
SUMIENIE A A U T O R Y T E T

Ks. Jerzy BAJD A

ODNALE2C SIEBIE W DARZE

Osoba ludzka czerpie swojq tozsamosc i swoje imi%, b%dqc wezwana do uczest- 
nictwa w darze i poslannictwie Chrystusa. [...] Poslannictwo to dar Boga, na ktd- 
ry odpowiada sit miloiciq do konca: przez dar siebie samego.

WST^P

1. Zdanie, kt6re stwierdza, ze cztowiek (jako osoba) moze osi?gn?d swo- 
j4 pelniQ jedynie poprzez bezinteresowny dar z siebie (KDK, 24: plene seip- 
sum invenire non posse nisi per sincerum suipsius donum), zostalo wypowie- 
dziane w kontekScie pastoralnej doktryny Soboru Watykanskiego II. Doktry- 
na ta zawiera z jednej strony przekaz na temat po wot ani a czlowieka, z dru- 
giej zas strony uwzgl^dnia dzisiejszy ksztalt pytania o czlowieka. Pytanie to 
pojawia siQ na tie dzisiejszej kultury, pomijaj^cej zwykle specyficzny dla 
czlowieka wymiar osobowego istnienia.

Tej perspektywy pastoralnej nie spos6b oderwad od soteriologicznego as- 
pektu, w jakim -  w nauczaniu koScielnym -  jest widziany czlowiek. Czlowiek 
jest przedmiotem Objawienia, ktore oglasza zbawienie i proklamuje powola- 
nie calego stworzenia do jednosci zbawczej w Chrystusie. Czyni to odwoluj?c 
si$ do osobowej wolnosci i tym samym -  osobowej zdolnosci milowania w od- 
powiedzi na zaofiarowan? przez Boga Mitosl. W wypowiedzi Soboru nie cho
dzi wiQc w gruncie rzeczy o problemy czysto teoretyczne, na przyklad metafi- 
zyczne lub praktyczno-psychologiczne; chodzi o to, co wi?ze czlowieka z Bo- 
giem. Okazuje sie wszakze, ze i w tej perspektywie pytania dotycz^ce natury 
ludzkiej nie mogly zostac pominiQte.

2. Jest oczywiste, ze czlowiek, odkrywaj?c w sobie pytanie o przyczyns 
wszystkich rzeczy, b^dzie zmuszony postawil sobie pytanie o przy czy ne sie
bie samego. Id$c t? drog$ dojdzie jednak do punktu, w ktorym zrozumie (lub 
powinien zrozumied), ze zadna przyczyna spo6r6d tych, kt6re zna, nie wyjaS- 
nia mu istnienia osoby. B^dzie wi^c szukal racji, dla ktorej pytanie o irodlo i 
sens istnienia osoby musi miec zupelnie inny charakter niz ten, jaki wlasciwy 
jest normalnej drodze wyjasniania Swiata rzeczy.

Odwieczne doswiadczenie ludzkosci podpowiada uparcie, ze punkt, ku 
kt6remu orientuje sis osoba w poszukiwaniu swojej pelni, musi znajdowac 
sis gdzieS poza lub ponad gwiatem. Rozum pozostawiony samemu sobie nie
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jest w stanie rozstrzygn^d, czy czlowiek w takim razie powinien siebie rozu- 
mied jako „byt-bez-przyczyny” (byt kt6ry nie jest skutkiem dziatania okreSlo- 
nych przyczyn), czy tez jako byt, bQd$cy przyczyny samego siebie. A le jak 
osoba moze bye kim£ na podobienstwo Absolutu, nie b^d^c zarazem pelni^ 
siebie samej? Paradoks pozostaje niepokonany.

3. Dopiero Wcielenie, a wi^c Chrystus, pokonuje te trudno£d, jednocz$c 
w sobie to, co z ziemi (humanum), i to, co z nieba (divinum). Odt$d jedyna 
pelnia osobowa istnieje jedynie w Chrystusie i przez Chrystusa. Pytanie, wy- 
laniaj$ce si$ z pastoralnego i soteriologicznego widzenia czlowieka, jest osta
tecznie pytaniem o Chrystusa -  Boga Czlowieka. Jest pytaniem o tajemnicz$ 
wi$2, jaka istnieje misdzy Osob? Wcielonego Slowa, a kazd^ stworzon^ oso- 
b$ ludzk$. Wcielenie dostarcza odpowiedzi, lecz nie rozwiewa tajemnicy: ta- 
jemnica roSnie w miar$ pomnazania siQ Swiatla; zarazem rozjaSnia si  ̂w mia- 
r$, jak odslania sis coraz wi^ksza gl^bia.

I  KORELAT NEGATYWNY ODNALEZIENIA SIEBIE
SYTUACJA „A  QUO”

a) Czlowiek zagadk? na plaszczyznie poznania

Jest faktem rbwnoczesnie bezspomym i zastanawiaj Qcym, ze post^p wie- 
dzy dokonuj^cy siQ w ramach nasze j cywilizacji nie prowadzi automatycznie 
do lepszego poznania (samopoznania) czlowieka. G 16wny wysilek poznaw- 
czy kieruje sis ku zgl^bieniu kosmosu i praw rozwoju materii, jednak osoba 
ludzka w calej przestrzeni wszechswiata nie znajduje zadnej treSci, z kt6r$ 
moglaby siQ utozsamid i zyskad bytowe oparcie dla swego „ja” . Osoba nie jest 
w stanie takze okreSlid siebie przez zupeln? „inno£d” w stosunku do elemen- 
t6w Swiata, nie trac$c przez to poczucia swoje j realnoSci. Drogi myslenia pro- 
ponowane juz to przez skrajny idealizm, juz to przez skrajny materializm nie 
doprowadzily do rozwi^zania zagadki czlowieka. Skoro czlowiek jest zagad- 
k$, to znaczy, ze nie moze sam siebie zrozumied. „R6wniez bezsensowne by- 
loby szermowanie my si 4, ze wlaSnie zagadkowoSd jest rozwi^zaniem zagadki, 
inaczej m6wi^c: nieograniczona wolnoSd robienia z siebie wszystkiego, le dia- 
ble et le bon Dieu, diabla i Boga, jest sama w sobie wystarczaj4C4 odpowie-iii

CiemnoSd, jaka roztacza sis wokdl pytania o czlowieka, pochodzi gl6wnie 
i przede wszystkim z grzechu. Grzech jest odej€ciem od Boga calej istoty lu
dzkiej. Grzech jest zr6dlem tego wewn^trznego procesu w czlowieku, pole- 
gaj^cego na odchodzeniu od wszystkiego, co jest znakiem, obrazem czy Swia- 
dectwem Boga -  w samym czlowieku. R6wniez wiedza, kt6r$ czlowiek zdo
bywa, moze pelnic rol^ muru odgradzaj^cego od prawdy. Potwierdzaj^ to ba-

1 H. U rs von  B a lth a sa r , Wpelni wiary. Wybdr tekstdw, Krak6w 1991, s. 81.
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dania socjologiczne, kt6re notuj? znamienny fakt zanikania zmyslu religijne- 
go u ludzi o „wyzszym wyksztalceniu” . Wsp6tczesny model wyksztalcenia 
wyraznie rozmija si? z kierunkiem rozwoju osoby. Istnieje uzasadniony po- 
gl?d, ze niech?6 do metafizyki, obserwowana w ostatnich stuleciach, pocho- 
dzi z l?ku, by nie znale££ si? w bezposredniej bliskoSci tego, co nadprzyro- 
dzone2. Ode j Scie od Boga jest czymS pierwotnym, niezdolnoSc do prawdy 
jest czymS wt6mym. Konsekwencje tego id? daleko. Ode j Scie bowiem od 
Boga poci?ga za sob? odejscie od tego, co Boze w czlowieku: od prawdy 
obrazu Bozego, a wi?c od tego, co stanowi fundament osoby i okresla szczy- 
towy kierunek jej rozwoju. Ode j Scie od Boga jest wi?c odejSciem od siebie 
samego, poniewaz jest odejSciem od istotnej i ostatecznej prawdy o sobie. 
Niezaspokojony g!6d prawdy, w pot?czeniu ze Slepot? duchow?, popycha 
cztowieka do przyjmowania wszystkiego, co przedstawi si? jego wyobrazni 
jako treS<3 „petni?ca funkcj? prawdy” w procesie konstruowania psychologi- 
cznego poczucia „sensu” . Zagubienie czlowieka staje si? coraz bardziej tragi- 
czne.

b) Czlowiek -  putapka. Ucieczka od wolnoSci

Drugim aspektem grzechu jest „zwrot ku stworzeniu” . Cztowiek odwr6- 
cony od Boga lgnie do dobra stworzonego, tak jakby to byto dobro ostatecz- 
ne. Taka bowiem jest struktura woli czlowieka. (Nie miejsce, aby to tutaj 
szczeg6towo wyjaSniad). Wybieraj?c jednak absolutnie dobro pozome lub 
cz?Sciowe, osoba ludzka czyni si? niewolnikiem pseudoabsolutu. Jest uwi?- 
ziona w jakimS dobru ograniczonym lub w samym procesie potwierdzania 
wtasnej wOlnoSci przez fakt podejmowania serii nie obowi?zuj?cych wybo- 
r6w. Cztowiek uciekaj?c przed Bogiem szuka ostatecznie schronienia w so
bie. Jest to jednak putapka, poniewaz gubi?c Prawd?, cztowiek gubi takze 
siebie. Co wi?cej, uciekaj?c przed prawd?, ucieka przed sob?. Poznanie pra
wdy o grzechu i wyznanie grzechu byloby pierwszym aktem powrotu do sie
bie, do pojednania z sob?. Cztowiek jednak pochtoni?ty ucieczk? tworzy so
bie filozofi? wyjaSniaj?c? istnienie winy poprzez redukcj? mitologiczn? (gno- 
za) lub ontologiczn? (determinizm bio-psycho-socjologiczny), czy wreszcie 
logiczno-hermeneutyczn?, odbieraj?c? poj?ciu winy jakiekolwiek odniesienie 
do rzeczywistoSci (traktuj?c j? jako tw6r wyobrazni). Tym samym zostaje 
zepchni?ta do sfery nieistnienia sama wolnoSc osobowa, z kt6rej pochodzi 
grzech jako czyn. Zabieg depersonalizacji winy rzuca deii na proces samopo- 
znania osoby, fatszuje prawd? osoby ludzkiej. Co wi?cej, wraz z wymaza- 
niem wolnoSd osobowej stato si? zb?dne poj?de osoby. Mozna j? odt?d 
traktowad jako pole oddziatywan r6znych sit biokosmicznych i jako obiekt 
dowolnej manipulacji. Sprzyja temu rzekome rozszyfrowanie mechanizmdw

2 A. F rossard , Bdgi ludzkiepytania, Kielce 1991, s. 73 n.
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biopsychicznych. Zatem na tej samej zasadzie, na kt6rej dowiedziono nieist- 
nienia grzechu, mozna dowie£d nieistnienia osoby. Wszystko bowiem wyja$- 
nia sis poprzez przyczyny pozaosobowe.

Osoba, ktdra nie istnieje w sobie, istnieje jedynie jako funkeja czego3 in- 
nego. Nie mozemy czud sis zaskoczeni tym, ze w naszych czasach powstajy fi- 
lozofie i programy polityczne traktujyce osobs jedynie jako funkejs spole- 
czeristwa, a spofeczenstwo jako jedynie funkejs wladzy, czyli panstwa, a zy- 
cie ludzkie jako anonimowy surowiec dla naukowej technologii. Nasza cywi- 
lizacja dostarcza coraz liczniejszych przykladdw depersonalizacji zycia, zwfa- 
szeza w zakresie wzajemnych relacji mszczyzny i kobiety oraz relacji do po- 
czstego potomstwa. Swiat jest seen? wielorakiej przemocy i gry sil zmierzaj?- 
cych do unicestwienia ludzkoSci3.

Blyd prowadzycy do tych tragicznych konsekwencji zaczyna sis tu, gdzie 
pod wplywem logiki grzechu czlowiek przestaje rozumied wolno£6 jako wez- 
wanie do miio&i i zaczyna pojmowad wolnoSd jako Srodek i tvddlo sily, po- 
zwalajycej panowad i posiadad. Sterowany lskiem odruch samoobrony przy- 
bral postad agresji przeciw wszystkiemu oraz totalnego zamkniscia sis w so
bie. Jest to skazanie sis na samotnoSc i pustks, stanowiyce przedsmak piekla.

c) Definitywna samotnoSd -  zatopienie osoby w Swiecie

Czlowiek szuka prawdy i pragnie milosci. Jednak ten podstawowy ruch 
natury ludzkiej nie trafia do swego celu w wyniku ucieczki wywolanej stanem 
grzechu. Czlowiek -  Adam i Kain, cale pokolenia syn6w Adama -  ucieka 
przed Bogiem, aby znale£d schronienie w jakiejS wybranej przez siebie prze- 
strzeni Swiata: Adam ukryl sis „przed Panem Bogiem wsr6d drzew ogrodu” 
(Rdz 3, 8); Kain jest „tulaczem i zbiegiem na ziemi” (Rdz 4, 12). W rozwiy- 
zaniu wybranym przez Adama gwiat przedstawia pewny sums wartogci zdol- 
nych zaslonic czy zastypid Boga; opozyeja misdzy Swiatem a Bogiem narzuca 
sis jako nieunikniona. Sytuacja Kaina jest radykaln? ucieczky przed tym 
wszystkim, co moze przypominad Boga -  oraz wylany krew brata, wsiykly w 
glebs ziemi (por. Rdz 4 , 11). Czlowiek opanowany przez zbrodnis ucieka od 
wszelkiego bytu, od wszelkiego ladu stworzenia Swiadczycego o przerazajycej 
ObecnoSci. Adam bsdzie przezywal pokuss przesadnej afirmacji Swiata az do 
przypisywania mu atrybutdw wlasciwych B6stwu. Dla Kaina £wiat stanie sis 
przedmiotem skrajnej negacji: gwiat nie bsdzie celem dyzeri czlowieka, sta
nie sis przestrzeniy totalnej ucieczki od wlasnego czlowieczenstwa.

W ostatecznym rachunku obie postawy poddajy czlowieka 3wiatu. Jesli 
dla Adama £wiat jest nadal miejscem nadziei -  czego brakuje w postawie Ka
ina, to jednak rezultat jest identyczny. Jeden i drugi ruch duszy ludzkiej pole- 
ga na uaktywnieniu tych energii, ktdre -  dzialajyc w czlowieku -  stanowi^ na-

3 Si a la vida. Compendio de bioetica, Caracas 1989, s. 48 n; 60 n.
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dal elementy gwiata, nad kt6rymi czlowiek stracil panowanie. To one teraz 
panuj$ nad czlowiekiem; on sam jest im poddany jako niewolnik. Poprzez te 
zywioly gwiat panuje w czlowieku i nad czlowiekiem, uruchamiaj^c w nim 
mechanizmy poz$dliwogci lub l^ku. Ucieczka od Boga nie pozostawia innej 
mozliwogci jak zatopienie sis w strukturach gwiata. Jest to jednak zdrada 
wlasnego „ja” na rzecz anonimowej zbiorowogci, zdrada wolnogci samosta- 
nowienia na rzecz splotu slepych determinizm6w lub ogwieconej tyranii. Jest 
to zgoda na definitywne zaliczenie cziowieka do rz^du element6w gwiata, za- 
angazowanych w og61ny proces przetwarzania materii. Post^p nauki i techni- 
ki b^dzie stwarzal zludzenie tworczogci i panowania, jednakze obiektem tego 
panowania stanie siQ sam czlowiek. Nauki zajmuj^ce siQ czlowiekiem nie S3 
juz w stanie odr6znic cziowieka od innych materialnych wytwor6w zalegaj^- 
cych powierzchnis globu4.

Tak wi§c czlowiek bez Boga ginie, zar6wno gdy chce zanurzyc si$ w gwie- 
d e, jak i gdy chce oden uciec; zar6wno kiedy chce sie ze gwiatem utozsamil, 
jak i gdy chce byd oden calkowicie „inny” . W mitologicznym wydaniu owe 
tendencje przyjmuje postal ub6stwienia gwiata lub samoubdstwienia czio
wieka; jednak te maski nie s$ w stanie ukryl faktu wewnQtrznego rozbicia 
cziowieka i utraty poczucia wlasnej tozsamogci. Okazuje si$, ze grzech nie 
jest czymg, co dzieje siQ na „powierzchni” bytu; przeciwnie -  uderza w samo 
j$dro czlowieczenstwa, rozklada osobQ od wewn^trz.

2. ODNALE2 C SIEBIE -  KORELAT POZYTYWNY
(TERMINUS AD QUEM)

A. W SWIETLE FILOZOFII CZLOWIEKA
a) Transcendencja osoby przez prawdy

Ocalenie tozsamogci osoby ludzkiej zalezy od jej spotkania z prawdy. 
Prawda jest czymg, co sis przyjmuje wiar^ i co si$ miluje: wtedy mozliwe jest 
uczestnictwo w prawdzie. Tym si$ r6zni prawda od wiedzy: wiedzQ mozna po- 
siadal, mozna sie ni$ poslugiwac, mozna nad ni$ panowac. Ale -  paradoksal- 
nie -  wiedza nie stanowi wewn^trznej doskonalogci cziowieka jako osoby. Je- 
dynie prawda moze byl czymg wewnQtrznym dla osoby, jegli siQ j$ przyjmuje 
jako dar przychodz^cy z g6ry, niezaleznie od nas. Prawda po prostu j e s t  i 
jako taka jest odblaskiem Najwyzszej Istoty, jest Jej gwiatlem odbitym na 
obliczu osoby. Prawda istnieje moc^ tego, „Ktory jest” . Spotkanie z prawdy 
stawia osobQ ludzki w obliczu gwiadectwa, kt6re kaze przyj^l transcenden
ta l tajemnicQ ukryt$ za zaslon^ gwiata lub cziowieka. Spotkanie z prawdy za
wsze ma cog z tego olgnienia, jakie stalo si$ udzialem Szawla na drodze do

4 A. R. P ea co ck e , Teologia i naukiprzyrodnicze, Krak6w 1991, s. 134.
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Damaszku. Wiedza, jaks Szawet posiadat, nie mogta tu postuzyd za przestan
ks; byta nawet przeszkods. Musiato objawid sis Swiatlo p a daj see z g6ry, mu- 
siato nastspid otwarcie oczu, jako znak otwarcia serca, wewnstrznego otwar- 
cia sis osoby na Prawds, kt6ra m6wi: „Jam jest Chrystus” (Dz 9, 5). Obecnie
Prawda pozwoli Pawlowi widzied Chrystusa w kazdym cztowieku, a cztowie- 
ka -  w Chrystusie: „In Christo Jesu” .

Zdolno£6 przyjmowania prawdy jest integralnym sktadnikiem postawy 
religijnoSci. Cztowiek nie moze byd w petni sobs, je^li wewnstrznie nie pod- 
daje sis prawdzie, w kt6rej zostat stworzony, a ktdra go nieskonczenie prze- 
rasta. Prawda czlowieka nieskonczenie przerasta cztowieka jako istots znans 
tylko empirycznie. Dlatego B. Pascal miat prawo powiedzied, ze „czlowiek 
nieskonczenie przerasta czlowieka”5. Przerasta tym, co w gfsbi jego bytu 
m6wi o Bogu. To Slowo Prawdy, kt6rym B6g przemawia do czlowieka w sa- 
mej glsbi jego cztowieczenstwa, jest tym, co konstytuuje cztowieka, co czyni 
go osobs, co pozwala mu byd (istnied) jako niepowtarzalne „ja” . W tym kon- 
tekScie mozna zrozumied, dlaczego A . Frossard odwazyt sis powiedzied, ze 
„osoba to w nas ktoS, kto prowadzi dialog z Bogiem”6. Istotnie, jedynie w 
kontekScie religijnej relacji z Bogiem mozna pojsd, ze cztowiek jest osobs.

b) Transcendencja osoby przez miloSd

Osoba odnajduje siebie jedynie w bezinteresownym stosunku do rzeczy- 
wistoSci. Podstaws takiego stosunku jest prawda, jednak jego pelnia znajdu
je sis w milosci zawierajscej rdwnoczeSnie wymiar religijny i etyczny.

ChrzeScij anstwo objawito prawds o milofci niedostspns nawet wielkim 
filozofom. W gwietle tajemnic chrzegcijanskich mozna w jakim£ stopniu zro
zumied, w jaki sposdb Nieskonczone Wezwanie objawia sis w samej tozsa- 
mogci osoby ludzkiej poprzez cats prawds bytu, wymagajsc odpowiedzi catej 
osoby, wyrazajscej sis religijnym oddaniem sis Bogu i czynem o autentycznej 
strukturze etycznej. Dobro, kt6re osoba mituje i kt6remu sis oddaje, jest 
Dobrem Nieskonczonym: tym Dobrem moze byd tylko B6g. R6wnoczegnie 
przez to oddanie osoba nie wpada w alienaejs, nie przestaje byd sobs- To Do
bro, kt6re mituje, jest w niej obecne, wprawdzie w sposdb peten tajemnicy, 
ale catkowicie realnie: jest obecne jako 2r6dto jej bytu i jej prawdy, jej toz- 
samoSci. Jest to Stw6rca, kt6ry swoim Stowem Mitosci cats osobs darowuje 
jej samej. On jest dla osoby kim£ bardziej wewnstrznym, niz ona sama dla 
siebie, nie pochlaniajsc jej, lecz wlagnie stwarzajsc.

Tego Dobra osoba ludzka pragnie prawdziwie dla siebie, kiedy pragnie 
siebie dla Boga, czyli kiedy przyjmuje siebie z rsk Boga w akcie dziskczynie- 
nia i chwaly7. W ten spos6b osoba pragnie Boga bezinteresownie: pragnie Go

5 B. P asca l, Myi/i, Warszawa 1972, s. 149.
6 F rossard , dz. cyt., s. 141.
7 T. S ty czeti SDS, to dzitkowad, „Ethos” 2(1989) nr 5, s. 38-56.



88 Ks. Jerzy BAJDA
dla Niego samego. A  takie wlaSnie pragnienie Boga dla Niego samego jest 
tym dobrem, kt6re pozwala osobie urzeczywistnid sis doskonale i ostatecz
nie. Jest to relacja jedyna w swoim rodzaju, w ramach kt6rej osoba moze bye 
w pelni zwr6cona ku Bogu i wlasnie dlatego w pelni byd sob$, istniec nie na 
podobienstwo rzeczy tego £wiata, lecz na podobienstwo Boga.

c) Transcendencja natury a laska

Wewnstrzne d$zenie do milosci, zaszczepione w naturze osoby ludzkiej, 
nie znajduje swojego oparcia w calym Swiecie widzialnym i dlatego musi bye 
widziane jako dane przez Boga skierowanie samej natury ludzkiej ku Bogu.

Hans Urs von Balthasar za Henrym de Lubac twierdzi, ze „czlowiek [...] 
zostal [...] juz z g<5ry, od pocz^tku, a nie dopiero dziski p6zniejszemu pod- 
niesieniu do stanu laski, razem ze swoim £wiatem pomySlany jako wykracza- 
j^cy ponad Swiat, ku Bogu [...] Cziowiek buduje wise nie tylko siebie same
go, indywidualnie, ale r6wniez swiat swojej spolecznosci, ostatecznie ponad 
Swiat, ku Bogu”8. Zgadza sis to z Augustynowym „fecisti nos ad Te, Deus” . 
Tak jest skonstruowana osoba, ze jej Srodek ciszkosci jest w Bogu, nie w 
Swiecie.

R6wnoczesnie nie lezy w mocy czlowieka urzeczywistnienie tej wiszi tak, 
aby odpowiadala w pelni, to jest w prawdzie, obu terminom relacji. Rola 
czlowieka polega na poslusznym przyjsciu daru. Zadaniem czlowieka jest za- 
wierzyc siebie Bogu, pozwalaj$c, by Bog mdgl dopelnic swego dziela milosci. 
Zadaniem czlowieka jest -  jak to wyrazil szwajcarski teolog -  „byd otwartym, 
aby zostad uksztaltowanym i napelnionym, zrobid miejsce, aby stad sis miesz- 
kaniem, byd lonem, aby stad sis plodnym w swoim wlasnym ludzkim posts- 
powaniu i dzialaniu w Swiecie9. W wielkim skr6cie ujmuje to w jednym zda- 
niu: „cale istnienie staje sis nasluchiwaniem” 10. Nie inaczej jak przez poslu- 
szenstwo cziowiek staje sis wspdlautorem tego dobra, kt6re zaczyna w nim 
istnied jako dar Boga. To posluszenstwo jest autentycznie ludzkim slowem 
milosci.

Nalezy w tym miejscu podkreslid, ze to, co w czlowieku jest pragnieniem, 
zapowiedzic i nadziejc nieskonczonosci, nie moze bye uwazane za naturalny 
„zal$zek” , z ktorego samodzielnie rozwinie sis nadprzyrodzone bogactwo zy
cia. Paradoksem natury ludzkiej jest takze to, ze im wyzej nalezy widzied 
wewnstrzne d^zenie bytu, tym wisksza musi sis okazad jego niezdolnosd do 
zrealizowania siebie. Jest to zresztg regular im doskonalsza natura stworzo- 
na, tym bardziej zalezna od Najwyzszej Istoty w realizacji wlasnej pelni. 
Cziowiek sam nigdy nie skonstruuje budowli, kt6ra sisgnie nieba. Wedlug 
Teilharda de Chardin, wszystko, co cziowiek ma do zrobienia, to wznieSd stos 
ofiamy, w oczekiwaniu na ogied spadaj^cy z g6ry.

8 U rs von B a lth a sa r , dz. cyt., s. 351.
9 Tamze, s. 292.
10 Tamze, s. 247.
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B. SPOJRZENIE W KONTEK§CIE TAJEMNICY CHRYSTUSA

a) Odstoni?cie prawdy stworzenia

W Chrystusie uzyskuje swoje peine Swiatto tajemnica stworzenia. Wcie- 
lenie jest wlaSnie szczytem i dopetnieniem tajemnicy stworzenia przez to, ze 
jest takze jej istotnym przewyzszeniem. Jest nowym i ostatecznym wylaniem 
MiloSci Przedwiecznej na cztowieka. Slowo Boze, przez kt6re wszystko si? 
stato (por. J 1, 3), przychodzi jako Slowo Wcielone „do swojej wtasnoSci” 
(J 1, 11), bierze w posiadanie cale stworzenie. To ze wzgl?du na Chrystusa 
zostato na pocz?tku powiedziane slowo „stan si?” , aby akt istnienia byt zara- 
zem aktem stuchania: aktem posluszeristwa Mitosci. To ze wzgl?du na Stowo 
Wcielone nast?pito otwarcie si? Boga-Tr6jcy w postanowieniu: „Uczynmy 
czlowieka [...] podobnego Nam” (Rdz 1, 26). Odt?d (od Wcielenia) cztowiek 
istnieje nie tylko w gwiecie, lecz w Bogu: wewn?trz Daru Ojca i Syna.

Teraz wiadomo, dlaczego istnienia osoby ludzkiej nie mozna wytluma- 
czyd wyl?cznie za pomoc? myslenia przyczynowego. Osoba istnieje w pewien 
spos6b „bez przyczyny” , „bez powodu” ; istnieje bezinteresownie. W niej sa- 
mej jest pow6d i racja, dla kt6rej istnieje. Owszem, w niej ukryl B6g racj? 
catego stworzenia, to jest swoj? Mitosc, przez kt6r? i dla kt6rej wszystko 
j e s t .  Osoba jest jedyn? rzeczywistoSci?, kt6rej B6g zapragn?! dla niej samej 
(por. K D K , 24), ze wzgl?du na ni? sam?. Jak to jest mozliwe? Chyba tak, ze 
B6g przenidst do jej wn?trza co £ z Siebie, co£, co wyraza (stwarza) wewn?trz- 
ne przeznaczenie osoby do jednosci z Jego Jednorodzonym Synem. B6g jest 
Sob? wtasnie, kiedy si? rozdaje, nawet kiedy si? zatraca dla swego stworze
nia. Dlatego wtaSnie przenosi do wn?trza osoby tak wielkie bogactwo, ktore- 
go nie mozemy poj?c.

b) Tajemnica osoby

B6g, stwarzaj?c cztowieka jako osob?, ukryt w niej wewn?trzne 
podobieristwo do swojego Syna. Dlatego osoba nie jest jedynie egzempla- 
rzem, numerem w serii. Jest k\m£ jedynym i niepowtarzalnym. Jest kimS, 
kogo B6g wola po imieniu, do kogo mowi „Ty” . To imi? jest jedyne, wieczne
i niepowtarzalne, wpisane w imi? Umitowanego Syna. W tym Imieniu osoba 
zostata powotana do istnienia, do bycia sob?. Nie zostala po prostu postawio- 
na w szeregu istniej?cych byt6w, lecz wyrdzniona, wyniesiona ponad Swiat i 
zwr6cona ku Trynitamej Komunii Os6b.

Dlatego przeznaczeniem osoby, jako stworzonej i powotanej moc? Mito- 
sci, jest istnienie na spos6b daru. Osoba ludzka jest wcielonym objawieniem 
Przedwiecznej MitoSci i dlatego -  cat? swoj? istot? -  jest proroctwem, prag- 
nieniem i nadziej? Wcielonego Slowa -  Jednorodzonego Syna, w kt6rym na- 
st?pi wypetnienie MitoSci -  i wypetnienie osoby. Tak wi?c dopiero Przedwie- 
czne Zrodzenie rzuca Swiatto na tajemnic? osoby: to jest „swiatlos£ [...], kt6-
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ra oSwieca kazdego czlowieka, gdy na Swiat przychodzi” (J 1, 9). A  skoro 
osoba jest darem, jest r6wniez znakiem tego wszystkiego, co B6g w niej, dla 
niej i przez ni? czyni.

Tak wi$c trzeba powiedziec, ze ludzkie „ja” , kt6re stanowi tajemnicze 
centrum osoby i w kt6rym czlowiek otrzymuje siebie samego w doswiadcze- 
niu samoSwiadomosci, nie jest jedynie kategori? psychologiczn? ani „magicz- 
n?” formul? filozofdw: jest ono znakiem daru Boga i pocz?tkiem dialogu z 
Nim. Slowo Boga jest 2r6dlem ludzkiego „ja” , poniewaz kazdej osobie m6wi 
Bog: „dzisiaj zrodzilem Ciebie” (Ps 2, 7). H. Urs von Balthasar twierdzi, ze 
„ludzkie ja nie moze u$wiadomic sobie siebie samego, dopdki boskie Ja nie 
nazwie go Ty” 11. Tak wi^c czlowiek otrzymuje i odnajduje w spos6b podsta- 
wowy siebie w tym Slowie, moc? kt6rego B6g obdarowuje go nim samym.

W tym miejscu jakby w nowym Swietle odczytujemy slowa Frossarda: 
„Osoba to w nas ktoS, kto prowadzi dialog z Bogiem” . Zgadza sis to z ujs- 
ciem podanym przez Ursa von Balthasara, wedlug kt6rego osoba istnieje w 
dialogu, kt<5ry jest mistycznym przedluzeniem Trynitarnego dialogu Ojca i 
Syna. W tym swietle osoba nie moze byd pojmowana jako rzeczywistoSd czy- 
sto „naturalna” , jako jednostka gatunku „homo sapiens” . Czlowiek jest ©so
fa? „dzi$ki wezwaniu pochodz?cemu spoza wlasnego „ja” 12. Konsekwentnie 
osoba odnajduje siebie tym samym aktem, ktorym odnajduje „Boga w sobie 
jako sw6j pocz?tek w Milosci” .

B6g raz na zawsze postanowil przeznaczyd osob^ do zbawienia aktem 
swej suwerennej wolnosci. Postanowil darowad si$ osobie przez Jezusa Chry- 
stusa, w Duchu Swi^tym. Osoba ludzka nie jest wi^c tylko „transcendencj? 
natury” , lecz z wolnej decyzji Boga jest „naczyniem Laski” , w tym znaczeniu, 
ze w nature osoby „jest wpisana obietnica ostatecznego spotkania z Milos
ci?”13.

c) Spelnienie w Chrystusie

W Chrystusie nast^puje spelnienie powolania osoby poprzez jedyn? i nie- 
powtarzal? postal odpowiedzi, jak? Syn Bozy sklada Ojcu swojemu w swoim 
Wcieleniu i w swoim wydaniu si$ do korica na Krzyzu. Jest to jedyny w swoim 
rodzaju akt posluszeristwa w Milosci, b^d?cy zarazem ostatecznym wypelnie- 
niem stworzonej wolno&i -  przez dar. To jedyne i uniwersalne poslannictwo
i spos6b jego spelnienia w Chrystusie stanowi jedyne i uniwersalne £r<5dlo, 
sk?d osoba ludzka czerpie swoj? tozsamosd i swoje imiQ, b$d?c wezwana do 
uczestnictwa w darze i poslannictwie Chrystusa. H. Urs von Balthasar glosi: 
„Wszystko, co obok Jezusa zasluguje na prawo nazywania si$ osob?, moze 
sobie roscid to prawo jedynie na podstawie swego stosunku do Niego i pocho-

11 Tamfce, s. 87.
12 Tamze, s. 89.
13 Tamze, s. 91-92.
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dzenia od Niego. O tozsamosci misdzy „Ja” i poslannictwem, takiej, jaka ist
nieje w Jezusie, nie moze by6 mowy w przypadku zadnej z os6b; mozna jed
nak m6wid o obdarowaniu ich podmiot6w duchowych cz^Scis lub aspektem 
Jego uniwersalnego poslannictwa” 14. Jest tu istotny klucz do definicji osoby 
ludzkiej. Poslannictwo to dar Boga, na kt6ry odpowiada siQ mito£ci$ do kori- 
ca: przez dar siebie samego. Nie mozna inaczej by6 w pelni osob$, jak w ak- 
cie istnienia dla Boga przez miloSd. Zarazem nie mozna autentycznie wejsd w 
tQ relacje do Boga, jak tylko w Chrystusie i przez Chrystusa. Takie jest po- 
wolanie osoby od pocz^tku. PrzyjScie Chrystusa rozstrzyga o sakramental- 
nym i soteriologicznym charakterze jego spelnienia.

Jezus Chrystus sob$ objawia Boga, a „jednoczeSnie wydobywa na jaw 
cate prawdy czlowieka [...] czlowieka takiego, jakim widzi go B6g, i czlowie
ka takim, jakim jest i jaki (dzi^ki temu, ze Chrystus zamiast niego umarl za 
jego grzechy) zn6w ma by<*” 15. Jest to owoc spelnienia woli Ojca przez Chry
stusa. To posluszenstwo objawia zarazem Trynitame miloSd Ojca do Syna16. 
To objawienie jest wlaSnie darem dla nas: Jezus dopuszcza nas do swojej in- 
tersubiektywnoSci. Moc$ tajemnicy Chrystusa osoba ludzka zostala wezwa- 
na, aby „urzeczywistni£ siQ nie gdzie indziej, jak w wewnetrztrynitamym dia- 
logu, w miejscu wymiany, w miejscu Ducha Swi^tego” 17.

Czlowiek odnajduje siebie w Chrystusie moc$ laski Odkupienia. „Aby 
siebie odnale2£, chrzeScijanin nie jest skazany na siebie samego; zostal posta- 
wiony i odnaleziony przez Boga i dlatego nie moze si$ zgubid ani w przeszloS- 
ci, ani w przyszloSci” 18. W tym jednak tkwi istotne wymaganie: aby siebie od- 
naleil, trzeba by6 gotowym zatracic siebie przez udzial w Krzyzu Chrystuso- 
wym. W tym celu chrzescijanin otrzymuje specjalne wyposazenie duchowe. 
„To, co teologia nazywa cnotami boskimi, wiara, nadzieja i miloSd (1 Kor 13, 
13), s$ to sposoby oddania wlasnej wolnoSci -  wolnoSci Boga: Jego prawdzie 
(wiara), Jego wiemoSci obietnicy (nadzieja), Jego oddaniu sis (milosc)” 19.

3. SPOJRZENIE SYNTETYCZNE. OSOBA LUDZKA A  POWOLANIE

a) Osoba a Laska

W calym rozwazaniu przecinaje si$ ustawicznie dwa spojrzenia na osobs 
ludzk^: (1) poszukiwanie jej tozsamoSci i (2) okreSlenie jej sytuacji w kontek- 
scie tajemnicy Zbawienia. Zaz^bienie tych aspekt6w idzie tak daleko, ze ro- 
dzi si  ̂ pytanie, czy da si$ je w og61e rozdzielid. Zwlaszcza pewne sformulo- 
wania Ursa von Balthasara sugeruje, ze integralnie pojQta tozsamoSc osoby

14 Tamze, s. 196-197.
15 Tamze, s. 197.
16 Tamie, s. 206.
17 Tamie, s. 207.
18 Tamze, s. 354.
19 Tamze, s. 454.



92 Ks. Jerzy BAJDA
jest po prostu dzielem Laski. Skydinyd wiemy -  i cytowany teolog tego nie 
kwestionuje -  ze Laska zaklada nature, aby mogla wobec niej spelnic swoje 
dzielo: ocalenia, wywyzszenia i udoskonalenia natury.

Wolno r6wniez postawic pytanie, czy to, co nazywamy osoby, nie jest w 
samym czlowieczenstwie juz od poczytku zamierzonym „przycz6lkiem” Las
ki -  jakim§ ukierunkowaniem, otwarciem, przygotowaniem do spotkania z 
Absolutny Osoby. Poj^cie osoby ludzkiej nie jest do korica zrozumiale w hi- 
potezie (nierealnej zreszty) tzw. natury czystej. Osoba jest jak miejsce przez- 
naczone na piecz^c, jaky Przedwieczna Milord postanowila wycisnyd na swo- 
im stworzeniu. Rownoczesnie dzielo Laski nie dokonuje si$ na zewnytrz oso
by, lecz wla§nie w niej -  dokonuje przemiany si^gajycej samej gl^bi bytu: 
„juz nie ja zyje, lecz zyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Ta przemiana (co 
jest godne zauwazenia) nie zmienia w niczym definicji osoby, lecz odpowiada 
wlaSnie jej najgt^bszej prawdzie. Osoba ludzka jest w stanie nieustannego 
stwarzania.

Slowo Boze, ktore mieszka we wn^trzu osoby, jest stw6rcze, a darowana 
Swi t̂o ĉ jest uczestnictwem w naturze Bozej (por. 2 P 1, 4). Dietrich von Hil
debrand, rozwazajyc relacji mi^dzy osoby a £wi$to$ciy plynycy z sakramen- 
tow Kosciola, twierdzil, ze dopiero czlowiek Swi^ty jest w pelni osoby20. Nie 
chodzi tu wylycznie o dzielo cnot moralnych, lecz o nadprzyrodzony, teologi- 
czny wymiar Swi^tosci. Czy wi$c Laska nalezy do „natury” osoby? Trudno na 
to pytanie odpowiedziec jednoznacznie. Dokladne rozgraniczenie mi^dzy 
tym, kim jest czlowiek-osoba w sobie i przez siebie, a tym, kim czyni go oso- 
bowy dar Boga w Jezusie Chrystusie, jest bye moze dla naszego umyslu nie- 
osiygalne. Moze to Bog tak te dwie rzeczywistosci polyczyl, aby czlowiek nie 
m6gl ich rozdzielid? Wydaje si$, jakby osoba bardziej nalezala do sfery Boga 
niz stworzonej natury. Jesli nawet nie wolno nam pojSc tak daleko, aby naz- 
wad osobs „lasky dla natury” , to jest ona tym, przez co natura istnieje w we- 
wn^trznej relacji do Laski: oczywiscie nie na mocy samego czlowieczenstwa, 
lecz na mocy absolutnej wolnosci i Milo£ci Boga. Zagl^biajyc si$ w proble- 
matykQ osoby, nie sposob wyrwad si$ z obj^c tajemnicy21.

b) Jezus i Maryja -  przyklady najwyzszej pelni osobowej

W jaki spos6b osoba napelnia siQ Bogiem, kt6ry jest jej Pelniy, ukazala 
historia zbawienia w jedynych i niepowtarzalnych wzorach: w Odkupicielu i

I). \on H ild eb ran d , Liturgie und Persdnlichkeit, Salzburg 19342, s. 17,23-24.
21 Gl^bokie, teologiczne naSwietlenie relacji: czlowiek (jako osoba) a Chrystus -  oraz sa- 

kramentalna interpretacja tej relacji -  znajduje si$ u D. C ap on e, Introduzione alia teologia 
morale (w serii: „Corso di Teologia Morale”), Bologna 1972, s. 135 n.; r6wniez w pracy tegoz au- 
tora: L ’uomo £ persona in Cristo. Introduzione antropologica alia teologia morale, Ed. Dehonia- 
ne 1973, s. 26. Zob. takze: J. B a j d a, Powolanie chrze&cijanskie jako zasada teologii moraine j, 
Warszawa 1984, s. 42 n.
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Jego Matce. Przez Tych Dwoje -  uwzgl^dniaj^c odmiennoSd i komplemen- 
tarno& obu poslannictw -  B6g staje sis darem dla cziowieka i dla ludzkoSci 
(KoSciola). I takze Ci Dwoje (przy uwzglQdnieniu wszystkich koniecznych 
rozr6znieri) staj$ si$ w pelni darem, spelniaj^c poslusznie i wiernie zbawcz$ 
woIq Ojca.

Oba poslannictwa -  Jezusa i Maryi -  takze w jedyny i niepowtarzalny 
spos6b zwrdcone ku sobie wzajemnie, tak jednak, ze w Ich wzajemnym darze 
spelnia sis M ilo& ogarniaj^ca caly Swiat. Jezus jest wlaSnie szczegolnym da
rem Boga Ojca dla Maryi -  i przez Ni$ -  dla calej ludzkoSci. Od Matki Jezus 
czerpie swoje czlowieczeristwo, pocz^te moc^ Ducha SwiQtego; Ona, Matka
i Sluzebnica, a takze Sponsa Verbi -  jest w pelni oddana Chrystusowi i Jego 
dzielu Odkupienia. Co wiQcej, uczestniczy w Chrystusowym wyniszczeniu do 
konca. To, co Jezus otrzymal od Maryi, stalo si$ darem Eucharystycznym „za 
zycie gwiata” . Maryja otrzymuje w Umilowanym Uczniu wszystkie przybrane 
Dzieci Boze; staje siQ Matk^ tego KoSciola, kt6ry wyplyn^l z otwartego boku 
Zbawiciela. Zrodzony z ofiary Krzyza Ko£ci61 zostaje takze powolany do by
cia darem na spos6b r6wnocze£nie Chrystusowy i Maryjny, to jest kaplanski
i macierzyriski, a zawsze w duchu posluszenstwa Ojcu. Tak buduje siQ Kos- 
ci61: jest konsekrowany w Duchu Swi^tym na Cialo Chrystusa i jest rodzony 
nieustannie moc^ Slowa, az w kazdym czlowieku uksztaltuje siQ Chrystus.

c) Kosci61 -  Swiatem osoby

Tak wi$c Ko£ci61 jest wlagciwym gwiatem osoby ludzkiej, jej duchowym 
Srodowiskiem, miejscem jej powolania i spelnienia: w darze nowego naro- 
dzenia i rozwoju, w darze wzrostu i dojrzalogci z Ducha Swi^tego, w jej od- 
nalezieniu na drodze pokuty, domem, w kt6rym otrzymuje Chleb z Nieba, 
dany przez Ojca. Ko£ci61 jest dla osoby miejscem prawdziwego spotkania -  
komunii z ludzmi jako wsp61osobami. Kogci61 jest tym sposobem istnienia, w 
kt6rym „jedno cialo” jest znakiem Boskiego, nieodwracalnego Przymierza 
Milosci oraz sakramentalnym uobecnieniem tejze Boskiej Milogci objawiaj^- 
cej si$ u progu ludzkiego bytowania w gwiecie. Kogcidl jest dla osoby task$, 
dzi^ki kt6rej osoba zwyci^za grzech i gmier6> owszem, zwyci^za gwiat moc^ 
wiary, przenosz$c serce moc$ nadziei do Chrystusowego kr61estwa.

Nade wszystko Kogci61 jest dla kazdej osoby sposobem uczestniczenia w 
Chrystusowym poslannictwie, a wi^c w Jego dziele, przez co dar Odkupienia 
zostaje rozdany i udost^pniony ludom i wiekom poprzez poslugQ ludzkich 
dloni i sere. To poslannictwo naznacza osob$ ludzk$ szczegdlnym pi^tnem 
jednogci z Chrystusem i z Jego ukrzyzowan^ Milogci$. Wszystkie dary i po
wolania w Kosciele zmierzaj? do tego, aby caly Kogci61 stal si$ ofiary i „wie- 
czystym darem” dla Boga, jak wyraza to liturgia Eucharystii. W Kogciele 
czlowiek osi^ga tQ pelni$, kt6rej sam nigdy by nie osi^gn^l, pozostaj^c -  we
dlug C. K. Norwida -  „kaplanem bezwiednym i niedojrzalym” .


