. 73, 107.
23 Por. tenże, Podróż na Wschód, Kraków 19891, s. 101.
24 Ramtha, Chi siamo veramente?, s. 23.
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i duchowa, ale jest skomponowana z energii i podlega kosmicznej ewolucji, 
to oznacza, że gatunek homo sapiens także podlega ewolucji przechodząc 
w kolejne coraz bardziej subtelne fazy rozwoju duchowego. Rodzi się tu oczy-
wiście pytanie o granice człowieczeństwa, czy są one przekraczane w pewnym 
momencie, a więc czy homo noeticus Nowej Ery rzeczywiście jest jeszcze homo. 
Owo postrzeganie człowieka jako świadomej boskiej cząstki kosmosu wpisuje 
się ostatecznie w astrologiczną genezę Nowej Ery, zgodnie z którą ludzkość 
wraz z całą planetą Ziemią uczestniczy w kosmicznym procesie cyklicznych 
epokowych przemian, ustawicznej ewolucji Wszechświata. Każda taka zmiana 
jest poprzedzona kryzysem, a pozytywną reakcją na ten kryzys jest właśnie po-
wstanie New Age, globalnego ruchu mającego na celu nie tyle odrodzenie, co 
transformację ludzkiej świadomości, tak by uzdolnić ludzkość do przekroczenia 
progu, który może oznaczać kres dla homo sapiens jako dla „starej rasy”25.

Najlepsza synteza nadająca New Age rys rodzącej się Konspiracji Wodnika, 
czyli swoistej Falangi Nowej Ery, została dokonana przez Marilyn Ferguson 
w słynnym jej dziele The Aquarian Cospiracy, napisanym w 1980 r. Autorka 
dochodzi w nim do wniosków analogicznych do wspomnianego już F. Ca-
pra. Stwierdza bowiem, że lata osiemdziesiąte są okresem syntezy rewolucji 
poprzednich dziesięcioleci. Jej efektem byłaby według niej transformacja 
indywidualnej świadomości, która zrodzi zmiany zewnętrzne w świadomości 
zbiorowej, prowadząc do nieuniknionego skoku ewolucyjnego naszej rasy. Po-
wyższe przekonania są wyraźnie inspirowane teoriami wywodzącymi się z tzw. 
Psychologii Transpersonalnej, które traktują o tzw. tożsamości otwartej, a więc 
transcendującej ludzkie „ja” racjonalne. Nie wolno też pominąć całej rzeszy 
„guru” ze Wschodu, którzy ze swoim „zbawczym przesłaniem” działali również 
w klimacie New Age. Wśród nich zasługuje na szczególną uwagę hinduski guru 
Sri Aurobinda (1872-1950), który głosił „przygodę świadomości”, ideał „no-
wego człowieka” oraz Nową Erę wewnętrznie odnowioną przez fundamentalną 
transformację w relacji człowiek – natura. Oczywiście podstawą jego myśli była 
znana nam już „ewolucja świadomości”, która otworzy człowieka na drzemiący 
w „homo viator” Absolut26.

Oświecenie, które dokonuje się poprzez transformację świadomości jest zwią-
zane z rozpoznaniem swojej prawdziwej tożsamości, którą stanowi nasza wyższa 
Jaźń, będąca cząstką uniwersalnego Umysłu. Jesteśmy więc wedle powyższego 
substancjalnie boscy i możemy realnie uczestniczyć na wyższym poziomie naszej 
świadomości w życiu uniwersalnego Ducha. W świetle tego założenia każde 

25 Por. F. Drago, Vivere New Age, s. 5.
26 Por. A. De Luca, La New Age, s. 48.
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działanie jest „dobre”, o ile przybliża nas do pierwotnego źródła wszystkiego, 
co istnieje. John Price w książce Kod Jezusa mógł zatem stwierdzić że: 

Dualistyczna natura wszechświata nie istnieje w Świecie Realnym. Nie istnieje 
zdrowie czy choroba, dostatek czy niedostatek, pokój czy konflikt. Bóg Jest, jedyny 
Ojciec, nieskończony i wszechobecny Duch. Wszystko inne to Maya, iluzoryczna 
rzeczywistość projektowana przez nasz umysł, która może być oceniania jako dobra 
bądź zła zależnie od obserwatora27.

Konieczność wyjścia z tej iluzji poprzez uświadomienie bądź oświecenie 
prowadzi do powstania licznych technik i metod rozwoju potencjału ludzkiego 
umysłu, parapsychologii i mistycyzmu rodem ze Wschodu. 

Kluczową ideą w tym holistycznym paradygmacie Nowej Ery jest założenie 
niezdolności nauki do ukazania istoty bytu, podczas gdy taką możliwość daje nam 
transformacja świadomości. To właśnie w innych, czyli „mistycznych” stanach 
świadomości, jesteśmy w stanie dotrzeć do istoty rzeczy, jak również odkryć swoją 
prawdziwą tożsamość i miejsce człowieka w nowej holistycznej rzeczywistości. 
Wszelkiego rodzaju nurty i ruchy związane z Nową Erą rozpoznają się właśnie 
w tej sztandarowej idei kładącej nacisk na konieczność zmiany paradygmatu, 
która miałaby się dokonać na poziomie ludzkiej świadomości wraz z nadejściem 
Ery Wodnika28. Jak wyraża to jeden z przedstawicieli tego nurtu: 

Za niewiele wieków nie będzie już więcej wierzeń sekciarskich wielkich religii ludz-
kości […] „ja wyleję mego ducha na wszelkie ciało”, mówi prorok Joel. „Zaprawdę 
mówię wam… wy będziecie czynić dzieła większe niż te”, obiecuje Jezus. Ale to 
może wydarzyć się tylko kiedy świat powróci na łono wielkiej religii przeszłości29.

Historia zatacza tu zatem wielkie koło i w neopogańskim świecie wraca 
znów do jego naturalistycznych założeń i wierzeń. Aby doświadczyć boskości, 
dana osoba powinna zastosować odpowiednie techniki, które prowadzą do do-
świadczenia iluminacji. Przemieniają one świadomość człowieka i otwierają na 
kontakt z boskością, która jest rozumiana jako najgłębsza istota rzeczywistości30. 
Ta nowa świadomość i to nowe rozumienie dynamicznej współzależności całego 
życia oznacza, że jesteśmy obecnie w trakcie procesu dotyczącego kompletnie 
nowej planetarnej kultury31.

27 J. R. Price, Il Codice di Gesù. Un’esperienza mistica rivela un nuovo paradigma per la vita, 
Diegaro di Cesena 20011, s. 105. 

28 Por. G. Ferrari, Che cos’è il New Age, [w:] Religioni e sette…, s. 16 (s. 15-37).
29 H. P. Blavatsky, Iside Svelata, t. I, s. 606.
30 Por. Papieska Rada Kultury…, Jezus Chrystus dawcą wody żywej…, p. 3.4.
31 Por. Ibidem, p. 7.1.
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Relatywizacja prawdy
W Dokumencie Rady Papieskiej do spraw Dialogu Międzyreligijnego i Rady 

Papieskiej do spraw Kultury Jezus Chrystus dawca wody żywej. Refleksja 
chrześcijańska na temat New Age możemy przeczytać m.in.:

Prawda New Age dotyczy dobrych wibracji, kosmicznych odpowiedniości, harmonii 
i ekstazy, związanych z reguły z przyjemnymi doświadczeniami. Zasadniczą kwestią 
jest znalezienie swojej własnej prawdy zgodnej z „dobrym samopoczuciem”. Ocena 
religii i pytania dotyczące etyki są w takim przypadku oczywiście zależne od czyichś 
uczuć i doświadczeń32.

W przypadku New Age ta relatywizacja prawdy ma związek przede wszystkim 
z subiektywizmem poznawczym wynikającym z rozpoznania człowieka jako 
boskiej cząstki mogącej poprzez swoją wyższą Jaźń dotrzeć bezpośrednio do 
Prawdy, poprzez osobiste duchowe doświadczenie, bez potrzeby odwoływania 
się do publicznego Objawienia i religii. Jak to dobrze ujmuje hinduski guru 
Ramtha:

Zanegować, że Bóg żyje w nas, oznacza to samo, co zanegować naszą zdolność do-
tarcia do nieograniczonej świadomości wewnętrznej, naszą zdolność do przeżywania 
nieogarnionej miłości, naszą zdolność do odkrycia nieograniczonej mocy, naszą 
zdolność do odkrycia w nas tego, co w starożytności było nazywane królestwem 
niebieskim33.

W książce Kod Jezusa autor opisuje to w taki sposób:
Jaka jest różnica między duchowością a religią? Byłabym szczęśliwa, gdyby nie było 
żadnej, ale ludzie powinni wiedzieć, że w rzeczywistości istnieje ogromna. Dlatego nie 
powinni zadowalać się jedynie religią. Duchowość dotyczy bowiem doświadczenia, 
a religia, niestety, podlegając wciąż procesowi redukcji, kończy na socjologii struktur, 
wiadomościach o podróżach papieża i sprzedaży-kupnie nieruchomości. Oczywiście 
duchowość i religia ustawicznie się przenikają. Religia musi sprzedawać i kupować 
swoje budowle. Duchowość zaś wchodzi w kontakt ze źródłem każdej rzeczy, każdego 
cudu, zadziwienia, strachu, kreatywności i sprawiedliwości. Religia powinna dotyczyć 
tego wszystkiego, jednak wciąż wydaje się uciekać ze swojej duchowej ścieżki34.

Ten błędny obraz Kościoła i religii wynika niewątpliwie z nowej perspektywy, 
którą proponuje wizja Ruchu Nowej Ery, ale jest też niestety oparta na smutnym 
doświadczeniu erozji duchowości i rozdźwięku pomiędzy życiem codziennym 
a Prawdą w świecie współczesnym, zwłaszcza społeczeństw tzw. Zachodu.

32 Papieska Rada Kultury…, Jezus Chrystus dawcą wody żywej…, p. 4.
33 Ramtha, Chi siamo veramente?, s. 15.
34 D. J. Brown, I protagonisti…, s. 220.
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Ten subiektywizm poznawczy dotyczy nie tylko kwestii odkrycia swojej bo-
skiej tożsamości, ale również otwarcia się na „objawienia” z wyższych wymiarów 
kosmosu i rozwoju tzw. Potencjału Ludzkiego Umysłu. Paul Hawken w książce 
The Magic of Findhorn pisze na temat tych nowych objawień w taki sposób: 

Kanalizowali różne byty, które nimi kierowały, często przedstawiając się jako Jaźń 
wyższa każdego. Wszystkie one niosły ze sobą wspólne przesłanie harmonii z na-
turą. Nawet „dusze” rosyjskich żołnierzy, którzy jakoby przeszli transformację na 
wyższy poziom kosmicznej egzystencji głosiły „ewangelie” naturalizmu i panteizmu: 
wszystko jest Bogiem, a wyższa Jaźń każdego, jako cząstka Boga, może stwarzać 
własną rzeczywistość35.

Najbardziej specyficzną formą tych objawień stał się tzw. channeling (kana-
łowanie), które zostało zdefiniowane jako stan swoistego transu, w którym 
medium (channel), przekracza własną świadomość i własne „ja” (osobowość 
racjonalna), aby spotkać inne „świadomości”, lub źródła „energii” zewnętrzne, 
które mogłyby wejść w ciało fizyczne medium i przekazać wiadomość/przesłanie. 
Kanalizujący staje się w ten sposób osobą zdolną do przekazania informacji, 
które pochodzą z innego poziomu niż nasz36.

Klasycznym przykładem takiego „objawienia profetycznego” jest to otrzy-
mane rzekomo od samego Jezusa przez Helen Schuman w latach 1965-1975, 
amerykańską psycholog pochodzenia żydowskiego, według której profetyczny 
boom stanowi znak „nowego” Bożego Objawienia, a wizje „kanalizujących” 
(nowych proroków) należy traktować jako „nowe ewangelie”. Zgodnie z prze-
świadczeniem autorki stanowią one łącznie „pełnię” trzeciego i ostatecznego 
Bożego Objawienia. Jego celem jest nauczanie Boga skierowane do istot 
ludzkich naszej epoki, dotyczące prawd absolutnych, życia człowieka, jego 
przeznaczenia i prawdziwej „boskiej” tożsamości37. Jak widać, literatura oparta 
na przekazach uzyskiwanych z channeling jest nastawiona zasadniczo antropo-
centrycznie, ponieważ interesuje się prawie wyłącznie ludzkim potencjałem, 
pozostawiając kwestie kosmologiczne na drugim planie jako mniej istotne38. 
Arnaud de Lassus konkluduje, że tego typu poszukiwania ludzkiego potencjału 
doprowadziły wyznawców New Age do negacji jakiejkolwiek transcendencji, 
a w efekcie do kultu człowieka, na bazie przekonania o możliwościach ludz-
kiego umysłu niepomiernie przekraczających te ogólnie przyjęte dotychczas39. 
35 P. Hawken, The Magic of Findhorn, New York – London 1976, s. 103-104.
36 Por. E. Pigani, Channel. I medium della Nuova Era, Roma 1993, s. 22.
37 Por. J. Vernette, Il New Age. All’alba dell’era dell’Acquario, Milano 19972, s. 111.
38 Por. M. Introvigne, Il cappello del Mago. I nuovi movimenti magici dallo spiritismo al sata-

nismo, Milano 20033, s. 97.
39 Por. A. de Lassus, Masoneria. Intrygująca tajemniczość, Paryż 1993, s. 30, 38.
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Old Age, którą tak jak w przypadku New Age należy odczytać w kluczu 
astrologicznym, a zatem jako przemijającą astrologiczną Erę Ryb, była erą 
dominacji chrześcijaństwa. Nowa Era jest Erą Wodnika, erą pokoju, pełnego 
zjednoczenia z naturą i z całym kosmosem, duchowym odrodzeniem. Jest to 
też czas, w którym wiara i rozum zostaną ostatecznie zastąpione przez Nową 
Świadomość, otwarty w człowieku nieskończony potencjał „boskiej” wiedzy 
i mocy pozostającej dotychczas w uśpieniu40.

O tym swoistym ubóstwieniu człowieka przez wyznawców Nowej Ery mówi 
wzmiankowany Dokument Rad Papieskich:

Fundamentalna idea mówi, że „Bóg” jest głęboko w nas samych. My jesteśmy bo-
gami i możemy odkryć nieskończoną moc, która w nas tkwi przez zdarcie z siebie 
warstw nieautentyczności [63].

Im większy potencjał został rozpoznany, tym większy może zostać zrealizo-
wany, i w tym sensie New Age ma swoją własną koncepcję theosis, stawania się 
boskim lub też, precyzyjniej, rozpoznawania i akceptowania faktu, że jesteśmy 
boskimi. Niektórzy mówią, że żyjemy

w wieku, w którym nasze rozumienie Boga musi zostać zinterioryzowane: od 
Wszechmocnego Boga gdzieś na zewnątrz do Boga dynamiki, twórczej mocy w sa-
mym sercu wszelkiego bytu: Boga jako Ducha41.

Tymczasem Kościół w swoim nauczaniu napomina, że żadne wewnętrzne 
Boże oświecenie nie może być sprzeczne z prawdami wiary. Ewentualne pry-
watne objawienia mogą jedynie pomóc zrozumieć lepiej, w kontekście danego 
czasu i kultury, tajemnice wiary, których depozytariuszem jest Kościół, w ocze-
kiwaniu na kontemplowanie Boga w Jego chwale.

Naturalne dążenie do dobra
W Dokumencie Rad Papieskich możemy przeczytać na temat rozumienia 

moralności w Ruchu Nowej Ery następujące słowa: Podróż ta (życie) jest psy-
choterapią, a poznanie uniwersalnej świadomości jest zbawieniem. Grzech nie 
istnieje, jest tylko niepełna wiedza. (2.3.4.1) Oznacza to, że zbawienie w nurcie 
Nowej Ery jest kwestią oświecenia poprzez otwarcie się na swoją boską Jaźń. 
To oświecenie oznacza również odkrycie swojej prawdziwej boskiej Natury, 
zgodnie z którą należy żyć i dokonywać właściwych wyborów. Grzech zatem 
nie istnieje, a zło jest w tej perspektywie wynikiem ignorancji. Oświecenie jest 
więc zatem sposobem otwarcia się na prawdziwe dobro, za którym człowiek 

40 Por. A. Baggio, L’ideologia New Age, [w:] La dolce seduzione dell’Acquario…,  s. 108.
41 Papieska Rada Kultury…, Jezus Chrystus dawcą wody żywej…, p. 3.5.
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bezzwłocznie podąży. Jest to utopia, która nie bierze pod uwagę skłonności do 
grzechu wynikającej z grzechu pierworodnego, a przede wszystkim jest ona 
wynikiem zredukowania rozumnej i wolnej natury ludzkiej do sfery samej tylko 
świadomości, rozumianej jako jedyną kosmiczną Świadomość, której człowiek 
jest tylko małą wcieloną cząstką. 

Nowym ideałem promowanym przez etykę New Age nie jest więc ideał 
człowieka dobrego, ale ideał superczłowieka, zdolnego do autotranscendencji, 
co prowadzi do rozwoju wielu ruchów związanych z rozwojem potencjału ludz-
kiego umysłu42. Wzorzec ten zrodził się głównie z doświadczenia globalnych 
i technologicznych przemian oraz z epokowych odkryć dzisiejszej nauki. One 
przekonują człowieka do jego nowej tożsamości, przekraczającej niepomiernie 
granice tego, co oferuje w religii chrześcijańskiej status bycia dzieckiem Bo-
żym43. Jest to odwieczna pokusa człowieka, którą jeden z masonów przedstawił 
w następujący sposób:

Człowiek jest punktem wyjścia każdej rzeczy i każdego poznania. On jest własnym 
źródłem i punktem odniesienia. Tylko on każdego «dzisiaj» może powiedzieć co 
tak naprawdę jest dla niego dobre44.

Można zatem powiedzieć, że dualizm dobro-zło nie istnieje realnie. Został 
on zastąpiony dualizmem ignorancja-oświecenie. Być ignorantem nie oznacza 
jednak to samo, co być złym. Oznacza jedynie brak świadomości, że jest się 
dobrym, i to dobrym z natury rzeczy. Bo słowo „dobry” jest jednoznaczne ze 
„świadomy swojej boskości”. Rozpoznanie swej boskiej natury oznacza dla 
adeptów Nowej Ery pełnienie czynów boskich, a więc siłą rzeczy dobrych. 
Człowiek nie jest więc już odpowiedzialny przed Bogiem za swoje czyny. Po 
oświeceniu zatem, zaczynamy żyć w sposób „świadomy”, „wolny” i „dobry”, 
jak żyje sam Bóg. Marko Pogačnik przedstawia to w następującym fragmencie:

Ludzie, po spożyciu jabłka z drzewa poznania dobra i zła, muszą wyrzec się świa-
domości Raju. Od tego momentu bowiem muszą uczyć się myśleć autonomicznie 
i sami decydować o tym, co jest etycznie i moralnie słuszne jako korzystne dla życia, 
a co powoduje zniszczenie życia45.

Mamy tu w istocie do czynienia z absolutyzacją subiektywnego sumienia 
nadającą mu prerogatywy ostatecznej instancji moralnej.

42 Por. C. G. Trocchi, Nowe ruchy religijne, Kraków 2002, s. 119.
43 Por. D. Hunt, T. A. McMahon, Ameryka. Nowy uczeń czarnoksiężnika, Warszawa 19922, 

s. 141.
44 A. De Lassus, Masoneria…, s. 38.
45 M. Pogačnik, la Forza di Cristo e il Ritorno della Dea, Diegaro di Cesena 20031, s. 165.
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Etyka Nowej Ery bazuje przede wszystkim na dwóch przesłankach: rady-
kalnym monizmie i wrodzonej „boskości” człowieka. Jeśli zatem faktycznie 
wszechświat jest bezpośrednią emanacją Absolutu, nie istnieje w istocie nic, co 
do niego nie należy. Wykluczony zostaje w takim ujęciu jakikolwiek dualizm, 
także ten dobro – zło. Jeżeli więc człowiek jest boską cząstką uniwersalnego 
Umysłu, nie może popełnić zła, a jedynie postępować błędnie nie wiedząc, jaka 
jest jego prawdziwa tożsamość. W momencie więc, kiedy zostanie „oświeco-
ny”, staje się świadomy swojej boskości, co uzdalnia go do samostanowienia 
właściwych reguł dla swojego życia.

Zgodnie z powyższymi założeniami F. Drago stwierdza, iż ludzkość znajduje 
się obecnie na etapie epokowego przejścia. Gdy zostanie ono ostatecznie do-
konane, jasnym się stanie, że: „dobro i zło nie są dwiema antagonistycznymi 
siłami, ale obydwie stanowią integralną i komplementarną część kosmicznej 
gry, w której zło jest drugą twarzą dobra”46. Jedynie przez odrzucenie odgórnych 
osądów i ostateczne zrozumienie można odkryć, że Duchowa rzeczywistość, nie-
widzialny świat paralelny do naszego, prowadzi ludzkość do rozwoju sumienia 
za pomocą dwóch komplementarnych sił: pozytywnej i negatywnej. Człowiek 
Nowej Ery musi więc nauczyć się transcendować te dwa bieguny, rozpoznając 
i rozwijając w sobie trzecią siłę, tę neutralną, a dzięki Energii uniwersalnej 
winien je neutralizować, osiągając mądrość konieczną do rozwoju swoich 
nowych możliwości. Owe innowacyjne siły działają na falach uniwersalnego 
braterstwa, w którym człowiek jest bratem każdego istniejącego bytu, cząstką 
Jedności. Każdy „członek” tego powszechnego braterstwa nosi to samo imię 
Jedynej Kosmicznej Świadomości47.

Podwaliny pod antropologię Nowej Ery kładzie jednak bez wątpienia C. G. 
Jung, o czym wyraźnie mówi Dokument Rad Papieskich. Zgodnie z nim

Jung podkreślał transcendentalny charakter świadomości i wprowadził ideę nieświa-
domości kolektywnej, rodzaj magazynu symboli i wspomnień wspólnych dla ludzi 
w różnym wieku i z różnych kultur. Przyczynił się on do „sakralizacji psychologii”, 
które to zjawisko stało się istotnym elementem myśli i praktyki New Age. Jung 
rzeczywiście nie tylko spsychologizował ezoteryzm, ale także zsakralizował psycho-
logię, przez wprowadzenie do niej elementów ezoterycznych spekulacji. Rezultatem 
tego była pewna ilość teorii, które pozwoliły ludziom mówić o Bogu, mając na myśli 
ich własną psychikę, i mówić o swojej własnej psychice, myśląc w rzeczywistości 
o boskości. Jeśli psychika jest „umysłem” i również Bóg jest „umysłem”, wówczas 
mówiąc o jednym nie można równocześnie nie mówić o drugim48.

46 F. Drago, Vivere New Age, s. 13.
47 Por. F. Drago, Vivere New Age, s. 20-21.
48 Papieska Rada Kultury…, Jezus Chrystus dawcą wody żywej…, p. 2.3.2.



162 OSOBA LUDZKA – RZECZYWISTOŚĆ CZY UŻYTECZNA METAFORA

W swojej książce Podróż na Wschód, C. G. Jung wyjaśnia, że proces in-
trowersji właściwy jest dla Yogi49 w „mistyce” Wschodu, jednak Zachód jako 
niedojrzały stanowi inne środowisko psychologiczne i bezpośrednia adaptacja 
„wschodniej mistyki” jest niemożliwa. Zachód musi więc stopniowo w czasie 
kolejnych wieków „wypracować własną yogę na gruzach chrześcijaństwa”50. 
Był on przekonany, że anima hinduska jest zakorzeniona w Naturze, gdy tym-
czasem nasza anima sprzeciwia się Naturze. Człowiek musi więc odkryć swoją 
prawdziwą Animę (wyższe Ja), która pozwoli mu zjednoczyć się z wewnętrznym 
bogiem. Aby to uczynić, musi on rozwiązać najpierw dylemat moralny związany 
z dualizmem dobro-zło. Można tego dokonać, według niego, integrując swój 
cień (nieświadomość) z „ja” racjonalnym”51. Neumann uważa, że C. G. Jung 
ukazał w ten sposób ideał człowieka „kompletnego”, a nie „dobrego”. W tej 
perspektywie cel etyki stanowiłby osiągnięcie umysłowej integracji, a nie 
świętość osobowa52. Moralność stałaby się w ten sposób i, faktycznie stała się 
dla wyznawców Nowej Ery, „sztuką psyche”. Mistrzem i Nauczycielem owej 
sztuki jest dlań Natura, widziana jako „odwieczny model” każdego człowieka 
– Mikrokosmosu. Jung pisze:

Charakter naturalny wielkich religii Wschodu nie zna żadnego konfliktu moralnego, 
[…] zaś od naszego cienia oddziela nas dylemat etyczny. Dusza Indii zakorzenia 
się bowiem w naturze, gdy tymczasem dusza Zachodu przeciwstawia się naturze53.

New Age zawierzając holistycznej wizji Nowej Nauki oraz panteistycznej 
wizji wielkich religii Wschodu, rozwiązuje dylemat moralny, obalając każdy 
istniejący dualizm i każdą realną separację bytu, szczególnie tę Bóg-człowiek, 
człowiek-świat i Bóg-świat. Ten sam los spotyka fundamentalny dla tradycyjnej 
etyki antagonizm między dobrem i złem. Adepci Nowej Ery stają się w ten spo-
sób świadkami mentalności właściwej naszej postmodernistycznej społeczności, 
jaka odrzuca prawo naturalne opierające się na wierze i na rozumie, a przyjmuje 
„prawo Natury”, które można zachowywać jedynie rozpoznając siebie jako 
uczestnika „Wszystkiego we wszystkim”. W praktyce człowiek zdobywa w ten 
49 Yoga – słowo yoga ma swoje korzenie w sanskryckim terminie yug, który oznacza ata-

kować, podporządkować, zjednoczyć. Yoga jest więc metodą, która ostatecznie dąży do 
dominacji nad sferą naszych zmysłów i naszej aktywności umysłowej, aby doprowadzić 
naszą „duszę” do wyzwolenia i do zjednoczenia z Absolutem. P. Crepon, Dizionario della 
Spiritualità Orientale, Roma 1997, s. 152.

50 Por. C. G. Jung, Podróż na Wschód, s. 102-103.
51 Por. ibidem, s. 164.
52 Por. K. Maurin, A. Motycka, Fenomen Junga. Dzieło, inspiracje, współczesność, Warszawa 

2002, s. 178.
53 C. G. Jung, Podróż na Wschód, s. 164.
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sposób autorytet boski, co dobrze wyraża słynne zdanie wypowiedziane przez 
znanego satanistę A. Crowleya: „Rób to, co chcesz”. Według M. Introvigne 
„stajemy w konsekwencji wobec nowej etyki, w jakiej słowo grzech nie ma 
więcej racji bytu, a rób to co chcesz staje się całym Prawem”54. Toteż A. Crowley 
mógł powiedzieć, że „nie ma innego boga poza człowiekiem, a więc człowiek 
ma prawo żyć według własnego prawa”. Zatem, nawet jeśli współczesny sata-
nizm i New Age są ruchami źródłowo różnymi, absolutyzacja ludzkiej wolności 
i uczynienie z człowieka jedynego moralnego autorytetu niewątpliwie łączy 
obydwa nurty ideowe. Jak stwierdza J. Vernette, wraz z ruchem Nowej Ery 
zatriumfowała antropocentryczna wizja świata, a „jutro Szatan będzie mógł 
definitywnie zrealizować rajską obietnicę daną wczoraj”55.

Zakończenie
Na podstawie dokonanej analizy antropologii New Age możemy powiedzieć, 

że jest ona odmienna od tej prezentowanej przez antropologię chrześcijańską. 
Ta odmienność jest na tyle duża, że stawia pod znakiem zapytania sam fakt, 
czy w przypadku antropologii Nowej Ery mamy do czynienia z człowiekiem 
jako bytem o odrębnej tożsamości i niezmiennej naturze. Biorąc pod uwagę, 
że „ja racjonalne”, będące podstawą natury ludzkiej w ujęciu antropologii 
chrześcijańskiej, a także klasycznej filozofii europejskiej jest według adeptów 
Nowej Ery „ja iluzorycznym”, to mamy w rzeczywistości do czynienia z anihi-
lacją ludzkiej natury, która w ich ujęciu jest jedynie wcieloną indywidualizacją 
jedynego Boskiego Absolutu. Nasza prawdziwa Jaźń, będąca cząstką Boskiego 
Absolutu, nie może być bowiem jednocześnie naszą realną tożsamością. Ponad-
to ewolucyjna wizja Absolutu sugeruje zmienność ludzkiej natury w oparciu 
o ewolucję świadomości poprzez kolejne wcielenia, w czasie których człowiek 
dochodzi do punktu, kiedy przekroczy ograniczoność homo sapiens, stając się 
homo noeticus, a więc w istocie odrębnym nowym gatunkiem. Istoty z innych 
wymiarów w tej perspektywie są naszymi starszymi braćmi, którzy stoją wyżej 
od nas w swym kosmicznym rozwoju. W końcu antropologia New Age czyni 
kwestię zarówno poznania Prawdy Absolutnej jak i zasad moralnych kwestią 
subiektywnego osądu człowieka, który poprzez oświecenie i transformację 
świadomości wchodzi na wyższy, Boski poziom, duchowości i rozwoju swojego 
człowieczeństwa. Jest to ostatecznie wizja holistyczna, która zaciera wszelkie 
realne granice, także te odnoszące się do naszego człowieczeństwa. 

54 M. Introvigne, Il cappello del mago…, s. 273. 
55 Por. J. Vernette, Il New Age. All’alba…, s. 161.
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Słowa kluczowe: kosmos, ewolucja, świadomość, transformacja, oświecenie, 
jaźń, channeling, boskość, energia, umysł, hologram, holistyczny, panteizm, 
homo noeticus.
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WYZWANIE ZAKORZENIONE 
W DOŚWIADCZENIU EDUKACYJNYM 

MŁODZIEŻY KAROLA WOJTYŁY 
I LUIGIEGO GIUSSANIEGO

A CHALLENGE ROOTED IN THE EDUCATIONAL EXPERIENCE OF 
THE YOUNG PERSON OF KAROL WOJTYŁA AND LUIGI GIUSSANI

The human person is subjected to the process of upbringing and forma-
tion. The family, school and church play an important role in this process. The 
author concentrates on education and youth education in the interpretation 
of Karol Wojtyla and Luigi Giussani. He explores a fragmentary problem with 
regard to the understanding of the vocation to the priesthood. It is important 
that during this process, the youth confronts the imperishable truth that fits 
into the meaning of human existence and not only the temporal categories of 
life that are piecemeal to some planes. The educators play an important role, 
and they should have a mature, integrated personality.

Key words: Wojtyła, Giussani, a human person, vocation, education, forma-
tion, youth.

Wprowadzenie: pytania postawione przez znaki czasu
Synod Biskupów z jesieni 2018 roku nosi tytuł „Młodzież, wiara i rozeznanie 

powołania”, co sugeruje, że „Kościół katolicki zdecydował – jak stwierdzono 
w dokumencie przygotowawczym – postawić pytanie w jaki sposób towarzyszyć 
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młodym ludziom w rozeznaniu i przyjęciu wezwania do miłości i życia w pełni” 
(Wprowadzenie, par. 2).

Wezwanie to nie tylko przywołuje pewną liczbę kobiet i mężczyzn, ale przede 
wszystkim młodość, która jest w sercu każdej osoby, niezależnie od wieku, 
i z tego powodu odpowiedź dzisiejszego Kościoła podobnie jak i dwa tysiące 
lat temu nie może być niczym innym – jak to podkreślał Papież Jan Paweł II 
w swoim pamiętnym liście Dilecti amici z 1985 roku zwracając się do młodych 
chłopców i dziewcząt z całego świata – jak „odpowiedzią, która dotyczy całego 
życia, która zamyka w sobie całokształt ludzkiej egzystencji”1. W rzeczywistości, 
jeśli zrozumiemy, że „człowiek jest podstawową i zarazem codzienną drogą 
Kościoła” to możemy zrozumieć, dlaczego „Kościół przywiązuje szczególną 
wagę do okresu młodości jako kluczowego etapu życia każdego człowieka”2. 
Już Ojcowie Soboru Watykańskiego II byli tego świadomi, gdy w Konstytucji 
duszpasterskiej Gaudium et spes stwierdzili: „Kościół zawsze ma obowiązek 
badać znaki czasów i wyjaśniać je w świetle Ewangelii, tak aby mógł w sposób 
dostosowany do mentalności każdego pokolenia odpowiadać ludziom na ich 
odwieczne pytania dotyczące sensu życia obecnego” (GS 4).

Zasada ta jest podejmowana i stosowana z determinacją przez św. Jana Pawła 
II w jego adhortacji posynodalnej Pastores dabo vobis (25 marca 1992) w od-
niesieniu do formacji kapłanów3. Ale co to znaczy badać i interpretować znaki 
czasu w świetle Ewangelii? Co dzisiaj oznacza ta hermeneutyczna potrzeba? 
Czy nadal ważna jest teza postawiona przez Jana Pawła II?

Zatem wśród najbardziej dramatycznych znaków na początku trzeciego 
tysiąclecia w zakresie edukacji do wiary chrześcijańskiej można wymienić 
następujące:

według Annuarium Statisticum Ecclesiae z 2015 roku, opublikowanym 6 kwietnia 
2017 przez „Biuletyn Prasowy” Stolicy Apostolskiej, rok 2015 odznacza się spadkiem 
ogólnej liczby kapłanów w odniesieniu do roku poprzedniego, szczególnie odczuwa-
nym na kontynencie europejskim (-2502 jednostek czyli -5,8%!). Jeszcze bardziej 
niepokojącym zjawiskiem jest „spadek powołań kapłańskich”: z 99,5 seminarzystów 
na milion katolików w 2010 roku do 90,9 w 2015 roku a w Europie zanotowano 
spadek o 9,7% w tym samym okresie! Jeśli na poziomie liczb absolutnych Kościół 

1 Jan Paweł II, Lettera apostolica „Dilecti amici” per l’Anno internazionale della gioventù, 26 
marca 1985, [w:] Insegnamenti di Giovanni Paolo II, t. VIII, 1 (Roma 1985), tekst łaciński 
s. 757-800 i tłum. wł. s. 801-837, tu akapit 3, s. 805.

2 Ibidem, akapit 1, s. 801.
3 Por. Jan Paweł II, Esortazione Apostolica „Pastores dabo vobis”, nr 10, 25 marca 1992, [w:] 

AAS 84 (1992), s. 657-804; komentarz w perspektywie tego zagadnienia, por. L. Gerosa, 
Adduxit eum ad Iesum (J 1, 42). La formazione dei presbiteri o „pastori” secondo Giovanni 
Paolo II, [w:] Formare sacerdoti per il terzo millennio. Riflessioni a vent’anni dalla Pastores 
dabo vobis, M. Cardinali (red.), Città del Vaticano 2012, s. 49-70.
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w Polsce wciąż pozostaje, przynajmniej w Europie, najważniejszą kuźnią powołań 
prezbiterów, obecne trendy nie pozwalają w żaden sposób „spoczywać na laurach”; 
w rzeczywistości, jeśli pod pontyfikatem Jana Pawła II nastąpił maksymalny wzrost 
o około 33% powołań kapłańskich, od 1992 do 2012 r., czyli w okresie silnego 
spadku liczby ludzi w Polsce w okresie 18-20 lat, nawet w polskich diecezjach 
liczba powołań kapłańskich znacznie się zmniejszyła, osiągając szczyt 45% w Wyż-
szych Seminariach Diecezjalnych, a nawet 67% w zakonnych. Chociaż nie ma 
oficjalnych statystyk dotyczących liczby kapłanów, którzy opuścili stan kapłański 
i zawarli związki małżeńskie, z danych Watykanu wynika, że liczba takich przypad-
ków nieznacznie wzrosła: w okresie tych pięciu lat, 0,26% z wszystkich kapłanów 
(czyli 5 383 kapłanów) opuściło stan kapłański z różnych przyczyn. Większość 
wniosków o zwolnienie ze stanu duchownego spowodowanych jest sytuacjami 
niestabilności emocjonalnej, choć zdarzają się przypadki kryzysu wiary lub też 
konfliktów z przełożonymi.

Nie mniej niepokojącym faktem dla każdej instytucji wychowawczej, a więc i dla 
Kościoła katolickiego, jest imponujący wzrost uzależnień cyfrowych dzisiejszych 
młodych ludzi, i to zaledwie dziesięć lat po tym, jak pojawił się pierwszy iPhone. 
Dowodem na to jest fakt, że w styczniu 2017 r. we Francji zatwierdzono prawo do 
odłączenia oraz stopniowe rozpowszechnianie „digitaldetox.it” w celu przezwycię-
żenia poważnych szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego spowodowanych 
ciągłym „połączeniem” przez część nastolatków i młodych ludzi4.

W obliczu tych alarmujących znaków czasu, jak możemy wdrożyć ogólne 
wytyczne wychowawcze zawarte w Ratio Fundamentalis Institutionis Sa-
cerdotalis5, opublikowanym przez Kongregację ds. Duchowieństwa w dniu 8 
grudnia 2016 roku? Czy te systematyczne sugestie dokonane w tym długim 
i szczegółowym, 180-stronicowym dokumencie, są naprawdę trwałe i ważne 
dla każdego kontynentu? W rzeczywistości, np.:

jak uzasadnić, pomimo alarmujących znaków, o których już wspomniano, usunięcie 
kwestii formacji ludzkiej nowych prezbiterów do rozdz. 5 (nr 93-100) i to po kolejnym 
nadaniu priorytetu tzw. niższym seminariom klasycznego typu? Z drugiej strony jest 
całkiem pewne, że przynajmniej w krajach uprzemysłowionych, powołania doro-
słych nadal są uważane za wyjątki i dlatego czy tylko dla nich „należy przewidzieć 
okres duchowej i eklezjalnej drogi, w czasie której mogłoby się dokonać poważne 
rozeznanie ich motywacji powołaniowych” (nr 24)? Czy dorastający i młodzi ludzie 
w tych krajach nie potrzebują „poważnego rozeznania” swojego powołania? 

Jak uzasadnić wiarę w obecną sytuację, że wystarczy „przemyślenie” w kwestii 
w jaki sposób „formacja ludzka” nowych kapłanów może stanowić „niezbędny 
element ewangelizacji” pod warunkiem uznania „sieci społecznościowych” za 

4 Por. L. Di Corcia, Liberi nella rete. Le dipendenze digitali, [w:] “Ticino” 7, nr 52, Lugano 
(CH) 29 grudnia 2017.

5 Por. Kongregacja do spraw Kleru, Il dono della vocazione presbiteriale. Ratio Fundamentalis 
Institutionis Sacerdotalis, Milano 2016.
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rodzaj „nowej agory”, czy też nowej „otwartej przestrzeni publicznej, w której ludzie 
dzielą się pomysłami, informacjami i opiniami”, poprzez które ich użycie wydaje się 
automatycznie za proste i techniczne rozwinięcie słów Jezusa: „Będziecie moimi 
świadkami… aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8)?

Czy te systematyczne i merytoryczne wybory są zgodne z nauczaniem sobo-
rowym? Czy są zgodne z ostatnim nauczaniem papieskim i zarazem z samym 
Synodem Biskupów z 1990 roku na temat „Formacja kapłanów we współcze-
snym świecie”? Czy rzeczywiście usprawiedliwiają one centralne znaczenie 
formacji ludzkiej w procesie wychowawczym młodych ludzi, a zwłaszcza nowych 
kapłanów?

Przedstawione tu dane statystyczne i zapytania z nich wynikające wzbudza-
ne w tych, którzy są wezwani do dokładnego sprawdzania i interpretowania 
znaków czasu, zgodnie z Ewangelią, nie pozostawiają wątpliwości: dzisiaj jest 
absolutnie konieczne, aby Kościół katolicki rozeznawał w nowy i głęboki sposób 
drogę powołania wewnątrz globalnego horyzontu formacji ludzkiej i kościelnego 
wychowania wszystkich młodych ludzi. 

Centralne miejsce formacji ludzkiej na drodze 
powołania młodzieży i nowych kapłanów

W Orędziu Ojców Synodu do Ludu Bożego zatytułowanym Formacja 
kapłanów we współczesnym świecie (28 października 1990 r.) Ojcowie Sy-
nodalni stwierdzają: Przygotowując się do kapłaństwa, musimy też nauczyć się 
dawania osobistej odpowiedzi na podstawowe pytanie Chrystusa: „Czy miłujesz 
mnie?” (J 21, 15). Odpowiedzią przyszłego kapłana może być tylko całkowity 
dar własnego życia”6.

Właśnie dlatego, że jest przekonany o tej prawdzie, św. Jan Paweł II w swojej 
adhortacji posynodalnej Pastores dabo vobis (25 marca 1992) dokonuje dwóch 
fundamentalnych obserwacji; pierwsza dotyczy metody lub porządku syste-
mowego: „Bez odpowiedniej formacji ludzkiej cała formacja kapłańska byłaby 
pozbawiona swego niezbędnego fundamentu” (nr 43); druga: „Kapłan winien 
kształtować swą ludzką osobowość w taki sposób, by stawać się dla innych 
pomostem, a nie przeszkodą w ich spotkaniu z Jezusem Chrystusem” (nr 43).

Konsekwencje wychowawcze na ścieżkach formacji chrześcijańskiej nowych 
pokoleń są liczne, także i przede wszystkim na drodze przygotowań nowych 
kapłanów. Tutaj, wymienione są tylko te, które na poziomie ogólnym, są dzi-
siaj najtrudniejsze do wdrożenia w poszczególnych Kościołach; na poziomie 
konkretnych doświadczeń tylko dwie z tych, które są najistotniejsze.
6 Rozdz. 4, akapit 3 cytowanego Orędzia, którego tekst oficjalny w języku łacińskim i tłu-

maczenie włoskie znajdują się w: EV, t. 12 (Bologna 1992), s. 430-443, tu s. 439.
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Konsekwencje na poziomie ogólnych kryteriów wychowawczych
Wychowawcze konsekwencje potwierdzonej centralności formacji ludzkiej 

na drodze powołania młodych ludzi są zasadniczo dwie. Oto one:
Po pierwsze, jeśli formacja ludzka nowych kapłanów ma zasadnicze zna-

czenie, to w tym kontekście musi dokonać się „doniosły i decydujący proces 
kształtowania u kandydata do kapłaństwa dojrzałości uczuciowej, będącej 
wynikiem wychowania do prawdziwej i odpowiedzialnej miłości”7. 

Innymi słowy, zamiast nadmiernego i błędnego zwrócenia uwagi po So-
borze Watykańskim II, na tzw. kurs duszpasterski lub staż, ponieważ istotą 
posługi są słowa – „I przyprowadził go do Jezusa” (J 1,42) – jest jednoznaczne 
z ludzką dojrzałością kapłana – i absolutnie konieczne i właściwe, aby myśleć 
o „okresie propedeutycznym”8, analogicznie do „nowicjatu” Instytutów życia 
konsekrowanego, aby zapewnić przełożonym i kandydatom odpowiedni czas 
i lepsze środowisko do rozeznawania powołania i zweryfikowania dojrzałości 
emocjonalnej koniecznej do realizacji trwałego „oddania”, zdefiniowanego 
przez Jana Pawła II jako fundament „stały i niezbędny dla miłości pasterskiej”9.

Po drugie, aby ułatwić skuteczną integrację podstawowej formacji ludzkiej 
z pozostałymi trzema (tj: formacją duchową, formacją intelektualną i formacją 
duszpasterską) w „spójną drogę chrześcijańskiego i kapłańskiego życia”10, jest 
absolutnie konieczne przyjęcie dwóch bardziej ogólnych kryteriów wychowaw-
czych podkreślonych przez Jana Pawła II: 1. wyobrażenie seminarium nie jako 
„materialnej przestrzeni” lub jakiegoś „miejsca”, ale jako „środowiska sprzyja-
jącego procesowi formacyjnemu”11; 2. analogicznie, gdy chodzi o powołania 
dojrzałe poprzez rozwój „w specyficznym procesie formacji powołaniowej”12, 
jak również poprzez pielęgnację „kapłańskich ziaren powołania”, zasianych 
przez Boga „w sercach dzieci” i młodzieży13, nie zawsze jest możliwe, aby myśleć 
o „niższym seminarium” w klasycznym sensie, ale raczej „trzeba stworzyć inne 
„instytucje”, jak chociażby grupy powołaniowe dla chłopców i młodzieży”14.

W Kościołach partykularnych nie brakuje znaczących przykładów realizacji 
tych zasad i kryteriów wychowawczych, zdolnych do promowania fascynacji 

7 Jan Paweł II, EA Pastores dabo vobis, n. 43.
8 Ibidem, n. 62.
9 Ibidem, n. 23.
10 Ibidem, n. 42.
11 Ibidem, n. 42, akapit 2.
12 Ibidem, n. 64, akapit 2.
13 Ibidem, n. 63.
14 Ibidem, n. 64, akapit 1.
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powołaniem kapłańskim w nowy sposób: od nowych szkół katolickich utwo-
rzonych po Vaticanum II do bardziej konkretnych doświadczeń, takich jak ten 
o nazwie „Sykomora. Projekt, który rośnie”. Ten ostatni polega na propono-
waniu życia wspólnotowego ukierunkowanego na rozeznanie powołania dla 
uczniów szkół średnich „pragnących pogłębić swoją przyjaźń z Jezusem i poszu-
kujących, jak spędzić z Nim życie. Przez tydzień w miesiącu, bez zaniedbywania 
lekcji i dodatkowych zajęć, ci młodzi ludzie żyją wspólnie pod okiem kapłana 
i małżeństwa, którzy wraz z nimi mieszkają”15. Inne podobne doświadczenia 
zostały ostatnio opisane przez „Rivista del Clero Italiano”16.

W tym miejscu chcielibyśmy pokrótce opisać tylko dwa świadectwa naro-
dzone w przededniu Soboru Watykańskiego II, a jednocześnie tak powszechne, 
że możemy wciąż dzisiaj proponować nowe, może nawet bardziej skuteczne, 
formy realizacji soborowego duszpasterstwa powołaniowego.

Emblematyczne doświadczenia duszpasterstwa powołaniowego

Świadectwo wychowawcy Karola Wojtyły

Powszechnie uznaje się, że św. Jan Paweł II we wszystkich etapach życia był 
wielkim wychowawcą młodzieży i fascynującym inicjatorem chrześcijańskich 
powołań. Nie ulega też wątpliwości, że przyjaźń zawsze była podstawowym 
wymiarem jego działalności duszpasterskiej, o czym świadczy jego niezwykła 
„odpowiedzialność w kultywowaniu więzi z wiernością”17.

Wytyczne wychowawcze tej wielkiej aktywności jako formatora młodych 
studentów, chłopców i dziewcząt sięgają wiosny 1948 roku, kiedy to utwo-
rzył sieć przyjaźni zwanych „Środowisko”, która rozwinęła się wokół Księdza 
Karola, zwanego rodzinnie „Wujek”. Była to absolutnie nowatorska propo-
zycja wychowawcza, jeśli tylko weźmie się pod uwagę, że w tamtym czasie 
tzw. koedukacja spotykała się z wieloma podejrzeniami hierarchii katolickiej. 
Wtedy właśnie w „Środowisku” u Księdza Karola dojrzewają te zasady, które 
później jako arcybiskup krakowski, jeszcze przed Soborem Watykańskim II, 
zgromadzi w podstawowym dziele Miłość i odpowiedzialność (Lublin 1960), 
opublikowanym po raz pierwszy w języku włoskim w Turynie w 1969 roku. 

15 AA.VV., Il Sicomoro. Un progetto che cresce, Como 2017, s. 3 (por. też sicomoro@dioce-
sidicomo.it).

16 Por. „Rivista del Clero Italiano”, XCV, 2014, s. 791-880.
17 A. Riccardi, Giovanni Paolo II. La Biografia, Cinisello Balsamo 2011, s. 81.
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W dziele tym głównym tematem jest powołanie, nawet jeśli podtytuł brzmi: 
Studium etyczne18.

Dla Wojtyły powołanie, nawet jeśli w świeckiej kulturze przedsoborowej 
termin ten jest nadal używany w znaczeniu administracyjnym wezwania do 
służby lub zadania, jest decydującym momentem w rozwoju całej osoby ludzkiej, 
każdej osoby ludzkiej, zdolnym do ukierunkowania całego życia. To „odkrycie 
orientacji w możliwościach działania i odpowiednie zaangażowanie stanowią 
jeden z najbardziej decydujących momentów dla formowania osobowości, 
dla wewnętrznego życia człowieka”19. Z tych powodów w refleksjach Księdza 
Karola „powołanie jest zawsze główną orientacją ludzkiej miłości. Oznacza nie 
tylko miłość, ale dar z siebie czyniony z miłości”20.

W takiej definicji nie ma miejsca na jakąkolwiek formę „spirytualizmu” 
czy „klerykalizmu”, i to do tego stopnia, że Wojtyła potwierdza, nawet przed 
Soborem Watykańskim II, i to w naprawdę dalekowzroczny sposób, że „zarów-
no dziewictwo jak i małżeństwo, rozumiane w ich głęboko personalistycznym 
znaczeniu, są powołaniami”. Każde z nich to „świadomy wybór dokonany przez 
osobę”21, który określa „orientację jego życia i jego działania”. Ten stan (małżeń-
stwo czy celibat), który po nich następuje „ma tu tylko funkcję drugorzędną”22 
i jest zasadniczo konsekwencją – jak to określi już jako Papież! – „młodości” 
jako „czasu szczególnie intensywnego odkrycia ludzkiego ego oraz właściwości 
i możliwości z nim związanych”23. Jest to odkrycie związane z konkretnym, 
osobistym, głębokim doświadczeniem spojrzenia miłości, które Jezus skierował 
do młodzieńca, o którym mowa w Ewangeliach24. Spojrzenie, które wzbudza 
w sercu każdego mężczyzny i każdej kobiety pragnienie „więcej”; ponaglany 
tym spojrzeniem „człowiek jest prowadzony wewnętrznie, dzięki pomocy 
Ducha Świętego, z życia zgodnego z przykazaniami do życia w świadomości 
daru, a spojrzenie pełne miłości Chrystusa wyraża to wewnętrzne przejście 
... Człowiek (staje się w ten sposób) ... zdolnym do życia w wymiarze daru”25, 
nawet jeśli oznacza to „podążanie wbrew utartym prądom krążących opinii 

18 Zostało tu użyte trzecie wydanie włoskie z 1980, wydane przez Casa Editrice Marietti di 
Torino.

19 Ibidem, s. 190.
20 Ibidem, s. 190.
21 Ibidem, s. 191.
22 Ibidem, s. 192.
23 Jan Paweł II, LA Dilecti amici, s. 804.
24 Por. Mk 10, 17-22; Mt 19, 16-22; Łk 18, 18-23.
25 Jan Paweł II, LA Dilecti amici, s. 815.
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i propagandowych haseł!”26, a zatem implikuje zarówno lęk przed „miłością, 
która stawia wymagania człowiekowi”27 jak też zdolność do rozeznawania, 
w zakresie wszystkiego, co ludzkie”28.

Podsumowując: wszystkie podstawowe cechy jego doświadczeń wycho-
wawczych prowadzą do wniosku, że dla Księdza Wojtyły „formacja ludzka” 
ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia tożsamości i osobowości każdego czło-
wieka, i jako taka jest w centrum każdego procesu formacyjnego, a zwłaszcza 
w dotyczącym nowych prezbiterów29. W rzeczywistości formacja ludzka jest 
nie tylko ostatecznie zakorzeniona w tajemnicy Słowa Wcielonego, ale jest to 
perspektywa, którą Ewangelia ukazuje jako największą „Uczynię was rybakami 
ludzi” (Mt 4,19). Zatem dla wychowawcy i formatora, Księdza Karola, jak to 
wytłumaczy już jako Papieża w swojej książce Pamięć i tożsamość (Mediolan 
2005), autentyczna antropologia zawsze była zakorzeniona w chrystologii. 
Stwierdzenie Soboru Watykańskiego II, iż „Tajemnica człowieka wyjaśnia się 
naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego” (GS 22), oznacza, że nawet 
na poziomie wychowania i formowania człowiek „jest pierwszą i podstawową 
drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa”30.

Świadectwo wychowawcy ks. Luigiego Giussaniego 

Nie ma wątpliwości, że ks. Luigi Giussani (1922-2005) także był wielkim 
wychowawcą. Świadczą o tym przede wszystkim następujące fakty: był zało-
życielem ruchu „Komunia i Wyzwolenie”, ruchu kościelnego rozsianego po 
całym świecie, z którego szeregów wyszło wielu młodych kapłanów, ale również 
wielu młodych mężczyzn i kobiet, członków tradycyjnych wspólnot zakonnych 
oraz członków wspólnoty świeckich konsekrowanych „Memores Domini” 
zatwierdzonej 8 grudnia 1988 r. przez Papieską Radę ds. Świeckich31. Posiadał 
sprecyzowane zamiary wychowawcze: „Chrześcijaństwo staje się sympatyczne 
poprzez to, iż zostaje odkryte jak najlepsza hipoteza w kontekście czynników 
ludzkich. Ze swej natury jest ideałem służącym formowaniu młodych ludzi”32. 
26 Ibidem, s. 822.
27 Ibidem, s. 822.
28 Ibidem, s. 831.
29 W związku z tym por. K. Wojtyła, Experiences de nos grands séminaires: l’obéissance et 

l’esprit de dépendance, “Seminarium” n. 1 (1969), s. 79-87 i idem, La sainteté sacerdotale 
comme carte d’identité, “Seminarium” n. 1 (1978), s. 167-181.

30 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (4 marca 1979), cytowana tu za: Jan Paweł II, 
Tutte le encicliche, red. R. Fisichella, Varese 2010, n. 14, s. 145.

31 Papieska Rada do spraw świeckich, Decreto di riconoscimento della “Memores Domini”, 
[w:] EV, Vol. 11 (Bologna 1991), ss. 1014-1016.

32 L. Giussani, Realtà e giovinezza. La sfida, Milano 2018, Premessa (luty 1995), s. X.



174 OSOBA LUDZKA – RZECZYWISTOŚĆ CZY UŻYTECZNA METAFORA

Doczekał się niezliczonych i wiarygodnych świadectw. W szczególności, w swo-
jej depeszy kondolencyjnej po śmierci ks. Luigiego Giussaniego (22 lutego 
2005 r.) Jan Paweł II podkreślił: „Całą jego działalność duszpasterską można 
podsumować w braterskim i zdecydowanym zaproszeniu, poprzez które umiał 
się zwrócić do tych, którzy go przybliżali do osobistego spotkania z Chrystusem, 
do pełnych i definitywnych odpowiedzi na najgłębsze oczekiwania ludzkiego serca”33.

Z tego powodu wielu młodych ludzi, obecnie dorosłych, uważało go za 
swego „duchowego ojca”, podkreśla Jan Paweł II34. Ale jakie są najgłębsze 
podstawy tego doświadczenia wychowawczego? Jakie są jego główne cechy 
metodologiczne?

Od lat pięćdziesiątych (tak, jak w przypadku Jana Pawła II, w przededniu 
Soboru Watykańskiego II) ks. Luigi Giussani był przekonany, że „aby spotkać 
Chrystusa... musimy najpierw poważnie ustawić nasz ludzki problem”35. Tak, 
jak u pierwszych uczniów Jezusa (zob. J 1,35 i nast.) również dzisiaj: „Chrystus 
przychodzi tutaj, do mojego zachowania się jako człowieka, tego, który na coś 
czeka, ponieważ uznaje swoje niedoskonałości; staje wraz ze mną, postanawia 
odpowiedzieć na podstawową potrzebę”36. Tak, jak dla pierwszych uczniów, taki 
i dla dzisiejszej młodzieży, upewnienie się, że Jezus Chrystus jest prawdziwą 
odpowiedzią na „podstawowe potrzeby” każdego człowieka zawsze zakłada, 
w mniemaniu wychowawcy ks. Giussaniego, zaangażowanie własnego „ja”, tak 
głęboko, „aby usłyszeć braterską solidarność z „ja” każdego innego człowieka”37; 
oznacza zawsze to dzielenie się własnym doświadczeniem z „wspólnotą, która 
ma być akceptowana lojalnie i intensywnie”38. Innymi słowy, jeśli chcesz na-
prawdę „żyć inteligentnie” droga wychowania proponowana przez formatora 
lub wychowawcę, musi być długa i męcząca, podobna do drogi Apostołów, któ-
rzy poszli za Jezusem niewiele rozumiejąc, ale czuli jednoznacznie, że Jezus stał 
się ich „centrum emocjonalnym”39, będąc „jedynym, w którego słowach wszystkie 
ludzkie doświadczenia zostały zrozumiane, a ich potrzeby potraktowane poważnie 
i ujawnione tam, gdzie były nieświadome i zdezorientowane”40.

33 Jan Paweł II, Lettera per la morte di Mons. Giussani, [w:] EV, Vol. 23 (Bologna 2008), 
s. 291-293, tu akapit 2, s. 292.

34 Ibidem, akapit 3, s. 292.
35 L. Giussani, Tracce d’esperienza cristiana, [w:] L. Giussani, Il cammino al vero è un’esperienza, 

Milano 2016, s. 84.
36 Ibidem, s. 84.
37 Ibidem, s. 87.
38 L. Giussani, Il rischio educativo, Milano 1977, s. 44.
39 L. Giussani, Tracce d’esperienza cristiana, s. 83.
40 Ibidem, s. 83.
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Zaczynając od wewnętrznego związku między tym „centrum emocjonalnym”, 
zajmowanym przez Jezusa Chrystusa jako prawdziwa odpowiedź na „pierwotną 
potrzebę” każdego człowieka. Ksiądz Giussani buduje swoją wychowawczą 
propozycję dla młodych ludzi w drodze do ich powołania i realizacji ich czło-
wieczeństwa. Jest to jednak wyzwanie i ryzyko, podejmowane przy pomocy 
precyzyjnej metody pedagogicznej i mające swój punkt centralny w „pewności 
istnienia sensu rzeczy”41. Jest to „przyjazna metoda” wprowadzenia młodego 
człowieka w „totalną rzeczywistość”, a zatem ukierunkowanie go na jego 
własną „ludzką dojrzałość”. Metoda pedagogiczna, jak stwierdził ks. Giussani, 
komentując list Dilecti amici Jana Pawła II, nierozwinięta w prawdziwym 
„zestawieniu ale, jeśli, może, by ochronić od odwrócenia się w zaangażowaniu 
w rzeczywistość”42; metoda pedagogiczna nieukierunkowana na wątpliwości 
które zastępują podstawowe pytania dotyczące sensu życia i rzeczywistości43. 
Metoda pedagogiczna ks. Giussaniego rozwija się w horyzoncie teologiczno-
-filozoficznej wizji rzeczywistości, podsumowanej w stwierdzeniu św. Tomasza 
z Akwinu: „Istnienie jest tam, gdzie działanie!”44 Są zatem niezaprzeczalne 
analogie do metody wychowawczej Wojtyły; ale jakie są główne źródła metody 
wychowawczej ks. Giussaniego?

Powracając do definicji wychowania jako „wprowadzenia do rzeczywistości”, 
opracowanego przez niemieckiego jezuitę Jungmanna45, ks. Giussani stosuje 
ją z ojcostwem i rygorem w swojej ogromnej pracy z młodymi ludźmi, pragnąc 
otworzyć ich serca na całość rzeczywistości. Dla niego ścieżka wychowawcza 
to „... rozwój wszystkich struktur jednostki, aż do ich integralnej realizacji, 
a jednocześnie afirmacja wszystkich możliwości aktywnego połączenia tych 
struktur z całością rzeczywistości”46.

Podsumowując należy zauważyć, używając sformułowania ks. Giussaniego, 
że orientacja lub droga wychowawcza młodzieży: 

Musi przede wszystkim otworzyć ich na samych siebie, to znaczy głęboko docenić 
ich doświadczenia, spojrzeć ze współczuciem na człowieka ukrytego w nich; musi 

41 L. Giussani, Il rischio educativo, s. 21.
42 L. Giussani, Realtà e giovinezza. La sfida, s. 7.
43 Por. ibidem, s. 22.
44 Por. Tommaso D’Aquino, Quaestiones disputatae, “De veritate”, q. 10, art. 8, c; cytat za: 

L. Giussani, Realtà e giovinezza. La sfida, s. 22.
45 Cfr. J.A. Jungmann, Christus als Mittelpunkt religiöser Erziehung, Friburg i. Br. 1939, s. 20.
46 Cytat genialnego dzieła Il rischio educativo zaczerpnięty z wydania z 2005 (Rizzoli) ze 

znaczącym podtytułem: Il rischio educativo. Come creazione di personalità e storia, tu 
s. 65; cfr. komentarz: M. Camisasca, Don Giussani. La sua esperienza dell’uomo e di Dio, 
Cinisello Balsamo 2009, s. 40.
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wziąć pod uwagę to, kim naprawdę są. Szanować oznacza traktować poważnie to, 
co czują, wszystko...47

To „ukierunkowanie na wszystko” w wychowaniu młodzieży rodzi dojrzałe 
i trwałe owoce tylko wtedy, gdy prowadzi do „... coraz większej autonomii wy-
chowanka w osądzaniu rzeczywistości, która go otacza, dostarczając narzędzi 
do jego racjonalnego działania”; jest to możliwe 

... tylko w całym zaangażowaniu nas samych i naszego życia we wspólnocie Kościoła, 
w tę tajemnicę Boga w świecie, w nieustannym pogotowiu, nieprzemijającej pro-
pozycji Chrystusa na przestrzeni wieków… (która implikuje) … ciągłą poważną 
konfrontację … i odpowiednią ocenę tradycji, z której się wywodzimy48.

Formacja ludzka: wspólny mianownik dwóch 
opisanych propozycji wychowawczych

Harmonia między propozycją wychowawczą ks. Giussaniego a tą, która zosta-
ła rozwinięta w tym samym czasie, tysiące kilometrów dalej, przez ks. Wojtyłę, 
jest naprawdę imponująca i „opatrznościowa” dla Kościoła trzeciego tysiąclecia.

Zatem:
–  Przede wszystkim istnieje głęboka analogia między przekonaniem tego, 

zgodnie z którym edukacja „polega na wprowadzaniu młodych ludzi 
w totalną rzeczywistość ... (aby), poprzez ścieranie się z rzeczywisto-
ścią i możliwość przyznania jej wolnego osądu, uczeń mógł spotkać 
się z Tajemnicą, która w całości odpowiada na jego pytania” i młodym 
wykładowcą z Uniwersytetu Lubelskiego, który później został papieżem, 
według którego uniwersytet jest „miejscem naukowej prawdy, ale także 
prawdy życiowej”, ponieważ ze swej natury miejsce to jest „szczególnym 
środowiskiem ukierunkowanym na znajomość całości”49.

–  Po drugie, obaj są zakochani w wolności wychowanego, nie abstrakcyjnie, ale 
w sposób konkretny i odpowiedzialny, ojcowski, ponieważ obaj są przeko-
nani, że wychowawca jako taki, jest świadkiem, czyli „ekspertem”, który 
nie przekazuje siebie samego, ale odnosi się do prawdy, która jest przed 
nim50. Co więcej, dla obu „mistrz–świadek” jest tym, który dyskretnie 

47 L. Giussani, Tracce d’esperienza cristiana, [w:] Il cammino al vero, s. 84; w odniesieniu do 
tego „ukierunkowania na wszystko” formacji młodzieży imponująca jest zgodność z Janem 
Pawłem II; por. Jan Paweł II, Omelia del 9 giugno 1987 all’Università Cattolica di Lublino, 
Nr 2, [w:] Insegnamenti, Città del Vaticano 1987, Vol. X, 2, s. 2064-2072.

48 L. Giussani, Il rischio educativo, s. 75.
49 Por. Jan Paweł II, Omelia del 9 giugno 1987 all’Università di Lublino, [w:] Insegnamenti, 

Città del Vaticano 1987, t. X, 2, s. 2064-2072.
50 Dowodzi tego głęboka harmonia zarówno w sposobie rozważania ważności „sztuki 

towarzyszenia”, jak i „kierownika duchowego”, harmonia oparta na znajomości tradycji 
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wycofuje się za dominującą postać Jedynej Prawdy, którą się inspiruje; jego 
nauczanie i jego dyrektywa stanowią dar świadectwa i z tego właśnie powodu 
wpisuje się w pamięć ucznia z żywą i szczerą sympatią, niezależnie – w jego 
najgłębszym stopniu – od jego cech własnych. Z tego powodu więc wynika 
wdzięczność i niewymuszona więź z nauczycielem, a także przekonanie nie-
zależne od niego51.

–  Po trzecie, dla obu: 
W Kościele najpełniej realizuje się metoda wychowawcza opisana powyżej: 
to przede wszystkim w niej młody człowiek znajduje tę hipotezę całkowitego 
poczucia rzeczywistości, która wywodzi się z tradycji świeckiej (depositum fidei) 
i która staje się kryterium, dzięki któremu z całą pewnością może osądzić 
świat; ponadto w Kościele wychowywany znajduje autorytet, który sprawia, 
że wzrasta i który, dzięki swojej konsekwencji, pozwala mu zrozumieć, że 
hipoteza jest możliwa do zrealizowania. Wspólnota kościelna daje młodym 
możliwość weryfikacji hipotezy w konkretnym doświadczeniu, aby można było 
się przekonać, że to, co otrzymali, jest prawdziwe52.

–  W końcu, a jest to aspekt kluczowy, pomiędzy metodą wychowawczą 
ks. Giussaniego i ks. Wojtyły istnieje wspólny mianownik absolutnego 
znaczenia formacji ludzkiej, jak i jej głębokiej koniugacji z formacją du-
chową, nowych kapłanów. Ten wspólny mianownik jest głęboko zakorze-
niony w tradycji karmelitańskiej, „Kierownika duchowego”, ze względu 
na niezaprzeczalną harmonię między obu „nauczycielami–świadkami” 
Giussanim i Wojtyłą oraz niezapomnianego nauczania „Mistrza wiary”, 
św. Jana od Krzyża: 

Kierownikowi duchowemu – mówi mistyczny doktor – oprócz wiedzy i roz-
tropności potrzeba jeszcze doświadczenia. Chociaż bowiem fundamentem dla 
prowadzenia duszy jest wiedza i roztropność, to jednak gdy przewodnikowi 
duchowemu brakuje doświadczenia w rzeczach czysto duchowych, nie potrafi 
prowadzić duszy, której się Bóg oddaje, gdyż nie potrafi tego zrozumieć53.

karmelitańskiej, por. przypis 52.
51 L. Giussani, Il rischio educativo, s. 107.
52 M. Campagnaro, La trasmissione della fede in una società secolarizzata sulla base degli scritti 

di Luigi Giussani, Varsavia 2016, s. 253.
53 Św. Jan od Krzyża, Żywy płomień miłości, 3,30, [w:] Dzieła, Kraków, 1998, s. 770. Ko-

mentarz prawny, por. L. Gerosa, Dove nasce l’uomo vero? Per un esercizio autentico della 
Misericordia, Lugano – Siena 2016, s. 71-89, zwłaszcza przypis 31.
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Pilna potrzeba uproszczenia, rozróżnienia 
i aktualizacji obecnych norm kanonicznych

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 używa tylko raz określenia „ludzka 
dojrzałość”, w kan. 244 w odniesieniu do harmonijnej koordynacji formacji 
duchowej i intelektualnej seminarzystów oraz „zdolności ludzkich i moralnych” 
w zakresie przyjęcia do seminarium. Jest to jedyny wyjątek pośród ponad 30 
długich i szczegółowych kanonów dotyczących „formacji duchownych”, któ-
rym poświęcony jest cały pierwszy rozdział III tytułu Święci szafarze księgi II 
KPK „Lud Boży”. Można się zastanawiać, czy po opublikowaniu Pastores dabo 
vobis (1992) Jana Pawła II podobne podejście do tego sektora kanonicznego 
ustawodawstwa nadal da się utrzymać.

Istnieje wiele powodów, które sugerują całkowitą i głęboką rewizję. Oto nie-
które z głównych, podkreślone przez doświadczenia wychowawcze opisane 
powyżej.

Przede wszystkim, właśnie dlatego, że dzisiaj nie każda diecezja jest w stanie 
zagwarantować istnienie i godne funkcjonowanie wyższego seminarium (zob. 
kan. 237 §1), należy poważnie rozważyć inne rodzaje rozwiązań (seminarium 
międzydiecezjalne, seminarium prowincjalne lub inne struktury) i taką decyzję 
należy pozostawić Konferencjom Episkopatów (patrz kan. 237 §1). Oznacza 
to zdrowe upraszczanie norm kodeksowych, które powinny skupiać się jedynie 
na ogólnych zasadach, aby zagwarantować centralne miejsce formacji ludzkiej 
nowych kapłanów i jej harmonizację z pozostałymi trzema aspektami forma-
cyjnymi: formacją duchową, formacją intelektualną i formacją pastoralną.

Dwa ostatnie aspekty formacji, a mianowicie formacja intelektualna i pa-
storalna, stanowią ostateczne powody sprawiedliwego rozróżnienia drogi forma-
cyjnej w ramach „Communio Ecclesiarum”, co zresztą sugeruje zapis kanonu 
242 § 1, aby na terytorium każdej Konferencji Episkopatu były „normy” w tej 
sprawie, wydane przez Konferencję, z uwzględnieniem przepisów państwowych, 
dotyczących instytucji akademickich znajdujących się na danym terytorium.

Biorąc pod uwagę to uproszczenie i rozróżnienie, nietrudno skupić się na głów-
nych treściach i zasadach koniecznej aktualizacji bieżących norm prawnych. 
Wystarczy, że kierujemy się tym niedoścignionym kamieniem milowym, którym 
jest posynodalna adhortacja apostolska Pastores Dabo Vobis Jana Pawła II oraz 
następujący po niej dokument opublikowany w 2008 roku przez Kongregację 
Edukacji Katolickiej i zatytułowany: Wskazania dotyczące wykorzystania nauk 
psychologicznych w przyjmowaniu i formacji kandydatów do kapłaństwa54.

54 Tekst dostępny w: EV, Vol. 25 (Bologna 2011), s. 709-725.
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Istnieją trzy podstawowe zasady określone w tym dokumencie dla każdej 
aktualizacji uniwersalnych i poszczególnych norm kanonicznych, w dziedzinie 
tak ważnej dla Kościoła katolickiego; oto one:

„Formacja ludzka” jest „fundamentem całej formacji” nowych kapłanów. Musi dążyć 
do dojrzewania osobowości, zdolnej być „mostem, a nie przeszkodą dla innych 
w spotkaniu z Jezusem Chrystusem, Odkupicielem człowieka” (nr 1). Oznacza to 
„pozytywne poczucie swojej męskiej tożsamości i zdolność do dojrzałych relacji 
z innymi ludźmi”55.

Każdy „formator” musi zatem być „dobrym znawcą osoby ludzkiej, jej wzrostem, jej 
możliwościami i słabościami” (n. 3), a przede wszystkim powinien „działać z roze-
znaniem”, aby rozeznanie w czasie „nieudolności psychicznych, mniej lub bardziej 
patologicznych” pozwoliło „uniknąć wielu dramatów”56.

„Weryfikacja, nawet przy użyciu nauk medycznych i psychologicznych, co do zdolności 
i przydatności przyszłych kapłanów” (nr 11) jest prawem Kościoła (patrz kanon 1051 
§ 1), która jednak musi być sprawowana przez wychowawców, formatorów i biskupa 
(patrz kanon 1052 § 1 i § 3), nie wpływając ani na prawo do dobrego imienia, ani 
na prawo każdej osoby do ochrony swojej prywatności, gwarantowane przez kan. 
220 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Wnioski i perspektywy
Przede wszystkim: „Przygotowując się do kapłaństwa, musimy nauczyć się 

dawania osobistej odpowiedzi na podstawowe pytanie Chrystusa: «Czy miłujesz 
mnie?» (J 21, 15). Odpowiedzią przyszłego kapłana może być tylko całkowity 
dar własnego życia”57.

Ten „całkowity dar z siebie” oznacza „dojrzałość uczuciową”, jako rezultat 
procesu formacyjnego „do prawdziwej i odpowiedzialnej miłości”, poprzez by-
cie rzeczywiście „zrównoważonymi, silnymi i wolnymi”, zdolnymi do przyjęcia 
„obowiązków duszpasterskich”, a zatem bycia „ludźmi jedności”58.

Ten „całkowity dar z siebie”, który jednocześnie stanowi istotę „celibatu 
kapłańskiego” i „miłości pasterskiej” jest faktycznie „misją miłości”, darem, któ-
ry jest wyrazem Bożego Miłosierdzia, które „nie ma granic” i dokonuje się 
ostatecznie tylko w rzeczywistości życia wiecznego: w celibacie kapłańskim 
jak też i w dziewictwie „... człowiek pozostaje w oczekiwaniu, także cieleśnie, 
na zaślubiny eschatologiczne Chrystusa z Kościołem, ofiarując się całkowicie 
55 Ibidem, s. 711.
56 Ibidem, nr 4, s. 713, gdzie dokument powtarza Wskazania wychowawcze dla formacji do 

celibatu kapłańskiego z 11.04.1974, nr 38 (por. EV, 5/725).
57 Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, nr 42, akapit 4.
58 Ibidem, nr 43, akapity 3 i 4.
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Kościołowi w nadziei, że Chrystus odda się Kościołowi w pełni prawdy życia 
wiecznego”59. Innymi słowy,

celibat należy przyjąć z miłością, na podstawie wolnej i nieustannie odnawianej 
decyzji jako bezcenny dar Boga, jako bodziec miłości pasterskiej, jako szczególny 
udział w ojcostwie Boga i w płodności Kościoła, jako świadczenie wobec świata 
o Królestwie eschatologicznym60.

Ten „całkowity dar z siebie” jest zatem tym samym, co ludzka dojrzałość 
powołanych do posługi kapłańskiej. Jan Paweł II w liście Novo incipiente, 
wysłanym do wszystkich kapłanów 8 kwietnia 197961 r., wyraźnie pokazuje, 
że kapłan jest człowiekiem „wziętym z ludzi ... dla dobra ludzi” (Hbr 5,1), ale 
pokazuje także, a może przede wszystkim, iż szczególna „troska kapłana o osta-
teczne przeznaczenie każdego człowieka”, tradycyjnie zwana „troską o dusze” 
i nazwana przez św. Grzegorza Wielkiego „sztuką sztuki”, zakłada wyrzeczenie 
się małżeństwa dla Królestwa Niebieskiego, wyrzeczenie, które jest „raną”, 
która przywołuje tę „metafizyczną ranę” i pragnienie „mistycznego zjedno-
czenia” (tak centralne w doktrynie o wierze św. Jana od Krzyża!), pragnienie 
wpisane w serce każdego ochrzczonego, o którym mówi Katechizm Kościoła 
Katolickiego w numerze 2014.

Ten „całkowity dar z siebie”, jako wynik owocnego spotkania „łaski” z „wol-
nością” człowieka, wezwanym do bycia „pasterzem dusz” (OT 4,1), wskazuje 
także drogę, jaką nowi prezbiterzy muszą iść, aby osiągnąć „świętość na swój 
własny sposób” (PO 13,1), i w taki sposób, lub też poprzez wykonywanie posługi 
wypełnić, zobowiązanie każdego chrześcijanina do „prowadzenia świętego życia 
i przyczyniania się do wzrostu Kościoła i ustawicznego wspierania rozwoju jego 
świętości” (kanon 210).

Co więcej, jak przypomina nam w swojej autobiograficznej książce św. Jan 
Paweł II62: „Trwałe owoce wysiłków duszpasterskich (i formacyjnych) wynikają 
ze świętości kapłana. To jest podstawa!”. 

Słowa kluczowe: Wojtyła, Giussani, osoba ludzka, powołanie, wychowanie, 
formacja, młodzież.
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GODNOŚĆ LUDZI WYKLUCZONYCH, NA 
PERYFERIACH I... W 100-LECIE ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

DIGNITY OF THE EXCLUDED PEOPLE, ON THE PERIPHERALS 
AND... IN THE 100 YEARS OF INDEPENDENCE OF POLAND

The dignity of a man who fits into his subjective existence is imperishable 
and irreducible. It implies awareness of subjectivity, the ability to reflect, iden-
tity, historicity, freedom, autonomy of the relationship.

In individual dignity, man experiences belonging to a group whose func-
tioning is often dictated by national dignity. A hundred years of Poles’ inde-
pendence showed that the history of the nation affects the maintenance of 
the sense of individual dignity and the changing circumstances of life, often 
dictated by persecution or life on the periphery of this dignity, can not threaten.

In order to show the dignity carried out in the period of one hundred years 
of independence, the following problems have been emphasized: the principle 
of human dignity (1), dignity as the basis of social life (2.), dignity crippled and 
trampled – exile, exile, emigration, periphery (3.) in defense of dignity (4.).

Key words: dignity, human person, nation, history, Church.

Godność to szczególna wartość człowieka. Z języka łacińskiego dignitas – to 
stała i nieredukowalna wartość przysługująca człowiekowi w sposób trwały, 
niezbywalny i zobowiązujący. Uzasadnia i usensownia życie człowieka. Osobowa 
godność człowieka świadczy o jego podmiotowym istnieniu. Zawiera się w tym, 
że człowiek jest sobą tzn. ma zdolność refleksji o sobie, uświadamia swoją 
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podmiotowość, tożsamość, historyczność, jest autonomiczny i jednocześnie 
pozostaje w relacjach interpersonalnych. Relacje te tworzy z grupą, do której 
przynależy, o charakterze zawodowym, klasowym, czy narodowym. Jest jednost-
ką społeczną. Godność przejawia się także w tym, że człowiek autonomicznie 
panuje nad własnymi czynami, stawia cele i je realizuje.

W 100-lecie niepodległości Polski warto o godności osoby ludzkiej mówić, 
bo ona była i jest priorytetem funkcjonowania narodu polskiego. 

Zasada godności osoby ludzkiej
Każdy człowiek jest osobą. Według Boecjusza oznacza to, że jest indywidu-

alną substancją natury rozumnej, co można interpretować, że człowiek jest 
świadomym i wolnym podmiotem swoich czynów, odpowiedzialnym za siebie, 
za drugiego człowieka i świat. Jest to właściwość, która stanowi o godności, tzn. 
o ontycznej i powinnościowej relacji do Boga, ludzkiej społeczności i świata. 
O godności człowieka można mówić w aspekcie filozoficznym, psychologicz-
nym, teologicznym i prawnym1. 

Filozoficznie dotyka wymiaru ontologiczno-personalistycznego. Fakt bycia 
człowiekiem jako bytu osobowego zawiera podstawę do uznania godności 
niezależnie od przynależności do rasy lub klasy, religii, wykształcenia, stanu 
posiadania, a nawet poziomu moralności. Człowiek na poziomie argumentów 
rozumu szuka uzasadnienia i odpowiedzi na pytanie o istotę godności, znajdując 
odpowiedź w doświadczeniu siebie i w intelektualnej refleksji. Ta mobilizuje do 
potrzeby odróżnienia życia osobowego od nieosobowego. Istota godności nie 
zawiera się w sumie komórek, tkanek, narządów, które warunkują życie biolo-
giczne człowieka. Człowiek to zintegrowany byt osobowy, złożony z ciała, duszy 
i ducha, który jest podstawową zasadą istnienia. Godność bazuje na wartości 
wewnętrznej ludzkiego życia. Jest celem samym w sobie. Życie człowieka jest 
nieocenione, ma w sobie godność, której nie da się złożyć w ofierze, wyprzedać 
lub wykorzystać na potrzeby innego celu. Już św. Tomasz z Akwinu, mówiąc 
o godności, rozróżniał pomiędzy dignitas (godność) a utilitas (pożytek). Dignitas 
significat bonitatem alicujus propter seipsum, utilitas vero propter aliud2. Godność 
oznacza dobroć posiadaną ze względu na samego siebie, pożytek natomiast 
służy innym.

Romano Guardini (1885-1968) – teolog i filozof religii, przypominał, że 
„człowiek to realność metafizyczna, nie tylko psychologiczna; realność ta ze 
swej istoty – nie zależy ani od wieku, ani od stanu psychicznego, ani też od 

1 Z. Chlewiński, Z. Zaleski, Godność, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 5, Lublin 1989, s. 1232.
2 Tomasz z Akwinu, Scriptum super sententiis, lib. 3 d. 35 q. 1 a. 4 qc 1 co.
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szczególnych talentów, w jakie natura wyposażyła dany podmiot (…). To bycie 
osobą decyduje o godności każdego, poszczególnego człowieka”3. Godność 
osoby ludzkiej jest niezbywalna. Prymat wynikający z godności człowieka to 
prymat osoby nad rzeczą, być nad mieć, czyli istnienia nad posiadaniem. 

Filozoficzna koncepcja godności człowieka znajduje swoje poszerzenie i po-
głębienie w argumentacji teologicznej. W relacji do Boga człowiek jest Jego 
obrazem i podobieństwem (Rdz 1, 26). Tak jest redagowana prawda o człowieku 
w fundamentalnej teorii teologii dogmatycznej zwanej kreacjonizmem. Wyda-
rzenie stwórczego aktu rzutuje na teologiczne źródło godności osoby ludzkiej. 
Człowiek nie jest Bogiem, jak niektórzy współcześni naukowcy myślą. Jest 
stworzeniem. Pomiędzy Bogiem a człowiekiem istnieje relacja zależności, która 
kształtuje bytowe podobieństwo człowieka do Boga. W akcie stwórczym zawie-
ra się przeznaczenie człowieka do życia w Bogu aż po wieczność. Wzniosłość 
tego nadprzyrodzonego powołania ukazuje wielkość i niezastępowalną wartość 
godności osoby ludzkiej. Sam Bóg podporządkowuje się nadanym przez siebie 
regułom ludzkiej godności, co widać nawet w tak dramatycznej sytuacji, gdy 
to on pozwala człowiekowi na to, by ten zupełnie i ostatecznie się go wyparł. 
Indywidualna godność człowieka jest zatem związana z jego własną odpowie-
dzialnością. Z tą odpowiedzialnością staje sam na sam wobec Boga i innych.

Została ona wzmocniona wraz z Wcieleniem Jezusa Chrystusa w ludzką 
naturę. Zapoczątkowane życie Syna Bożego poprzez misterium Wcielenia 
i dopełnione śmiercią i Zmartwychwstaniem przyczyniło się do podniesienia 
godności człowieka do udziału w Misterium Paschalnym, w którym Chrystus 
obdarza człowieka pełnią życia (J 12, 32). Pierwotna doskonałość i niczym 
nienaruszona godność człowieka, utracona przez oddalenie się od Boga, została 
w Chrystusie na nowo przywrócona, zyskując w zjednoczeniu z Nim swoją 
pełnię. Zjednoczony w Chrystusie człowiek doświadcza wsparcia ze strony 
Ducha Świętego. Dzięki Duchowi Świętemu człowiek wchodzi w nowość życia 
i staje się mieszkaniem Ducha Świętego, żywą Świątynią Boga4. „W komunii 
łaski z Trójcą Świętą rozszerza się niejako wewnętrzna przestrzeń życiowa 
człowieka wyniesiona do nadprzyrodzonej godności życia Bożego”5 – napisze 
w Encyklice Dominum et Vivificantem św. Jan Paweł II. Pomijanie wymiaru 

3 R. Guardini, I diritti del nascituro, “Studi cattolici” 5/6 (1974), s. 82-83.
4 Duch Święty jest Tym, który przenika i dynamizuje życie wewnątrz Trójcy Świętej. 

W pewnym sensie w Jego Osobie następuje wewnątrzboska perychoreza (przenikanie). 
Duch Święty także sprawia, że człowiek dzięki życiu sakramentalnemu w Duchu Świętym 
partycypuje w osobowej miłości Boga, tym samym stając się żywą Świątynią Boga. Por. 
K. Gąsecki, Jesteśmy napełnieni Duchem Chrystusa w sakramentach Kościoła, Pelplin 2018, 
s. 8.

5 Por. Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem, 58.
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nadprzyrodzonego zniekształca i narusza godność człowieka, dotyka ona bo-
wiem porządku naturalnego i nadnaturalnego.

Człowiek jest jedynym w świecie bytem cielesno-duchowym, niepowtarzal-
nym, najdoskonalszym, wśród innych złożonych z materii i formy. Jest jednością 
ciała i duszy. Ta ostatnia jest w nim zasadą życia, formą substancjalną. Dzięki 
czynnikowi duchowemu człowiek jest osobą. Płynie z tego powinność prze-
jawiająca się w postępowaniu w jedności ducha i ciała, podporządkowaniu 
instynktów rozumowi. W relacjach międzyludzkich dzięki godności człowiek 
jest podmiotem, nie przedmiotem, celem, nie środkiem. Dzięki godności osoby 
człowiek tworzy wspólnotę ludzką opartą na wolności. Wolność jest podstawo-
wym wyposażeniem warunkującym godność życia człowieka. Wolność człowie-
ka opiera się na współdziałaniu jego duchowych władz: rozumu i wolnej woli. 
Człowiek weryfikuje swoją wolność w relacji do siebie samego, do drugiego 
człowieka i do świata. Każde z tych odniesień ujawnia okoliczności, pośród 
których człowiek napotyka czynniki zniewalające jego wolność lub wspiera-
jące ją. Wolność ludzka ma swoje granice, nie jest absolutna. Sprawdzianem 
wolności jest zdolność wyboru konieczności. 

W relacji do siebie samego człowiek jest tak daleko wolny, że może na-
wet odebrać sobie życie. Czyn ten jednak jest potwierdzeniem, że człowiek 
uległ zniewoleniu. Doświadczył strachu, lęku przed koszmarną przyszłością, 
podyktowaną terminalną chorobą, potrzebą opieki paliatywnej, trudnymi 
okolicznościami, trwogą przed bólem czy zwykłą głupotą. W codziennych 
okolicznościach człowiek ma ciążenie ku życiu, instynkt życia jest tak wielki, 
że człowiek robi wszystko, aby je zachować. Targnięcie się na własne życie 
tylko pozornie dowodzi wolności człowieka, faktycznie natomiast potwierdza 
jego stan zniewolenia, godzi w jego godność. W relacjach między ludźmi 
problem wolności ujawnia się jeszcze bardziej. Interakcje z innymi winny być 
kształtowane w oparciu o dobro wspólne, które stanowi ich normę i powinno 
być zagwarantowane przez społeczeństwo jako dobro wspólnoty opierające się 
na poszanowaniu dobra godności poszczególnych ludzi. Przebywanie bowiem 
w społeczności, we wspólnocie warunkuje prawidłowy rozwój osoby ludzkiej. 
Tylko ludzie posiadający godność, w wolności wybierający fundamentalne 
wartości mogą tworzyć prawdziwie ludzką komunię w porządku stwórczym 
i zbawczym6. Komunia osób zakłada całkowicie bezinteresowny dar z siebie 
samego dla dobra drugiego człowieka.

Godność spełnia w człowieku funkcje motywacyjne ukierunkowując jego 
postępowanie na uznawany przez niego system wartości. Pozwala mu na 
obronę własnej tożsamości wynikającej z przekonań i sumienia. W sytuacjach 
6 Por. E. Ozorowski, Godność osoby ludzkiej, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa 

– Łomianki 1999, s. 152.
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związanych z zagrożeniem życia poczucie własnej godności pomaga pozostać 
wiernym przepracowanemu indywidualnemu systemowi wartości i własnemu 
sumieniu wbrew naciskom systemów totalitarnych. Człowiek z poczuciem god-
ności potrafi sytuacje trudne, niepowodzenia, cierpienia, frustracje umiejętnie 
przeżyć, przyjąć, akceptując przeciwności życia.

Godność podstawą społecznego życia
Wśród principiów porządkujących płaszczyznę życia społecznego prioryteto-

wo traktuje się zasadę godności człowieka. Katolicka nauka społeczna podkreśla 
potrzebę funkcjonowania społeczeństwa, nie tylko w skali mikro, ale także 
makrospołeczeństw, w oparciu o godność osób, które je tworzą, aby mogły się 
w nim w pełni rozwijać, być chronione oraz realizować własne cele. W każ-
dym szanowanym społeczeństwie godność osobowa winna być respektowana 
jako najcenniejsze dobro człowieka7. To ona sprawia, że człowiek przewyższa 
swoją wartością całe otaczające go środowisko. Jako niezniszczalna własność 
każdego człowieka stanowi podstawę równości wszystkich ludzi. To ważny 
fundament w organizowaniu życia społecznego. Kościół w swoim społecznym 
nauczaniu przypomina, że każdy byt ludzki posiada godność, która niezależnie 
od tego, że osoba istnieje w konkretnej historii i społeczeństwie, nigdy nie 
może być pomniejszana, krzywdzona, prześladowana, lecz przeciwnie powinna 
być szanowana i chroniona. Współcześnie odnotowuje się szereg niebezpie-
czeństw zagrażających godności osoby ludzkiej. Wśród nich należy wymienić: 
nieludzkie systemy polityczne, fałszywe ideologie, przesadzoną tolerancję, 
jawnie niesprawiedliwe prawodawstwo pozbawiające człowieka podstawowych 
praw oraz agresywność środków społecznego przekazu8. Zagrożeniem są także 
negatywne zjawiska społeczne jak: rasizm, terroryzm, wygnanie, wykluczenie. 
Można mówić o braku należytych proporcji między rozwojem technicznym 
a etyką, co także jest czynnikiem instrumentalnego wykorzystania człowieka 
do osiągania celów ekonomicznych, a co w konsekwencji wymierzone jest 
przeciwko jego godności. Istnieje możliwość obiektywnego sprawdzenia po-
szanowania godności w zróżnicowanych społeczeństwach w funkcjonujących 
w nich prawach. Prawa człowieka pełnią rolę testu i stanowią podstawowe 
kryterium oceny systemu politycznego i programu działania państwa. W społe-
czeństwach, w których prawa człowieka są chronione, respektowana jest także 
godność człowieka. Tam, gdzie prawa są naruszane brakuje także poszanowania 
godności. Prawa człowieka chronią pełniejszy rozwój osoby ludzkiej. Są po to, 

7 Jan Paweł II, Christifideles laici, 37.
8 Ibidem, 5.
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aby każdy miał przestrzeń potrzebną do spełnienia swoich zadań i powinności, 
aby mógł się rozwijać i stawać się człowiekiem. Są także wsparciem w reali-
zacji dobra wspólnego, które nie jest zwykłą teorią, ale zobowiązaniem do 
tworzenia warunków pełnego rozwoju tym, którzy uczestniczą w życiu danego 
społeczeństwa. Dotyczy to także ludzi na wygnaniu, uchodźców, czy żyjących 
na peryferiach. Ci, którzy tworzą daną społeczność winni respektować także 
inną zasadę, którą promuje katolicka nauka społeczna związaną z zasadą god-
ności ludzkiej, a którą jest zasada pomocniczości. Jan Paweł II w encyklice 
Centesimus annus przypomniał, że: 

społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy spo-
łeczności niższego rzędu, pozbawiając ją kompetencji, lecz raczej winna wspierać 
ją w razie konieczności i pomóc w koordynacji działań z działaniami innych grup 
społecznych dla dobra wspólnego9.

W zasadzie tej postuluje, aby społeczności nadrzędne nie odbierały jednost-
kom ludzkim możliwości działania pozbawiając je godności, co niestety było 
charakterystyką żyjących na wygnaniu, czy uchodźców. Kolejną ważną zasadą 
funkcjonowania społecznego promowaną przez katolicką naukę społeczną jest 
zasada solidarności, która w encyklice Jana Pawła II Laborem exercens została 
określona jako wspólne działanie „przeciwko degradacji człowieka jako pod-
miotu w pracy, połączonej z niesłychanym wyzyskiem w dziedzinie zarobków, 
warunków pracy i troski o osobę pracownika”10. Niestety, w różnych częściach 
świata i w różnych krajach miały i mają miejsce rażące niesprawiedliwości, 
które pokazują jak ogromny jest zasięg krzywdy ludzkiej i nieposzanowania 
godności. Wypowiedzi papieża Franciszka ukierunkowują na potrzebę realizacji 
godności przez ludzi słabych, pokrzywdzonych, żyjących na peryferiach, a także 
na konieczność spieszenia im z pomocą materialną i duchową11. 

Godność okaleczona i podeptana – wygnanie, 
uchodźstwo, emigracja, peryferie

Sto lat niepodległości Polski to historia milionów ludzi, żyjących w tym 
okresie w kraju i poza jego granicami. Los Polaków poza własnym krajem był 
często koniecznością dziejową, a nie przyjemnością. Jedni znaleźli się tam 
wskutek zawirowań politycznych inni wojennych, jeszcze inni ekonomicznych.

9 Jan Paweł II, Centesimus annus, 48.
10 Jan Paweł II, Laborem exercens, 8.
11 K. Gołębiewski, Franciszek – papież Kościoła ubogich, obrońca rodziny, [w:] Franciszek, 

Chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich, Kraków 2013, s. 25-27. 
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W następstwie migracji politycznych i ekonomicznych (te ostatnie od końca 
XIX wieku) poza obszarem państwa polskiego zamieszkuje od 14 do 17 mln, 
a nawet do 20 mln (szacunki są rozbieżne) Polaków oraz osób przyznających 
się do polskiego pochodzenia12. Społeczności polskie w krajach ościennych, 
zwłaszcza na Wschodzie, powstawały w wyniku rozbiorów Polski i zajęcia w 1939 
roku wschodniej części Polski przez Związek Sowiecki. Mające miejsce w okre-
sie zaborów powstania: listopadowe, krakowskie, styczniowe doprowadziły do 
ucieczki znaczącej liczby Polaków przed represjami do Europy Zachodniej13. 
Wielu powstańców zostało zesłanych w głąb Rosji. Obecnie największe mniej-
szości polskie istnieją na Litwie w rejonie Wilna, na Białorusi w rejonie Grodna, 
na Ukrainie w rejonie Żytomierza i we Lwowie, a w Czechach na Zaolziu; zdo-
łano tam zachować ciągłość kultury i języka. W Niemczech i Rosji mieszkają 
zarówno Polacy pochodzenia autochtonicznego, jak i imigranci. W innych 
rejonach świata grupy polskie są określane mianem Polonii, obejmującym 
wszystkich, którzy zachowali, bez względu na miejsce urodzenia czy znajomość 
języka, poczucie łączności z Polską. 

Od drugiej połowy XVIII wieku, ze względów politycznych opuszczali 
kraj: konfederaci barscy, powstańcy kościuszkowscy, powstańcy listopadowi 
i styczniowi; powstawały pierwsze skupiska polskie, głównie we Francji, także 
w Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. 
Społeczność polską w Rosji tworzyli m.in. zesłańcy polityczni po powstaniach 
narodowych. W drugiej połowie XIX wieku zaczęły dominować ekonomiczne 
motywy wyjazdu, związane z wkraczaniem środkowej i wschodniej Europy 
w system gospodarki kapitalistycznej. Fala emigracyjna zaczęła narastać w la-
tach siedemdziesiątych XIX wieku, głównie z ziem zaboru pruskiego w głąb 
Niemiec; następnie rozszerzyła się na pozostałe zabory i kierowała się też do 
innych rejonów Europy, także na azjatyckie tereny Imperium Rosyjskiego; 
znacznie nasiliła się emigracja zamorska, głównie do Stanów Zjednoczonych, 
a nieco później do Argentyny i Brazylii. 

I wojna światowa spowodowała falę migracji przymusowych. W 1914 roku 
Galicję opuściło ok. 800 tys. osób chroniąc się przed inwazją rosyjską w Au-
strii, na Węgrzech, w Czechach i na Śląsku Cieszyńskim. Z zaboru rosyjskiego, 
gdzie przeprowadzono ewakuację ludności przed wkraczającymi wojskami 
niemieckim, wyprowadzono ponad 600 tys. osób (bez zmobilizowanych do 
armii rosyjskiej).

Kolejna fala deportacji i przymusowych przesiedleń nastąpiła podczas 
II wojny światowej. Deportacje rozpoczęte na ziemiach państwa polskiego 

12 E. Gigilewicz, Polonia, [w:] Encyklopedia „Białych Plam”, t. 14, Radom 2004, s. 203.
13 M. R. Górniak, Migracja, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 12, Lublin 2008, s. 953.
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wcielonych do III Rzeszy w październiku i listopadzie 1939 stały się początkiem 
„golgoty” licznej rzeszy osób, których godność próbowano podeptać. Niemcy 
deportowali Polaków: inteligencję, zamożnych rolników, członków organizacji 
uznawanych za wrogo nastawione wobec Rzeszy. W tzw. obozach przejściowych, 
przeprowadzali selekcję osób kierowanych do pracy przymusowej w III Rzeszy 
oraz przewidywanych do germanizacji. W sumie do roku 1944 wysiedlono i wy-
wieziono do III Rzeszy, do pracy przymusowej, do obozów koncentracyjnych, 
czy w celu germanizacji ok. 3,5 mln Polaków. Po zakończeniu wojny ocaleni 
wrócili do przedwojennego miejsca zamieszkania. 

Po zakończeniu II wojny światowej poza Polską znalazło się ponad 5 mln 
osób; ostatecznie do kraju nie powróciło ok. 0,5 mln Polaków, którzy osiedlali 
się w różnych regionach świata, głównie w Europie Zachodniej (RFN, Francja, 
Holandia, Belgia), USA, Kanadzie, Australii i Argentynie. Centrum działalno-
ści emigracyjnej powojennej stanowiła Wielka Brytania. Londyn był w latach 
1945–1990 siedzibą władz RP na Obczyźnie. 

Innym zjawiskiem mającym wpływ na liczebność grupy Polaków żyjących na 
wschód od obecnych granic Polski była tzw. repatriacja (choć przez wielu histo-
ryków nazywana także ekspatriacją), a faktycznie oczyszczeniem z etnicznego 
elementu polskiego terenów państwa polskiego przyłączonych do ZSRR. To-
warzyszył temu proces wywożenia ludności ukraińskiej i białoruskiej do ZSRR. 
W latach 1944-1948 do kraju z wojskiem i w ramach repatriacji przybyło 1,5 
mln Polaków i Żydów, głównie z terenów państwa polskiego włączonych 1939 
do ZSRR; w kolejnych latach 1955-1957 ponad 200 tys. osób14. 

W okresie PRL procesy emigracyjne były kontynuowane, choć odbywały 
się w zmienionych i bardzo utrudnionych warunkach prawno-politycznych. 
Umacnianie się władzy komunistycznej i wiążące się z tym procesy natury po-
litycznej wywołały niezbyt liczną, ale ważną falę emigracji, na ogół nielegalnej, 
osób sprzeciwiających się narzuconej Polsce władzy. Wydarzenia 1956 otworzyły 
prawne możliwości wyjazdów, w tym i emigracyjnych; szacuje się, że w latach 
1956–1980 z Polski wyjechało ok. 800 tys. osób („Rocznik Statystyczny” 1969 
i 1984). Przemiany zachodzące po 1980, a szczególnie wprowadzenie stanu 
wojennego w grudniu 1981 roku, wywołały zjawisko tzw. emigracji solidarno-
ściowej; objęła ona kilka tys. osób, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju. 

Największe i najbardziej dynamiczne mniejszości polskie powstały w Amery-
ce Północnej i Europie Zachodniej. Najważniejszym ośrodkiem Polonii w Eu-
ropie są Niemcy; jednym z liczniejszych Francja; ważne miejsce, ze względu na 
istniejące tam instytucje polskie, zajmowała Wielka Brytania; znaczne skupiska 
14 Szerzej na temat uformowania kresów w Rzeczypospolitej i ich roli w kształtowaniu 

godności Polaków M. A. Koprowski, Burzliwe dzieje kresów wschodnich, [w:] Zespół 
Wydawnictwa SBM, Kresy. Historia. Ludzie. Tradycje, Warszawa 2013, s. 126-240.
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istnieją w innych krajach, m.in. Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Szwajcarii, 
Szwecji, Włoszech. 

Specjalne miejsce, ze względu na skomplikowane losy, zajmuje Polonia 
w Rosji, na Białorusi, Ukrainie, Litwie i w Kazachstanie. 

Największe skupiska polonijne powstały za oceanem. Polonia w Stanach 
Zjednoczonych jest największa w świecie i ma najbardziej zróżnicowaną 
strukturę. Do ważnych, choć znacznie mniejszych, należy Polonia w Kanadzie; 
w Ameryce Łacińskiej wyróżnia się Polonia w Brazylii i Argentynie. Jedynym 
krajem afrykańskim, w którym ukształtowała się liczniejsza i trwała grupa 
polonijna, jest Republika Południowej Afryki. Polonia w Australii i Nowej 
Zelandii ukształtowała się głównie po II wojnie światowej. 

Polacy w krajach swego osiedlenia zabiegali o obronę własnej godności. 
W zależności od okresu dziejowego jednym udawało się ją obronić, inni zostali 
z niej okaleczeni lub wręcz ogołoceni. Dziełem emigracji było wiele ważnych 
instytucji naukowych troszczących się i wręcz walczących o zachowanie god-
ności narodowej, m.in. Biblioteka Polska w Paryżu (od 1838), Muzeum Na-
rodowe Polskie w Rapperswilu (1870), Instytut Literacki w Maisons-Laffitte 
koło Paryża (1946), Instytut J. Piłsudskiego w Nowym Jorku (1943) i Londynie 
(1947), Polski Instytut Naukowy w Ameryce (1942), Instytut Polski i Muzeum 
Generała Sikorskiego w Londynie (pod tą nazwą od 1964). 

Od połowy XIX wieku ukazywało się na emigracji kilkaset tytułów prasy 
polskiej, z których wiele ma dzisiaj już długą tradycję. W poszczególnych 
krajach powstały po II wojnie światowej różnego typu organizacje mające 
na celu obronę politycznych i ekonomicznych interesów emigracji i Polonii. 
Do najważniejszych należą: Kongres Polonii Amerykańskiej, Kongres Polonii 
Kanadyjskiej, Kongres Polonii Francuskiej, Rada Naczelna Polskich Organi-
zacji w Australii; także Kongres Polonii Wolnego Świata. Jednym z głównych 
celów ich działalności było podtrzymywanie poczucia polskiej przynależności 
narodowej, tradycji, kultury, języka. 

Proces asymilacji Polaków jest zjawiskiem naturalnym, w różnych krajach 
przebiegał i przebiega bardzo różnie. W krajach zachodnich, w USA czy Francji, 
ma charakter powolnego wtapiania się w miejscowe społeczeństwo, natomiast 
okresowo w Niemczech, a także w pozostałych krajach ościennych i w Rosji 
wzmacniano procesy asymilacyjne przedsięwzięciami administracyjnymi, często 
mającymi charakter działań wynaradawiających.

Stosunki z krajem zawsze stanowiły istotny przejaw aktywności emigracji 
i Polonii. W okresie zaborów emigracja stanowiła bazę dla ruchów niepodle-
głościowych. Znalazło to wyraz w dość licznym udziale Polaków z zagranicy 
w Wiośnie Ludów (1848) oraz w polskich formacjach wojskowych walczących 
na frontach I wojny światowej. W okresie międzywojennym kontakt z krajem 
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odbywał się bez przeszkód; wyjątek stanowiła grupa polska zamieszkała w ZSRR 
i na Litwie, którą praktycznie pozbawiono możliwości kontaktów. 

Po II wojnie światowej znaczna część Polonii pozostała w opozycji do na-
rzuconego Polsce systemu politycznego, co spowodowało ograniczenie obec-
ności w kraju. Nie bez znaczenia dla obustronnych kontaktów był stosunek 
Państwa Polskiego do Polonii i emigracji. W okresie międzywojennym próbo-
wano realizować aktywną politykę emigracyjną i propolonijną. Prowadzona 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Urząd Emigracyjny miała na celu 
wykorzystanie istniejących i powstających w tym czasie skupisk polonijnych 
do realizacji polskiej polityki zagranicznej i propagowania wiedzy o Polsce 
w świecie. Szczególną rolę miał odegrać Światowy Związek Polaków z Zagra-
nicy. W miarę możliwości kraj wspierał istniejące szkolnictwo polskie, prasę 
i polskie organizacje. 

Sytuacja uległa zmianie po objęciu władzy w Polsce przez komunistów. 
Znaczna część Polonii i emigracji przyjęła niechętną postawę wobec komuni-
stycznej Polski i nie ulegała prowadzonej po 1945 roku propagandzie (m.in. 
akcje powrotowe, 1955-1956, połowa lat 60.) Dopiero po 1956 roku i prze-
mianach demokratyzacyjnych w Polsce nastąpiło pewne ożywienie kontaktów 
(powstało Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”). Istotne 
zmiany zarysowały się w końcu lat osiemdziesiątych XX wieku. W latach dzie-
więćdziesiątych nastąpiło otwarcie kraju dla rodaków z zagranicy, do Polski 
powróciła wówczas grupa osób, które po 1945 r. znalazły się na emigracji z po-
wodów politycznych. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku trwały migracje 
Polaków do krajów Europy Zachodniej (głównie RFN) i USA mające podłoże 
ekonomiczne. Trend ten umocniło przyjęcie Polski do Unii Europejskiej (2004), 
w efekcie obywatele Polscy zyskali oficjalny, legalny dostęp do rynków pracy 
w krajach unijnych oraz możliwość kształcenia się w uczelniach wyższych 
krajów unijnych.

W obronie godności
Ważnym ośrodkiem podtrzymującym polskość i więź z krajem był – i jest 

nadal – Kościół katolicki. W polskich parafiach koncentrowało się życie po-
lonijne, odegrały one ważną rolę integracyjną w odniesieniu do różnych fal 
emigracyjnych. Profesor Cezary Kuklo jest zdania, że rola Kościoła rzymsko-
katolickiego w dziejach narodu i Państwa Polskiego w ostatnim stuleciu (lata 
1918-2018) to temat niezwykle ważny i głęboki, ale zarazem obszerny, obliczony 
na tomy książek napisanych przez wieloosobowe zespoły badaczy i autorów15.
15 Por. C. Kuklo, Rola Kościoła rzymskokatolickiego w dziejach narodu i państwa polskiego 1918-

2018. Wykład inauguracyjny w AWSD na rozpoczęcie roku akademickiego 2018-2019.
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Zanim Państwo Polskie odzyskało utraconą niepodległość warto podkreślić, 
że to czynnik religijny (wyznaniowy) kształtował w XIX wieku postawę więk-
szości Polaków. Nie będzie żadnej przesady w stwierdzeniu, że w dobie zaborów, 
w dobie, kiedy nie było Państwa Polskiego Kościół katolicki był podstawową 
instytucją podtrzymującą godność narodową.

Świeżo co odzyskanej niepodległości u schyłku 1918 roku przyszło bronić 
przed nawałą bolszewicką, niosącą na bagnetach na Zachód ideologię komu-
nistyczną. Duchowni wszystkich szczebli, bez względu na sympatie polityczne, 
latem 1920 roku aktywnie włączyli się w działania zmierzające do obrony 
niepodległej Polski (m.in. apelując do społeczeństwa o masowy zaciąg do 
wojska). Typowym przykładem postawy duchowieństwa był 27-letni ks. Ignacy 
Skorupka, który na ochotnika zgłosił się na kapelana wojskowego 36 pułku 
Legii Akademickiej i szedł w pierwszym szeregu razem z dowódcą batalionu 
zagrzewając żołnierzy do walki 14 sierpnia w boju pod Ossowem, będącej 
częścią „Bitwy Warszawskiej”, w której zginął. Z kolei, bliski naszym sercom 
bp Romuald Jałbrzykowski, późniejszy metropolita wileński, kierował w 1920 
roku Komitetem Obrony Łomży16.

II Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym, w którym obok blisko 
19 mln Polaków (w większości katolików), żyło blisko 5 mln Ukraińców, 2 mln 
Żydów, 1,5 mln Białorusinów i ok. 1 mln Niemców.

Konstytucja marcowa z 1921 rou głosiła, „że wyznanie rzymskokatolickie, 
będące religią przeważającej części narodu, zajmuje w państwie naczelne sta-
nowisko wśród równouprawnionych wyznań”, co powtórzono w konstytucji 
kwietniowej z 1935 roku. 

W dwudziestoleciu międzywojennym utworzono trzy nowe wydziały teologii 
katolickiej: w Warszawie, Wilnie i w nowo otwartym w 1918 roku Uniwersy-
tecie Katolickim w Lublinie, choć ten ostatni był programowo nastawiony na 
kształcenie inteligencji świeckiej. 

Nastąpiła rozbudowa wydawnictw religijnych różnego typu zgodnie z wielki-
mi, wyraźnie w miarę szybkiej alfabetyzacji rosnącymi potrzebami masowymi. 
Nie sposób nie zaakcentować działalności szkolno-wychowawczej prowadzonej 
przez Kościół w tym okresie czasu (np. salezjanie prowadzili 30 zakładów kształ-
cących i wychowujących młodzież męską w praktycznych zawodach; siostry 
zakonne, głównie urszulanki, prowadziły ok. 40% istniejących w całym kraju 
przedszkoli, setki internatów dla młodzieży, kilkaset szkół w tym 50 liceów i 12 
seminariów nauczycielskich)17.

16 Por. ibidem.
17 Por. ibidem.
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Kościół był uważnym uczestnikiem życia społecznego II Rzeczypospolitej. 
Encyklika papieża Piusa XI Quadragesimo Anno (z marca 1931 roku) stała się 
podstawą listu pasterskiego prymasa Polski kard. Augusta Hlonda z 23 kwiet-
nia 1932 roku O chrześcijańskie zasady życia państwowego. Prymas zwracał 
w nim uwagę, że „Państwo jest dla obywateli, a nie obywatele dla państwa”. 
Potępiono gwałt w życiu politycznym i utożsamianie państwa z grupą rządzącą. 
Stwierdzono, iż najważniejszym zadaniem państwa jest koordynacja interesów 
rożnych grup społecznych, a nie umacnianie własnej wszechwładzy. Krytyce 
totalitaryzmów widocznych w krajach po zachodniej i wschodniej granicy Polski 
i oględnemu wskazaniu podobnych tendencji w Polsce towarzyszyły zarazem 
postulaty reform, mających na celu ulżenie grupom najbardziej upośledzonym, 
a nawet wykluczonym ekonomicznie. 

Dla opracowania programu tych reform Episkopat powołał do życia w 1933 r. 
Radę Społeczną przy Prymasie Polski. Nowoczesne idee katolicyzmu społecz-
nego upowszechniała wśród świeckich założona w 1930 r. Akcja Katolicka. 
Jej celem była obrona zasad moralnych i religijnych w życiu społecznym 
pod przewodnictwem hierarchii kościelnej, a niezależnie od partii politycz-
nych. Ta masowa organizacja (w 1939 roku liczyła do 750 tys.) była obecna 
przede wszystkim w środowiskach wiejskich, dużo słabiej w środowiskach 
robotniczych18. 

Obok Akcji Katolickiej powstało szereg różnych organizacji i grup ważnych 
dla kultury religijnej kraju. 

Lata II wojny światowej aż po 1956 r. przyniosły społeczeństwu polskiemu 
i Kościołowi katolickiemu tragiczne wydarzenia i przemiany, które pokazały 
jak łatwo można podeptać godność ludzką. 

Sowieci, dążąc do szybkiego zniszczenia struktur państwa polskiego i jego 
elity, wśród których byli duchowni, podjęli działania mające na celu radykalne 
ograniczenie roli Kościoła i wiary. Zdawali sobie sprawę, że katolicyzm na tzw. 
Kresach Wschodnich był niemalże identyczny z polskością. Podjęli zdecydowa-
ną walkę z Kościołem. Zlikwidowano wszelkie organizacje i instytucje kościelne, 
bractwa i stowarzyszenia, instytucje charytatywne. Zamknięto wyższe seminaria 
duchowne, klasztory i zakony. Kurie biskupie i hierarchów wyrzucono z ich 
pomieszczeń, mienie konfiskowano. Jesienią 1939 r. nie wznowiły już pracy 
szkoły prowadzone przez kościoły i zakony, zamknięto szkolne kaplice. 

Polityka kościelna okupanta niemieckiego była bardziej zróżnicowana. Na 
terenach włączonych bezpośrednio do Rzeszy, tj. Śląska, Pomorza Gdańskiego 
i Wielkopolski („Kraj Warty”), przeznaczonych do zgermanizowania i skoloni-
zowania, władze niemieckie, podobnie jak sowieckie, zmierzały do całkowitej 

18 Por. ibidem.
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likwidacji polskiej organizacji kościelnej, do usunięcia lub wyniszczenia pol-
skiego duchowieństwa i zastąpienia go księżmi narodowości niemieckiej. 
W Generalnym Gubernatorstwie hitlerowcy starali się wszelkimi środkami 
ograniczyć działalność i rolę Kościoła, a w dalszej perspektywie przekształcić 
go w posłuszne narzędzie realizacji własnych celów politycznych19. 

W skali strat poniesionych przez poszczególne grupy społeczne i zawodowe 
duchowieństwo, jeśli nie liczyć ludności żydowskiej, okazało się grupą, która 
poniosła największe procentowo ofiary osobowe. Stale uzupełniane i wciąż 
jeszcze niekompletne statystyki dowodzą śmierci ok. 2 tys. księży diecezjalnych 
(w tym 6 biskupów), blisko 1 tys. zakonników i ponad 300 sióstr zakonnych. 

W kraju, stopniowo zajmowanym od lipca 1944 roku przez wojska so-
wieckie, społeczeństwo polskie w Kościele, pomimo jego strat osobowych 
i materialnych, widziało ostatnią niezależną instytucję zdolną przeciwstawić 
się komunizmowi20. 

Ale z roli i pozycji Kościoła zdawali sobie sprawę także komuniści, którzy 
od 1948 roku podjęli zdecydowaną walkę z Kościołem. Na mocy dekretu 
O ochronie sumienia i wyznania zlikwidowano wiele stowarzyszeń kościelnych, 
instytucji charytatywnych i oświatowych. Podejmowano też próby przeciwsta-
wienia niższego duchowieństwa hierarchii, czemu miał służyć zorganizowany 
przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację – ruch „księży patriotów”21. 

Napór władzy komunistycznej nie został zahamowany nawet po podpisaniu 
w kwietniu 1950 roku tzw. Porozumienia między państwem a Kościołem. Do 
więzień szli nawet biskupi, nie mówiąc już o zwykłych duchownych; organi-
zowano im procesy pokazowe, z Ziem Zachodnich usunięto administratorów 
apostolskich, wypierano religię ze szkół, wojska, szpitali, zawieszono „Tygodnik 
Powszechny”. 

Odpowiedzią prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego były słowa wypo-
wiedziane 4 czerwca 1953 roku: „Rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara składać 
nam nie wolno. Non possumus!” Prymas został internowany, a jego najbliższego 
współpracownika bp. Antoniego Baraniaka, aresztowanego wraz z nim, pod-
dano bezlitosnym przesłuchaniom. 

Władza komunistyczna nie rezygnowała z walki z Kościołem. Kościół nie 
tracił inicjatywy, zawsze opowiadając się po stronie godności, przede wszystkim 
urozmaicał formy duszpasterskie wśród młodzieży (ruch oazowy), coraz większą 
rolę odgrywały Kluby Inteligencji Katolickiej. Znaczna część społeczeństwa 

19 Por. ibidem.
20 Por. ibidem.
21 Por. ibidem.
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postrzegała Kościół jako stabilną, mocną przeciwwagę dla zdemoralizowanej 
władzy. 

Nie do przecenienia było, niejako cudowne, podniesienie prestiżu Kościoła 
poprzez wybór w październiku 1978 roku na papieża abp. Karola Wojtyły, 
i jego pierwsza pielgrzymka do kraju w 1979 roku. Księża wsparli wystąpienia 
robotników latem 1980 roku i rodzącą się „Solidarność”. 

W stanie wojennym decydenci komunistyczni zdawali sobie sprawę z pozy-
cji Kościoła. Najtragiczniejszą okolicznością tego okresu była akcja porwania 
i bestialskiego zamordowania 19 X 1984 r. przez funkcjonariuszy SB ks. Jerzego 
Popiełuszki, znanego z odprawiania „Mszy św. za Ojczyznę”, w kościele św. Sta-
nisława Kostki na Żoliborzu, broniącego godności robotnika22.

Zakończenie
Dzieje polskiego narodu przepełnione są tragicznymi, ale także jakże pięk-

nymi i chlubnymi kartami. Na przestrzeni wieków nie zabrakło tych, którzy 
potrafili stanąć w obronie godności człowieka, mimo szykan i prześladowań ze 
strony, czy zaborców, czy systemów totalitarnych wrogich polskiemu narodowi. 
Źródłem trwania przy kardynalnych wartościach i do duchowej walki o god-
ność narodu i człowieka była niewątpliwie wiara zaszczepiona u początków 
państwowości polskiej, a następnie „wiara ojców” przekazywana z pokolenia 
na pokolenie w trudnych nieraz i pełnych niepokojów okolicznościach. Bez 
niej trudno byłoby się oprzeć minionym pokoleniom pokusom pójścia z obo-
wiązującym nurtem ideologii, czy poprawności politycznej. 

Niewątpliwie sens dziejów dobrze rozumiał nasz rodak, ojciec święty Jan 
Paweł II, który mówił: 

Człowieka (...) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie 
może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim 
jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne 
przeznaczenie23 (Warszawa, 1979).

Niemożliwe byłoby więc zrozumienie dziejów naszego narodu bez przyjęcia 
prawdy o Chrystusie – Mesjaszu i Zbawcy. 

Każdy człowiek, niewłaściwie korzystający z daru wolności, wikła się nieraz 
w niewolę zła i grzechu; ściąga na siebie skutki działania zła – podeptanie 
własnej godności przez siebie samego, jak i innych, co ostatecznie prowadzi do 
śmierci. Bóg w Starym Testamencie obiecywał ludziom, że wyzwoli ich z mocy 

22 Por. ibidem.
23 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa, [w:] Jan Paweł II, 

Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 2006, s. 22-23.
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śmierci i przywróci utracone życie z Nim w przyjaźni i miłości. Zapowiadał też, 
że tego wyzwolenia dokona Mesjasz, który przyjdzie w pełni czasów. Bez Boga, 
bez tajemnicy wcielenia Syna Bożego przychodzącego do człowieka, nie można 
zrozumieć sensu podejmowanej walki o godność człowieka. 

Tajemnica inkarnacji pozwala człowiekowi uwierzyć, że w osobie Jezusa 
Chrystusa może on dostąpić zbawienia – pojednania z Bogiem, wyzwolenia 
z mocy śmierci, życia z Nim w wolności i godności dziecka Bożego. To wkro-
czenie Syna Bożego – Jezusa Chrystusa – w ludzką historię stało się źródłem 
nadziei i wiary, by żyć w wolności i cieszyć się godnością ofiarowaną człowiekowi 
przez Boga-Stwórcę.

Słowa kluczowe: godność, osoba ludzka, naród, historia, Kościół
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