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Jeżeli zapytam y, dzięki czemu jakiś byt jest osobą, odpowiedzi 
m usim y szukać na  teren ie m etafizyki. N auka bowiem, k tó ra  ustala  
najbardziej pierw otne uw arunkow ania lub pierwsze przyczyny cze
goś, to w łaśnie m etafizyka. Podejm ując tem at osoby ludzkiej z ko
nieczności w kraczam y na teren  filozofii, ponieważ to zagadnienie 
nie mieści się w innych naukach. Tylko filozofia swoimi m etodam i 
odkryw a pierwsze przyczyny. I tę  osobę ludzką, zgodnie z tem a
tem , pragniem y ocenić z punk tu  w idzenia religijnego.

Pierw szą więc uwagą w prow adzającą niech będzie stw ierdze
nie, że w  naszym  tem acie należy rozróżnić zagadnienia filozoficzne 
i teologiczne. Inaczej i co innego o osobie ludzkiej mówi filozofia, 
a co innego teologia. Pam iętajm y, że filozofia, a w  tym  w ypadku 
m etafizyka, jest nauką, w  k tórej człowiek sw ym  w łasnym  w ysił
kiem poznawczym  odkryw a czynniki stanow iące osobę. Teologia 
jest nauką, k tó ra  tłum aczy te same tem aty  objaw ioną inform acją 
Boga i tłum aczy objaw ioną praw dę o w ew nętrznym  życiu Boga, 
czego w łasnym  um ysłem  nie potrafim y odkryć. U praw iając wiedzę 
o osobie ludzkiej nie możemy tych  porządków pomieszać, nie mo
żemy pomieszać filozofii z teologią. Należy jednak  pam iętać, że 
w realnej osobie ludzkiej te dwa porządki się przenikają, w ystę
pu ją  razem. A mówiąc dokładniej w zajem nie przenika się rzeczy
wistość natu ra lna , poznaw ana refleksją, w ysiłkiem  rozum u ludz
kiego, i rzeczywistość nadnaturalna , znana nam  z O bjaw ienia, czy
li z udzielonej nam  inform acji Boskiej.

W chodzimy już na teren  drugiej uwagi w prow adzającej, m ia
nowicie uświadom ienia sobie różnicy między porządkiem  na tu ra l
nym  i nadnaturalnym .

Poszukując w ysiłkiem  własnego rozum u przyczyn, w yznaczają
cych osobę ludzką, jesteśm y w porządku natu ra lnym . A naw et 
szerzej rzecz biorąc, gdy ustalim y, że przyczyną pierw szą istnienia 
czegokolwiek, a więc i osoby ludzkiej jest Bóg, jeszcze jesteśm y 
w porządku naturalnym . I Bóg działa w  tym  porządku jako p rzy
czyna sprawcza istnienia. Istnienie, a inaczej mówiąc czynnik
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urealn iający  byt, m usi mieć przyczynę, k tóra jest sam ym  istn ie
niem. Pom ijając uzasadnienie tej tezy, tylko przytaczam  ją z m e
tafizyki: ponieważ istnieć znaczy nie być nicością, przeciw staw ić 
się nicości, ty lko sam oistne istnienie może udzielić istnienia czyli 
sprawić, że coś nie jest nicością, że jest czymś realnym , istn ie ją
cym. Pom ijając dowód, że Bóg istnieje, stw ierdzam y już tylko, że 
Bóg działa w  świecie jako przyczyna spraw iająca istnienie i pod
trzym ująca by ty  w tym  istnieniu. I to jest jeszcze porządek n a tu 
ralny. Nie chodzi tu  o tłum aczenie zjaw isk przyrodniczych tak  
zwanym i siłam i m etafizycznym i. Zjaw iska przyrodnicze tłum aczy 
się innym i zjaw iskam i przyrodniczym i. Chodzi o znalezienie rac ji 
tłum aczącej ten  pierw otny fakt, k tórym  jest zaistnienie. Ten fak t 
jest realny, a więc przyczyna istnienia jest realna, istnieje.

I te istniejące by ty  mogą dopiero wejść w  nadprzyrodzone re 
lacje z Bogiem. Nie wszystkie jednak, lecz ty lko by ty  osobowe. 
Porządek nadnatu ra lny  czy nadprzyrodzony polega na osobowej 
obecności Boga w człowieku, obecności, k tó rą  nazyw am y przyjaź
nią, łaską, współudziałem  w w ew nętrznym  życiu Boga.

Krótko mówiąc: porządek na tu ra lny  jest porządkiem  przyczy- 
nowania w istn ieniu  i w tym , czym jest dany  byt. Porządek nad
natu ra lny  jest porządkiem  przyczynowania łaski czyli powodowa
niem  osobowej obecności w nas Boga.

Pow tórzm y: M etafizyka — gdy badam y, dlaczego i jak  coś 
istnieje. Teologia — gdy tłum aczym y w oparciu o Objawienie, na 
czym polega, jak  się realizuje obecność Boga w  człowieku i świecie, 
obecność zbaw iająca czyli w prow adzająca w w ew nętrzne życie 
Trójcy Świętej.

Co wiem y więc o osobie ludzkiej dzięki filozofii, a co w iem y 
dzięki Objawieniu?

Zapytajm y najpierw , kim  jest człowiek z punktu  widzenia filo
zoficznej w iedzy ludzkiej? Po analizach filozoficznych odpowia
damy: człowiek jest osobą. Czym jest osoba? Osoba jest samodziel
nym  w istnieniu bytem  rozum nym . Inaczej mówiąc: aby coś było 
osobą m usi jako by t samodzielnie istnieć i ujaw niać działanie 
rozum ne. Dwoma więc w arunkam i spraw iającym i, że coś jest oso
bą, są: samodzielność istn ienia danego bytu  i jego rozumność.

M etafizyką tylko pozornie mówi nam  niew iele o rzeczywis
tości. Stw ierdza jednak  fak ty  ogromnej wagi, w ykryw a czynniki, 
bez których nie m a osoby: samodzielne istnienie bytu  i rozumność. 
Jeżeli jakiś by t nie istn ieje  samodzielnie, np. kolor oczu, nie może 
być osobą. Jeżeli istn ieje  samodzielnie np. drzew a, zwierzę, a nie 
ujaw nia rozumności, nie jest osobą. Te stw ierdzenia są tak  dzisiaj 
zrozumiałe, że aż dziwią oczywistością. H istorycy filozofii wiedzą 
jednak, ile tru d u  w dziejach kosztowało wyprecyzow anie tych  
spraw .
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Istnienie samodzielne i rozumność dom agają się z kolei w yjaś
nienia i uzasadnień swoich przyczyn. Te problem y jednak pomi
niemy. Podejm iem y ty lko drobną spraw ę rozum nego działania 
człowieka. Posługując się rozum em  osoba ludzka uspraw nia się 
w tym  działaniu. Po prostu  nabyw a wiedzy, a operując wiedzą, 
badając zależności przyczynowe, uzyskuje teoretyczną mądrość, 
inaczej mówiąc rozum ienie spraw  i ludzi, sens swego bytow ania 
Otóż wiedza i m ądrość są naturalnym i, w ypracow anym i przez nas 
sprawnościam i w  działaniu teoretycznym . Gdy tę wiedzę i m ądrość 
stosujem y w praktyce, sta jem y się roztropni i um iem y posługiwać 
się odkrytym i praw am i w ytw arzania. Także ak ty  woli w sobie 
w łaściwym  działaniu s ta ją  się roztropne, spraw iedliw e, um iarko
wane, prawe. W tym  kontekście uspraw nień um iem y właściwie od
czytać człowieka, cenić go, akceptować, darzyć życzliwością, przy
jaźnią. Tę sumę reagow ań na człowieka: życzliwość, dobroć, p rzy
jaźń, wyrozumiałość, spokój, troskliwość, serdeczność, cierpliwość, 
nazyw am y miłością. W ykw item  więc dobrze uspraw nionego in te
lektu i w ychow anej woli jest miłość, ofiarow any człowiekowi dar 
akceptacji, uznania i troski o jego dobro. Tak pojęta miłość jest 
w łasnością wyłącznie osób i k ieru je się w  sensie w łaściw ym  tylko 
do osób ludzkich.

W tym  m iejscu jesteśm y blisko teologii. Z apytajm y więc co 
Bóg objawił o człowieku? Co wiem y od Boga o osobie ludzkiej? 
„Tak Bóg ukochał św iat, że Syna swego dał nam ”. Znaczy to 
poza praw dą o W cieleniu, że zerw any kiedyś przez grzech pierw o
rodny kontakt osobisty z człowiekiem Bóg zapragnął nawiązać. Bo 
tragedia grzechu pierworodnego, w moim rozum ieniu, polegała ,na 
rezygnacji człowieka z osobistych i osobowych kontaktów  z Bo
giem. Polegała więc na rezygnacji z porządku nadprzyrodzonego 
i na zadowoleniu człowieka z doskonałości na tu ra lnej. W iemy już, 
że poza porządkiem  przyczynow ania istnienia, Bóg jest przyczyną 
swojej osobowej obecności w duszy człowieka. M ówimy w term i
nologii teologicznej, że Bóg jest przyczyną łaski. A łaska, to obec
ność w nas Boga, obecność nadprzyrodzona, czyli zbawiająca, za
przyjaźniająca. To nie jest obecność m etafizyczna czyli przyczy- 
nująca istnienie. Jest to obecność obdarow ująca osobistym  życiem 
Boga. Bóg przychodząc do nas tym  sam ym  obdarow uje nas m i
łością. Czyjaś przy nas bezinteresow na obecność jest przecież zna
kiem  miłości. Bóg proponuje przyjaźń. Przyjęcie tego zaproszenia, 
a więc zareagowanie miłością na miłość Boga, jest istotą nadprzy
rodzonego życia religijnego. Cała trudność katolicyzm u wyw ołana 
jest tym , że ma nas wiązać z Bogiem relacja miłości. Boga, o k tó
rym  często tak  mało wiemy, którego obecności nie odczuwamy, 
którego nie widzimy, m am y kochać.
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I Bóg u jaw nił nam , czyli objaw ił cały m echanizm  pow staw a
nia i w zrastania tych powiązań. Gdy szczerze poszukujem y praw dy, 
już jesteśm y w kręgu Boga, bo akceptacja praw dy, wyrażona 
w jej poszukiwaniu, jest przecież miłością. Miłość ze swej istoty 
k ieru je nas do osoby ludzkiej i jednocześnie przyw ołuje Boga. 
1 Bóg w tę naszą w łasną, na tu ra lną  miłość wszczepia stworzoną 
dla nas miłość nadprzyrodzoną, k tó rą  dopiero dosięgamy Boga.

A więc oprócz całej na tu ra lnej s tru k tu ry  jest w  osobie ludz
kiej, wredług O bjaw ienia, organizm  nadprzyrodzony, w budow any 
w nasze natu ra lne  sprawności. Do w nętrza duszy ludzkiej w nad
przyrodzony sposób przychodzi Bóg i w naszą na tu ra lną  zdolność 
zaufania kom uś wszczepia nadprzyrodzoną czyli specjalnie d la nas 
stw orzoną w iarę; w naszą zdolność tęsknoty  w lew a nadprzyro
dzoną nadzieję, w naszą miłość ludzką w budow uje osobną, stw o
rzoną dla nas miłość nadprzyrodzoną. I w  tym  sensie mówimy, że 
miłość bliźniego, a więc miłość do człowieka, jest znakiem  miłości 
do Boga. Jeżeli nie m a w nas miłości do człowieka, to nie m a te re 
nu, na k tóry  Bóg m ógłby wprowadzić nadprzyrodzoną miłość. Tę 
otrzym aną miłość aktem  w łasnej decyzji k ieru jem y do Boga. N ad
przyrodzona miłość przenika naszą miłość przyrodzoną i w sposób 
szlachetniejszy kocham y człowieka jednocześnie ogarniając Boga. 
Teologia mówi więc tu  o spraw nościach wszczepionych („w la- 
nych”) czyli udzielonych przez Boga.

Oprócz tych  spraw ności kierow ania się do Boga udzieloną nam  
wiarą, nadzieją, miłością, są w nas um iejętności przyjm ow ania 
obecności Bożej. Te um iejętności nazwane są w  ewangelii daram i 
Ducha Świętego. Sprawności wszczepione, a więc np. nadprzyro
dzona w iara, nadzieja, miłość, pozw alają nam  skierować się do 
Boga, dary  D ucha Świętego pom agają nam  odbierać obecność 
i życzenia Boga. A rozw ijane w nas przez Boga owocują w  ten  
sposób, że um acnia się w nas pokój, szacunek dla ludzi, życzli
wość, troska i natychm iastow e niesienie pomocy nazyw ane m iło
sierdziem, p rzetrw anie cierpienia, szlachetność. Te owoce darów  
nazywa ew angelia błogosławieństwam i. Bez tego nadprzyrodzo
nego organizmu, nie jest możliwe zbawienie człowieka, czyli nie
ustanne trw anie w nas obecności Bożej. Jeżeli bowiem nie kontak
tu jem y się z Bogiem, to nie ma tego kontaktu . I grzech sprow a
dza się w łaśnie do rezygnacji z osobistych powiązań z Bogiem.

Zestaw m y te myśli: w  natu ra lną  s tru k tu rę  osoby ludzkiej Bóg 
wbudow uje organizm  nadprzyrodzony, na k tó ry  składają się: łaska 
czyli obecność w nas Boga, sprawności wszczepione czyli nadprzy
rodzona wiara, nadzieja, miłość, i dary  Ducha Świętego, owocu
jące tym, co ewangelia nazywa błogosławieństwam i.

Pom yślm y, jak  w ielką w artość dla Boga przedstaw ia człowiek, 
skoro Bóg tak  zabiega o trw ałość kontaktów  z sobą. Udziela nam
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tego wszystkiego, co pozwala ten  kontakt nawiązać i utrzym ać. 
Bóg jest tak  doskonały, że w ystarczy sobie i jeżeli troszczy się
0 przyjaźń z nam i, to ty lko dla naszego dobra, a więc z m otyw u 
bezinteresow nej miłości. Jakże więc czymś straszliw ym  jest ego
izm czyli nasze skierow anie się ku  sobie z pom inięciem  ludzi
1 Boga. Jest przecież ty lko pozorną obroną siebie, jes t niszczeniem 
siebie, niszczeniem perspektyw y udziału w  w ew nętrznym  życiu 
Boga. Bóg tak  ceni człowieka, że otw iera m u w szystkie możli
wości trw ałego szczęścia, swej obecności, swej przyjaźni. Chrześ
cijańska w artość osoby ludzkiej sprowadza się do szansy, którą 
jest nieutracalna, w zajem nej miłości osoby człowieka i osób T ró j
cy Św iętej. Ta szansa jest realna, ponieważ Bóg jest także osobo
wy. Z m etafizyki wiem y, że Bóg jako przyczyna istnienia, jest 
sam ym  istnieniem . Skoro jest sam oistnym  istnieniem , a to znaczy, 
że jest pełnią wszystkiego, jest sam oistnym  istnieniem  rozum nym . 
Jest więc osobowy. Bóg jest jeden ,ale skoro jest rozum ny, myśli. 
W Bogu wszystko jest Bogiem. M yśl Boża jest także Bogiem w Bo
gu. Je s t osobną osobą, k tó rą  jako swą m yśl rodzi Ojciec, jest Sy
nem  Bożym. Ojciec akceptuje swoją myśl. Ten ak t jest także Bo
giem. I Syn akceptuje siebie i Ojca. Te ak ty  akceptacji to Duch 
Święty, k tóry  pochodzi od Ojca i Syna. To są w jednym  Bogu trzy  
osoby powiązane miłością. I do tej miłości Bóg dopuszcza człowie
ka na praw ach dziecka, które bierze udział w rodzinnym  życiu 
Trójcy Świętej.

Zestaw iając główne ujęcia podkreślm y następujące myśli: 
z punktu  widzenia filozoficznego w artością sam ą dla siebie jest 
rozumność osoby, a więc szansa poznawania, uzyskania wiedzy, 
m ądrości, roztropnego działania. Ta szansa spełnia się, gdy istn ie
jem y. Istnienie jest pierw szym  w arunkiem  w szystkich naszych 
perspektyw  i w arunkiem  przeżycia miłości tak  wzbogacającej, tak  
szczęśliwie kontaktu jącej nas aż z Bogiem, najku ltu raln iejszym  
rozmówcą, kimś życzliwym, troskliw ym , z pełnią dobroci, mocy, 
wiedzy, miłości. I te w szystkie szanse są przed nami.

Z punktu  w idzenia teologicznego czy w prost religijnego o w ar
tości osoby ludzkiej św iadczy to, że Bóg z bezinteresow nej życzli
wości pragnie udziału człowieka w w ew nętrznym  życiu Trójcy 
Św iętej, pragnie dać naszej miłości najw iększą szansę, mianowicie 
nieskończoną jej trw ałość. Przez wieczność radość kochania. Rozu
m ieją to ci, k tórzy kochają, którzy tęsknią, k tórzy  płaczą i w yglą
dają osoby ukochanej.

Troszcząc się o nas Bóg, w  nasze natu ra lne  spraw ności wszcze
pia stworzone dla nas analogiczne nadprzyrodzone uspraw nienia, 
którym i posługując się dosięgam y Boga. Nasze natu ra lne  spraw 
ności i nasza na tu ra lna  miłość k ieru ją  się do tego św iata i do czło
wieka. Człowiek jest ostatecznym  krańcem  naszej miłości n a tu 



ralnej. I w tę miłość Bóg wszczepia miłość nadprzyrodzoną. Tą 
miłością naszą w łasną, lecz nadprzyrodzoną czyli zdolną dosięgać 
Boga, k ieru jem y się do Trójcy Osób Boskich.

Chrześcijańska w artość osoby ludzkiej sprow adza się więc do 
tego, że dzięki miłości, k tóra uszlachetnia, jesteśm y w stanie prze
bywać z C hrystusem  w Bogu.
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