11

JAN PAWEŁ II

METAFIZYKA OSOBY*1
Zarówno w dziejach Wschodu, jak i Zachodu można dostrzec, że człowiek
w ciągu stuleci przebył pewną drogę, która prowadziła go stopniowo do spotkania z prawdą i do zmierzenia się z nią. Proces ten dokonał się – nie mogło
bowiem być inaczej – w sferze osobowego samopoznania: im bardziej człowiek
poznaje rzeczywistość i świat, tym lepiej zna siebie jako istotę jedyną w swoim
rodzaju, a zarazem coraz bardziej naglące staje się dla niego pytanie o sens
rzeczy i jego własnego istnienia. Wszystko, co jawi się jako przedmiot naszego
poznania, staje się tym samym częścią naszego życia. Wezwanie „p o z n a j
s a m e g o s i e b i e”, wyryte na architrawie świątyni w Delfach, stanowi
świadectwo fundamentalnej prawdy, którą winien uznawać za najwyższą zasadę każdy człowiek, określając się pośród całego stworzenia właśnie jako
„człowiek”, czyli ten, kto „zna samego siebie”.
Wystarczy zresztą przyjrzeć się choćby pobieżnie dziejom starożytnym,
aby dostrzec wyraźnie, jak w różnych częściach świata, gdzie rozwijały się
różne kultury, ludzie równocześnie zaczynali stawiać sobie podstawowe pytania towarzyszące całej ludzkiej egzystencji: K i m j e s t e m? S k ą d
p r z y c h o d z ę i d o k ą d z m i e r z a m? D l a c z e g o i s t n i e j e z ł o?
C o c z e k a m n i e p o t y m ż y c i u? Pytania te są obecne w świętych
pismach Izraela, znajdujemy je w Wedach, jak również w Awestach; spotykamy je w pismach Konfucjusza czy Lao-Tse, w przepowiadaniu Tirthankhary i Buddy; są obecne w poematach Homera czy w tragediach Eurypidesa
i Sofoklesa, podobnie jak w pismach filozoficznych Platona i Arystotelesa.
Wspólnym źródłem tych pytań jest potrzeba sensu, którą człowiek od początku
*
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bardzo mocno odczuwa w swoim sercu: od odpowiedzi na te pytania zależy
bowiem, jaki kierunek winien nadać własnemu życiu.
[...]
Wiele jest dróg, którymi człowiek może zmierzać do lepszego poznania
prawdy, a przez to czynić swoje życie coraz bardziej ludzkim. Wyróżnia się
wśród nich f i l o z o f i a, która ma bezpośredni udział w formułowaniu
pytania o sens życia i w poszukiwaniu odpowiedzi na nie: jawi się ona zatem jako jedno z najwznioślejszych zadań ludzkości. Termin filozofia – wedle
źródłosłowu greckiego – oznacza „umiłowanie mądrości”. Istotnie, filozofia
narodziła się i rozwinęła w epoce, gdy człowiek zaczął sobie stawiać pytania
o przyczynę i cel rzeczy. Na różne sposoby i w wielu formach ukazuje ona, że
pragnienie prawdy stanowi nieodłączny element ludzkiej natury. Wrodzoną
cechą umysłu ludzkiego jest skłonność do zastanawiania się nad przyczyną
zjawisk, chociaż odpowiedzi, jakich sobie stopniowo udzielał, są osadzone
w kontekście wskazującym wyraźnie na wzajemne oddziaływanie różnych
kultur, w których człowiek żyje.
Filozofia wywarła silny wpływ na ukształtowanie i rozwój kultury na Zachodzie, nie powinniśmy jednak zapominać również o jej oddziaływaniu na sposoby pojmowania egzystencji rozpowszechnione na Wschodzie. Każdy naród
posiada bowiem swoją pierwotną, oryginalną mądrość, stanowiącą prawdziwy
skarb kultury, która dąży do wyrażenia się w sposób dojrzały także w formach
ściśle filozoficznych. Prawdziwość tego stwierdzenia potwierdza fakt, że pewną podstawową formę wiedzy filozoficznej, istniejącą także w naszej epoce,
spotykamy nawet w postulatach, którymi inspiruje się prawodawstwo różnych
krajów oraz prawo międzynarodowe określające reguły życia społecznego.
Trzeba jednak zauważyć, że za jednym słowem kryją się tu różne znaczenia.
Na wstępie należy zatem ściślej określić jego sens. Przynaglany pragnieniem
odkrycia ostatecznej prawdy swojego istnienia, człowiek stara się zdobyć pewne elementy uniwersalnej wiedzy, które pozwalają mu lepiej rozumieć samego
siebie i coraz pełniej się realizować. Ta podstawowa wiedza bierze początek
z z a d z i w i e n i a, jakie budzi w nim kontemplacja tego, co stworzone:
człowiek odkrywa ze zdumieniem, że żyje w świecie i jest związany z innymi
istotami podobnymi do siebie, z którymi łączy go wspólne przeznaczenie.
W tym właśnie momencie wchodzi na drogę, którą będzie potem zmierzał
do odkrycia coraz to nowych horyzontów wiedzy. Bez zadziwienia człowiek
popadłby w rutynę, przestałby się rozwijać i stopniowo stałby się niezdolny
do życia naprawdę osobowego.
[...]
Można zauważyć, że jednym z najbardziej znamiennych aspektów naszej obecnej kondycji jest „kryzys sensu”. Powstało tak wiele perspektyw
poznawczych, często o charakterze naukowym, z których można patrzeć na
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życie i świat, że mamy w rzeczywistości do czynienia z coraz powszechniejszym zjawiskiem fragmentaryzacji wiedzy. Właśnie to sprawia, że tak trudne,
a często daremne jest poszukiwanie sensu. Co więcej – i jest to zjawisko
jeszcze bardziej dramatyczne – w tym gąszczu informacji i faktów, wśród
których żyjemy i które zdają się stanowić samą treść życia, wielu zastanawia
się, czy ma jeszcze sens samo pytanie o sens. Wielość teorii, które prześcigają
się w próbach rozwiązania tego problemu, a także różne wizje i interpretacje
świata i ludzkiego życia pogłębiają tylko tę zasadniczą wątpliwość, która łatwo może stać się źródłem sceptycyzmu i obojętności albo też różnych form
nihilizmu.
W konsekwencji duch ludzki zostaje często opanowany przez jakąś bliżej
nieokreśloną formę myślenia, wiodącą go do jeszcze większego zamknięcia
się w sobie, w granicach własnej immanencji, bez żadnego odniesienia do
transcendencji. Filozofia, która nie stawiałaby pytania o sens istnienia, byłaby
narażona na poważne niebezpieczeństwo, jakim jest sprowadzenie rozumu do
funkcji czysto instrumentalnych oraz utrata wszelkiego autentycznego zamiłowania do poszukiwania prawdy.
Aby dobrze współbrzmieć ze słowem Bożym, filozofia musi przede wszystkim odzyskać w y m i a r m ą d r o ś c i o w y jako poszukiwanie ostatecznego
i całościowego sensu życia. Ten podstawowy wymóg jest w istocie bardzo
potrzebnym bodźcem dla filozofii, gdyż każe jej przystosować się do własnej
natury. Idąc tą drogą, filozofia stanie się bowiem nie tylko decydującym autorytetem krytycznym, który wskazuje różnym dyscyplinom wiedzy, jakie są
ich podstawy i ograniczenia, ale także ostateczną instancją jednoczącą ludzką
wiedzę i działanie przez to, że pod jej wpływem zmierzają one do jednego
najwyższego celu i sensu. Ten wymiar mądrościowy jest dzisiaj tym bardziej
nieodzowny, że ogromny wzrost technicznego potencjału ludzkości każe jej na
nowo i z całą ostrością uświadomić sobie najwyższe wartości. Jeśli te środki
techniczne nie będą podporządkowane jakiemuś celowi, który wychodzi poza
logikę czystego utylitaryzmu, rychło mogą ujawnić swój charakter antyludzki,
a nawet przekształcić się w potencjalne narzędzia zniszczenia rodzaju ludzkiego.
Słowo Boże objawia ostateczny cel człowieka i nadaje całościowy sens
jego działaniu w świecie. Właśnie dlatego wzywa filozofię, by starała się znaleźć naturalny fundament tegoż sensu, którym jest religijność wpisana w naturę każdego człowieka. Filozofia, która podważałaby możliwość istnienia
ostatecznego i całościowego sensu, byłaby nie tylko nieprzydatna, ale wręcz
błędna.
Tej roli mądrościowej nie mogłaby ponadto odgrywać filozofia, która sama
nie byłaby autentyczną i prawdziwą wiedzą, to znaczy taką, która interesuje
się nie tylko szczegółowymi i relatywnymi aspektami rzeczywistości – funk-
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cjonalnymi, formalnymi lub praktycznymi – ale także jej prawdą całkowitą
i ostateczną, to znaczy samym bytem przedmiotu poznania. Dochodzimy tu
zatem do drugiego postulatu: należy wykazać, że człowiek jest zdolny dojść
do p o z n a n i a p r a w d y; chodzi przy tym o poznanie, które dociera do
prawdy obiektywnej poprzez a d a e q u a t i o r e i e t i n t e l l e c t u s,
o której mówią Doktorzy scholastyki. Ten wymóg, właściwy dla wiary, został
jednoznacznie potwierdzony przez Sobór Watykański II: „Umysł bowiem nie
jest zacieśniony do samych zjawisk, lecz może z prawdziwą pewnością ująć
rzeczywistość poznawalną, mimo że w następstwie grzechu jest częściowo
przyciemniony i osłabiony”(Gaudium et spes, nr 15).
Filozofia o charakterze zdecydowanie fenomenalistycznym czy relatywistycznym nie byłaby w stanie dopomóc w poznawaniu bogactw zawartych
w słowie Bożym. Pismo Święte bowiem zakłada zawsze, że człowiek, choć
splamił się nieuczciwością i kłamstwem, jest w stanie pojąć czystą i prostą
prawdę. W świętych księgach, a zwłaszcza w Nowym Testamencie, znaleźć
można teksty i stwierdzenia dotyczące kwestii w ścisłym sensie ontologicznych. Natchnieni autorzy pragnęli bowiem zawrzeć w nich twierdzenia prawdziwe, to znaczy takie, które wyrażają obiektywną rzeczywistość. Nie można
utrzymywać, że tradycja katolicka popełniła błąd, interpretując niektóre teksty
św. Jana i św. Pawła jako twierdzenia dotyczące samego bytu Chrystusa. Teologia, gdy próbuje zrozumieć i wyjaśnić te stwierdzenia, potrzebuje zatem
pomocy jakiejś filozofii, która nie zaprzecza, że możliwe jest poznanie obiektywnie prawdziwe, nawet jeśli zawsze można je nadal doskonalić. Wszystko,
co tu powiedzieliśmy, dotyczy także osądów sumienia, co do których Pismo
Święte zakłada, że mogą być obiektywnie prawdziwe.
Z dwóch powyższych wymogów wynika trzeci: potrzebna jest filozofia
o zasięgu p r a w d z i w i e m e t a f i z y c z n y m, to znaczy umiejąca wyjść
poza dane doświadczalne, aby w swoim poszukiwaniu prawdy odkryć coś absolutnego, ostatecznego, fundamentalnego. Wymóg ten wpisany jest zarówno
w poznanie o charakterze mądrościowym, jak i analitycznym; w szczególności
zaś jest to wymóg typowy dla poznania dobra moralnego, którego ostatecznym
fundamentem jest najwyższe Dobro, sam Bóg. Nie chcę tutaj mówić o metafizyce jako o konkretnej szkole lub określonym nurcie powstałym w przeszłości.
Pragnę jedynie stwierdzić, że rzeczywistość i prawda wykraczają poza granice
tego co faktyczne i empiryczne; chcę też wystąpić w obronie ludzkiej zdolności do poznania tego wymiaru transcendentnego i metafizycznego w sposób
prawdziwy i pewny, choć niedoskonały i analogiczny. W tym sensie nie należy
uważać metafizyki za alternatywę antropologii, jako że to właśnie metafizyka
pozwala uzasadnić pojęcie godności osoby, wskazując na jej naturę duchową.
Problematyka osoby stanowi szczególnie dogodny teren, na którym dokonuje
się spotkanie z bytem, a tym samym z refleksją metafizyczną.
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Wszędzie tam, gdzie człowiek dostrzega wezwanie absolutu i transcendencji, otwiera się przed nim droga do metafizycznego wymiaru rzeczywistości:
w prawdzie, w pięknie, w wartościach moralnych, w drugim człowieku, w samym bycie, w Bogu. Wielkie wyzwanie, jakie stoi przed nami u kresu obecnego tysiąclecia, wyzwanie równie nieuniknione, jak pilne, polega na przejściu
od f e n o m e n u do f u n d a m e n t u. Nie można zatrzymać się na samym
doświadczeniu; także wówczas, gdy wyraża ono i ujawnia wewnętrzność człowieka i jego duchowość, refleksja racjonalna winna docierać do poziomu istoty
duchowej i do fundamentu, który jest jej podłożem. A zatem refleksja filozoficzna, która wykluczałaby wszelkie otwarcie na metafizykę, byłaby zupełnie
nieprzydatna do pełnienia funkcji pośredniczącej w zrozumieniu Objawienia.
[...]
Podkreślając w ten sposób znaczenie myśli filozoficznej i jej prawdziwe
wymiary, Kościół ma na uwadze dwa cele jednocześnie – obronę godności
człowieka i głoszenie ewangelicznego orędzia. Najpilniejszym warunkiem
realizacji tych zadań jest dziś doprowadzenie ludzi do odkrycia własnej zdolności poznania prawdy oraz tęsknoty za najgłębszym i ostatecznym sensem istnienia. W perspektywie tych głębokich dążeń, wpisanych przez Boga w ludzką
naturę, jaśniejsze staje się też ludzkie i zarazem humanizujące znaczenie słowa
Bożego. Dzięki pośrednictwu filozofii, która stała się też prawdziwą mądrością, człowiek współczesny będzie się mógł przekonać, że tym bardziej jest
człowiekiem, im bardziej otwiera się na Chrystusa, zawierzając Ewangelii.

