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1. Úvod 

 

 1.1. Vlastní záměr 

 

 Jméno Karola Wojtyly je v běžném povědomí spojeno s papežským úřadem Jana 

Pavla II. S tímto jménem si mnozí spojí autorství mnoha papežských encyklik, apoštolských 

listů atp. Známé jsou také jeho knihy, jako např. Překročit práh naděje1 nebo Dar  

a tajemství.2 Málokdo však Karola Wojtylu zná jako autora divadelních her a básnických 

sbírek nebo jako autora divadelních kritik. Stejně tak je málo známá jeho publikační činnost 

před rokem 1978, kdy je zvolen papežem. Z této publikační činnosti vchází do obecnějšího 

povědomí jen jediná kniha, a tou je knižní vydání duchovních cvičení, které Wojtyla dával 

papeži Pavlu VI. ve Vatikánu pod názvem Znamení odporu.3 V Polsku se ještě větší 

popularitě těší jeho studie o sexuální a manželské etice pod titulem Láska a odpovědnost4, 

která je zde vydána hned několikrát. 

 Známost jeho rozsáhlého filosofického díla se omezuje jen na okruh odborníků, a to 

především odborníků soustředěných kolem Katolické Univerzity v Lublinu, kde Wojtyla 

dlouhá léta působil. Díky několika překladům jeho prací se o něm mohla dozvědět i světová 

odborná veřejnost, a to především od sedmdesátých let dvacátého století. Většího zájmu se 

jeho filosofickému dílu dostává až po jeho zvolení papežem, a to především díky rozsáhlejší 

práci italského filosofa Rocca Buttiglione.5  

 Ve dnech 12.-16. prosince 1970 probíhá v Polsku na univerzitě v Lublinu veřejná 

odborná diskuse nad Wojtylovým zásadním filosofickým dílem Osoba a čin, druhá taková se 

uskutečňuje tamtéž v roce 1979, její téma je Člověk ve světle svědomí v kontextu teologicko-

filosofické tvorby Karola Wojtyly a třetí v roce 1991 u příležitosti kongresu teologů ze střední 

Evropy, tento kongres se však nevěnuje výhradně dílu Karola Wojtyly. Mezitím proběhne 

podobná reflexe také v Itálii v Bologni. V roce 1983 zde zorganizuje Rocco Buttiglione 

kongres pod názvem Karol Wojtyla, filosofo, teologo, poeta. Il Colloquio Internazionale del 

                                                 
1 JAN PAVEL II., Překročit práh naděje, Praha 1995.  
2 JAN PAVEL II., Dar a tajemství, Praha 1997. 
3 WOJTYLA, Karol, Znamení odporu, Řím 1981. 
4 WOJTYLA, Karol, Milość i odpowiedzialność, Lublin 1960. 
5 Srov. BUTTIGLIONE, Rocco, Il pensiero di Karol Wojtyla, Jaca Book, Milano 1982. 
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pensiero cristiano.6 Podobnou konferenci zorganizuje v tomtéž roce také univerzita v Urbinu 

pod názvem Trascendenza, integrazione, partecipazione. Karol Wojtyla: una filosofia 

dell´uomo di fronte alla modernitá.7  

V roce 1985 uspořádá Univerzita v Lublinu konferenci, která se částečně inspiruje 

antropologií Karola Wojtyly, pod názvem Czlowiek w poszukiwaniu Zgubionej tozsamości 8.  

V ostatních evropských i mimoevropských zemích k podobné reflexi jeho filosofického díla 

nedochází. To je zastíněno jeho dílem teologickým. 

 V Polsku je Wojtylova filosofie chápána a traktována především jako etika, byť lze 

nalézt i menší studie o jeho antropologii, noetice nebo ontologii. O tom svědčí např. 

bibliografie magisterských, licenciátních a doktorských prací na téma Wojtylových studií, 

která je vydána v Lublinu v r. 1987.9 Z celkového počtu 43 prací jsou věnovány Wojtylově 

filosofické antropologii pouze tři. Zajímavý je také poměr počtu prací na jednotlivých 

fakultách. Zatímco na fakultě teologické je napsáno 33 prací (30 magisterských, jedna z nich 

se zabývá koncepcí osoby v díle Osoba a čin, a 3 práce licenciátní), tak na katedře filosofie je 

napsáno prací jen 7 (5 magisterských, jedna je věnována koncepci uskutečnění osoby  

ve filosofii Karola Wojtyly, a 2 práce doktorské), na katedře společenských věd je napsána 

pouze jedna magisterská práce, ta je navíc prací čistě životopisnou, na katedře 

humanistických věd vzniká také jen jedna magisterská práce, která se zabývá divadlem. Pak je 

zde ještě zastoupena katedra kanonického práva, na které jsou napsány práce tři.  

V následujících letech je situace obdobná. To samo o sobě svědčí o jistém opomíjení nebo 

nedostatečném docenění Wojtylova přínosu na poli antropologie. 

 Do roku 1987 v Polsku vychází celkem 69 odborných článků, které se zabývají 

pracemi Karola Wojtyly.10 Zde je situace lepší, Wojtylově antropologii je věnováno více 

méně 20 článků. Avšak je třeba říci, že 11 z nich jsou referáty z diskuse nad dílem Osoba  

                                                 
6 Sborník z tohoto sympozia vyšel brzy po jeho skončení. Srov. BUTTIGLIONE, Rocco (ed.), La filosofia di 

Karol Wojtyla, CSEO Biblioteca, Bologna 1983. 
7 Srov. sborník z konference: RICCI, Francesco (ed.), Karol Wojtyla e il pensiero europeo contemporaneo, 

CSEO Biblioteca, Bologna 1984. 
8 STYCZEŃ, Tadeusz (ed.), Czlowiek w poszukiwaniu Zgubionej tozsamości. "Gdzie jesteś Adamie?", Lublin 

1987. 
9 FILIPIAK, Maria – SZOSTEK, Andrzej, Obecnść, Lublin 1987, s. 77-80. 
10 Srov. Tamtéž, s. 73-76. 
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a čin z roku 1970. Následující období do současnosti nemůžeme přesně vyčíslit, ale z toho, co 

se nám dostalo do rukou, můžeme říci, že se situace nijak nezlepšuje, ba že dokonce poměrně 

přibývá prací, které se zabývají jeho etikou a teologií. 

 V českém prostředí se Wojtylově filosofii zatím nikdo obšírněji nevěnoval, čímž 

překvapivě vzniká volný prostor, který je současně i výzvou. Jediný článek, který jsme 

nalezli, je krátký článek Tomáše Tatranského Subjekt a transcendence. Základy filosofické 

antropologie Karola Wojtyly.11 Přičemž je signifikantní, že autor článku působí při Akademii 

věd v Polsku. 

 Toto volné místo bychom rádi zaplnili naší prací Člověk v raném díle Karola Wojtyly. 

Raným dílem je zde myšlena jeho publikační činnost do roku 1978, kdy je zvolen papežem.  

V jistém smyslu by bylo možné o rané tvorbě hovořit v souvislosti s jeho pracemi o Sv. Janu 

od Kříže a o etice Maxe Schelera, ale vzhledem k významu jeho pontifikátu jsme se zde 

rozhodli do raného díla zahrnout celou jeho tvorbu do roku 1978. 

 Podle našeho názoru je Wojtylovo myšlení na prvním místě antropologií a teprve poté 

je možné jej chápat jako etiku. Jeho antropologie etiku předchází a dokonce lze říci, že etika 

Karola Wojtyly v jistém smyslu antropologií stále zůstává. V naší práci se chceme zabývat 

právě Wojtylovou antropologií a pokusit se tak splatit dluh nebo alespoň podnítit zájem  

o Wojtylovo filosofické myšlení v českém prostředí. 

 Na prvním místě chceme ukázat, co nebo kdo stojí v centru zájmu Wojtylovy filosofie, 

jakou metodu zkoumání používá. Zajímá nás otázka, jaký má Wojtyla vztah k objektivní 

realitě a s ní související otázka poznatelnosti pravdy. Důležité pro nás bude porozumět,  

z jakého filosofického prostoru Wojtyla čerpá inspiraci a nakolik výchozí filosofické světy 

překračuje, obohacuje a promýšlí. 

 Vedle analýzy jeho vlastních filosofických prací, ve které se chceme soustředit 

především na jeho klíčové studie: Nauka o víře v díle sv. Jana od Kříže12, Zhodnocení 

možností vytvoření křesťanské etiky na základech systému Maxe Schelera13, Láska  

a odpovědnost, Osoba a čin14, Osoba: Subjekt a společenství15, Člověk na poli 

odpovědnosti16, Problém formování kultury prostřednictvím praxe člověka17, Participace 

                                                 
11 TATRANSKÝ, Tomáš, Subjekt a transcendence. Základy filosofické antropologie Karola Wojtyly, in: 

Teologické texty 3/2007, Praha 2007. 
12 WOJTYLA, Karol, La dottrina della fede in San Giovanni della Croce, Bompiani, Milano 2003. 
13 WOJTYLA, Karol, Valutazioni sulla possibilitá di costruire l´etica cristiana sulle basi del sistema  

di Max Scheler, in: WOJTYLA, Karol, Metafysica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi, 

Milano 2005. 
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nebo odcizení18, přihlédneme i k ostatním Wojtylovým studiím a článkům a nechceme 

opomenout ani sekundární literaturu, která se některými aspekty této tématiky zaobírala před 

námi. 

 Chceme se také zabývat poezií a dramaty Karola Wojtyly, respektive zhodnotit, 

nakolik se v jeho literárním díle projevuje antropologický směr jeho uvažování. Soustředíme 

se především na vrchol jeho básnické tvorby, na dramatickou trilogii Bratr našeho Boha19,  

Před zlatnictvím20, Proměny otcovství21, ke které ještě přiřadíme hru Úvahy o otcovství22 a na 

básnické sbírky Píseň o skrytém Bohu23, Kamenolom24 a Podoby Kyrenejského25. 

 Vzhledem k tomu, že nás zajímá především Wojtylova antropologie, nás bude zajímat 

zejména otázka, kým je pro Wojtylu člověk a jakou koncepci člověka Wojtyla vytváří, 

popřípadě čím je tato koncepce charakteristická, jaké jsou její akcenty, nakolik je možné 

hovořit o její universalitě. Zajímat nás bude také vztah člověka k druhým lidem  

a interpersonální i sociální rovina tohoto vztahu v díle Karola Wojtyly. 

 Pozornost také budeme věnovat otázce, jakým způsobem Wojtyla do své koncepce 

člověka zahrnul lidskou materialitu, tělesnost a sexualitu a co určuje vnitřní integritu člověka. 

Chceme se také věnovat otázce formování lidské kultury. Co vlastně ve Wojtylově pojetí 

kultura je, co je její nejzásadnější hodnotou? Čím je tato utvářena, jaké jsou rozhodující 

faktory, které ji formují?  

 Na závěr se zaměříme na určité humanistické proudy své doby, se kterými se Wojtyla 

ve svém díle konfrontuje a na některé autory (Marx, Bloch, Freud, Fromm, Sartre), na které 

                                                                                                                                                         
14 WOJTYLA, Karol, Persona e atto, Milano 2001. 
15 WOJTYLA, Karol, Osoba: Podmiot i wspólnota, Roczniki Filozoficzne 24/1976, z. 2, Lublin. 
16 WOJTYLA, Karol, L´uomo nel campo della responsabilitá, Milano 2002. 
17 WOJTYLA, Karol, Problem konstytuowania sie kultury poprzez ludzka praxis, Roczniki Filosoficzne, 1979,  

t. 27, z. 1, Lublin. 
18 WOJTYLA, Karol, Participazione o Alienazione?, in: WOJTYLA, Metafysica... . 
19 WOJTYLA, Karol, Fratello del nostro Dio, in: WOJTYLA, Karol, Tutte le opere letterarie. Poesie, Drammi  

e Scritti sul teatro, Bompiani, Milano 2005. 
20 WOJTYLA, Karol, La Bottega dell´orefice, in: Tamtéž. 
21 WOJTYLA, Karol, Raggi di paternitá, in: Tamtéž. 
22 WOJTYLA, Karol, Considerazioni sulla paternitá, in: Tamtéž. 
23 WOJTYLA, Karol, Canto del Dio nascosto, in: Tamtéž. 
24 WOJTYLA, Karol, La cava di pietra, in: Tamtéž. 
25 WOJTYLA, Karol, Profili di Cireneo, in: Tamtéž. 
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přímo, nebo nepřímo reaguje. Zajímá nás především způsob a argumentace, kterou Wojtyla 

používá, vzájemné příbuznosti a odlišnosti, pokud jde o pojetí člověka. 

 Nevyhneme se ani historickým a osobním souvislostem, které mohou pro směr 

Wojtylova myšlení hrát nějakou roli. Jaké okolnosti, dobové vlivy, myšlenkové proudy 

mohou hrát svou roli při formování Wojtylova myšlenkového světa? Vzhledem k tomu, že se 

jedná o filosofické dílo katolického intelektuála, kněze, biskupa, později kardinála, který se 

stal papežem, neopomineme ani otázky víry a náboženství. 

 Jedním ze záměrů práce je také překonání přesvědčení, že Karol Wojtyla je nám znám, 

a že zásadní přínos jeho myšlení je dostatečně zhodnocen. Jsme si vědomi našich omezených 

možností, a to především intelektuálních, tedy i toho, že při vší snaze naše práce nemůže být 

prací zcela vyčerpávající. 

 Ve vlastním textu uvádíme vždy vydání, které jsme při práci používali, použité citace 

necitujeme v originálu, ale ve vlastním překladu. V závěrečném seznamu použité literatury 

pak v závorce uvádíme první vydání jednotlivých děl.  

 

 

  

                Stav dosavadního bádání na téma koncepce 

               člověka v raném díle Karola Wojtyly 

 

 Vzhledem k tomu, že díky zvolení Karola Wojtyly papežem existuje nepřeberné 

množství různých článků i monografií, které se zabývají jeho životem i myšlením, vybíráme 

pouze ty, které se bezprostředně vztahují k jeho pojetí člověka. Způsob řazení jednotlivých 

textů volíme chronologicky, ale v případě přímé souvislosti nebo tématické příbuznosti 

chronologické řazení opouštíme a upozorníme na případné vazby. Vybíráme jen nejdůležitější 

studie a články, které podle našeho názoru přinášejí zásadní pohledy na jednotlivé aspekty 

Wojtylovy antropologie nebo projevují výraznou osobitost, byť s názorem autora nemusíme 

vždy souhlasit. 

 Důležitým zdrojem bibliografie titulů zabývajících se filosofickým myšlením Karola 

Wojtyly nám poskytuje apendix v knize Rocca Buttiglione, Il Pensiero dell´ uomo che 

divenne Giovanni Paolo II.26, který nese název Quindici anni di studi sul pensiero di Karol 

                                                 
26 BUTTIGLIONE, Rocco, Il pensiero dell´uomo che divenne Giovanni Paolo II, Milano 1998. 
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Wojtyla, autorkou je Paola Guietti y Francesca Murphy. Podobně užitečný apendix obsahuje 

práce Kennetha L. Schmitze, W sercu ludzkiego dramatu. Antropologia filozoficzna Karola 

Wojtyly27, autorem tohoto apendixu, který nese název Sources for the Study of Karols´ 

Wojtylas´ Thougs je John M. Grondelski. Polským bibliografickým pramenem je kniha 

Wiktora Gramatowského a Zofie Wilińské Karol Wojtyla negli scritti. Bibliografia.28 

 Prvním ucelenějším pokusem o reflexi Wojtylovy filosofie je diskuse nad dílem 

Osoba a čin, která se uskutečňuje 16.-17. prosince 1970 na Katolické Univerzitě v Lublinu. 

Jednotlivé příspěvky vycházejí později tiskem. Předností jednotlivých příspěvků je jejich 

monotematická pestrost, nedostatkem naproti tomu je, že víceméně představují Karola 

Wojtylu jako filosofa jediné knihy. 

 Albert Mieczyslaw Krapiec ve svém příspěvku Ksiaźka kardinala Karola Wojtyly 

monografia osoby jako podmiotu moralności29 hájí tvrzení, že Wojtylova práce je prací 

svrchovaně antropologickou. Navrhuje termín etická antropologie.30 Současně ale ukazuje,  

že ve své studii Wojtyla "akcentuje existenciální moment"31. Jerzy Kalinowski v článku 

Metafyzika i fenomenologia osoby ludzkiej. Pytania wywolane przez "Osobe i czyn"32 poprvé 

oceňuje Wojtylovu metodu dialogu, současně ale Wojtylovi vytýká, že podle něj nikomu není 

třeba odůvodňovat skutečnost, že člověk je osoba.33 Domníváme se, že v tomto ohledu jde  

o nedorozumění. Wojtyla tvrdí, že člověk nemůže být jinak než jako osoba, ale to neznamená, 

že tuto skutečnost není třeba rozumově reflektovat. 

 V příspěvku Stanislawa Kamińského Jak filozofować o czlowieku?34 je kladen důraz 

na metodu redukce při výkladu fenoménů, které se člověku jeví ve zkušenosti. V článku 

                                                 
27 SCHMITZ, Kenneth L., W sercu ludzkiego dramatu. Antropologia filozoficzna Karola Wojtyly, Krakow 1997. 
28 GRAMATOWSKI, Wiktor – WILIŃSKA, Zofia, Karol Wojtyla negli scritti. Bibliografia, Libreria Editrice 

Vaticana, Cittá del Vaticano 1980 
29 KRAPIEC, Albert Mieczyslaw, Ksiaźka kardinala Karola Wojtyly monografia osoby jako podmiotu 

moralności, in: Aa. Vv., Dyskusja nad dzielem Kardynala Karola Wojtyly "Osoba a czyn", in: Analecta 

Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974. 
30 Tamtéž, s. 58. 
31 Tamtéž, s. 61. 
32 KALINOWSKI, Jerzy, Metafyzika i fenomenologia osoby ldzkiej. Pytania wywolane przez "Osobe i czyn", 

in: Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974. 
33 Srov. Tamtéž, s. 68. 
34 KAMIŃSKI, Stanislaw, Jak filozofować o czlowieku?, in: Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974. 
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Kazimierza Klosaka Teoria doświadczenia czlowieka w ujeciu Kardynala Karola Wojtyly35 se 

autor zabývá Wojtylovou teorií zkušenosti, v ní spatřuje Wojtylův filosofický realismus.36 

Filosof Józef Tischner se v článku Metodologiczna strona dziela "Osoba i czyn"37 zabývá 

syntézou tomismu a fenomenologie, centrum této syntézy vidí soustředěno kolem teorie 

potence a aktu. V knize mu chybí pečlivější rozvedení časového rozměru bytí člověka.38 

Marian Jaworski se ve svém článku Koncepcja antropologii filozoficznej w ujeciu kardynala 

Karola Wojtyly39 zabývá Wojtylovou filosofickou antropologií, která je podle něj vystavěna 

na filosofii bytí. S tímto názorem se nemůžeme ztotožnit. 

 V příspěvku Tadeusze Styczně Metoda antropologii filozoficznej w "Osobie i czynie" 

Kardynala Karola Wojtyly40 poukazuje autor na to, že se Wojtyla svou metodologií snaží 

přiblížit subjektivní rovině bytí a současně se snaží vyhnout subjektivismu.41 Antropologií 

Karola Wojtyly se zabývá ve svém vstupu Antropologia w ujeciu kardinala Karola Wojtyly 

také Roman Forycki42. Ten poukazuje na skutečnost, že Wojtylova filosofie nemá žádný 

výrazný prototyp, na který by navazovala, je svébytnou novou cestou.43 Často citovaným 

článkem je příspěvek Mieczyslawa Gogacze Hermeneutika Osoby i czynu.44 Autor se zde 

velmi pěkně zabývá Wojtylovou terminologií a poukazuje na to, že Wojtyla posouvá chápání 

některých klasických termínů. 

                                                 
35 KLÓSAK, Kazimierz, Teoria doświadczenia czlowieka w ujeciu Kardynala Karola Wojtyly, in: Analecta 

Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974. 
36 Srov. Tamtéž, s. 83. 
37 TISCHNER, Josef, Metodologiczna strona dziela "Osoba i czyn", in: Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 

1973-1974.  
38 Srov. Tamtéž, s. 89. 
39 JAWORSKI, Marian, Koncepcja antropologii filozoficznej w ujeciu kardynala Karola Wojtyly, in: Analecta 

Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974. 
40 STYCZEŃ, Tadeusz, Metoda antropologii filozoficznej w "Osobie i czynie" Kardynala Karola Wojtyly, in: 

Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974. 
41 Srov. Tamtéž, s. 109. 
42 FORYCKI, Roman, Antropologia w ujeciu kardinala Karola Wojtyly, in: Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 

1973-1974. 
43 Srov. Tamtéž, s. 118. 
44 GOGACZ, Mieczyslaw, Hermeneutika Osoby i czynu, in: Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974. 
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 Hermeneutikou se zabývá ve svém příspěvku Hermeneutika czynu oraz nowy model 

świadomości45 také Stanislaw Grygiel. Grygiela zajímá otázka vědomí a sebevědomí v díle 

Osoba a čin. Antoni B. Stepień si v článku Fenomenologia tomizujaca w ksiaźce "Osoba  

i czyn"46 také všímá problematiky vědomí, všímá si zde blízkosti pojmu vědomí  

a sebevědomí, avšak současně si klade otázku, jak je to s vědomím u zvířat.47 Otázka vědomí 

člověka je tématem i dalšího příspěvku Andrzeje Póltawského Czlowiek a Świadomość48, ten 

Wojtylovo uvažování zařazuje do dějinného vývoje pokarteziánské filosofie.  

 Jerzy M. Galkowski se v článku Natura, Osoba, Wolność49 dostává na pole, na kterém 

se setkává antropologie a etika. Jestliže je osoba hlubší přirozeností člověka, jaký je přesně 

vztah mezi osobou a svobodou.50 Leszek Kuc se příspěvkem Uczestnictwo w clowieczenstwie 

"innych"?51 dostává k tématice poslední kapitoly Osoby a činu, když ukazuje, že Wojtyla 

používá pojem účastenství ve filosofickém slova smyslu.52 V závěru navrhuje, aby byla teorie 

účastenství rozpracována o nadpřirozené účastenství.53 Tadeusz Wojciechowski se ve svém 

příspěvku Jedność duchowo-cielesna czlowieka w ksiaźce "Osoba i czyn"54 věnuje 

psychosomatické jednotě člověka jako osoby.  

 Praktickou stránkou Wojtylovy studie se v příspěvku Praktyczne aspekty dociekań 

przedstawionych w dziele "Osoba i czyn" zabývá Zofia Józefa Zdybicka.55 Ta upozorňuje,  

že Wojtylova teorie účastenství se dotýká konkrétní jednoty, kterou lze aplikovat na lidstvo  

a v hlubším slova smyslu na církev. Naprosto ojedinělým příspěvkem je článek Wandy 

Póltawské Koncepcja samoposiadania – podstawa psychoterapii obiektywizujacej.56 Ten je 

                                                 
45 GRYGIEL, Stanislaw, Hermeneutika czynu oraz nowy model świadomości, in: Analecta Cracoviensia 5-6, 

Krakow 1973-1974. 
46 STEPIEŃ, Antoni B., Fenomenologia tomizujaca w ksiaźce "Osoba i czyn", in: Analecta Cracoviensia 5-6, 

Krakow 1973-1974. 
47 Srov. Tamtéž, s. 156. 
48 PÓLTAWSKY, Andrzej, Czlowiek a Świadomość, in: Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974. 
49 GALKOWSKI, Jerzy M., Natura, Osoba, Wolność, in: Analecta Cracoviensia 5-6, Wydawnictwo naukowe 

PAT, Krakow 1973-1974. 
50 Srov. Tamtéž, s. 181. 
51 KUC, Leszek, Uczestnictwo w clowieczenstwie "innych"?, in: Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974. 
52 Srov. Tamtéž, s. 183. 
53 Tamtéž, s. 189. 
54 WOJCIECHOWSKI, Tadeusz, Jedność duchowo-cielesna czlowieka w ksiaźce "Osoba i czyn", in: Analecta 

Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974. 
55 ZDYBICKA, Zofia Józefa, Praktyczne aspekty dociekań przedstawionych w dziele "Osoba i czyn", in: 

Analecta Cracoviensia 5-6, Wydawnictwo naukowe PAT, Krakow 1973-1974. 
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zajímavý v tom, že odráží konkrétní praktické psychoterapeutické zkušenosti lékaře, který 

svou terapii vybudoval na základě koncepce osoby v díle Osoba a čin. Jedná se o naprosto 

novou teorii práce s podvědomím, s neurózou a jinými projevy poruch osobnosti. 

 V roce 1978 vychází doktorská práce Jana Piatka Persona ed amore nel pensiero 

filosofico di Karol Wojtyla.57 Piatek rozebírá Wojtylův pohled na člověka (soustřeďuje se 

především na studie Láska a odpovědnost a Osoba a čin) ve světle tzv. personalistické normy, 

kterou chápe jako přikázání lásky. Také vychází článek Tadeusze Styczně Karol Wojtyla: 

Filozof spraw ludzkich.58 Zde sice Styczeń hodnotí Wojtylovu dvacetipětiletou činnost na poli 

etiky, ale současně dodává, že se jedná o svébytnou antropologii.59  

 V roce 1979 vychází článek Czeslawa Bartnika Perzonalizm teologiczny wedlug 

kardynala Karola Wojtyly.60 V něm se autor snaží zhodnotit Wojtylovo myšlení jako 

teologickou koncepci. Podle našeho názoru částečně přehlíží jeho filosofickou svébytnost. 

Také vychází článek Andrzeje Rodzińského Zrozumieć siebie do konca61, ve kterém se autor 

zaměřuje na skutečnost sebeporozumění a sebepoznání, které je člověku možné jen jako 

osobě. Pojetím člověka jako osobní suppositum ve Wojtylově filosofii se zabývá článek 

Alberta Mieczyslawa Krapiece Czlowiek-suverenny byt osobowy- w ujeciu K. Wojtyly.62  

A Jerzy W. Galkowski v článku Samostanowienie osoby w ujeciu kardynala Karola Wojtyly63 

zkoumá autonomii člověka v díle K. Wojtyly. V tomtéž roce Tadeusz Styczeń, nejbližší 

Wojtylův spolupracovník a nástupce na katedře etiky v Lublinu, publikuje článek Kardynal 

Wojtyla-filozof moralista64, ve kterém si podle našeho názoru až příliš přivlastňuje Wojtylu 

                                                                                                                                                         
56 PÓLTAWSKA, Wanda, Koncepcja samoposiadania – podstawa psychoterapii obiektywizujacej, in: Analecta 

Cracoviensia 5-6, Wydawnictwo naukowe PAT, Krakow 1973-1974. 
57 PIATEK, Jan, Persona ed amore nel pensiero filosofico di Karol Wojtyla, Logos, Roma 1978. 
58 STYCZEŃ, Tadeusz, Karol Wojtyla: Filozof spraw ludzkich, in: Summarium 7, Lublin 1978. 
59 Tamtéž, s. 22. 
60 BARTNIK, Czeslaw, Perzonalizm teologiczny wedlug kardynala Karola Wojtyly, in: Zeszyty Naukowe KUL 

22/1979, Lublin. 
61 RODZIŃSKI, Andrzej, Zrozumieć siebie do konca, in: Zeszyty Naukowe KUL 22/1979, Lublin. 
62 KRAPIEC, Albert Mieczyslaw, Czlowiek-suverenny byt osobowy- w ujeciu K. Wojtyly, in: Zeszyty Naukowe 

KUL 22/1979, Lublin. 
63 GALKOWSKI, Jerzy M., Samostanowienie osoby w ujeciu kardynala Karola Wojtyly, in: Zeszyty Naukowe 

KUL 22/1979, Lublin. 
64 STYCZEŃ, Tadeusz, Kardynal Wojtyla-filozof moralista, in: Roczniki Filozoficzne 27/1979, z. 2, 

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin. 
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pro obor etiky. Wojtylově práci o víře u sv. Jana od Kříže se věnuje práce Alvara Huergy, 

Commentador de San Juan de la Cruz.65 Současně vychází článek Alvara Lobata, La persona 

en el pensamiento de K. Wojtyla66 a článek Andrzeje Póltawkého Agire e coscienza secondo 

K. Wojtyla,67 který se zabývá vztahem mezi vědomím a činem. Výrazně humanistické 

tendence Wojtylova myšlení uznává článek Giovanni Propatiho L'affermazione dei valori 

umani negli studi di K. Wojtyla.68 

 Ještě v roce 1979 vychází anglický překlad Wojtylovy knihy Osoba a čin.69 Toto 

vydání je zajímavé tím, že jej připravila a přeložila Wojtylova žačka Anna-Maria Tymiecka. 

Mnozí jí však vytýkají, že jde spíše o výklad a interpretaci, než o překlad. Důležité ale je,  

že Wojtyla dává k vydání překladu souhlas poté, co jej důkladně prohlíží a napíše pro toto 

vydání novou doplňující předmluvu.  

 V roce 1980 vychází celá řada významných článků. Mezi nimi je velmi zajímavé 

docenění Wojtylovy filosofické poctivosti a věrohodnosti od filosofa Emmanuela Levinase  

v článku La filosofia di Karol Wojtyla.70 Vincenzo Romano vydává monografii L' umanesimo 

di Karol Wojtyla,71 ve které však podle našeho názoru na 128 stranách jen letmo představí 

Wojtylovy knihy a nedotkne se souvislostí se sekulárními humanismy. Jean Tanarda vydává 

článek Karol Wojtyla filosofo.72 V Polsku vydává studii Feliks W. Bednarski Wzbogacenie 

metafyziki tomistycznej w rozprawach kardinala Karola Wojtyly.73 Wojtylu sice vidí na cestě, 

která pozvolna do tomismu vpouští nové teorie a pojmy, ale stále jej ještě vidí jako tomistu. 

Edward Kaczyński vydává studii Prawda o dobru v koncepcji moralnośći kardynala Karola 

Wojtyly74, zde ukazuje, že pravda o dobru je podle Wojtyly naprosto zásadní a konstitutivní 

otázkou pro morálku. Jerzy W. Galkowski se v článku Osoba a wspolnota. Skiz  

                                                 
65 HUERGA, Alvaro, Karol Wojtyla, Commentador de San Juan de la Cruz, in: Angelicum 56/1979, Roma. 
66 LOBATO, Alvaro, La persona en el pensamiento de K. Wojtyla, in: Angelicum 56/1979, Roma. 
67 PÓLTAWSKY, Andrzej, Agire e coscienza secondo K. Wojtyla, Rassegna teologica, Roma 1979. 
68 PROPATI, Giovanni, L'affermazione dei valori umani negli studi di K. Wojtyla, Rassegna teologica, Roma 

1979. 
69 WOJTYLA, Karol, The Acting Person, Boston-London 1979. 
70 LEVINAS, Emmanuel, La filosofia di Karol Wojtyla, in: Vita e Pensiero 4/1980, Milano. 
71 ROMANO, Vincenzo, L' umanesimo di Karol Wojtyla, Bari 1980. 
72 TANARDA, Jean, Karol Wojtyla filosofo, in: Sistematica. Rivista di Filosofia 49/1980, Roma. 
73 BEDNARSKI, Feliks W., Wzbogacenie metafyziki tomistycznej w rozprawach kardinala Karola Wojtyly, in: 

Roczniki Filozoficzne 28/1980, z. 2, Lublin. 
74 KACZYŃSKI, Edward, Prawda o dobru v koncepcji moralnośći kardynala Karola Wojtyly, in: Roczniki 

Filozoficzne 28/1980, z. 2, Lublin. 
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o antropologii Karola Wojtyly75 volně pouští do nárysu Wojtylovy personalistické 

antropologie. 

 Dalším rozvinutím Wojtylovy teorie seberealizace na poli psychoterapie je článek 

Kazimirze Dziekana Teoria psychoterapii a koncepcja świadomośći Karola Wojtyly.76 

Otázkou vnitřní integrity člověka se zabývá článek Wojciecha Starnawského Doświadczienie 

"ja" wedlug Karola Wojtyly.77  

 V roce 1980 také vychází sborník z konference Czlowiek w świetle sumienia.  

W kontekście filozoficzno-teologicznej twórczości Karola Wojtyly, která se konala 6. prosince 

1979.78 Tento sborník se ve všech příspěvcích staví na pozice etické, ale současně se 

příspěvky často dotýkají jednotné antropologické koncepce Karola Wojtyly. 

 V roce 1981 vychází článek Jerzy W. Galkowského Pozycja filozoficzna kardinala 

Karola Wojtyly79, ve kterém autor tvrdí, že tomismus je Wojtylovi základem s vztažným 

bodem, zatímco fenomenologie je mu nástrojem a prostředkem poznání.80 

 V roce 1982 vychází malá srovnávací studie etiky a antropologie Wojtyly a Maritaina 

od Massima Serretti Etica e antropologia filosofica. Considerazioni su Maritain e Wojtyla.81  

Z textu vyznívá, že Maritain vychází z pozice věřícího člověka, Wojtyla vychází  

z obecné zkušenosti každého člověka. V přísné filosofické argumentaci by tak Maritain  

na poli etiky a antropologie neobstál, zatímco Wojtyla ano.82 Autor je přesvědčený, že 

Wojtylovy reflexe o identitě člověka mají značný význam pro křesťanskou etiku.83 

                                                 
75 GALKOWSKI, Jerzy W., Osoba a wspolnota. Skiz o antropologii Karola Wojtyly, in: Roczniki Filozoficzne 

KUL 8/1980, Lublin. 
76 DZIEKAN, Kazimirz, Teoria psychoterapii a koncepcja świadomośći Karola Wojtyly, in: Filozofia. 

Czasopizmo Kola Filozoficznego Studentów KUL, Lublin 1980. 
77 STARNAWSKI, Wojciech, Doświadczienie "ja" wedlug Karola Wojtyly, in: Filozofia. Czasopizmo Kola 

Filozoficznego Studentów KUL, Lublin 1980. 
78 GALKOWSKI, Jerzy W. (ed.), Czlowiek w świetle sumienia. W kontekście filozoficzno-teologicznej 

twórczości Karola Wojtyly, in: Roczniki Filozoficzne KUL 28/1980, Lublin. 
79 GALKOWSKI, Jerzy W., Pozycja filozoficzna kardinala Karola Wojtyly, in: Roczniki Filozoficzne KUL 

29/1981, z. 2, Lublin. 
80 Srov. Tamtéž, s. 87.  
81 SERRETTI, Massimo, Etica e antropologia filosofica. Considerazioni su Maritain e Wojtyla, in: Sapienza 

38/1982, Napoli. 
82 Srov. Tamtéž, s. 20nn. 
83 Srov. Tamtéž, s. 28. 
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 V roce 1982 vychází také nejobsáhlejší a nejzajímavější studie reflektující Wojtylovo 

myšlení od italského filosofa Rocca Buttiglione Il pensiero di Karol Wojtyla84, která je 

později rozšířena, doplněna a vydána pod názvem Il pensiero dell´uomo che divenne Giovanni 

Paolo II.85 Těžiště práce je zaměřeno na díla Láska a odpovědnost a Osoba a čin. Wojtylovo 

dílo chápe jako vyjádření koncilního ducha ve filosofii, na souvislosti s koncilními texty často 

upozorňuje. Wojtylův personalismus koresponduje s personalismem koncilních textů. Celá 

Buttiglioneho studie je však pojata jako vlastní Buttiglionovo filosofické pojednání nebo 

vlastní Buttiglionova filosofická koncepce, kterou na Wojtylově díle staví. 

 V roce 1983 vychází článek Jerzy W. Galkowského O podmiotowym charakterze 

wspólnoty w ujeciu kardinala Karola Wojtyly.86 Zde se autor článku snaží ukázat, jakým 

způsobem Wojtyla svou teorii společenství chrání před nebezpečím kolektivismu. Také 

vychází článek Mariana Jaworského Doswiadczenie religijne w ujeciu fenomenologicznym,87 

autor se zabývá Wojtylovou aplikací fenomenologické metody na zkušenost víry. V Lublinu 

pak vychází diplomová práce Andrzeje Jaskulského Spelnienie sie osoby w czynie wedlug 

Karola Wojtyly.88 

 V tomto roce vycházejí také dva zajímavé sborníky z konferencí, které se zabývají 

Wojtylovou filosofií. První z nich je záznamem příspěvků na konferenci v Bologni  

pod názvem Karol Wojtyla, filosofo, teologo, poeta. Il Colloquio Internazionale del pensiero 

cristiano.89 Druhý zahrnuje příspěvky z konference v Urbinu a nese název Trascendenza, 

integrazione, partecipazione. Karol Wojtyla: Una filosofia dell´uomo di fronte alla 

modernitá.90 Oba sborníky se snaží ukázat skutečnost, na kterou Wojtyla poukázal,  

že odpovědí na současnou duchovní krizi Evropy je transcendence osoby. 

 V roce 1984 vychází studie Massima Serreti Conoszenza di sé e trascendenza.91 

Serreti vidí Wojtylu jako pokračovatele fenomenologie, který ji obohacuje o metafyzický 

                                                 
84 BUTTIGLIONE, Rocco, Il pensiero di Karol Wojtyla, Jaca Book, Milano 1982. 
85 BUTTIGLIONE, Rocco, Il pensiero dell´uomo che divenne Giovanni Paolo II, Milano 1998. 
86 GALKOWSKI, Jerzy W., O podmiotowym charakterze wspólnoty w ujeciu kardinala Karola Wojtyly, in: 

Zeszyty Naukowe KUL 22/1979, Lublin. 
87 JAWORSKI, Marian, Doswiadczenie religijne w ujeciu fenomenologicznym, in: W kierunku religijności, red. 

B. Bejze, Warszawa 1983. 
88 JASKULSKI, Andrzej, Spelnienie sie osoby w czynie wedlug Karola Wojtyly, Lublin 1983, Diplomová práce 

na Teologické fakultě Univerzity v Lublinu na katedře teologie. Vedoucí diplomové práce Czeslaw Bartnik. 
89 Srov. BUTTIGLIONE, La filosofia.... 
90 Srov. RICCI, Karol.... 
91 SERRETTI, Massimo, Conoscenza di sé e trascendenza, Edizioni CSEO, Bologna 1984. 
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rozměr. V Lublinu vychází diplomová práce Agnieszky Frydrycké-Sasin Pojecie spelnienia 

sie osoby w filozofii Karola Wojtyly.92  

 V roce 1985 se na Katolické Univerzitě v Lublinu uskutečňuje konference zabývající 

se identitou moderního člověka pod názvem Czlowiek w poszukiwaniu Zgubionej tozsamości. 

Mnoho příspěvků je věnováno antropologické koncepci Karola Wojtyly. Sborník příspěvků  

z této konference o tom jasně svědčí.93 Většina příspěvků se zabývá ohrožením lidské identity 

moderního člověka individualismem a konzumní kolektivitou. V tomto roce vychází na 

Univerzitě v Lublinu také diplomová práce Bogdana Lacha Kardynala Karola Wojtyly 

koncepcja osoby ludzkiej w pracy Osoba a czyn.94 

 V roce 1989 vychází v Římě doktorská práce Tadeusze Rostworowského 

Il Problema Gnoseologico nell´Opera "Persona e Atto" di Karol Wojtyla.95 Autor se zabývá 

Wojtylovým přechodem z fenomenologie k ontologii. Vlastním polem tohoto přechodu je 

úzký vztah mezi činností a morálkou.96 V tomto roce také vychází filosofická studie Jozefa 

Seiferta Essere e Persona, verso una fondazione fenomenologica di una metafisica classica 

e personalistica97, která se snaží o vlastní personalistickou metafyziku nebo  

o fenomenologické založení klasické a personalistické metafyziky. Autor ve svém rozsáhlém 

díle evidentně vychází z Wojtylovy filosofie. 

 V roce 1991 vychází článek Jana Galarowicze Czlowieczeństwo a moralność  

w filozofii Karola Wojtyly.98 Autor se zde dotýká přímé souvislosti etiky a antropologie v díle 

Karola Wojtyly. 

                                                 
92 FRYDRYCKA-SASIN, Agnieszka, Pojecie spelnienia sie osoby w filozofii Karola Wojtyly, Lublin 1984, 

Diplomová práce na Teologické fakultě Univerzity v Lublinu na katedře křesťanské filozofie. Vedoucí 

diplomové práce Jerzy W. Galkowski. 
93 STYCZEŃ, Tadeusz (ed.), Czlowiek w poszukiwaniu Zagubionej tozsamości. "Gdzie jesteś Adamie?", RW 

KUL, Lublin 1987. 
94 LACH, Bogdan, Kardynala Karola Wojtyly koncepcja osoby ludzkiej w pracy Osoba a czyn, Lublin 1985, 

Diplomová práce na Teologické fakultě Univerzity v Lublinu na katedře teologie. Vedoucí diplomové práce 

Stanislaw Kowalczyk. 
95 ROSTWOROWSKI, Tadeusz, Il Problema Gnoseologico nell´Opera "Persona e Atto" di Karol Wojtyla, 

Roma 1989. 
96 Srov. Tamtéž, s. 55-57. 
97 SEIFERT, Josef, Essere e Persona, verso una fondazione fenomenologica di una metafisica classica  

e personalistica, Vita e pensiero, Milano 1989. 
98 GALAROWICZ, Jan, Czlowieczeństwo a moralność w filozofii Karola Wojtyly, in: Logos i Ethos 1/1991, 

Krakow. 
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 V roce 1993 vychází zajímavá ekleziologická studie Andrzeje Wójtowicze Osoba  

i transcendencja Karola Wojtyly, antropologia wiary i Kosciola,99 její autor navrhuje nové 

promyšlení ekleziologie a náboženství na základě antropologické personalistické koncepce 

Karola Wojtyly. Wójtowic v tom vidí naději pro současnou kulturní krizi západní 

společnosti.100 Toho roku vychází také studie Kennetha L. Schmitze W sercu ludzkiego 

dramatu. Antropologia filozoficzna Karola Wojtyly.101 Autor své dílo pojímá jako filosofickou 

biografii Karola Wojtyly. Podle našeho názoru se věnuje biografii zbytečně obšírně, ta totiž 

tvoří převážnou většinu knihy. 

 Jan Galarowicz vydává v roce 1996 monografickou studii Imie wlasne czlowieka102,  

ve které se snaží postihnout důstojnost člověka jako osoby na základě filosofie Karola 

Wojtyly. U tohoto tématu zůstává i v dalších svých studiích Czlowiek jest osoba, Podstawy 

antropologii filozoficznej Karola Wojtyły103 a Blask godności.104 V roce 1996 vychází také 

doktorská práce Rafala Kazimierze Wilka Osobowy charakter relacji miedzyludzkich wedlug 

Karola Wojtyly.105 Wilk se zabývá především strukturou osoby u Karola Wojtyly, která je 

současně strukturou vztahovou. 

 V roce 1999 vychází studie Stanislawa Chrobaka Koncepcja Wychowania 

personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyly.106 Ta se zabývá praktickou aplikací 

Wojtylovy teorie osoby. Podobnou studií je i práce Katarzyny Wrońské Osoba i wychowanie, 

Wokół personalistycznej teorii wychowania Karola Wojtyły - Jana Pawła II.107 V tomto roce 

ještě vychází práce polského dominikána Jaroslawa Kupczaka W strone wolnośći. Skize  

                                                 
99 WÓJTOWITZ, Andrzej, Osoba i transcendencja Karola Wojtyly, antropologia wiary i Kosciola, Wroclaw 

1993. 
100 Srov. Tamtéž, s. 210. 
101 SCHMITZ, Kenneth L., W sercu ludzkiego dramatu. Antropologia filozoficzna Karola Wojtyly, W. Büchner, 

Krakow 1997. 
102 GALAROWICZ, Jan, Imie wlasne czlowieka, Krakow 1996. 
103 GALAROWICZ, Jan, Czlowiek jest osoba, Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kety 2004. 
104 GALAROWICZ, Jan, Blask godności, Kety 2005. 
105 WILK, Rafal Kazimierz, Osobowy charakter relacji miedzyludzkich wedlug Karola Wojtyly,  OSPPE, 

Czestochowa-Jasna Góra 1996, Doktorská práce na PAT na katedře filosofie. Vedoucí doktorské práce Roman 

Roźdźeński. 
106 CHROBAK, Stanislaw, Koncepcja Wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyly, Warszawa 

1999. 
107 WROŃSKA, Katarzyna, Osoba i wychowanie, Wokół personalistycznej teorii wychowania Karola Wojtyły - 

Jana Pawła II, Wydawnictwo Unywersitetu Jagiellońskiego, Krakow 2000. 
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o antropologii Karola Wojtyly 108, kterou napsal v USA. Kupczak se však ve své práci snaží 

dokázat, že Wojtylova filosofie je filosofií tomistickou. 

 V roce 2000 vychází studie o Wojtylově etice Etyka spoleczna Karola Wojtyly109 

Kazimierze Kolodziejczyka. V ní se autor snaží traktovat jednotlivá etická témata, jako např. 

spravedlnost, svědomí, ale také práci ve světle Wojtylova antropologického personalismu. 

 V roce 2001 vychází rozsáhlejší studie Tadeusze Styczně Rozum i wiara wobec 

pytania: Kim jestem?110 Také tato studie je na prvním místě studií etickou, avšak důsledně 

vycházející z Wojtylovy koncepce transcendence osoby. V tomto roce také vychází nové 

italské vydání Osoby a činu, ve kterém má úvodní studii italský filosof Giovanni Reale.111 

 V roce 2004 vychází studie Jaroslawa Kupczaka Idea solidarności w myśli Karola 

Wojtyly 112, ve které se autor snaží spojit téma solidarity s tématem spravedlnosti v rámci 

Wojtylovy koncepce participace. Andrzej Póltawski vydává článek Filozofia Karola Wojtyly 

a fenomenologia113, filosofii Karola Wojtyly chápe jako fenomenologii morálky.114 Také se 

objevuje studie Tadeusze Styczně, Normatywna moc prawdy czyli być soba to przekraczać 

siebie. W nawiazaniu do Karola Wojtyly etyki jako antropologii normatywnej 115, v ní autor 

dále rozebírá transcendenci osoby v činu jako podmínku možnosti být sám sebou.  

Jaroslaw Merecki se ve své studii Źrodla filosofii Karola Wojtyly 116 zabývá vztahem 

zkušenosti člověka a svědomí. Normativita pravdy není člověku dána zvnějšku, ale zevnitř, je 

uložena ve zkušenosti a poznatelná je díky svědomí.117 Dále vychází studie Wojciecha 

Chudého Milość a osoby kochajace 118, v ní poukazuje na volní aspekt lásky jako realizaci 

aristotelské teorie o potenci a aktu.119 Dalším článkem z roku 2004 je studie Andrzeje 

                                                 
108 KUPCZAK, Jaroslaw, W strone wolnośći. Skize o antropologii Karola Wojtyly, Paryź-Krakow 1999. 
109 KOLODZIEJCZYK, Kazimierz, Etyka spoleczna Karola Wojtyly, Toruń 2000. 
110 STYCZEŃ, Tadeusz, Rozum i wiara wobec pytania: Kim jestem?, Lublin 2001. 
111 REALE, Giovanni, Fondamenti e concetti-base di <Persona e atto> di Karol Wojtyla, in: WOJTYLA, 

Persona..., Milano 2001. 
112 KUPCZAK, Jaroslaw, Idea solidarności w myśli Karola Wojtyly, in: Ethos 67-68/2004, Poznań. 
113 PÓLTAWSKY, Andrzej, Filozofia Karola Wojtyly a fenomenologia, in: Ethos 67-68/2004, Poznań. 
114 Srov. Tamtéž, s. 101. 
115 STYCZEŃ, Tadeusz, Normatywna moc prawdy czyli być soba to przekraczać siebie. W nawiazaniu do 

Karola Wojtyly etyki jako antropologii normatywnej, in: Ethos 76/2006, Poznań. 
116 MERECKI, Jaroslaw, Źrodla filosofii Karola Wojtyly, in: Ethos 76/2006, Poznań. 
117 Srov. Tamtéž, s. 92. 
118 CHUDY, Wojciech, Milość a osoby kochajace, in: Ethos 76/2006, Poznań. 
119 Srov. Tamtéž, s. 128. 
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Szosteka Wolność w sluźbie Milości w ujeciu Karola Wojtyly – Jana Pawla II.120 Autor se 

zabývá spojením svobody, účastenství s tématem odcizení. Skutečná svoboda vede  

k participaci.121 

 V roce 2004 vydává Marek Jedraszewski větší studii Wybrać wieksze wolność. Karol 

Wojtyla o czlowieku.122 Zde se zabývá vztahem svobody k autenticitě lidské existence.  

V tomto roce také vychází Antropología cristiana. Del Concilio Vaticano II. Juana Luise 

Lordy.123 Lorda se Wojtylově antropologii věnuje ve třetí kapitole své knihy (s. 97-130),  

kde srovnává především antropologii II. vatikánského koncilu a Wojtylovo pojetí člověka, 

hlavní důraz klade na centralitu Krista v obou antropologiích. 

 V roce 2007 pak vychází krátký shrnující článek Tomáše Tatranského Subjekt  

a transcendence. Základy filosofické antropologie Karola Wojtyly.124 Tomáš Tatranský, byť je 

jeho článek jen krátký, nastíňuje některé zajímavé souvislosti Wojtylova filosofického 

myšlení s moderní, zvl. francouzskou, filosofií. Také vychází studie Mariana Grabowského 

Antropologia adekwatna – Testament filozoficzny Karola Wojtyly125, zde se autor zabývá 

vztahem obrazu, podle nějž byl člověk stvořen a osobou. Člověk jako osoba je obrazem Boha.  

Je celkem překvapující, že až na výjimky se nikdo nepokusil o monografickou práci, 

která by se snažila postihnout antropologii raného díla Karola Wojtyly. Dílčích prací je celá 

řada, mnohé z nich však mají shrnující charakter. Patrně nejobsáhlejšími pracemi na téma 

antropologie Karola Wojtyly jsou zmíněné práce Rocca Buttiglione a Kennetha L. Schmitze. 

Zvláště dílo Rocca Buttiglione má značnou hodnotu. Současně je však třeba říci, že jazyková 

bariéra a obtížná dostupnost materiálů nedovolila ani těmto autorům, aby se zabývali 

Wojtylovým raným dílem na základě všech jeho prací.  

K tomu je třeba podotknout, že ještě obtížněji je přístupné Wojtylovo dílo literární, 

které obsahuje filosofické, antropologické a teologické roviny, které si zasluhují zhodnocení  

a patří k celku autorova filosofického a teologického myšlení jako jeho nedílná součást. 

Uchopení této části Wojtylova díla ve výše zmíněných studiích téměř naprosto chybí. 

                                                 
120 SZOSTEK, Andrzej, Wolność w sluźbie Milości w ujeciu Karola Wojtyly – Jana Pawla II., in: Ethos 76/2006, 

Poznań. 
121 Srov. Tamtéž, s. 140nn.  
122 JEDRASZEWSKI, Marek, Wybrać wieksze wolność. Karol Wojtyla o czlowieku, Poznań 2004. 
123 LORDA, Juan Luis, Antropología cristiana. Del Concilio Vaticano II., Madrid 2004. 
124 TATRANSKÝ, Subjekt.... 
125 GRABOWSKI, Marian, Antropologia adekwatna – Testament filozoficzny Karola Wojtyly, in: Kwartalnik 

Filozoficzny 3/2007, Krakow. 
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Překvapivým zjištěním je především skutečnost, že práce, která by se zabývala celým 

raným filosofickým a literárním dílem Karola Wojtyly dosud nevznikla ani v polském 

prostředí, kde dostupnost materiálů a jazyková bariéra nečiní takové nesnáze. Důvod může 

být dvojí, význam Wojtylovy antropologie je zde překryt na jedné straně důrazem na jeho 

etiku a na straně druhé důrazem na význam jeho pontifikátu. 
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2. Zrození osobnosti 

 
V prvním oddílu naší práce o antropologii Karola Wojtyly se zastavíme u základních 

biografických momentů, které, podle našeho názoru, hrají důležitou roli pro porozumění 

samotného Wojtylova filosofického díla. 

 Wojtylovo filosofické myšlení podstatně staví na zkušenosti, která je mu základním 

metodologickým východiskem. Wojtylovo uvažování je vždy v přímé souvislosti s konkrétní 

zkušeností, kterou dále analyzuje a zkoumá. Z tohoto důvodu se nám zdá být zřetelné,  

že důležitou roli pro něj na prvním místě hraje jeho vlastní zkušenost.  

 Historický a osobní kontext hraje často významnou roli v dějinách myšlení  

a nejinak je tomu v případě myšlenkového světa Karola Wojtyly. Wojtyla si od dobových 

tendencí zachovává odstup a nadhled, ale současně je také reflektuje a stává se jejich platnou 

součástí. 

 Skutečnost, že v centru jeho pozornosti vždy stojí člověk, důstojnost člověka, souvisí 

namnoze s jeho osobními životními zkušenostmi. První a klíčovou je zkušenost jeho dětství, 

když ve svém nejbližším příbuzenstvu postupně přichází o sourozence, matku a posléze také  

o otce.  

 To samo o sobě ve Wojtylovi patrně prohloubuje sklon k přemýšlivosti a obrací jej  

k závažnějším otázkám. Také konkrétní dějinná situace tento jeho sklon ještě více prohlubuje. 

Wojtyla intelektuálně dozrává během příprav na II. světovou válku a v jejím průběhu.  

 Jeho pozdější rozhodnutí pro kněžství, poté pro pastorační, vědeckou a pedagogickou 

činnost, je tím značně ovlivněno. Všechny své praktické zkušenosti pak má stále před sebou 

při své práci filosofické.  

 Pro porozumění Wojtylově filosofii je cennou pomůckou také jeho činnost literární, 

přesněji básnická a dramatická. Wojtyla se jí věnuje prakticky po celý život, paralelně se svou 

činností filosofickou a pastorační.  

 Velmi zajímavou kapitolou Wojtylovy biografie je také jeho seznámení se  

s křesťanskou mystikou, především s dílem svatého Jana od Kříže. Současně jej velmi 

ovlivňují jeho studia v Římě, kde se setkává s tomismem a také s proudem tzv. nouvelle 

théologie progresivních francouzských teologů.  
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 Bezesporu jej také velmi ovlivňuje setkání s hnutím tzv. dělnických kněží, které 

poznává velmi zblízka a jejichž zkušenost se snaží přenést do Polska. Toto setkání v něm 

podněcuje jeho zájem o sociální otázky. 

 Všemi těmito tématy se zaobíráme v tomto prvním oddíle naší práce, abychom posléze 

mohli přistoupit k jeho vlastní filosofii, která je především svébytnou a originální 

antropologií. 

 

 

   2.1. Cesta ke kněžství 

 

  2.1.1. Zkušenost dětství 

 

 Dříve než přistoupíme k myšlenkovému světu Karola Wojtyly, pokusíme se 

načrtnout rámec, v němž se tento svět utváří a vyvést na světlo určité momenty, které jeho 

myšlení ovlivňují anebo přímo konstituují. 

 Karol Wojtyla se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích na jihu Polska. Tedy  

v historicky velmi pohnuté době. Polsko se těší teprve dva roky ze státní svrchovanosti.  

Po dlouhých 123 letech, kdy je rozděleno mezi Rusko, Rakousko a Prusko, mu je 

v poválečném uspořádání Evropy přiznáno právo na obnovení své státnosti. "Polsko se ocitalo 

ve velmi bouřlivé situaci hledání vlastní identity."126 Mladý stát však musí o svou svobodu 

záhy bojovat se sovětskými vojsky, která v r. 1920 napadají Polsko.  

 Tři měsíce po Wojtylově narození útočí sovětská vojska na Waršavu. Lenin, který se 

snaží o rozšíření proletářské revoluce do Evropy, samostatné Polsko neuznává a už vůbec ne 

jeho nově vymezené hranice. Polsko je Leninovi vstupní branou do Německa. Vysílá tedy do 

Polska Trockého armádu, která se celkem bez problémů dostává až k Waršavě, kde se jí však 

s nečekanou razancí postaví armáda maršála Pilsudského. Polské dějiny tuto bitvu jmenují 

jako "Zázrak na Visle", neboť Pilsudského jednotky sovětský útok odrážejí, a tak dosáhují 

rozhodujícího vítězství.127 

                                                 
126 BETTETINI, Massimo, Introduzione, in: WOJTYLA, La dottrina..., s. 5. 
127 Srov. SZULC, Tad, Jan Pavel II. Životopis, Tok, Praha 1995, s. 7. 
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 Karol Wojtyla, který se později stává prvním neitalským papežem po 456 letech128, 

poznává klíčové okamžiky moderních dějin skutečně hodně zblízka na pozadí dějin vlastního 

národa. Pro jeho sepětí s národní tradicí hraje také důležitou roli fakt, že je synem hluboce 

vlastenecky a nábožensky založeného důstojníka polské armády.129 

 Mezi životní okolnosti, které v mnohém napomáhají tomu, aby se mladý Karol 

věnoval vážnějším a hlubším otázkám lidské existence, patří tragické události, které zasahují 

jeho rodinu. Dříve než mu je 22let, ztrácí celou svou rodinu. Sestra mu umírá jako dítě, jeho 

matka, když mu je osm let130, jeho starší bratr, když je Karolovi jedenáct a otec, když je mu 

jedenadvacet let.131 Bratr Edmund, se kterým si velmi rozumí, umírá na spálu v roce 1932, 

když se jako internista nakazil v Bielské nemocnici.132 

 

 

 2.1.2. Studia do začátku II. světové války 

 

 Ve škole od počátku projevuje značné nadání a houževnatost. To mu otevírá cestu  

na střední školu, v čemž jej podporuje otec. Po ukončení střední školy mluví plynně latinsky, 

čte německy a řecky.133 

 V roce 1938 vstupuje na Jagellonskou univerzitu na obor polonistiky.134 Pro rok 

1938-39 si zapisuje celou řadu přednášek, mezi nimi jsou i přednášky o německých školách 

křesťanské etiky, včetně té Maxe Schelera.135 Jeho hlavním zájmem je ale polská filologie.  

"Pokud jde o studium, chci zdůraznit, že mé rozhodnutí pro polonistiku bylo motivováno 

velkou láskou k literatuře. Nicméně už v prvním ročníku upoutalo mou pozornost studium 

jazyka. Studovali jsme deskriptivní gramatiku moderní polštiny a zároveň historický vývoj 

jazyka se zvláštním zaměřením na staroslověnštinu. To mě přivedlo ke zcela novým 

horizontům, ne-li k samému tajemství slova."136 

                                                 
128 Srov. Tamtéž, s. 8. 
129 Srov. Tamtéž, s. 9. 
130 Srov. Tamtéž, s. 48. 
131 Srov. Tamtéž, s.10. 
132 Srov. Tamtéž, s. 53. 
133 Srov. Tamtéž, s. 41. 
134 Srov. JAN PAVEL II., Dar a tajemství, Nové Město, Praha 1997, s. 13. 
135 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 65. 
136 JAN PAVEL II., Dar... , s. 13. 



 23 

 Chybí málo, aby se mladý filolog mohl stát lingvistou nebo schopným 

jazykovědcem. 

 V té době píše poezii, první pokusy učiní již na střední škole, brzy také začíná psát 

divadelní hry. Formálně se ještě nejedná o vyzrálou a ucelenou tvorbu, nicméně obsahově se 

zde projevuje jeho potřeba do hloubky promýšlet společenské otázky současnosti. Jeho 

pozoruhodně silná poezie z mládí ukazuje filosofický a teologický konzervativismus 

prostřednictvím mystického zaujetí a poslušnosti vůči starobylému učení církve. Odhaluje 

rovněž hloubku jeho vlastenectví, které určuje jeho světový názor. Wojtylovo drama Bratr 

našeho Boha, které píše jako seminarista a čerstvě vysvěcený kněz v letech 1945 až 1950, 

ukazuje na jeho vyspělé pojetí společenské doktríny.137 

 Jako dvacetiletý mladík dochází během nacistické okupace k přesvědčení, že krize 

novodobého světa je především krizí pojmů, krizí samotného konceptu lidského jedince.138 

Všudypřítomný optimismus pokrokového myšlení a humanismu, vystavěný na ideologii 

pokroku, v něm vyvolává značné otazníky. Zamýšlí se nad hodnotou a smyslem práce. 

Uznává její významnou roli pro celkové osvobození člověka. Technologický pokrok je podle 

něj duchovně prázdný; ryzí civilizaci, skutečnou historii není možné stavět výhradně na těchto 

základech.139 

 1. září 1939 útočí na Polsko německé armády, čímž je vymezen začátek II. světové 

války. Záhy Němci uzavírají polské školy a také Jagellonskou univerzitu. 6. listopadu 1939 je 

184 profesorů Jagellonské univerzity zatčeno a deportováno do Sachsenhausenu. Karol 

Wojtyla začíná studovat tajně a zapojuje se do ilegálního kulturního odboje.140 

 

 

 

 2.1.3. II. světová válka, odboj, kněžství 

 

 V únoru 1940 dochází ke klíčovému setkání Wojtyly s katolickým laikem Janem 

Tyranowskim, který jej uvádí do karmelitánské mystiky, ale nejen do té.141 "Nejtrvaleji 

                                                 
137 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 68. 
138 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 15. 
139 Srov. Tamtéž, s. 41. 
140 Srov. Tamtéž, s. 52. 
141 Tamtéž. 



 24 

přispěl Tyranowski do života a myšlení Karola Wojtyly tím, že jej zasvětil do díla a myšlenek 

sv. Jana od Kříže."142 

 Tyranowski seznamuje Wojtylu i s dalšími osobnostmi křesťanské mystiky, vede jej  

k četbě Adolfa Alfreda Tanquereye, představitele sulpiciánské školy, sv. Jana od Kříže,  

sv. Terezie z Avily, sv. Terezie od Dítěte Ježíše, současně jej ale také vede k četbě 

francouzského spisovatele Georgese Bernanose nebo Petra Semeněnka, jednoho ze 

zakladatelů řádu Resurekcionistů (řád, který v Paříži v r. 1936 zakládají polští romantičtí 

intelektuálové, exulanti, na popud Mickiewicze).143 

 V Debnikách, ve farnosti sv. Stanislawa Kostky, se Němci snaží zlikvidovat veškerou 

pastoraci, zvláště pak pastoraci mládeže, postupně pozatýkají všechny kněze, až tam zůstávají 

jen dva saleziánští kněží, ti vyzývají ke spolupráci laiky. Jeden a patrně i nejúspěšnější z nich 

je Jan Tyranowski, povoláním krejčí.144 Setkání s tímto mužem tedy ovlivňuje Wojtylovu 

cestu natolik, že se spojuje s otcem Jozefem Prusem, provinciálem bosých karmelitánů  

a svěřuje se mu se svou nadějí a touhou stát se členem řádu.145 Poprvé se Wojtyla  

a Tyranowski setkávají na faře v r. 1940, Wojtyla v Tyranowském poznává velmi vzdělaného 

samouka, který je sečtělý v klasických dílech křesťanské spirituality. Tyranowski v roce 1941 

zakládá ilegální skupinu tzv. Živého růžence a pokračuje na místo kněží v ilegální 

pastoraci.146 

 V září 1940 začíná Wojtyla pracovat v kamenolomu v Zakrzówku, v únoru 1941 

umírá jeho otec.147 Zkušenost práce v kamenolomu hraje zásadní roli při promýšlení 

filosofického významu činu a teologické hodnoty práce jako takové. Úzké sepětí s dělníky 

charakterizuje také celé jeho pastorační úsilí. Díky okupaci se Wojtyla důvěrně seznamuje  

s manuální prací a dělnickým prostředím natolik, že se mu tato zkušenost později stává 

základem mnoha literárních děl, dává podnět k filosofickému zkoumání činu, k sepsání 

několika odborných článků a ovlivňuje i sociální nauku církve v pozdější době.148 

 Od října 1941 pracuje v chemičce Solvay, kam jej přeřazuje řiditel továrny, který 

pomáhá ilegálnímu odboji. Továrna Solvay získává vápenec z nedalekého lomu ve vesnici 

                                                 
142 Srov. Tamtéž, s. 67. 
143 Srov. BUTTIGLIONE, Rocco, Il pensiero di Karol Wojtyla, Milano 1982, s. 43. 
144 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 65. 
145 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 94. 
146 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 66. 
147 Tamtéž, s. 52. 
148 Srov. Tamtéž, s. 54. 
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Zakrzówek, a právě tam získává Karol zaměstnání jako manuální dělník. Ředitele továrny 

Henryka Kulakowského nechávají Němci ve funkci díky jeho zkušenostem a Kulakowský své 

pozice využívá, aby v rámci polského hnutí odporu poskytoval ochranu studentům, které mu 

doporučují jeho známí.149 

 V r. 1942 je Wojtyla zatčen v kavárně ve středu města během masové honičky 

pořádané gestapem, i když jej Ausweiss150 popisuje jako zaměstnance důležité továrny. Ale 

nakonec se díky pracovnímu průkazu dostává ven. Většina ostatních je deportována  

do Osvětimi, kde jsou někteří z nich zastřeleni u "Zdi smrti".151 

 Počátkem roku 1942 začíná ilegálně působit Jagellonská univerzita, většinou  

po bytech, a to navzdory zákazu shromažďování. Činnost v ilegalitě obnovuje pět fakult se 

všemi katedrami, které fungovaly před válkou, vyučování se chopí valná většina profesorů.152 

"Celkem riskovalo život 163 profesorů a 800 studentů."153 

 Na podzim 1942 je Wojtyla přijat rektorem Janem Piwowarczykem do ilegálního 

krakovského semináře a zahajuje studium filosofie. Sám Wojtyla o tom říká: "Válečná 

tragédie dala procesu uzrávání mé volby zvláštní příchuť. V tomto kontextu se ve mně 

objevovalo stále silnější světlo: Pán chce, abych se stal knězem."154 Wojtyla je jedním  

z prvních deseti seminaristů, kteří studovali za těchto neobvyklých podmínek.155 To, že 

situace byla značně neobvyklá a nebezpečná, dokládá i skutečnost, že 29. února 1944 je 

Wojtyla sražen německým nákladním autem. V dubnu je jeden jeho spolužák ze semináře 

zatčen a zastřelen.156 

 Wojtyla se stále potýká s touhou vstoupit do karmelitánského kláštera, když se s tím 

ale svěřuje arcibiskupu Sapiehovi, ten to rázně zavrhuje s tím, že nejprve musí dokončit 

studia.157 

                                                 
149 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 85. 
150 nutné pracovní povolení, které se shánělo jen velmi obtížně. 
151 SZULC, Jan Pavel II... , s. 92. 
152 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 61. 
153 Srov. Tamtéž, s. 62. 
154 GIOVANNI PAOLO II, Discorso del Santo Padre Giovanni Paolo II durante la cerimonia di Accoglienza, 

15. agosto 2000. Dostupné z  <http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2000/jul-

sep/documents/hf_jp-ii_spe_20000815_gmg-accoglienza2_it.html> 
155 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 75. 
156 Srov. Tamtéž, s. 52. 
157 Srov. Tamtéž, s. 82. 
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 Krakovský primas kardinál Sapieha se nakonec v r. 1944 rozhoduje pro zřízení tajného 

semináře ve své rezidenci, kam vstupuje i Wojtyla. V r.1946 Wojtyla úspěšně skládá všechny 

potřebné zkoušky z biblistiky, katechetiky, dogmatické a morální teologie a církevního práva, 

a tak úspěšně zakončuje své studium teologie a splňuje podmínky k udělení svěcení.158  

1. listopadu 1946 je Wojtyla vysvěcen Sapiehou na kněze, hned na to odjíždí do Říma  

na postgraduální studium teologie.159  

 Téměř po celou dobu války se Wojtyla aktivně účastní polského hnutí odporu.  

Z tohoto hnutí se konstituuje tzv. Armija Krajowa, která ve Waršavě vyvolává ozbrojené 

povstání. Většina antikomunistického podzemního hnutí "Armija Krajowa" je při tomto 

povstání zničena, neboť sovětská armáda, která již stojí na Visle, má příkaz nezasahovat. Pro-

sovětské vedení díky tomu nemá žádného vážného politického protivníka.160 

 

 

 2.1.4. Pastorace, vědecká a pedagogická činnost 

 

 V Římě je Wojtyla dva roky ubytován v Belgické koleji, kde se stýká s otcem Jozefem 

Cardijnem, zakladatelem hnutí mladých křesťanských dělníků (JOC), které se pokouší  

o evangelizaci v továrnách a na pracovištích.161 Prázdniny tráví především v Belgii, kde 

pracuje jako misionář u polských dělníků v Charleroi.162 

 V roce 1947 navštěvuje Wojtyla Francii, Belgii a Holandsko, kde se seznamuje  

s pastoračními experimenty a zblízka poznává hnutí tzv. dělnických kněží, které na něj udělá 

silný dojem. V červnu 1948 pak dokončuje svůj první doktorát.163 Volba sv. Jana od Kříže 

jako tématu první doktorské práce je nepochybně ovlivněna právě Tyranowským.164 Ten 

umírá v r. 1947.165 Dne 14. června 1948 Wojtyla skládá na výbornou svou první doktorskou 

zkoušku.166 

                                                 
158 Srov. Tamtéž, s. 83. 
159 Srov. Tamtéž, s. 53. 
160 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 97. 
161 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 86. 
162 Srov. Tamtéž, s. 87. 
163 Srov. Tamtéž, s. 53. 
164 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 84. 
165 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 88. 
166 Srov. Tamtéž, s. 90. 
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 V zimě téhož roku se jako farář ujímá farnosti Niegowiće, asi pětadvacet kilometrů 

na východ od Krakova, je to jeho první působiště.167 Také je inkardinován jako studentský 

kaplan na faru sv. Floriána v Krakově.168  

 V letech 1949-1950 organizuje kurzy pro snoubence. Ty mu přinášejí praktické 

zkušenosti, které později zúročí ve své odborné studii Láska a odpovědnost. Programy  

pro snoubence jsou vůbec první přípravy na manželství v dějinách krakovské arcidiecéze.169 

 Kolem Wojtyly se brzy formuje skupinka mladých intelektuálů, která vchází  

ve známost jako tzv. Rodzinka. V r. 1953 pořádá první z výletů do hor, zpravidla do svých 

oblíbených Tater nebo Karpat a první kajakářskou výpravu se studenty. Zde se vedou dlouhé 

diskuse o filmech, knihách, práci, vědeckém výzkumu nebo jazzu.170 Studenty fascinuje jeho 

paměť, na pěších tůrách zpaměti recituje celé básně nebo dlouhé úryvky z próz, má velké 

znalosti z literatury a také literaturu kriticky hodnotí.171 

 Na začátku padesátých let se kromě pastorace studentů věnuje také vlastní vědecké 

činnosti a výuce na Jagellonské univerzitě a později na Katolické Univerzitě v Lublinu 

(KUL), kde přednáší etiku. V r. 1958 je navíc nominován na pomocného biskupa  

v Krakově.172 Stává se tak nejmladším biskupem v Polsku.173 

 

 

 2.1.5. Biskup a Druhý vatikánský koncil 

 

 25. ledna 1959, tři měsíce po svém zvolení, oznamuje papež Jan XXIII. své plány  

na svolání Druhého vatikánského koncilu. Když si uvědomíme, čím se Wojtyla do této doby 

zabývá, snadno pochopíme, jakou míru nadějí u mladého biskupa takové oznámení vzbuzuje. 

Wojtyla je přesvědčen, že svět potřebuje moderní stanovisko církve o hodnotě lidské bytosti 

tváří v tvář pozitivismu, vědeckému názoru na svět a dialektickému materialismu, které se 

prezentují jako jediná pravá cesta ke svobodě. Svět potřebuje křesťanský humanismus  

                                                 
167 Srov. Tamtéž, s. 99. 
168 Srov. Tamtéž, s. 102. 
169 Srov. Tamtéž, s. 104. 
170 Srov. Tamtéž, s. 110. 
171 Srov. Tamtéž, s. 111. 
172 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 145. 
173 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 151. 
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a současně musí poznat, čím se od ostatních humanismů liší.174 Zajímavou skutečností je,  

že se Wojtyla na koncilu stává mluvčím polské církve. Kardinál Wyszyński, který je v té době 

velkou morální autoritou, se o koncil příliš nestará, chápe jej především jako záležitost 

Západu.175 

 V prosinci Wojtyla odevzdává papežské přípravné komisi svůj esej o krizi 

humanismu. V roce 1959 slouží první půlnoční mši pod širým nebem v Nowé Huti nedaleko 

Krakowa, toto místo se postupně stává symbolem protikomunistického odboje.176 Na tomto 

místě je později postaven nový kostel, který v r.1977 Wojtyla vysvěcuje.177 V r. 1960 mu  

v Lublinu vychází kniha Láska a odpovědnost.  

 V r. 1962 je jmenován administrátorem krakovské arcidiecéze. 11. října 1962 je 

zahájen Druhý vatikánský koncil, kterého se aktivně účastní, pracuje v několika komisích. 

Následující rok je jmenován arcibiskupem v Krakově. Polská komunistická vláda k tomu dává 

svolení, neboť se domnívá, že tím zajistí rozkol mezi Wojtylou a Wyszyńským.178 

 V r. 1964 Wojtyla vystupuje na koncilu s projevem o náboženské svobodě, posléze 

mluví o povolání laiků a také o dialogu církve s moderním světem.179 Mnohé z prvků jeho 

projevu se posléze objevují v deklaraci Dignitatis humanae, O náboženské svobodě.180 

Wojtyla téma chápe v kontextu svého personalismu, ukazuje, že transcendence lidské bytosti, 

která se projevuje svobodou, se obrací k Bohu.181 Ukazuje, že náboženskou svobodu lze hájit  

                                                 
174 Srov. Tamtéž, s. 164. 
175 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 168. 
176 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 151. 
177 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 200. 
178 Srov. Tamtéž, s. 171. 
179 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 152. 
180 Srov. Tamtéž, s. 168. 
181 Zde je třeba objasnit v jakém slova smyslu používáme v celé naší práci pojem transcendence. Snažíme se 

vycházet z Wojtylova chápání tohoto pojmu, které obsahuje dvě základní interpretační roviny. Transcendence je 

chápána v prvé řadě ontologicky jako přesah roviny Božího bytí ve vztahu ke stvořenému bytí (tomu odpovídá 

např. pojem transcendentní světlo ve studii o sv. Janu od Kříže) nebo jako přesah roviny lidské osoby ve vztahu 

k neosobním jsoucnům. Na druhém místě je transcendence chápána dialogicko-personalisticky jako 

sebepřesažení "já", které vychází k "ty". Toto "ty" zůstává stále samo sebou, je jiným "já", a proto je vůči 

každému jinému "já" transcendentní. 

Wojtylovi je transcendence základním dynamisme člověka jako osoby. Hovoří o transcendenci horizontální, to 

znamená překročení hranice subjektu ve směru nějakého objektu v intencionálním smyslu (poznání a chtění), 

dále pak o transcendenci vertikální, která má pro Wojtylu zásadní význam. Vertikální transcendence je 

rozpoznávána v analýze sebeuskutečňování člověka v činu na základě pravdy o dobru člověka jako osoby.  
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a přitom ji neomezit na pouhou otázku názorové lhostejnosti.182 

 V r. 1965 pracuje v jedné z přípravných komisí na dokumentu "Církev v dnešním 

světě. Schéma XIII."183 V největší míře se Wojtyla podepisuje na konstituci Gaudium et spes, 

pracuje ve skupině spolu s Yvesem Congarem a Jeanem Danielou.184 V témže roce hovoří na 

koncilu o křesťanském chápání světa a o problémech ateismu dnešní doby. Dialog církve  

s ateismem by neměl začínat argumentováním či předkládáním důkazů o existenci Boha, 

nýbrž zcela v duchu jeho personalismu diskusí na téma vnitřní svobody lidské bytosti. 

Zásadní otázkou moderní doby je otázka antropologická.185  

 V dopise otci Henri de Lubacovi napsal: "Zlo naší doby spočívá v prvé řadě v jakési 

degradaci, vskutku jisté zkáze fundamentální jedinečnosti každé lidské osoby. Toto zlo je 

mnohem více metafyzické než mravní. Tomuto rozkladu, který nyní plánují ateistické 

ideologie, se musíme postavit, a ne vést o něm sterilní polemiku nebo rekapitulaci 

nedotknutelného tajemství lidské osoby."186 

 Brzy po koncilu v r. 1967 je Wojtyla jmenován kardinálem.  

 Wojtyla je jedním z autorů dokumentu Nostra Aetate o vztazích s nekřesťanskými 

náboženstvími. Je také jedním z biskupů, kteří pomáhají zamítnout návrh vyzývající koncil, 

aby formálně odsoudil komunismus. Je přesvědčen, že velké ideologické konflikty světa se 

nevyřeší odsouzením, ale že se musí najít jiná cesta.187 Přesto v r. 1970, když Gomulka krvavě 

potlačuje demonstraci dělníků v Gdaňsku, neváhá postup vlády jednoznačně odsoudit.188  

V dubnu 1974 se dokonce účastní pohřbu kardinála Trochty v Československu, kde se mu 

podaří pronést řeč. Wojtyla cítí vnitřní povinnost zůstat solidární s perzekuovanou církví  

v Československu. Tajně pro ni světí kněze.189 

 V r. 1969 podniká návštěvu Spojených Států Amerických, navštíví všechna sídelní 

města kardinálů Detroit, Boston, Washington, D.C., Baltimore, St. Louis, Chicago, Filadelfii 

                                                 
182 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 168. 
183 Srov. Tamtéž, s. 152. 
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a New York, navštěvuje i jiná města. Jeho návštěva v něm vyvolává jisté zklamání ze 

západního světa.190 

 V r. 1975 se účastní eucharistického kongresu v Melbourne, kde se setká s Matkou 

Terezou a teology latinsko-americké teologie osvobození, je to jeho první setkání s Třetím 

světem.  

 Následující rok je vyzván, aby vedl papežské exercicie ve Vatikánu. Z nich později 

vychází kniha Znamení odporu. Jedná se o myšlenkově velmi ucelený text definující morálku 

a etiku, v němž také vyjádřuje své názory na zlo marxismu a dravého kapitalismu, které 

charakterizuje jako tzv. anti-slovo. Aspekty křesťanského života rozebírá skrze různá literární 

prizmata: Starý a Nový zákon, křesťanské klasiky Ireneje, Augustina, Tomáše Akvinského, 

ale také Martina Heideggera, Paul Ricoeura, Henri de Lubaca, Karla Rahnera, Hanse Künga, 

Waltera Kaspera, Noční let od Antoine de Saint-Exupéryho nebo Miltonův Ztracený ráj. 

 Wojtylovy priority jsou: Náboženská svoboda, seminář a teologická fakulta, kněžský 

úřad a předmanželská příprava, mladé duchovenstvo, rozhovor s intelektuály, charita, 

návštěvy farností. 

  Po dlouhém úsilí se mu v sedmdesátých letech daří obnovit Teologickou fakultu na 

Jagellonské univerzitě.191 

 V roce 1974 se účastní mezinárodního Tomášovského kongresu v Římě, Neapoli  

a ve Fossanuově, kde sv. Tomáš zemřel.  

 V roce 1978 umírá papež Pavel VI. a jeho následovníkem se stává Albano Luciani 

jako Jan Pavel I., který však také záhy umírá.192 16. října 1978 je zvolen papežem kardinál 

Karol Wojtyla.193  
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 2.2. Básník a dramatik Wojtyla 

 

 2.2.1. Rapsodické divadlo 

 

 Od mládí Wojtyla projevuje nejen sklony ke studiu, sportu a vzdělání, ale stejně tak 

si uvědomuje i zvláštní nadání pro vnímání zásadní hodnoty uměleckého projevu jako 

způsobu vyjádření té nejhlubší reality. Tohoto nadání si u něj všímá dramatik Mieczyslaw 

Koltarcyk, se kterým se Wojtyla setkává ve Wadovicích při svém angažování v ochotnických 

divadelních souborech. Od malička je Wojtyla vášnivým obdivovatelem divadla a tato jeho 

vášeň roste. Již v r. 1934 navštěvovuje a hraje v místních divadlech a od r. 1936 spolupracuje 

s avantgardní divadelní osobností Mieczislawem Koltarczykem194, o dvanáct let starší 

Koltarczyk si šestnáctiletého Wojtylu bere pod svá křídla.195 

 Už v osmi letech se jako nápověda podílí na fungování jednoho ochotnického 

divadla. První vlastní divadelní kreace předvádí v nemocnici v Bielské, kam chodí jako 

dvanáctiletý navštěvovat svého umírajícího bratra. 

   Wojtyla se do divadla vášnivě zamiluje, prochází snad každou profesí, která  

s divadlem souvisí. Pracuje v divadle jako nápověda, herec, režisér i jako divadelní kritik, 

překládá některé hry, jako např. Sofoklova Oidipa. Wojtyla je vždy přesvědčen, že divadlo je 

velkou etickou silou.196  

   Mezi lety 1934-1938 hraje hlavní roli, nebo režíruje celkem deset komedií. 

Dále hraje ve hře Antigona, spolurežíruje osobité pojetí novozákonního textu Apokalypsa, 

Krasińského Komedii ne božskou, Slowackého Kordiana, Źeromského Sulkowského, 

Wyspiańského Krále Zikmunda Augusta, moderní Rostowského drama ve verších Jidáš 

Iškariota aj.197 

  Koltarczyk, který je profesorem na jedné dívčí škole198, Wojtylu zasvěcuje do své 

osobité divadelní teorie tzv. rapsodického divadla, kterou s ním později Wojtyla sdílí a sám ji 

                                                 
194 Srov. BETTETINI, Introduzione, s. 5. 
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dotváří. Primární zde nejsou události a jejich průběh, ale uchopení problému a jeho rozvíjení, 

které se děje převážně abstraktně, tedy filosoficky. 

 Podle Koltarczyka má herec, umělec podobné poslání jako kněz: Umělec má 

prostřednictvím pramenů tohoto světa otevřít říši transcendentní pravdy. Divadlo je třeba 

vytvářet jakoby zevnitř skutečnosti. "Divadlo vnitřního světa mělo na povrch vynést 

univerzální pravdy a univerzální morální hodnoty, které řídí náš svět a nabízejí mu možnost 

ryzí proměny."199 Wojtyla k tomu dodává: "Rapsodické divadlo klade problém přímo, v jeho 

abstraktní podobě, nikoli pod rouškou divadelní akce, ta je přítomna jen jakoby mimoděk, 

jako dokreslení problému... Rapsodické divadlo by mohlo být charakterizováno jako 

intelektualistické, neboť intelekt, rozum je královstvím abstrakce, je konceptuální oblastí."200 

 V roce 1939 poté, co absolvuje první zkoušky na Jagellonské univerzitě, dokončuje 

svou první básnickou sbírku Renesanční žalm.201 

 Pod silným vlivem Koltarczyka se rozhodne věnovat divadlu i autorsky.202 Na podzim 

roku 1938 se Wojtyla přestěhuje do Krakova a vstupuje na Jagelonskou univerzitu jako 

student polské filologie, píše básně a horlivě navštěvuje divadlo. V té době se spojuje  

s divadelním souborem Studio 39. Divadelní soubor pokračuje v ilegální činnosti i po vpádu 

Němců. Wojtyla po zrušení univerzity pracuje v kamenolomu a večer dochází na zkoušky.  

V té době píše hru David. Své první drama David Wojtyla píše v devatenácti letech v r. 1939. 

Bohužel není publikováno a ztrácí se.203 Na Velikonoce 1940 píše hru Job204 a v létě hru 

Jeremiáš, drama na motivy národních dějin, ve třech dějstvích.205 

                                                 
199 WEIGEL, Svědek... , s. 43. 
200 WOJTYLA, Karol, Sul teatro della parola, in: Tutte... , s. 969. 
201 Srov. BETTETINI, Introduzione, s. 6. 
202 Wojtylovo dramatické dílo tvoří opusy: Giobbe (Hiob /Job/, napsáno 1940, poprvé vydáno in: Poezje  

i dramaty, Znak, Krakow 1980), Geremia (Jeremiasz /Jeremiáš/, napsáno 1940, poprvé vydáno in: Poezje  

i dramaty, Znak, Krakow 1980), Fratello del nostro Dio (Brat naszego Boga /Bratr našeho Boha/, napsáno 

1949, poprvé vydáno in: Tygodnik Powszechny 51-52/1979, Krakow), La bottega dell´orefice (Przed sklepem 

jubilera /Před zlatnictvím/, Znak 12/1960, Krakow), Raggi di paternitá (Promieniowanie ojcostwa /Proměny 

otcovství/, napsáno 1964, poprvé vydáno in: Znak 11/1979, Krakow), Considerazioni sulla paternitá 

(Rozwaźania o ojcostwie /Úvahy o otcovství/, Znak 5/1964, Krakow). WOJTYLA, Karol, Tutte..., s. XXXVII. 
203 Srov. REALE, Presentazione, s. XIV. 
204 V r. 1940 Wojtyla píše Koltarzczykovi "Napsal jsem nové divadelní dílo, formou řecké, křesťanské duchem, 

... Drama o utrpení: Job... " TABORSKI, Introduzione, s. 269. 
205 WEIGEL, Svědek... , s. 52. 
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 Job je napsán ve verších, které jsou částečně ve volné formě. Narozdíl od 

následujících dramat je jeho verš krátký. Hra vnitřně reaguje na historickou situaci Polska, 

kdy je národ podroben krvavé a nelítostné zkoušce nacistické okupace. Téma koinciduje  

s dlouhou tradicí polského mesianismu. Pro polské vlastence devatenáctého století bylo na tři 

části rozdělené Polsko obrazem utrpení Kristova. Ve hře Jeremiáš Wojtyla dlouze uvažuje  

o příčinách, které podmínily pád jeho vlasti v minulosti i současnosti. Utrpení polského 

národa chápe jako katalyzátor života národa. Toto dílo již předznamenává Wojtylovo budoucí 

"vnitřní divadlo". V jeho myšlení se ještě silně projevuje idealistická vize polských dějin, 

která je přítomna u polských romantiků.  

 Na začátku roku 1941 Wojtyla přesvědčuje Koltarczyka, aby se s celou rodinou 

přestěhoval do Krakova. Když 22. srpna 1941 Mieczyslaw Koltarczyk zakládá Rapsodické 

divadlo, Wojtyla se stává od počátku jeho aktivní součástí.206 Ze scény mizí opona, tradiční 

pódium, mizí i scénář, kostýmy, líčení, do středu vstupuje naplno slovo. Prvním představením 

Rapsodického divadla je inscenace Slowackého hry Král Duch, která má, zcela v duchu 

polského romantismu, povzbudit zkoušený lid k naději.207 K repertoáru Rapsodického divadla 

patří díla, jako např. Tanečnice, Samuel Zborowski a Král Duch od Slowackého, Pan Tadeáš 

od Mickiewicze, Promethidion a Čistá láska od Norwida, Svatba,vyvolení a návrat Odyssea 

od Wyspiańského, Miguel Manara od Lubicz-Milosze.208 Wojtyla hraje ve všech sedmi 

válečných hrách, které Rapsodické divadlo realizuje. V této době Wojtyla vstupuje do tajného 

semináře v Krakově. 

 Výsadní postavení Slowackého v repertoáru není náhodné. Básník, který touží obrodit 

Polsko silou slova, posmrtně pro své naděje nalezá nositele v Koltarczykově přesvědčení,  

že je to síla slova, která divadlu dává jeho závažnost a etickou naléhavost. Wojtylovy literární 

instinkty, které dozrávají při studiu filologie, ho ostatně tou dobou už samy vedou k názoru, 

že slovo může změnit to, co svět síly pokládá za nezměnitelné, pokud je takové slovo 

proneseno jasně, pravdivě a s dostatečným důrazem a razancí.  

  Zásadním způsobem Wojtylu poznamenává také Krasińského Komedie ne-božská, 

která "je apologií konce světa v západním světě, který se rozmělnil v nelítostném sociálním  

a světském boji. Hlavními postavami jsou kníže Jindřich, který obhajuje duchovní hodnoty, 

které jsou vlastní romantické tradici a Pankrác, který je hlavou racionalistické  

                                                 
206 Tamtéž. 
207 Tamtéž, s. 70. 
208 Srov. BUTTIGLIONE, Il pensiero di Karol... , s. 37. 
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a modernizující revoluce. Pankrác politicky vítězí, ale duchovně prohrává... Utrpení  

a nespravedlnosti, které se během sociální transformace nahromadily, nemohou být 

vykoupeny nějakou výstavbou budoucí společnosti."209 

 Druhou rovinou Krasińského básně-hry, která silně ovlivňuje budoucí Wojtylovo 

myšlení je, že základní duchovní síly civilizace mají svůj nejplnější výraz v rodině. Ta je  

v centru pozornosti.210 

 Rapsodické divadlo odráží novozákonní obraz světa stvořeného prostřednictvím 

Slova, onoho Logos, jež bylo u Boha a jež bylo samo Bohem. Rapsodické by v jistém slova 

smyslu mohlo znamenat také křesťanské, Koltarczyk chápe divadlo jako sakrální platformu, 

jako svébytnou formu rituálu.211 Koltarczyk je značně ovlivněn knihou Rudolfa Otta 

Posvátno.212 Jeho divadelní teorie, která staví na centralitě slova není samoúčelnou formou, 

nýbrž odráží Ottův vliv. Koltarczyk vyzdvihuje liturgickou, sakrální povahu divadelního gesta 

a skutečnost, že skrze ně se divákovi odhalují univerzální hodnoty. Na základě tohoto pojetí je 

jen krok od povolání herce k povolání kněze.213 V jedné ze svých teoretických prací o divadle 

Wojtyla píše: "Slovo uzrává v gesto... Vše se odehrává v rytmu slov a myšlenek, ve vnitřním 

napětí."214 

 To, oč Rapsodické divadlo usiluje pomocí abstrakce, není opozice univerzálně 

platných konceptů a skutečnosti, ale naopak, usiluje o to, co je schopna skutečnost co 

nejplněji a nejsilněji odhalit, tedy to, co utváří konkrétní odpovědi na ty nejobtížnější otázky  

o smyslu lidské existence. 

 Rapsodické divadlo se brzy spojuje s ilegální Únií – kulturní odnoží vojenského hnutí 

odporu se silným důrazem na křesťanské myšlení. Má aktivní podporu arcibiskupa Sapiehy, 

který při podzemních operacích pomáhá. Unii vytvořil Jerzy Baum, známý básník a dramatik, 

který reprezentuje tradici polského literárního mesianismu. Právě s touto tradicí se Wojtyla 

cítí být bytostně spojen. Spolu s dalšími se k Unii přidává a skládá přísahu věrnosti "spojení 

člověka s člověkem, národa s národem a spojení všech lidí s Kristem."215 

                                                 
209 JAWIEŃ, Andrzej (WOJTYLA, Karol), O "Boskiej komedii" w Tetrze Rapsodycznym, in: XXV lat Teatru 

Rapsodycznego w Krakowie 1941-1966, Krakow 1966, s. 142-143. 
210 Tamtéž. 
211 WEIGEL, Svědek... , s. 71. 
212 OTTO, Rudolf, Posvátno, Praha 1998. 
213 Srov. BUTTIGLIONE, Il pensiero di Karol... , s. 35. 
214 JASIEŃ, Piotr (Karol Wojtyla), Sul teatro della parola, in: Tutte... , s. 967. 
215 SZULC, Jan Pavel II... , s. 90. 



 35 

 Myšlenky Unie odráží tradiční polské výhrady vůči kapitalismu – i když ne  

v marxistickém pojetí. 216 

 S Rapsodickým divadlem Wojtyla spolupracuje, píše teoretické stati a podporuje ho až 

do jeho zakázu komunistickou mocí v r. 1967. Poslední článek o Rapsodickém divadle 

Przedmowa do ksiazki Mieczyslawa Koltarczyka, Sztuka zywego slowa217 píše v r. 1974 již 

jako kardinál.218 

 

 

 2.2.3. Básník Wojtyla  

 

 Koncem třicátých let se Wojtyla začítá do díla sv. Jana od Kříže. Wojtylu zajímá také 

jeho poezie, jeho spisy si půjčuje z knihovny Bibliotheca Carmelitana.219 Sám také začíná psát 

vlastní poezii220, první báseň Na bílém hrobě je věnuje své matce. 

                                                 
216 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 90. 
217 WOJTYLA, Karol, Prefazione a "L´arte della parola viva" di Mieczyslaw Koltarczyk, in: Tutte... , s. 933-934. 
218 Srov. TABORSKI, Introduzione, s. 262n. 
219 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 94. 
220 Wojtylovo básnické dílo sestává z opusů: Sulla tua bianca tomba (Nad Twoja biala mogila /Nad tvým bílým 

hrobem/, napsáno 1939, poprvé vydáno in: Poezje i dramaty, Znak, Krakow 1980), Magnificat (napsáno 1939, 

poprvé vydáno in: Poezje i dramaty, Znak, Krakow 1980), obě sbírky tvoří součást rukopisu Salmo 

rinascimentale/Libro slavo (Renesanční žalm/ Slovanská kniha, poprvé vydáno in: Poezje i dramaty, Znak, 

Krakow 1980), Canto del Dio nascosto (JAWIEŃ, Andrzej, Pieśń o Bogu ukrytym /Píseň o skrytém Bohu/, Glos 

Karmelu v číslech 1/1946, 3/1946, 3/1947, 5/1947, Krakow), Canto dello splendore dell´aqua (JAWIEŃ, 

Andrzej, Pieśń o blasku wody /Píseň o lesku vody/, Tygodnik Powszechny 19/1950, Krakow), La madre 

(JAWIEŃ, Andrzej, Matka, Tygodnik Powszechny 50/1950, Krakow), Pensiero-Strano spazio (JAWIEŃ, 

Andrzej, Myśl jest przestrzenia dziwna /Myšlenka je zvláštním prostorem/, Tygodnik Powszechny 49/1952, 

Krakow), La cava di pietra (JAWIEŃ, Andrzej, Kamieniolom /Kamenolom/, Znak 6/1956, Krakow), Profili di 

Cireneo (JAWIEŃ, Andrzej, Profile Cyrenejczyka /Podoby Kyrenejského/, Tygodnik Powszechny 13/1958, 

Krakow), Nascita dei confesori (JAWIEŃ, Andrzej, Narodziny wyznawcow /Zrození vyznavačů/, Znak 11/1963, 

Krakow), Chiesa (JAWIEŃ, Andrzej, Kościól /Chrám/, Znak 11/1963, Krakow), Pellegrinaggio ai luoghi santi 

(JAWIEŃ, Andrzej, Wendrówka do miejsc świetych /Pouť na místa svatá/, Znak 4/1966, Krakow), Veglia 

pasquale 1966 (JAWIEŃ, Andrzej, Wigilia wielkanocova /Velikonoční vigílie/, Znak 4/1966, Krakow), 

Pensando patria... (GRUDA, Stanislaw Andrzej, Myślac Oiczyzna... /Když myslím na vlast.../, napsáno 1974, 

poprvé vydáno in: Znak 1-2/1979, Krakow), Meditazioni sulla morte (GRUDA, Stanislaw Andrzej, Rozwazanie 

o śmierci /Meditace o smrti/, Znak 3/1975, Krakow), La redenzione cerca le tue forme per entrare 

nell´inquietudine di ogni uomo (GRUDA, Stanislaw Andrzej, Odkupienie szuka Twego ksztaltu, by wejść  
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 Teprve po válce se Wojtyla své vlastní umělecké tvorbě začíná věnovat intenzivněji. 

Po návratu ze studií v Římě obnovuje kontakty s Rapsodickým divadlem a u sv. Floriána, kde 

je inkardinován jako studentský kaplan, zakládá divadelní soubor.221 

 První sbírky píše Wojtyla paralelně s divadelní hrou David, sbírka Renesanční žalm 

má, stejně tak jako zmíněná hra, hlavního protagonistu Davida. Následuje sepsání několika 

delších básní, jako např. báseň Slovo-Logos. Ztráta otce a Wojtylovo směřování ke kněžství 

zásadním způsobem ovlivňuje a prohloubuje i jeho poezii. Bezstarostné a radostné 

předválečné období je vystřídáno vážnější tématikou, která se stále více soustředí na jeho 

duchovní cestu. Tomu odpovídá i forma, která začíná být osobitou, oproštěna od zbytečných 

ornamentů. Wojtyla volí formu volného verše, která mu dovoluje prostor pro meditativní 

polohu jeho výrazu. 

 Poté následuje básnický cyklus Píseň o skrytém Bohu. Píseň o skrytém Bohu je 

druhem kontemplativní poezie, koinciduje s jeho zájmem o dílo špaňelského mystika sv. Jana 

od Kříže. Toto dílo je na samé hranici poezie a dialogu, modlitby. 

 Vedle témat náboženských se také profilují témata vlastenecká, jako je tomu např.  

v básni Žebráci nebo témata sociální, např. v básni Proletář. Všechna tři témata jsou 

vzájemně propojena a znovu nově promýšlena se objevovují i v dalších básních. 

 V letech 1949-1950 dokončuje hru Bratr našeho Boha. Wojtyla v tomto dramatu 

postuluje koncepci křesťanské sociální revoluce.222 V r. 1950 také vychází v Tygodniku 

Powszechnym básnický cyklus Píseň o jasu vody. Jeho básnické texty i divadelní hry však 

vycházejí pod pseudonymem Andrzej Jawień nebo Stanislaw Andrzej Gruda.223 

 Všechny zkušenosti, kterými Wojtyla prochází, se odrážejí v jeho tvorbě. Zvláště pak 

zkušenosti z práce v lomu zůstávají do jeho paměti vryty navždy. V roce 1956 je popisuje  

v čtyřdílné, volným veršem psané básni Kamenolom, která byla vydána v Tygodniku 

powszechnym.224 

                                                                                                                                                         
w niepokój wszystkich ludzi /Vykoupení hledá Tvou podobu, aby mohlo vstoupit do nepokoje každého člověka, 

Znak 10/1979, Krakow), Snanislao (GRUDA, Stanislaw Andrzej, Stanislaw, Znak 7-8/1979, Krakow). 

WOJTYLA, Karol, Tutte... , s. XXXV-XXXVII. 

Výčet je však nepřesný, protože mezi jeho básnickou tvorbu bychom mohli zařadit také většinu jeho divadelních 

her, nezařadili jsme sem také jeho poslední sbírku, kterou už napsal jako papež. 
221 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 103. 
222 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 124. 
223 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 117. 
224 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 89. 
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 V roce 1957 nakladatelství Znak vydává jeho básnickou sbírku se stejným názvem. 

Kamenolom reaguje na marxistické redukování a zneužití tématu lidské práce. Ruce jsou 

krajinou srdce "Ruce patří srdci"225. Rok na to stejné nakladatelství vydává jeho sbírku 

Podoby Kyrenejského. Podoby Kyrenejského vycházejí z Wojtylovy osobní spirituality. 

Funkci a vnitřní rozměr Křížové cesty Wojtyla intenzivně promýšlí celý svůj duchovní život. 

Je hluboce přesvědčený, že téměř každý člověk je v jistém smyslu Šimonem Kyrenejským.  

V r. 1960 je vydána jeho divadelní hra Před zlatnictvím.226 

 Literatura Wojtylu neustále zajímá. Přitahuje jej zkoumání lidského prožitku. Své 

studenty se snaží k literatuře vést, dokonce ponouká svého kolegu Stefana Sawického,  

aby studoval a četl moderní "temnou literaturu" jako např. Camusův Mor.227 Rocco 

Buttiglione je přesvědčený, že Wojtyla literaturu chápe jako jakýsi locus theologicus, ve 

kterém se střetává idea svatosti člověka s myšlenkou jeho odcizení: "Wojtyla se ve svém díle 

snaží ukázat, že jedinou zásadní volbou, před níž se dnešní člověk nachází, je volba mezi 

svatostí a ztrátou lidství."228 

 V r. 1963 vychází jeho básnický cyklus Chrám.229 Wojtylova poezie vždy tématicky 

koresponduje s jeho myšlenkovým světem filosofa a teologa, v době koncilu je soustředěna  

na základní otázky mystické povahy církve. V r. 1965 pak vychází další básnický cyklus 

Svatá místa. 

 Následující rok vychází báseň v próze Úvahy o otcovství. V roce 1966 slaví v Polsku 

tisícileté výročí přijetí křesťanství. Ten samý rok vychází jeho báseň Velikonoční vigilie1966. 

Velikonoční vigilie 1966 je sepsána u příležitosti tisíce let od přijetí křtu Měškem I.,  

v polských dějinách je tato událost chápána jako pokřtění Polska. Její poloha, podobně jako 

poloha básně Stanislav, se nenese v duchu polského mesianismu, jak jej prezentuje 

romantická tradice, ale je inspirována spíše filosofií dějin, ve které básník prochází dějinami 

svého národa a snaží se nalézt hlubší smysl bytí člověka a dějin mimo dějiny samé, v Bohu. 

 Karol se velmi záhy začíná seznamovat s dějinami svého národa.230 Hledá v nich 

smysl a povzbuzení pro současnost. Jednou z klíčových postav, která na něj silně zapůsobí, je 

biskup-mučedník, svatý Stanislav. Wojtylův vztah ke sv. Stanislavovi neslábne ani později, 

                                                 
225 WOJTYLA, Karol, La cava... , s. 199. 
226 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 96. 
227 Srov. Tamtéž, s. 122. 
228 BUTTIGLIONE, Il pensiero di Karol... , s. 242. 
229 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 151. 
230 Srov. WEIGEL, George, Svědek naděje. Životopis papeže Jana Pavla II., Práh, Praha 2005, s. 35. 
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spíše roste, zejména když je krátce po válce vysvěcen na kněze. Když v roce 1954 nastupuje 

na fakultu Katolické univerzity v Lublinu jako profesor křesťanské filosofie, shromažďuje 

kolem sebe nejlepší historiky, aby diskutovali o okolnostech smrti svatého Stanislava.231 

 Meditativní poloha, která se prolíná s vlastenectvím a filosofií dějin, je přítomna také 

v básni Když myslím na vlast z roku 1974. Ve čtvrté části této poémy se na pozadí dějin své 

vlasti obracejí Wojtylovy úvahy k zneužívání svobody, které vyvolává boj za svobodu. Báseň 

se otevírá ke všem národům, vlastí se stává celé universum. Básnický cyklus Úvahy o smrti je 

vydán v roce 1975 a tři roky nato dlouhá báseň Stanislav, stále ještě pod pseudonymem. 

 V r. 1967 polský komunistický režim zavírá Rapsodické divadlo.232 

 Wojtylovo literární dílo doprovází jeho dílo vědecko-teoretické. Jeho básně se snaží 

vystihnout samotné věci na základě metaforických významů a učinit z nich předmět 

metafyziky.233 Např. v básni Samaritánka se studna stává tělem, okem, oko se stává Kristem, 

srdcem Krista, do kterého je samaritánka přijata. Kristovo srdce se stává objetím věčné lásky 

a obrácením. Zdá se, jako bychom znovu nově četli Píseň písní. 

U Wojtyly se psané slovo snaží kopírovat skutečnost, zkušenost skutečnosti pak 

odkazuje ke Zcela Jinému. 

 

 

 2.3. Filosof a teolog Wojtyla 

 

 2.3.1. Studium mystické teologie sv. Jana od Kříže 

 

 Počátek Wojtylova teologického myšlení je beze sporu spojen s vlivem a působením 

Jana Tyranowského. Ten v něm probouzí zájem o mystickou teologii, později se tento zájem 

projevuje i volbou tématu disertační práce. 

 Současně se Wojtyla věnuje studiu ontologie, hned na začátku války se s ní snaží 

důkladněji seznámit. Wojtyla studuje po nocích. Jednou z jím studovaných knih je Ontologie, 

neboli Všeobecná metafyzika Kazimierze Waise, vynikajícího polského filosofa  

                                                 
231 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 25. 
232 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 214. 
233 Srov. BETTETINI, Introduzione, s. 17. 
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a teologa. Je to jeho první seznámení s metafyzikou.234 S tomismem se Wojtyla setkává jen  

o několik měsíců později, než s mystikou sv. Jana od Kříže.235  

 Poté, co po válce odjíždí studovat do Říma, je pro Wojtylu z teologického hlediska 

možná nejdůležitější vztah s otcem Réginaldem Garrigou-Lagrangem, francouzským 

dominikánem a profesorem dogmatiky a spirituální teologie. Lagrange je autoritou také  

v otázkách morální teologie, askeze a mystiky. Ten si Wojtylu bere pod svou ochranu a stává 

se jeho učitelem.236 

 Wojtyla se na doktorát připravuje v době velkého vření v intelektuálních katolických 

kruzích. V mnoha katolických seminářích a na mnoha katolických fakultách probíhají pokusy 

sladit klasickou církevní filosofii a teologii, která staví především na nauce sv. Tomáše 

Akvinského, s moderními myšlenkovými proudy. Nicméně dominikány vedené Angelicum, 

kde Wojtyla studuje, zaujímá pozici striktního obránce novoscholastiky. Intelektuální 

atmosféra Angelica je jistě méně dobrodružná než jinde v Evropě. Přesto však Wojtyla díky 

svému pobytu v Belgické koleji nasává i vzrušující atmosféru hledání nových cest. Profesoři 

Angelica svým studentům dávají solidní základy teologie. Nepochybně nejosobitější 

osobností Angelica je právě otec Réginald Garrigou –Lagrange, který se Wojtyly ujímá a jeho 

práci vede.237 Studium v Římě zakončuje na výbornou a v prosinci r. 1948 mu Teologická 

fakulta Jagellonské univerzity uděluje titul doktora teologie za práci Doctrina de fide apud  

s. Joannem a Cruce.238 Původní text doktorské práce je napsán latinsky. "To poukazuje  

na dobrou jazykovou výbavu autora, který se pouští do složitých myšlenkových konstrukcí  

v cizím jazyce."239 

 

 

 2.3.2. "Nová teologie" a sociální otázka 

 

 Dalším mocným vlivem, který působí na mladého Wojtylu, je tzv. "Nová teologie" 

přicházející z Francie, která ohlašuje modernizaci církevního přístupu ve vztahu k problémům 

                                                 
234 SZULC, Jan Pavel II... , s. 91. 
235 Srov. GALAROWICZ, Jan, Imie wlasne czlowieka, Krakow 1996, s. 67. 
236 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 105. 
237 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 88- 89. 
238 Srov. Tamtéž, s. 114. 
239 BETTETINI, Introduzione, s. 27. 
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moderního světa a ve vztahu k věřícím v době probíhajícího zesvětšťování. Impuls k "Nové 

teologii" překvapivě vychází od dominikánských a jezuitských teologů, jako byli Marie-

Dominique Chenu, Yves Congar, Henri de Lubac, Jean Danielou aj. Wojtyla se seznamuje 

s jejich spisy a velmi kladně je hodnotí. 

           Jejich koncepce vyžaduje větší zapojení kněží do života věřících ve farnosti a diecézi. 

Chtějí, aby se církev stala součástí každodenní reality a přímým zapojením do života udržela 

katolíky v řadách církve. Z "Nové teologie" vzchází koncepce dělnických kněží, kněží se 

zaměstnáním dělníků, která zakořeňuje zejména ve Francii a Belgii. Wojtylu dělničtí kněží 

velmi zajímají a fascinují, do jisté míry je možné se domnívat, že usiluje i o rozšíření podobné 

praxe v Polsku.240 

 Jedny své prázdniny, patrně se souhlasem kardinála Sapiehy, tráví ve Francii, aby toto 

hnutí poznal blíže, dokonce odjíždí do doků v Marseilles, aby se setkal s otcem Jacquesem 

Loewem, francouzským dominikánem, který je jedním ze zakladatelů hnutí dělnických kněží 

Mission de France. Ten na Karola velmi silně zapůsobí.241 

 Návštěvou je natolik nadšený, že o ní hned referuje v polském tisku. V r. 1949 

Wojtyla píše do Tygodniku Powszechnego rozsáhlý článek o dělnických kněžích.242 Dělnické 

kněze navštěvuje také v Belgii, v Bruselu, kam se vydává ke svému příteli otci 

Uylenbroeckovi, kterého poznává v Římě na Belgické koleji, a který se zatím stává 

generálním sekretářem organizace Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC). Tímto způsobem 

důkladně poznává francouzské a belgické sociální experimenty církve a těší se na jejich 

aplikaci v celé Evropě.243 

 Jeho zkušenosti s katolickými sociálními a pastoračními experimenty francouzských  

a belgických kněží v jeho myšlení zanechávají stopy ve smyslu důrazu na konkrétní čin.244 

 

 

 Počátky Wojtylova filosofického myšlení, jak vidíme, jsou spojeny s jeho zkušeností 

práce v těžkých a nespravedlivých podmínkách. Také je třeba říci, že jistý vliv na něj mají 

i myšlenky odbojové Unie. 

                                                 
240 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 108. 
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 41 

 Ve Wojtylově poezii se často objevuje slovo hněv, které označuje reakci na chápání 

člověka jako výrobního prostředku. Dotýká se zásadní otázky důstojnosti člověka, samotné 

otázky: Kdo je člověk? Hněv dále plyne z vykořisťování a z kolegiální zrady,  

ze socioekonomických struktur. Ve světě práce jsou láska a hněv nerozlučně spjaty a vstoupit 

do prostředí lidské práce vždy znamená žít v tomto nevyhnutelném napětí. Napětí mezi 

potřebou integrity (láskou) a mezi odlidšťující realitou (hněvem) je součástí vnitřní struktury 

světa. To je obsahem Wojtylovy intuice, kterou se snaží neoblomně prozkoumávat.245 

Odpověď na toto napětí, jehož nositelem je svět práce, je podle Wojtyly v transcendentní 

důstojnosti dělníka, jehož nikdy nelze znevážit na pouhou výrobní jednotku.246 

 

 

 2.3.3. Křesťanský humanismus 

 

 Po válce se do popředí filosofického zájmu dostává existencialismus, který má dvojí 

podobu, na jedné straně je to ateistický existencialismus a na druhé náboženský nebo 

křesťanský existencialismus. Za války přichází Polsko o šest miliónů svých obyvatel, některá 

města jsou zcela vyhlazena, kulturní a etnický obraz krajiny je nenávratně změněn. Polsko se 

stává dějištěm nejhorších zvěrstev holokaustu. Současně je ale třeba podotknout, že "za Druhé 

světové války bylo Polsko jediným okupovaným státem, kde se nacistům nepodařilo nastolit 

byť jen náznak kolaborantského režimu"247. V Polsku převažuje křesťanský existencialismus 

nad ateistickým.248 Existencialismus nakonec musí volit mezi náboženskou volbou pevného 

smyslu a mezi zoufalstvím. V jistém slova smyslu přispívá krize existencialismu k utužení 

náboženské kultury. Tento vývoj je zbržděn vlivem existencialismu marxistického, 

exemplárním příkladem je Sartre.249 Rocco Buttiglione je přesvědčen, že na Wojtylovo 

myšlení má polský existencionalismus značný vliv.250 

                                                 
245 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 64. 
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 Hrůzy války vedou mnohé lidi, a to jak intelektuály, tak i prosté lidi k závěru, že život 

je absurdní. Karol Wojtyla dospívá k jinému závěru, cítí silnou potřebu toto své východisko 

prohlubovat a ukazovat i ostatním.251 

 Tradiční polská nedůvěra k marxismu a současně vědomí nedostatečnosti stávajících 

pojetí společnosti a člověka jej vedou k hledání jiné alternativy. Silně na něj působí 

Maritainův Integrální humanismus a Křesťanství a demokracie. Maritainovo myšlení přináší 

tzv. "Třetí cestu" mezi západním liberalismem a sovětským komunismem, což je myšlenka, 

která bezprostředně po válce nachází odezvu mezi katolickými intelektuály nejen v západní 

Evropě, ale také v Evropě střední, zejména v mladých demokraciích.252 

 V březnu 1949 vychází v Tygodniku Powszechnem Wojtylův článek o dělnických 

kněžích v Belgii. Jedná se patrně o první teologický text, který Wojtyla na území své vlasti 

vydává. Kardinál Sapieha ví, že budoucnost církve potřebuje, aby se katolicismus stal platnou 

a silnou součástí poválečné kultury v Polsku, k tomu potřebuje oslovit nejen prosté lidi,  

ale také intelektuály. Sapieha začíná ještě za okupace připravovat vydávání Tygodniku 

Powszechnego.253 Rok na to zakládá Sapieha podle vzoru francouzského měsíčníku Esprit 

měsíčník Znak, který se stává i vydavatelstvím. Zde budou vycházet autoři jako Mounier, 

Maritain, Marcel, Bernanos, Péguy. Tito autoři mají na Wojtylu jistý vliv.254 

 Pro své literární kvality a intelektuální dynamismus se Tygodnik Powszechny stává 

nejoblíbenějším periodokem v celém komunistickém Polsku, je nejspolehlivějším zdrojem 

necenzurovaných informací a současně i výraznou platformou pro sociální komentáře.255 Zde 

je patrné, nakolik je polská zkušenost odlišná od zkušenosti Československa po r. 1948. 

 Situaci v Československu jen připomíná skutečnost, že Tygodnik Powszechny má 

mnoho nepřímých čtenářů, je předáván z ruky do ruky díky rozsáhlé síti intelektuálů a sehrává 

významnou roli v dialogu katolických a nekatolických disidentů, jako tomu je v případě 

samizdatu v sedmdesátých letech na našem území. Wojtyla publikuje v Tygodniku naprosto 

svobodně, snaží se veřejnost informovat např. o tzv. nouvelle théologie, "poskytuje překlady 
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děl Henri de Lubaca, Yvese Congara, Karla Rahnera aj."256 Wojtylovi je zde také svěřen 

devítidílný seriál "Abeceda etiky".257 

 Druhým Sapiehovým zájmem, pokud jde o posílení intelektuálního vlivu katolické 

církve, je získání vlivu na Jagellonské univerzitě. "Úřad studentského kaplana přináležel  

k akademickému kostelu sv. Anny. Otec Jan Pietraszko přilákal tolik studentů a členů 

krakovské inteligence, že prostory na faře musely být rozšířeny. V takové chvíli povolal 

kardinál Sapieha Wojtylu ke sv. Floriánu, kde záhy vzniklo druhé centrum pro studenty 

Jagellonské univerzity, krakovské polytechniky, Akademie výtvarného umění a dalších 

institucí."258 Wojtyla se studenty snaží přivést k aktivnímu myšlení, nejde mu  

o bezmyšlekovité memorování věroučných dogmat. Na komunistickou propagandu se snaží 

odpovídat zasvěceně, snaží se ukázat, že církev má skrze evangelium přesvědčivější odpovědi 

na otázky lidského života než původci státní ideologie. Tímto způsobem se křesťanský 

humanismus stává protipólem marxismu. Právě paradoxní skutečnost, že navzdory 

proklamovanému státnímu humanismu je lidská bytost redukována "na ekonomickou 

jednotku, ideologickou kategorii, výraz třídy, rasy nebo národnosti", si křesťanský 

humanismus stále sebevědoměji získává své místo.259 

 Ve stejném období, ve kterém se snaží podchytit studenty krakovských vysokých škol, 

pořádá pravidelná diskusní setkání s vědci, kteří se věnují rozličným disciplínám. Wojtylu 

nepřestávají zajímat otázky exaktní vědy. "Prvním společným projektem byla četba  

sv. Tomáše Akvinského, poté následovala diskuse o pojetí přírody na pozadí toho, čemu se oni 

sami denně věnovali v laboratořích a posluchárnách. Wojtyla, který neměl přírodovědné 

vzdělání, projevil instinktivní cit pro fyziku a uměl přeložit vědecké myšlení do jemu vlastního 

filosofického jazyka. Fyzikové v diskusi směřovali spíše k teorii, zatímco Wojtyla k praxi."260  

 

 

 2.3.4. Akceptace fenomenologické metody 

 

 V listopadu 1951 nařizuje biskup Baziak Wojtylovi, aby si vzal dvouletou dovolenou  
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a začal se připravovat na další doktorát. Patrně tak plní vůli kardinála Sapiehy, který 

Baziakovi Wojtylu před svou smrtí svěřuje, neboť tuší a věří jeho kvalitám. Wojtyla chce 

studovat a současně vykonávat svůj kněžský úřad, nechce ztratit spojení s aktivní činností. 

Baziak mu v tom odmítá vyhovět, ale povoluje mu sloužit mše v kostele sv. Kateřiny  

a udržovat tak kontakt se studenty ve farnosti sv. Froriána.261 Baziak chce, aby si Wojtyla co 

nejdříve udělal docenturu a mohl přednášet na univerzitě.262 

 Wojtylova dizertační práce má titul "Zhodnocení možností křesťanské etiky  

na principech Maxe Schelera", obsahuje 175 stran strojopisu a 12. prosince 1953 je 

jednomyslně přijata výborem Teologické fakulty Jagellonské univerzity.263 Fenomenolog 

Max Scheler je ve své době považován za představitele německé katolické obrody. K tomuto 

hnutí také přináleží jiní filosofové fenomenologické školy jako např. Dietrich  

von Hildebrandt, Edith Steinová a Roman Ingarden264, který fenomenologii přináší  

do Polska.265  

 Fenomenologie usiluje vrátit do filosofie každodenní záležitosti, konkrétní celky, 

základní zkušenosti. Filosofie se má vrátit k běžnému životu, od kterého se oddělila dvěma 

způsoby: Empirismem a subjektivismem.266 Fenomenologie zajímá Karola Wojtylu hlavně 

díky svému pohledu na věc jako na celek, díky zkoumání reality věcí takových, jaké jsou  

o sobě. Vidí v ní také příležitost, jak nově uchopit objektivní skutečnost člověka. Wojtylu 

nejvíce přitahuje Schelerův personalismus, který morální filosofii zachraňuje před suchou 

abstrakcí kantovské etiky a lidskému životu vrací patos, extázi a étos.267 Nebezpečí 

subjektivity postuluje možnost podlehnutí solipsismu. "Schelerova analýza mravního cítění, 

empatie a sympatie byla způsobem, jak se pomocí moderní filosofie oprostit od nástrah 

solipsismu. Empatie a sympatie vyžaduje nutně vztah s druhou osobou... Tvrdil,  

že fenomenologie je důležitým nástrojem pro zkoumání různých dimenzí lidského poznávání. 

Má ovšem tendenci sklouzávat k různým formám solipsismu, proto je třeba ji zakotvit 
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v obecné teorii věcí takových, jaké jsou, která je realistická a je schopna obhájit schopnost 

člověka dostat se k pravdě věcí."268 

 Studie o Schelerovi je Wojtylovým prvním pokusem propojit realistickou objektivitu  

s moderní filosofií a jejím důrazem na subjektivitu. Wojtyla se snaží vysvětlit četné dimenze 

lidského dramatu a zůstat při tom v kontaktu s myšlením těch, kdo položili intelektuální 

základy naší civilizace. 

 

 

 2.3.5. Experiment Lublin 

 

 V r. 1953 začíná na Teologické fakultě Jagellonské univerzity vyučovat společenskou 

etiku. Teologická fakulta Jagellonské univerzity je však záhy zrušena navzdory protestům 

církevní hierarchie. V říjnu 1954 se Wojtyla stává členem katedry filosofie na Lublinské 

katolické Univerzitě (KUL).269 Wojtyla se tak účastní jednoho z nejodvážnějších 

intelektuálních počinů poloviny století, který se právě na KULu rozjíždí.270 Zdejší katedru 

etiky vede plných 22 let.271  

 Druhý doktorát, kterým se současně habilituje, mu je udělen v r. 1954. 

 Učitelé a studenti KULu jsou nuceni žít v neustálé konfrontaci s komunistickým 

režimem. Po válce je velký hlad po filosofii, přednáškové sály na Jagellonské univerzitě jsou 

neustále přeplněné, jako reakce na tuto poptávku vzniká v r. 1946 Filosofická fakulta 

KULu.272 "Otázka "Co je lidská bytost" byla po válce otázkou z nejnaléhavějších."273 

 Filosofové z KULu se proti komunistickému materialismu a komunistické politice 

snaží postavit hlubší a dokonalejší křesťanský humanismus, jejich cílem je přesvědčivější 

vysvětlení lidských mravních situací a činů. Vytyčují si radikální proměnu filosofického 

usilování. Specifikum jejich postojů navíc podmiňuje skutečnost, že svou intelektuální bitvu 

vedou na poli skutečného osvobození lidské bytosti, tedy v oblasti, ve které se marxisté cítí 

být velmi sebejistí a silní. 
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 Hlavními představiteli Lublinského křesťanského humanismu jsou: děkan filosofické 

fakulty a odborník na logiku a filosofii práva Jerzy Kalinowski, historik filosofie  

a existenciální tomista Stefan Swieźawski274, metafyzik Mieczyslaw Krapiec, etik  

a antropolog Karol Wojtyla.275 Jejich východiskem je vztah k objektivní skutečnosti, člověk je 

svobodný jen ve vztahu k objektivní pravdě skutečnosti, pakliže myšlení jedince není 

založeno na této pravdě, stává se "funkcí moci a přestane být vyjádřením věcí jaké jsou... "276 

KUL žije nadějí, že se mu podaří usmířit katolickou filosofii a vědeckou metodu a tím 

rozlomí pokušení solipsismu. Materialistickému a politickému osvobození oponuje 

transcendentním rozměrem pravdy.277 

 V r. 1957 a 1958 si Wojtyla svůj volný čas rozděluje mezi povinnosti vedoucího 

katedry etiky na KULu, kde začíná přednášet poté, co byla zrušena Teologická fakulta 

Jagellonské univerzity a přednášky pro lékaře v kostele Feliciánek v Krakově. Píše také 

odborné články, básně, knihu, navíc se snaží se svými studenty jezdit na výlety.278 

 V akademickém roce 1955/1956 přednáší na KULu na téma Čin a poznání 

o filosofické etice Maxe Schelera, Immanuela Kanta a Tomáše Akvinského. Dalšími tématy 

jeho seminářů jsou Dobro a hodnota, Norma a štěstí. Od r. 1957 se pak ve svých seminářích 

zaměřuje na etiku sexuality.279 Ve svých seminářích Wojtyla dále prezentuje vlastní 

fenomenologický pohled na filosofii.280 

 

 

 2.3.6. Filosofický zájem o subjekt 

  

 V r. 1960 mu vydavatelství KULu vydává knihu Láska a odpovědnost.  

Wojtylova studie vychází z pastorační nutnosti, na základě přesvědčení, že sexuální etika 

církve potřebuje rozvoj a novou interpretaci. 

                                                 
274 Tadeusz Rostworowski ve své doktorské práci nazývá také Wojtylu existenciálním tomistou. Srov. 

ROSTWOROWSKI, Tadeusz, Il Problema Gnoseologico nell´Opera "Persona e Atto" di Karol Wojtyla, Roma 

1989, s. 53. 
275 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 138. 
276 Tamtéž, s. 139. 
277 Srov. Tamtéž. 
278 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 137. 
279 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 129. 
280 Srov. Tamtéž, s. 143. 
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 Dobový církevní pohled na sexuální etiku je přísně vymezen primárním účelem 

manželství (plození), je vymezen zákazy a na manželskou sexualitu pohlíží neosobně. Církev 

v té době není vůbec připravena na sexuální revoluci šedesátých let, téma lásky ve spojení se 

sexualitou není traktováno.281 Wojtylova manželská etika má jedinou normu, a tou je láska,  

v ní je obsažen jak rozměr plození, tak rozměr spojení. V dobovém kontextu katolické etiky je 

Wojtylova práce nejen originálním a objevným počinem, ale také prací velmi odvážnou. 

 Wojtyla se nevyhýbá otázkám sexuálního pudu a jeho náboženské interpretace, 

poukazuje na možnost překonání nebo přepodstatnění sexuálního pudu láskou, jako apendix 

přidává otázky sexuální psychopatologie a pojetí sexuální čistoty. Usiluje také  

o rovnoprávnost muže a ženy v manželství.282  

 Láska a odpovědnost postuluje téma odpovědné lásky, manželské čistoty, sexuální 

etiky v rámci filosofického personalismu a jeho obrany křesťanského humanismu jako 

odpověď na falešný humanismus své doby. Vzájemné sebedarování v communio personarum 

je klíčem pro řešení otázek lidské sexuality, jako např. antikoncepce. 

 V r. 1969 vychází Wojtylova kniha Osoba a čin. Čtvrtinu díla Osoba a čin napsal 

Wojtyla během koncilu. Jeho cílem je do detailu zpracovat otázky možnosti komunikace  

a smíření aristotelsko-tomistické filosofie bytí s filosofií vědomí. Pakliže by se to podařilo, 

jednalo by se o fenomenální průlom a precedens.283 

 Ve své práci Wojtyla vychází ze zkušenosti člověka, kterou důkladně analyzuje. 

Rozhodující skutečností, ve které se člověk zásadně vyjevuje jako osoba, je čin. "Empirikové 

se snaží nalézt lidský střed v těle a jeho projevech, kantovští idealisté jej hledají v psýché,  

ve strukturách vědomí. Wojtyla oba směry obchází a jádro našeho lidství nalézá v mravním 

činu. Zde se duše a mysl spojují v jednotu osoby."284  

 V r. 1970 píše Wojtyla průvodce koncilními dokumenty Zdroje obnovy. V tomtéž roce 

se na KULu uskutečňuje odborná diskuse nad dílem Karola Wojtyly Osoba a čin. Na námitky 

Wojtyla odpovídá v r. 1976 knihou Osoba: Subjekt a komunita.285 

 V sedmdesátých letech publikuje celou řadu menších studií, v kterých se snaží rozvést 

především poslední kapitolu díla Osoba a čin. Neustále se snaží konfrontovat s moderním 

                                                 
281 Srov. Tamtéž, s. 145. 
282 Srov. SZULC, Jan Pavel II... , s. 156. 
283 Srov. WEIGEL, Svědek... , s. 175. 
284 Srov. Tamtéž, s. 178. 
285 Srov. Tamtéž, s. 214. 
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myšlením. Není bez zajímavosti, že před odchodem na druhé konkláve Wojtyla na svém 

nočním stolku zanechává rozečtenou poslední knihu o Martinu Heideggerovi.286  

 Pět měsíců po svém zvolení zveřejňuje svou první encykliku Redemptor hominis, 

která se zabývá křesťanskou antropologií.287  

 Po celá staletí trvá západní filosofie na tom, že začíná u lidského subjektu, myslícího 

subjektu. Filosof Karol Wojtlyla tento obrat k subjektu bere vážně. Bere ho vážně i jako 

teolog. Wojtyla pojímá moderní "antropologický obrat" s největší vážností, když do středu 

svého myšlenkového světa staví analýzu zkušenosti. 

 

                                                 
286 Srov. Tamtéž, s. 277. 
287 Byť se zabýváme pouze dílem Karola Wojtyly před jeho zvolením na stolec Petrův, přece se jen krátce 

zmíníme o jeho encyklikách, které zásadně čerpají z  prací, které napsal před zvolením a které jsou výrazem jeho 

personalistického myšlení. 

První z nich je Redemptor hominis (1979), ve které podtrhává centrální roli Krista. Trinitárním darem člověku, 

kdy se Bůh sklání nad lidstvem, aby mu pomohl, výzvou k odpovědnosti za svět, ve kterém se zdá být ohroženo  

i samotné přežití člověka, se zabývá encyklika Dives in misericordia (1980). Laborem exercens (1981) je 

zacíleno k velkým aktuálním tématům lidské práce, encyklika je předzvěstí dalšího vývoje pastorace. Slavorum 

Apostoli (1985) se dotýká kulturních kořenů křesťanské Evropy, starý kontinent je povolán k tomu, aby dýchal 

oběma plícemi (Východ, Západ). V roce 1986 vychází Dominum et Vivificantem, která je věnována tematice 

Ducha Svatého a otázce vyznání víry. Následuje Redemptoris Mater, strukturálně-analytická encyklika o Matce 

Boží, které svěřuje celý svět. Sociální otázkou se nově zabývá encyklika Sollicitudo Rei Socialis (1987), po ní 

následuje Redemptoris Missio (1990) o misijním povolání církve. Ucelené shrnutí sociální nauky církve 

poskytuje Centessimus Annus (1991). V roce 1993 se objevuje encyklika Veritatis Splendor zabývající se 

otázkou pravdy, která je dosažitelná intelektem, který přijal bohatství zjevených pravd. Téma lásky a respektu  

k lidskému životu, obrana práva na život, jeho ochrana při zrození, růstu i umírání podle záměrů božích, je 

předmětem encykliky Evangelium Vitae (1995). V tomtéž roce vychází ekumenická encyklika Ut Unum Sint, 

která se zabývá otázkou jednoty křesťanů a je výzvou návratu ke kořenům. Fides et Ratio (1998) se zabývá 

otázkou vztahu intelektu a víry, filosoficky staví na předchozích Wojtylových studiích. Ecclesia de eucharistia 

(2003) je věnována vztahu, který je mezi Eucharistií a skutečností církve, církev je podstatně budována 

eucharistií. 
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3. Identita osoby v literárním díle Karola  

    Wojtyly 
 

 Karol Wojtyla píše poezii po celou dobu svého života. Tématicky se jeho poezie 

prolíná s jeho dílem filosofickým a teologickým nebo s praktickým zaměřením jeho duchovní 

služby. Je velmi zajímavou skutečností, že navzdory tomu, že převážná většina soudobé tzv. 

spirituální poezie je psána v tradičním vázaném verši, Wojtyla hned od počátku užívá verš 

volný, který je blízký moderní básnické senzibilitě. Užití volného verše souvisí s obratem 

moderního umění k subjektu. Básnický jazyk i formu volného verše Wojtyla využívá také při 

psaní svých divadelních her.  

 Vzhledem k tomu, že hlavním cílem naší práce je rané filosofické dílo Karola 

Wojtyly, nemůžeme se zde důkladně zabývat celým jeho dílem literárním. Zastavíme se  

v něm, podle našeho názoru, u vrcholu jeho literární tvorby. Hlavní pozornost soustředíme na 

jeho dramatickou trilogii, kterou psal dvacet let od r. 1944 do r. 1964. Trilogii tvoří hra Brat 

naszego Boga (Bratr našeho Boha), která je napsána v letech 1944-1949, ale poprvé ji 

publikovat Tygodnik Powszechny 22. prosince 1979. Dále je to hra Przed sklepem jubilera 

(Před zlatnictvím). Ta je napsána v r. 1960, poprvé ji publikuje Znak, č. 12 v r. 1960 pod 

pseudonymem Andrzej Jawień. Poslední je hra Promieniowanie ojcostwa (Proměny otcovství, 

někdy také uváděna jako Paprsky otcovství), ta je sepsána v r. 1964 a publikována ve Znaku, 

č. 11 v r. 1979 pod pseudonymem Stanislaw Andrzej Gruda.  

 Součástí této hry je ještě její volné pokračování Rozwaźania o ojcostwie (Úvahy 

o otcovství), které píše v r. 1964 a a ještě téhož roku publikuje ve Znaku, č. 5. pod 

pseudonymem Andrzej Jawień. 

 Ve Wojtylově rozsáhlém básnickém díle jsme se zastavili jen u poémy Pieśń o Bogu 

ukrytym (Píseň o skrytém Bohu), kterou skládá v r. 1946. Ta je anonymně publikována poprvé 

v časopise Glos Karmelu v číslech 1/1946, 3/1946, 3/1947 a 5/1947. Kompletní je pak 

publikována ve Wojtylově sebraném literárním díle Poezje i dramaty (Básně a dramata), 

Znak, Krakow 1980. Dále pak u sbírky Kamienielom (Kamenolom), kterou Wojtyla píše  

v roce 1956, a která posléze vychází pod pseudonymem Andrzej Jawień ve Znaku, č. 6 v r. 

1957. Dále u sbírky Profile Cyrenejczyka (Podoby Kyrenejského), která je napsána v r. 1957  

a pod pseudonymem Andrzej Jawień je publikována v r. 1958 v Tygodniku Powszechnym,  
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č. 13. Použili jsme také citáty ze sbírky Wedrówka do miejsc świetych (Pouť na místa svatá), 

kterou píše kolem roku 1965 jako autentický zápis své návšťevy Izraele, ta vychází ve Znaku, 

č. 4 v r. 1966 pod pseudonymen Anrzej Jawień.288 

 

 3.1. Wojtylova dramatická trilogie identity osoby 

 

 První Wojtylovy dramatické pokusy se nám nedochovaly. Z raných textů je patrné,  

že autor podléhá romantizující epičnosti, která v sobě dává poznat vliv polského literárního 

romantismu. Nicméně vždy se do syžetu snaží vtisknout nějakou hlubší otázku a učinit ji 

hlavní osou děje. V Jobovi se jedná o archetypální problém lidského utrpení, nahlížený  

ve světle Nového zákona. V Jeremiášovi je již patrný silný patriotismus. Jedná se  

o podobenství Jeremiáš-Skarga, Polsko-Jeruzalém. 

 Skutečná umělecká vyzrálost i hluboký myšlenkový potenciál je patrný až u jeho tzv. 

dramatické trilogie, kterou tvoří dramata Bratr našeho Boha, Před zlatnictvím, Proměny 

otcovství. Wojtyla se ještě zcela nevzdává epiky, zvláště v první z her, ale texty jsou naprosto 

suverénně neseny myšlenkovou kontinuitou, které je podřízen tvar i portréty postav. 

Historické události a okolnosti jsou transformovány do jejich nadčasové dimenze a na této 

rovině teprve komunikují s divákem, nebo čtenářem. 

 Ve hře Bratr našeho Boha je hlavním představitelem Adam Chmielowski, výrazná 

osoba polských dějin. Chmielowski se aktivně účastní povstání proti Rusku v r. 1863. Žije 

celé roky v ruském zajetí, ve kterém mu je amputována noha. Posléze studuje výtvarné umění  

ve Waršavě, Paříži a později v Mnichově. V r. 1870 vystavuje svá první díla, je považován  

za výjimečně talentovaného umělce. V r. 1880 vstupuje k Jezuitům, ale po šesti měsících 

opouští noviciát z důvodu nervového vyčerpání. Poté žije na vsi spolu s bratrem a jako 

františkánský terciář se věnuje chudým. Vrací se do Krakova, obléká si mnišský hábit,  

do rukou biskupa skládá sliby a přijímá jméno Albert. Tak se zrodí kongregace Albertínů, 

kterou brzy následují také Albertínky, obě ramena se věnují péči o chudé a bezdomovce. Bratr 

Albert umírá na Štědrý den r. 1916. 

 V tomto díle hraje důležitou roli otázka revoluce. Cizinec, se kterým Adam 

komunikuje, je patrně historickou postavou Lenina, který v blízkosti Krakova žil v letech 

                                                 
288 Všechny bibliografické údaje jsou čerpány z díla: GRAMATOWSKI, Wiktor – WILIŃSKA, Zofia, Karol 

Wojtyla negli scritti. Bibliografia, Cittá del Vaticano 1980. 
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1912-1914.289 Wojtyla dílo píše v době, ve které zaplavuje Polsko levicově revoluční nálada 

poválečného uspořádání světa. Wojtyla trvá na nezbytnosti sociální spravedlnosti, ale 

současně prohlašuje, že ekonomické a politické osvobození, které je omezeno jen  

na materiální sféru, je nedostatečné. 

 Cizinec vidí nárůst sociálního hněvu, je nablízku nespravedlivým pracovním 

podmínkám v dolech, v továrnách a nepodceňuje sociální nálady: "A tato síla roste. Co 

přinese? Pane, vážím si tohoto zrajícího kolektivního vědomí."290, odpověď je naprosto 

nevyhnutelná, jde o identitu člověka "Pane, tento hněv má objektivní hodnotu. Není možné jej 

zklamat."291 Wojtyla sice uznává oprávněnost sociálního hněvu, na to poukazuje již ve sbírce 

Kamenolom, řešení otázky však nevidí v sociální revoluci, ale v revoluci lásky, v přijetí 

chudých za bratry.292 Wojtyla zde podstatně spojuje téma lásky s tématem sociálním. Ani 

solipsismus a egoismus není cestou. Adamův přítel Max vidí řešení sociální otázky v tom, aby 

každý, kdo chce naplno splnit svůj úkol, se v sobě hermeticky uzavřel293, Adam volí cestu 

otevřenosti.294 

 Ve hře Před zlatnictvím se v prvním aktu zasnubuje a později žení Ondřej s Terezou, 

druhý akt ukazuje manželství Štěpána a Anny, které je zasaženo vleklou a hlubokou krizí. Zde 

se také objevuje postava Adama, který je rodinným přítelem a snaží se jim v krizi pomáhat. 

Adam je patrně zosobněním autorova postoje, který se staví proti hedonistickému pojetí lásky, 

která je zaměřena jen čistě sama na sebe. Anna chce prodat svůj snubní prsten. Ale zlatník ji 

odmítá se slovy: "Jeden sám o sobě nemá váhu, svou váhu mají jen oba dohromady"295. Vše, 

co je zásadní, se zde odehrává před zlatníkovým krámem, v jednom prostoru mysli, vědomí, 

ducha. Postoje a vnitřní dramata osob spojuje neustálé směřování k podstatnému, nebo jeho 

opak. Hlavním tématem a osou děje je otázka lásky.  

Wojtyla symbolicky nepoužívá jen reálie, jako jsou např. snubní prstýnky, ale  

                                                 
289 Srov. TABORSKI, Introduzione, s. 581. 
290 WOJTYLA, Fratello..., s. 635. 
291 Tamtéž, s. 637. 
292 Srov. Tamtéž, s. 677. 
293 Tamtéž, s. 621. 
294 Srov. Tamtéž, s. 619. 
295 WOJTYLA, La Bottega... , s. 811. 
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i rozmístění postav. Interakce dvou je vždy doplněna o třetího. Dva jsou manželé, třetí je 

zlatník296, neznámý (Bůh). Manželství není jen vzájemným bytím v sobě, láska, která 

rozšiřuje existenci, je současně účastenstvím na absolutním Bytí a na absolutní Lásce.297 

"Láska má příchuť celého člověka... Nemůže být na chvíli. Přes ní přichází věčnost člověka. 

Protože se nachází v Boží dimenzi. Pouze Bůh je věčností."298 V Bohu je budoucnost člověka. 

"Láska určuje budoucnost."299 

 Láska je pociťována různým způsobem. Třeba jako výzva, aby člověk vzal osud  

do svých rukou. "Láska je neustálou výzvou. Sám Bůh nás možná vyzývá, abychom my sami 

vyzvali osud."300 Člověku je také výzvou, aby vzal osud do svých rukou. Láska má 

sjednocovací charakter. "Láska je syntézou dvou existencí, které se scházejí do jednoho bodu 

a ze dvou se stávají jedinou."301 Je však také specifickou formou břemene. "Vahou těchto 

zlatých snubních prstenů není váha kovu, ale její specifická váha lidského bytí."302 Skutečná 

láska v sobě nese vztah k Bohu a věčnosti. "Věčnost člověka prochází skrze lásku. To je 

důvodem, proč se nachází v Boží dimenzi, pouze Bůh je věčnost."303 

 Ve hře Proměny otcovství autor navazuje na to, co již započal v díle Před zlatnictvím. 

Obě díla koincidují s Wojtylovou studií Láska a odpovědnost. Autor zde prohlubuje různé 

předobrazy, podobenství vnitřního světa. Vnější situace, vnější svět, vnější prostor je pouze 

obrazem toho, co se děje uvnitř. Počet aktérů je minimalizován: Adam, Matka, Monika. 

Adam je obrazem každého člověka, je synonymem lidství, společného údělu. Všechny osoby 

mají symbolický charakter. Převažují monology a i dialogy mají monologický charakter. 

Druhá a třetí část je celá napsána v próze. Monology mezi Monikou a Adamem, otcem  

a dítětem mají archetypální povahu. 

 Jádrem díla je podle filosofa Josefa Tischnera "kreativní interaktivita osob. Tuto 

myšlenku můžeme vyjádřit slovy: Díky tobě se stávám sebou a ty se díky mě stáváš tebou. 

Zkušenost kreativní interakce je mysteriózní... Víme, že každé lidské "já" v sobě nese známku 

                                                 
296 Zlatník pro svou morální autoritu reprezentuje Boha. Jeho váha neváží předměty, ale celé lidské bytí a jeho 

osud. Srov. WOJTYLA, La Bottega... , s. 811. 
297 Tamtéž, s. 867. 
298 Tamtéž, s. 825. 
299 WOJTYLA, Bottega... , s. 799. 
300 Tamtéž, s. 849. 
301 Tamtéž, s. 817.  
302 Tamtéž, s. 789. 
303 Tamtéž, s. 825 
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"ty"... Je třeba říci, že všechna světová dramata popisují průběh interakce-té kreativní i té 

destruktivní."304 

 Zásadní význam má časté užívání slova "můj, mé, moje", které nás vede ke zdrojům 

tajemství, k tajemství otcovství. V rámci mezilidských vztahů mohu slovo "můj" použít jen 

tehdy, když ten, koho tím označuji, není přivlastňován, když je plně zachovávána jeho 

osobnost a přitom je jistým způsobem ve mně přítomen s celou jeho minulostí i přítomností. 

Ale plně "můj" je pouze ten, kdo současně stejným slovem v sobě jmenuje mne a v kom jsem 

já přítomen. Výraz "můj" vyžaduje hluboký, vnitřní, vzájemný vztah "já"-"ty", který utváří 

novou jednotu, která je totožná s láskou. "Jestliže miluji, musím stále volit tebe v sobě / musím 

stále rodit tebe a stále se rodit v tobě."305 V jednom okamžiku říká Ondřej, jedna z hlavních 

postav: "V Tereze bylo něco, co odpovídalo mé osobnosti."306  

 V této jednotě, jejímž vrcholným výrazem je rodina, je zdrojem jednoty otcovství, 

mateřství je výrazem otcovství. Z otcovství čerpá výraz "moje" jednotící obsah. Každé "moje" 

je současně "ne-moje". Každé "moje" je pouze "Tvoje" ve mně. Právě tato perspektiva dává 

slovu "moje" jeho autentický a konečný smysl.307 

   Je to otcovství Boha, které umožňuje jednotu lidské rodiny. Vztah otec-dítě308 je 

vztahem identity obou. Proměny otcovství, otcovství biologického i duchovního, vytváří 

nejhlubší základ lidské jednoty, osvobozuje z tragické samoty.309 Být otcem znamená 

nejsilnější pouto "V historii každého člověka jsme my dva, já (Adam), od nějž se počíná a rodí 

samota a On, v němž samota mizí a znovu se rodí děti."310 Proměny otcovství je drama  

o proměnách uzavřenosti, egoismu, narcismu, bolestné osamělosti311 prostřednictvím nejen 

vnějších okolností, ale skrze Boží otcovství, jeho kontinuitu, ale také prostřednictvím přijetí 

svého synovství ve vztahu k Bohu. V lásce je Adam konečně vysvobozen ze samoty, kterou 

neustále řeší. "Moje" ho neustále odkazuje k "tvoje".312 

                                                 
304 TISCHNER, Josef, Raggi di Interazione Creativa, program představení Proměny otcovství v divadle 

Romaitoki, Varšava 1983, in: TABORSKI, Introduzione, s. 879. 
305 WOJTYLA, Karol, Raggi... , s. 933. 
306 WOJTYLA, La Bottega... , s. 767. 
307 "Analýza slova "moje" mě stále přivádí k Tobě." WOJTYLA, Raggi... , s. 893. 
308 "Mateřství představuje v jistém slova smyslu otcovství... Vyzařuje otcovství." WOJTYLA, Raggi... , s. 901. 
309 Srov. WOJTYLA, Raggi... , s. 893-895. 
310 Tamtéž, s. 897. 
311 Adam se cítí zoufale sám, hluboce prožívá svou samotu. Srov. Tamtéž, s. 891.  
312 Srov. Tamtéž, s. 923; 933. 
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 Na těchto dramatech je patrný vliv rapsodické dramatické formy, kdy ve svých 

poetických obrazech, v nejzásadnějších výpovědích přechází do dramatu meditace.313 To 

hlavní tu nejsou vnější změny, změny situací, ale vnitřní proměna hlavní postavy Adama, 

která má vyloženě meditativní povahu. 

 Hlavní postavou všech dramat trilogie je Adam. Adam, "bratr našeho Boha", je 

konkrétní člověk, malíř Adam Chmielowski – později bratr Albert. Jeho proměna není jen 

jeho proměnou, je proměnou každého člověka, který hledá svoji autenticitu. "Jeho postava se 

opírá o vědomí každého z nás... Tímto způsobem je spojen s každým z nás, díky tomu se nám 

stává blízkým a potřebným."314 

 V díle Před zlatnictvím je již Adam napůl nekonkrétní člověk, stále více se stává 

společným jmenovatelem nás všech. V poslední zmiňované práci Proměny otcovství je Adam 

výhradně typem člověka jako takového, člověka v čase i mimo čas, je věčným člověkem  

a současně je vtělením archetypu otce. Postava Adama je chápána co nejšířeji a nese v sobě 

všechny rozměry lidství "vyplněného až po samou horní hranici a pokořeného po samou 

dolní."315; "Každý v sobě nosíme nevědomý obsah, který se nazývá lidství"316; "Adam, jméno, 

ve kterém se musím setkat s každým člověkem"317; "Adam nás vyjmenoval všechny, jednoho  

po druhém. Své jméno zamlčel. Stal se společným jmenovatelem, mluvčím a současně  

i soudcem nás všech."318 Nejvyšším vzorem interakce je Nejsvětější Trojice. Adam má 

společné rysy s Kristem, který je druhým Adamem, žena má společné rysy s Evou. 

 Hrdinou Wojtylových dramat je člověk. Člověk, který dozrává k svým vlastním 

významům. Wojtyla jej ukazuje ve třech jeho základních polohách. V Bratru našeho Boha je 

to hledání smyslu vlastního života, autentického povolání, originality a identity jedince.  

V Před zlatnictvím je hlavním tématem otázka lásky, manželství a jednoty. Současně i otázka 

identity lidské jednoty. V Proměnách otcovství je hlavním tématem otázka společné identity  

a jednoty, kdy slovo "můj" vyznačuje každý osobní vztah. "Neboť v sobě nosíme obsah, který 

nás absolutně překračuje... jsme s ním spoutáni a na něm závisíme."319 "Jestliže miluji, musím 

v sobě neustále volit tebe, musím tě tedy neustále plodit a v tobě se stále rodit."320 

                                                 
313 Srov. Karol DYBCIAK, Poetycka fenomenologia czlowieka religijnego. O literackiej tworczości Karola 

Wojtyly, in: Sacrum v literaturze, Lublin 1983, s. 148-165. 
314 WOJTYLA, Fratello..., s. 591. 
315 WOJTYLA, Raggi... , s. 889. 
316 Tamtéž. 
317 Tamtéž, s. 887. 
318 WOJTYLA, Bottega... , s. 869. 
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Dramatická trilogie symbolicky popisuje dějiny člověka a dotýká se třech základních 

rozměrů jeho identity. Podstata nejhlubšího tajemství identity nás dovede k Trojjedinému 

Bohu. "To se nakonec může podařit, že odložíš náš svět... Tehdy se ukáže, že ty jsi celý v Synu 

a On v Tobě... a všechny ostatní skutečnosti se pak jeví jako irelevantní a nepodstatné, vyjma 

této jediné: vyjma otce, syna a lásky."321 

Wojtylovo pojetí člověka je pokusem identifikovat člověka nejen jako obraz prvotního 

vzoru, jakým je osobní Stvořitel, Otec, ale také jako obraz prvotního vzoru, jakým je 

společenství osob v Trojici. Verbalizace tohoto obrazu je vyjádřena vztahem: Otec, Dítě, 

Láska.322 Dítě v tomto případě odkazuje na Božího Syna, stejně tak i Adam, univerzální 

člověk.  

V perspektivě vykoupení navíc Adam znamená "nový Adam". Bůh Otec mne (Adama) 

stvořil ve svém věčném Slově. Má tvář je odleskem pohledu Boha Otce do tváře svého 

Syna.323 

           Bůh tvoří člověka v té Lásce, ze které a ve které Syn-Dítě sám sebe přijímá. Zde se 

rodí člověk jako někdo, kdo je zvenčí povolán k tomu, aby vstoupil dovnitř. To je Adam. Ten 

se však sám sobě ztratil tím, že nechtěl uznat, že "Sám sebou jsem pouze tehdy, když jsem 

Tvým."324 Adam chtěl být sám sebou ze sebe samého. Tímto způsobem se sobě radikálně 

odcizil. Jeho záchranou je to, že Láska Otce k Dítěti je neodvolatelná. V této Lásce pulzuje 

zdroj eschatologické naděje. Pouze v Dítěti, jako v Novém Adamovi, člověk jako "bratr 

našeho Boha", může získat svou identitu. Problém identity člověka je problémem lásky 

(přijetí sebe v Lásce a oddání se Lásce). Drama lidské identity se stává dramatem Lásky. Toto 

je drama o vnitřním exilu člověka, o jeho samotě, který je současně odsouzen k tomu, aby do 

hloubi zkoumal svou identitu.325 

 "Adam v sobě proměňuje velké množství věcí a potom to přenáší na plátno. Považte 

pánové. Mám pocit, že to není typický malíř. Porozumějte tomu rozdílu. Každý z Vás se na 

plátně dopátrává všech možných řešení svého života, vaše životy se odehrávají a točí na 

plátně, a proto nemůžete život pojímat jinak. Jste svázáni s plátnem, jste závislí na paletě.  

                                                                                                                                                         
319 WOJTYLA, Raggii... , s. 919. 
320 Tamtéž, s. 933. 
321 Tamtéž, s. 953. 
322 Srov. Tamtéž. 
323 Srov. Tamtéž, s. 899. 
324 Tamtéž, s. 893.  
325 Tamtéž, s. 887. 
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S Adamem je tomu jinak. U něj se potřeba plátna a barev vleče daleko za jeho nejhlubším 

podmětem. Jeho postoj k řemeslu je volnější. Je mnohem nezávislejší. On žije podstatně  

v sobě... ne na plátně. Ne, ne, to není typický malíř... To je typický hledač."326 

 

 

 

3.2. Osoba v poezii Karola Wojtyly 

 

Wojtylův myšlenkový svět je výrazně antropocentrický, to se projevuje i v jeho poezii. 

"Není to elektrický proud, kdo rozpoutá energie, ale člověk, který ony síly drží ve svých 

rukou."327 Wojtylova poezie působí jako celek formy a obsahu, který je celý orientován  

k univerzálním hodnotám člověka. V moderní poezii je obtížné nalézt výraz, který by se tak 

intenzivně zaobíral člověkem, jeho přirozeností, jeho vztahem k dějinám, ale i jeho konečným 

údělem, který spočívá v Bohu. 

Velmi zajímavou by jistě byla studie o inspiraci v poezii Karola Wojtyly. Zde na to 

není prostor. Jen na okraj poznamenáme, že Wojtyla rozhodně není básníkem velké vnitřní 

inspirace, jeho psaní nese výrazné stopy intelektualismu a občas i didakticko-pedagogického 

záměru, což jeho básním často škodí.328 To ovšem nic nemění na skutečnosti, že ve svých 

nejlepších básnických projevech dosahuje kvalit skutečného básníka. Někteří autoři 

srovnávají jeho styl se stylem velkého moderního básníka T. S. Eliota nebo Charlese 

Peguyho.329 

I u Wojtylovy poezie je nejvýraznější polohou meditace, která je zpravidla 

monologem básnického subjektu a má výrazně filosofující polohu. "Kdo ti řekl, že na váze 

                                                 
326 WOJTYLA, Fratello... , s. 603. 
327 WOJTYLA, La cava... , s. 195. 
328 "Osa básnické Wojtylovy tvorby koinciduje s teologií a filosofií, tato osa spočívá v dynamickém pojetí 

člověka, nikoli pouze v jeho pozemské dimenzi, ale především v jeho metafyzických základech a v jeho 

eschatologickém určení... Takto postavený koncept ale nutně klade otázku, zda-li je možné básnické dílo skládat 

na základě filosofických a teologických konceptů... Wojtyla nepoužívá filosofické pojmy a koncepty jako námětu 

k diskurzu, k diskusi, nýbrž jako námět k rozjímání, meditaci." REALE, Giovanni, Karol Wojtyla pellegrino sulle 

tre vie che portano alla veritá: Arte, Filosofia, Religione, in: WOJTYLA, Karol, Metafysica della persona. Tutte 

le opere filosofiche e saggi integrativi, Milano 2005, s. XXIII. 
329 Srov. TABORSKI, Introduzione, s. 755. 
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světa převažuje člověk?"330 Ten, kdo slovo pronáší, je vnímán jako ten, kdo nastoluje otázku, 

nějaký problém, kdo nese myšlenku, kdo vyzývá k zápasu o pravdu. O intimně meditativním 

charakteru jeho básní svědčí i to, že je nikdy sám veřejně nepřednášel a nikdy nebyly 

publikovány pod jeho vlastním jménem, a to až do roku 1978, kdy bylo odhaleno tajemství 

jeho pseudonymů.331 

Ve sbírce Kamenolom Wojtyla zápasí o lidskou identitu tváří v tvář nespravedlnosti, 

která je spojena s instrumentalizováním člověka při pracovním procesu. Práce není subjektem, 

tím je člověk. "Práce začíná uvnitř"332; "Kámen ti dá sílu, prací člověk zraje, aby z ní 

načerpal inspiraci k obtížnému dobru."333 Tím dobrem je sebeuskutečnění člověka, které se 

děje v činu. "Napětí paže směřuje vzhůru, k Činu, který proniká celého člověka a celého jej 

naplňuje."334 Takový čin však vyžaduje lidskou svobodu, lidská identita vyžaduje zápas  

o svobodu, jedině svobodný lidský čin může plně realizovat člověka. Realizace člověka 

souvisí se schopností přijmout lásku: "... Braň svobodu, svoboda nás obohacuje/ Své znamení 

jsi naplnil naší svobodou, může ti být svoboda nepřítelem?/ Po generace kráčíme - každý  

z nás putuje- vstříc svobodě/ která nepopírá lásku, ale je jí naplněna."335 

Pravda o člověku je uchopována zkušeností, i v poezii se projevují fenomenologická 

témata, která jsou přítomná v jeho studiích. Tak např. otázka víry koresponduje s tím, jak se jí 

zabývá ve své doktorské práci o víře u sv. Jana od Kříže. Otázka víry, neboli náboženská 

cesta za pravdou, je vedena Wojtylovým přesvědčením, že "i víra je poznáním."336 

Velmi často se ve Wojtylových básních objevuje jméno Adam. Ve Wojtylově 

básnickém díle je emblematickou ikonou a metaforou člověka. Básnický subjekt je totožný  

s Adamem. Wojtyla tak odkazuje na vztah člověka k Bohu, na osobní vztah. Osoba se rodí  

z interakce "já"-"ty". Základem této vztahové struktury "já"-"ty" je vztah obou k osobnímu 

"Ty",  k osobnímu Bohu. Nicméně tento Adam se sobě ztratil a prochází procesem hledání.  

V Úvahách o otcovství klade autor Adamovi do úst následující slova: "Již mnoho let žiji  

                                                 
330 WOJTYLA, Profili... , s. 173. 
331 Srov. TABORSKI, Introduzione, s. 4. 
332 WOJTYLA, La cava... , s. 197. 
333 Tamtéž. 
334 Tamtéž, s. 199. 
335 Tamtéž, s. 219. 
336 WOJTYLA, Raggi... , s. 945. 
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v nejhlubším vyhnanství vlastní osobnosti a současně jsem odsouzen, abych se po ní do 

hloubky pídil."337 

Identita člověka je nalezena v Bohu. Má eschatologický charakter: "V tomto prostoru 

jsi nejdokonalejší mírou světa Ty,/ a tak tedy můj život má smysl,/ a směřování k hrobu,/ 

přechod ke smrti, rozpad v prach nenávratných atomů/ je pro mě součástí Tvých 

Velikonoc."338 Bůh je metafyzickým prostorem identity člověka. 

To nám odhaluje smysl otázky prostoru, ve kterém se odehrávají Wojtylovy básně-

meditace. Většina scén se neodehrává na žádném určitém místě a tím Wojtyla dosahuje nebo 

poukazuje na vnitřní prostor, ve kterém se odehrávají. V Pouti na svatá místa čteme: "Nesl  

v sobě niterné místo setkání, ve kterém se celá země stala ZEMÍ, to znamená 

PŘÍBYTKEM."339 Skutečným prostorem všech setkání je Bůh. "Ty, v němž každý nalézá svůj 

prostor."340 Prostor, jímž je Bůh, má až perichoretický charakter. "Můj prostor je v Tobě. Tvůj 

prostor je ve mě. Je to prostor všech lidí... Tam, kde nejsi, jsou jen lidé bez domova."341 

Jestliže je Bůh v člověku a člověk v Bohu, pak v sobě člověk nese i některé vlastnosti 

a charakter Boží existence. Člověk v sobě nese a odráží trojiční vztahy, které charakterizují 

vnitřní život jediného Boha, který je současně společenstvím tří božských osob. "Přijmout 

 v sobě vyzařování otcovství, neznamená pouze stát se otcem, ale také stát se dítětem, 

synem."342  

 Hlavní skutečností, která se v člověku odráží, je skutečnost lásky, se kterou se setkává 

jak u sebe, tak i u druhých. "Láska mi objasnila každou věc/ Láska mi objasnila vše/ Proto 

tuto Lásku obdivuji/ všude tam, kde se nalézá."343 Láska odhaluje identitu člověka, smysl 

lidské existence. Vztah k ní však nemůže být jen receptivní, pasivní. "Láska je stále volba  

a z volby se rodí."344 

 Identita osoby, která je zakořeněna v Bohu, se projevuje zkušeností identity v lásce. 

Skrze lásku je člověk jako osoba věčný. "Věčnost člověka prochází skrze lásku. To je ten 

                                                 
337 WOJTYLA, Considerazioni... , s. 955. 
338 WOJTYLA, Karol, Meditazione sulla morte, in: Tutte... , s. 101. 
339 WOJTYLA, Karol, Pellegrinaggio ai luoghi santi, in: Tutte... , s. 187. 
340 WOJTYLA, Profili... , s. 179. 
341 WOJTYLA, Pellegrinaggio... , s. 189. 
342 WOJTYLA, Considerazioni... , s. 961. 
343 WOJTYLA, Canto... , s. 49. 
344 WOJTYLA, Raggi di... , s. 933. 
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důvod, proč se nachází u Boha, pouze on je Věčností."345 Osoba tak vyjadřuje plnost bytí 

člověka.  

                                                 
345 WOJTYLA, Bottega... , s. 826. 
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4. Dvě Wojtylovy doktorské práce (ocenění   

    subjektu) 

 

V roce 1946 bezprostředně po svém svěcení Karol Wojtyla odjíždí do Říma, aby zde 

dovršil svá studia doktorátem z teologie. V červnu roku 1948 studia úspěšně zakončuje prací 

Doctrina de Fide apud S. Joannem a Cruce (Nauka o víře u sv. Jana od Kříže). Poprvé tato 

práce vychází ve Varšavě v Collectanea Theologica 21, fasc. 4, v roce 1950. Vlastní text je 

psán latinsky pod vedením francouzského teologa Réginalda Garrigou-Lagrange.  

 Otázka víry, kterou se Wojtyla v práci zabývá, má zvláštní význam a naléhavost, je 

součástí Wojtylovy osobní zkušenosti. Wojtyla je očitým svědkem hrůz II. světové války, 

pracovních táborů a zprostředkovaně i táborů vyhlazovacích, Osvětim je jen několik 

kilometrů od Krakova, kde Wojtyla válku prožívá. Současně vidí nastupující komunistickou 

totalitu, která se v Polsku představuje již na konci války, když sovětská vojska nechávají 

vykrvácet Varšavské povstání, aby se nastupující garnitura zbavila hnutí Armija Krajowa, 

jako svého politického odpůrce. Na tuto historickou situaci Wojtyla hledá adekvátní 

teologicko-filosofickou odpověď. Nalézá ji v nauce sv. Jana od Kříže. 

 Wojtylův zájem o mystiku sv. Jana od Kříže od počátku doprovází důsledná racionální 

analýza, k níž používá teoretické nástroje jak z oblasti tomismu, tak také z oblasti 

fenomenologie.  

 Celé dílo je rozděleno do dvou částí, podstatně rozsáhlejší analytické a kratší 

syntetické. V první části analyzuje skutečnost víry v základních dílech sv. Jana od Kříže, jako 

jsou Výstup na horu Karmel, Temná noc, Duchovní píseň a Živý plamen lásky. Texty 

španělského mystika cituje v originále. Nejrozsáhlejší je analýza díla Výstup na horu Karmel, 

ta je rozdělena do deseti podkapitol. Zde se zabývá vírou jako prostředkem sjednocení 

člověka s Bohem na základě podobnosti, kterou vykazuje víra ve vztahu k Božství.  

 Následně se Wojtyla zaobírá vztahem víry a intelektu, také vírou jako místem,  

ve kterém se Bůh téměř skrývá. V této souvislosti studuje dvojí skutečnost rozumu, rozumu 

pasivního a aktivního. Aktivita rozumu se v jisté chvíli stává pasivitou, neboť je to Bůh, kdo 

jedná a skutečným postojem k jeho činu je vystavení se jeho milosti. Prostřednictvím lásky se 

pasivita znovu mění v aktivitu. Výrazem takové pasivní aktivity je pak víra.  
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 Pak následují kratší analýzy ostatních knih sv. Jana od Kříže. Po nich završuje práci 

syntetickou částí, kterou dělí na dvě podkapitoly. První se věnuje doktrinálnímu shrnutí  

a druhá závěrům týkajícím se přirozenosti víry. 

 Na základní otázku po konečném smyslu lidského života, která je po válce otázkou 

tolik aktuální, Wojtyla odpovídá, že smyslem lidské osoby je její sjednocení s Bohem. Víra 

jako dar od Boha je objevena jako jediný vhodný nástroj k dosažení takového sjednocení. 

Člověk je díky ní capax Dei.346 

 Sjednocení lidství a božství má své místo v psychologii osoby. Wojtyla se však 

důsledně vyhýbá nebezpečí psychologizace. Lidská osoba je díky víře oživována láskou. Živá 

víra se dostává až k samému nitru trinitárního života. Takové sjednocení může být jen zdarma 

daným darem, který je člověku dán ve víře. 

Lidská osoba, člověk, tak ontologicky nalézá sám sebe. Člověk je poutníkem na cestě 

sjednocení a jako takový se podílí na intimním životě Nejsvětější Trojice. Tímto způsobem 

participuje na plození věčného Slova bez toho, aby ztratil svou osobní jedinečnost. 

 

 

4.1. Humanismus sv. Jana od Kříže 

 

 4.1.1. Věda nebo mystika? 

 

  Hned ve své první odborné práci staví Wojtyla do středu zájmu otázku víry, od které 

se bude odvíjet celé jeho následné intelektuální úsilí. Wojtylu bude vždy přitahovat potřeba 

vyjádřit a zkoumat vše, co v sobě koncentruje vědomě prožívanou náboženskost a víru 

člověka. Existuje sféra lidské zkušenosti, která člověku otevírá přístup k těmto základním 

otázkám, bez nichž se lidská existence nemůže ukázat v celé své perspektivě. Tou zkušeností 

je zkušenost náboženská.  

 Po druhé světové válce je teologické a intelektuální klima pro dozrávání osobnosti 

Karola Wojtyly velmi obtížné. Toto dozrávání se odehrává v atmosféře obhajoby církve  

v jejím hierarchickém a společenském rozměru na pozadí dějinných konfliktů. Je podmíněno 

dějinnými, společenskými, morálními a ideologickými změnami, které se v mnoha zemích 

                                                 
346 Srov. Wojtyla, La Dottrina..., s. 123; 453; 447; 439. 
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projevovují jako procesy dechristianizace, které se projevují na různých úrovních 

společenského života. 

 V tomto klimatu se objevují první Wojtylovy filosofické a teologické práce. 

Výrazem tohoto klimatu je také jeho doktorská práce Doctrina de fide apud s. Joannem  

a Cruce (Nauka o víře podle sv. Jana od Kříže)347. Dále vychází práce Zagadnienie wiary  

w dzielach św. Jana od Krzyza348 a O humanizmie św. Jana od Krzyza349. Máme za to, že rané 

Wojtylovo teologické myšlení nemůže být odděleno od jeho zkušeností a je v nich hluboce 

zakotveno. Je celkem možné, že "jeho zájem o mystickou teologii souvisí s tím, že pro někoho, 

kdo se nachází v zemi, která je válkou naprosto zničena, se Bůh dosažitelný skrze cestu 

negace a skrze cestu očištění duše od všech rozptylujících vlivů, musel jevit jako něco 

kongeniálního, byť drsného."350 

   Od prvních řádků knihy Nauka o víře podle sv. Jana od Kříže si můžeme povšimnout 

jistého zápasu, který v sobě autor při psaní svádí. Tento vnitřní boj charakterizují dva hlavní 

komponenty, které se v textu neustále setkávají. Jeden je mystický, který odhaluje poslední 

pravdy o člověku. Jako takový je záležitostí zkušenostního poznání těchto pravd. Druhý 

komponent je vědecký, který vede k důsledné, podrobné, precizní a vyčerpávající analýze, 

bez níž by vědeckost tématu mystiky ztratila věrohodnost. Kontrast je více než zřejmý. Autor 

propůjčuje slovo jak mystikovi, tak vědci, toto střídání vytváří osobitý literární útvar. 

   Wojtyla práci dělí na část analytickou, která je mnohem obsáhlejší a část syntetickou, 

ve které se snaží shrnout výsledky svých analýz. V analytické části zkoumá základní knihy  

sv. Jana od Kříže, jeho tetralogii Výstup na horu Karmel, Temná noc, Duchovní píseň, Živý 

plamen lásky. 

Hned v úvodu své práce si Wojtyla všímá inspiračních zdrojů španělského mystika. 

A je nasnadě, že sv. Jan byl pevně zakotven v jisté spirituální tradici, kterou více či méně 

dobře zná. Některé hlavní zdroje inspirace vyjmenujeme: Pseudo-Dionýsios Areopagita, sv. 

Augustin, sv. Řehoř Veliký, autor Následování Krista, někteří autoři vlámsko-německé školy 

jako např. Ruysbroeck, od něhož se patrně inspiruje naukou o Božím doteku, od Taulera 

přejímá učení o prosté a nahé víře.351 

                                                 
347 Práce byla napsána latinsky, zde používáme latinsko-italské vydání. WOJTYLA, Karol, La Dottrina.... 
348 WOJTYLA, Karol, Zagadnienie wiary w dzielach św. Jana od Krzyza, Ateneum Kaplanskie, 1950. 
349 WOJTYLA, Karol, O humanizmie św. Jana od Krzyza, Znak, 1951, nr. 27, s. 6-20. 
350 HEBBLEITHWAITE, Peter, The Year of Three Popes, London 1978, s. 162, cit. in: WÓJTOWITZ, Andrzej, 

Osoba i transcendencja Karola Wojtyly, antropologia wiary i Kosciola , Wroclaw 1993, s. 15-16. 
351 Srov. WOJTYLA, La dottrina... , s. 51. 
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Od sv. Augustina přebírá nauku o Trojici, která se odráží ve struktuře lidské duše.352 

"Jeho teologie se zásadně liší od teologie sv. Tomáše Akvinského. Sv. Jan od Kříže nepíše 

žádný spekulativní traktát o mystice, ale zapisuje vlastní žitou zkušenost. Spekulativní teologie 

mu poskytla principy a mystici mu zase dali správnou terminologii. Jeho dílo však vyrůstá      

z vlastní živé zkušenosti nadpřirozené skutečnosti a z existenciální participace na vnitřním 

životě Trojice."353 

 

 

4.1.2. Fenomenologie víry 

 

   Wojtylovi ani tak nejde o to, zdali se Jan od Kříže blížil, nebo vzdaloval ortodoxní 

teologii, ale spíše zdali současná náboženskost může být, do jisté míry, inspirována mystickou 

doktrínou a postojem. Wojtyla je přesvědčen, že ze zkušenosti víry vzešlo nové světlo 

ukazující svébytným způsobem tajemství vnitřního života a pravdivý křesťanský způsob 

života.354 Vlastní texty sv. Jana od Kříže z jedné strany představují podnětný, humanistický 

smysl křesťanství a z druhé strany jeho smysl sakrálně-metafyzický.355 Směr jeho úvah je 

vertikální, ale opírá se o"zkušenost".356 Wojtyla bere vážně reálné subjektivní konkrétno. 

   Pro Karola Wojtylu je sv. Jan od Kříže především spisovatelem zabývajícím se 

člověkem. Humanistický obsah musí být zkoumán pod určitým úhlem pohledu, aby bylo 

možné odhalit člověka v Bohu a Boha v člověku. Díky tomuto pojetí se každý čtenář v díle 

sv. Jana od Kříže může nalézt.357 

  Karolu Wojtylovi jde o odhalení náboženské zkušenosti jakožto vlastní zkušenosti 

člověka. V perspektivě spekulativní teologie je na existenci lidské osoby částečně 

pozapomenuto, dynamiku lidské existence opomíjí. "Ve zjevené nauce je zahrnuta, a to velmi 

bohatě, pravda o člověku a v ní zase pravda o lidském nitru. Když tedy v této oblasti vyjdeme 

ze zjevení, vytvoříme si abstraktní pojem lidství v celé šíři jeho bohatství."358 

                                                 
352 Srov. Tamtéž, s. 53. 
353 Tamtéž, s. 55. 
354 Srov. Tamtéž, s. 49nn.  
355 Srov. Tamtéž, s. 57-59. 
356 Tamtéž, s. 55. 
357 Srov. WOJTYLA, O humanizmie... , s. 8. 
358 Tamtéž, s. 19. 
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 "Člověk je jediným předmětem, o němž máme vnitřní i vnější zkušenost. Vytváříme si 

tak abstraktní pojem lidství v celé šíři jeho bohatství."359 Abstraktní pojetí člověka musí být  

v souladu s jeho existenciální zkušeností. "Člověk snažící se vyjádřit svoji podstatu, mající 

právo i povinnost ji co nejplněji nalézt, musí vždy nalézt nejprve sám sebe v sebou samým 

utvářeném obraze podle aktuální nebo alespoň podle potenciální podoby."360 

   Díla sv. Jana od Kříže ve svém celku odhalují vnitřní zkušenost osobního prožitku.361 

Objasnění víry pouze v rovině obecných teologických zásad tomistické teologie je 

přinejmenším částečným omezením objektu zkoumání, neboť víra je něčím, co je pevně 

zakořeněno v bytí, v individuální zkušenosti. 

 Wojtylova fenomenologie víry je popisem vnitřního prožitku, jeho významů a jako 

taková tedy pracuje se symboly, používá symbolický jazyk, aby odkryla logos toho, o čem 

hovoří. "Symbol tvoří společnou platformu, na které se setkávají zkušenostní obraz prožitku  

a teologické zdůvodnění tohoto prožitku. Je třeba umět onen symbol pochopit a přeložit."362 

  Wojtyla zkoumá funkci víry u sv. Jana, všímá si, že sv. Jan nehovoří na prvním místě 

o Bohu, ale o zkušenosti nadpřirozenosti v člověku. Víra je svou základní funkcí součástí 

podstaty jednání lidského subjektu, který směřuje k nadpřirozenu.363 Wojtyla obrací směr 

zkoumání. Vychází ze zkušenosti lidského subjektu. Všímá si, že víra organizuje činnost 

lidského rozumu.364 Rozum je základem činnosti člověka jako individuálního subjektu, 

základem jeho schopností a sil, které vytvářejí celistvost člověka. Mystická teologie sv. Jana 

od Kříže je teologií osoby. Uvádí člověka do nadpřirozené struktury a teologické podstaty sil, 

které řídí lidské jednání.365 Víra do náboženské zkušenosti jedince vnáší nadpřirozeno. Je 

jakýmsi "prostředkem spojení s Bohem."366 Jako prostředek víra funguje ve vztahu k rozumu 

tak, že díky ní je rozum odpovídajícím způsobem schopen objevit Boží skutečnost jako 

Boží.367  

 

                                                 
359 Tamtéž, s. 7. 
360 Tamtéž. 
361 WOJTYLA, La Dottrina, s. 59. 
362 WOJTYLA, O humanizmie... , s. 10. 
363 WOJTYLA, La Dottrina, s. 91. 
364 Tamtéž, s. 91. 
365 Srov. Tamtéž, s. 89. 
366 Tamtéž, s. 55. 
367 Srov. Tamtéž, s. 91. 
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 4.1.3. Sjednocení subjektu s Bohem 

 

   U mystické teologie sv. Jana od Kříže Wojtyla poukazuje na skutečnost, že jde  

o teologii osoby, tedy, že jde o teologii humanistickou díky tomu, že jejím výchozím bodem 

je člověk a jeho prožívání víry. Víra je zásadním nástrojem sjednocení s nadpřirozenou 

skutečností Boha.368 Člověk je z podstaty víry neustále na cestě k sjednocení s Bohem. 

 Víra je skutečnost, která náleží k nadpřirozenému řádu Boží skutečnosti a současně 

člověka uschopňuje v jeho vztahu k nadpřirozenu. Víra má tedy v zásadě teologickou povahu, 

a tak jejím prostřednictvím rozum objevuje její podobnost s Boží přirozeností. "Víra 

prezentuje Boha intelektu, čehož není schopno ani to nejvznešenější stvoření... Víra má tedy 

podstatnou podobnost s Bohem... "369 "Duše je podobna Bohu, ale uskutečnění této 

podobnosti je dáno vírou."370 Sv. Jan dává příklad dřeva, které se díky žáru rozhoří a podobá 

se plameni, ohni. "Oheň má přirozenost proměňovat dřevo v plamen. Stejně tak víra má svou 

přirozenost ve funkci sjednocování s Bohem."371 Nepohybujeme se tedy v oblasti tzv. mentální 

podobnosti, ale především v oblasti podobnosti vitální. Teprve láska vytváří v intelektu 

intencionální podobnost, a celou duši připodobňuje božství v participaci na proměňujícím 

sjednocení.372 

 Sv. Jan hovoří o víře jako o prostředku sjednocení s Bohem. Tento prostředek s ním 

musí mít nějakou podobnost, kterou nemůže mít žádný tvor. "U žádného tvora nenalézáme 

                                                 
368 Srov. Tamtéž, s. 93-97. Zde je třeba objasnit v jakém smyslu Wojtyla užívá termín podobnost. Bůh a všechno 

stvořené obsahuje jistou podobnost v rovině bytí. Nakolik určité jsoucno obsahuje bytí, natolik je podobné Bohu. 

Takovou podobnost Wojtyla nazývá proporcionílní podobností. Srov. Tamtéž, s. 83-85; Pak je zde esenciální 

podobnost, díky ní je intelekt schopen pojmout nějakou věc jako předmět svého poznání. Esenciální podobnost  

s Bohem je možná jen v nadpřirozené rovině. Člověk může uchopovat Božství jen díky esenciální podobnosti ve 

vztahu k Bohu, která se intelektu dostává ve víře. Tuto podobnost má víra jako prostředek sjednocení s Bohem. 

Srov. Tamtéž, s. 511-512. Wojtyla ještě hovoří o podobnosti mentální a vitální. Mentální podobnost je 

intenciálním vztahem, poznávaná je v poznávajícím jako intencionální předmět. Vitální podobnost je 

sjednocením se s Bohem prostřednictvím víry. Vitální podobnost znamená, že se celá duše je podobna Božství  

v participativním sjednocení se s ním. Toto sjednocení má proměňující povahu. Srov. Tamtéž, s. 395. 
369 Tamtéž, s. 91. 
370 Tamtéž, s. 77. 
371 Tamtéž, s. 79. 
372 Srov. Tamtéž, s. 395. Termín intencionální, intencionalita je u Wojtyly hojně používán. Mnohdy je totožný  

s termínem poznatelný. Wojtyla jej užívá ve filosoficko-psychologickém ohledu. Srov. Tamtéž, s. 510. 
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esenciální podobnost s Bohem."373 V přirozené rovině není mezi Stvořitelem a stvořením 

žádná proporcionální podobnost, z toho plyne, že stvořené skutečnosti nemohou být 

prostředkem sjednocení s Bohem. Takovou proporcionální podobnost má víra.374 Na tomto 

základě je schopna "překonávat hranice mezi přirozeným a nadpřirozeným."375 Víra v sobě 

obsahuje esenciální podobnost s Bohem na základě její "intelektivní potenciality, 

intencionality."376 Intelekt, který tíhne k sjednocení s Bohem, je povolán k tomu, aby díky 

nadpřirozené esenciální podobnosti s Bohem, která je vlastní víře, překročil svá omezení.  

Sv. Jan rozlišuje dva druhy jednoty duše s Bohem. Jeden je přirozený, substanciální  

esenciální a druhý je nadpřirozený, jedná se o podobnost. První odpovídá substanciální 

přítomnosti Boha ve všech duších. Tento první druh se rodí z daru bytí a úzce odpovídá 

stvoření.377 Prvek, jehož prostřednictvím se nadpřirozené sjednocení s Bohem liší od každého 

jiného druhu sjednocení, spočívá v komunikativní odlišnosti. Nauka o sjednocení má tři pilíře: 

komunikace, participace a transformace. "Participace odpovídá komunikaci, ve formě lásky 

směřuje k transformaci, která je však limitována možnostmi participace. Jde tu tedy  

o participativní proměnu... všichni tvorové komunikují s Bohem podle své esence. Víra má 

esenciální podobnost. Je schopna vést k sjednocení. Je schopna překročit hranice 

nadpřirozeného řádu, čerpá z božství, spolupůsobí na participativní transformaci duše."378  

Obsahem komunikace mezi duší a Bohem, kterou víra umožňuje, je osoba Krista.379  

    V celém procesu sjednocení hraje zásadní roli také intelekt. Wojtyla cituje sv. Jana  

z jeho Výstupu na horu Karmel: "Intelekt je místem, je svícnem, na nějž je pokládána svíce 

víry."380 Intelekt je tedy víře podřízen, respektive stává se její funkcí. V tomto smyslu se víra 

vztahuje k intelektu. Pracuje s ním, proniká do něj, prostupuje ho, aby jej oddělila od 

stvořených věcí a sjednotila jej s Bohem. "Nicméně intelektu schází esenciální podobnost  

s božstvím a tedy intelekt je sám o sobě naprosto nedostačující a neschopný dojít  

k sjednocení."381 
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 4.1.4. Víra a intelekt 

 

    Wojtyla velmi zajímavě vidí dvojí skutečnost víry, současně Boha zjevuje  

a současně se Bůh "v intelektu prostřednictvím víry skrývá."382 Poznaný existuje  

v poznávajícím podle "intencionálního bytí" poznávajícího. V tom spočívá intencionální 

identifikace subjektu s objektem. Avšak stále tu zůstává základní důvod nejasnosti, temnoty, 

důvod ne-viděnéno, a právě proto se znovu otevírá otázka víry.383 Víra je představována 

současně jako ozařující i temná. Božství existuje v intelektu intencionálně prostřednictvím 

víry. "Nebo také můžeme říci, že se v intelektu intencionálně skrývá. Díky božství, které je  

v nás intencionálně skryto, také poznáváme jiný atribut víry a tím je temnota."384 

   Intelekt je mohutnost, která je nadána svou vlastní dynamikou. Tato dynamika je 

otevřena dynamice transcendence. "Víra nám sděluje věci, které jsme nikdy neviděli  

a neslyšeli, neboť v nich není žádná podobnost."385 Intelekt tíhne k nadpřirozené podobnosti. 

"Intelekt k této podobnosti přistupuje oproštěný, vysvlečený, nahý, bez pomoci smyslového 

uchopení a takto se prostřednictvím transcendentního světla přibližuje a přijímá onu 

nadpřirozenou skutečnost."386 Transcendentní světlo téměř uhasí světlo intelektu. Intelekt, 

který je přitahován božským objektem, jej nevnímá intencionálně, ale přistupuje k němu zcela 

oproštěn.387 

   V přilnutí k božství, odhaluje intelekt nekonečnost transcendence, která překračuje 

přirozenost všech věcí. "Víra nedává žádné poznání, ale doslova je zbavena a oslepuje 

všechny druhy znalosti a poznání, aby mohla existovat jako jediná míra úsudku."388 Víra, 

která vede k sjednocení s Bohem, vytváří temnou noc smyslů.389 Duše zůstane samotná  
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s Bohem, který je ukryt ve víře. "Intelektuální aktivita je neplodná a stává se překážkou pro 

pochopení nadpřirozeného."390 Víra se díky své přímé úměrnosti s božstvím, která v temnotě 

neomezeně a vnitřně proniká intelekt, staví proti přirozené tendenci téhož intelektu.  

   Pro sv. Jana od Kříže je víra schopností, která je intelektu vlastní. Díky víře je 

intelekt člověka, který je na cestě, ve své podstatě otevřen pro božství.391 Intelekt se  

s nějakou skutečností sjednocuje tehdy, když se může intencionálně přizpůsobit esenci dané 

skutečnosti, když ji přijme za svou, když ji učiní pro sebe inteligibilní. Tato schopnost 

intelektu v díle sv. Jana od Kříže intelekt definuje jako inteligibilní substance.392 Ve víře však 

intelekt intencionálně postihuje Boží podstatu ve víře i bez toho, aby dosáhl na její 

intencionální formu, aby ji učinil inteligibilní. Víra je prostředkem sjednocení, byť 

nedokonalým.393 Intelekt jako duchovní mohutnost v sobě obsahuje schopnost a prahnutí po 

neomezené a nekonečné formě. "Tedy intelekt je ze své podstaty povolán k sjednocení se  

s Bohem."394 

   Psychologicky řečeno, víra není poznání, není totožná s inteligencí (její funkce 

neodpovídá funkci intelektu), nemůžeme v ní nalézt plné přilnutí k intencionální formě, je 

spíše souhlasem se zjevenými pravdami. "To, co je v intelektuálním poznání podstatné, je 

intencionální forma, která je jakoby druhou přirozeností poznávajícího intelektu. Naopak ve 

víře postihuje intelekt (Boha) na základě transcendentního světla."395 Z tohoto důvodu 

rozeznáváme nadpřirozenou povahu víry. 

 V člověku existuje nadpřirozená realita, zjevuje se v něm a je jím prožívána. To 

způsobuje, že akty náboženské zkušenosti konstituují člověka jako osobu, že smysl i cíl 

náboženské aktivity, jakým je sjednocení se s Bohem, skutečně určuje obsah bohatství 

člověka. Avšak onen humanistický rozměr náboženské angažovanosti nelze uchopit  

ve výlučně racionálních kategoriích, nýbrž vyžaduje vykročení poza rozum. "Díky tomu,  

že základem náboženského vztahu je sakrální skutečnost, její čistě rozumové vysvětlení snižuje 

skutečný smysl takové zkušenosti a umenšuje její hodnotu."396 

 

                                                 
390 Tamtéž, s. 239. 
391 Srov. Tamtéž, s. 444. 
392 Srov. Tamtéž, s. 443. Inteligibilní je vše, co může být uchopeno lidským rozumem. 
393 Srov. Tamtéž, s. 444. 
394 Tamtéž, s. 447. 
395 Tamtéž, s. 473-474. 
396 WOJTYLA, O humanizmie... , s. 19. 
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 4.1.5. Víra a osoba 

 

 Antropologický význam náboženské zkušenosti má svou obsahovou, subjektivně-

objektivní odlišnost. Náboženská zkušenost tvoří samostatnou oblast existence lidské osoby. 

Tato idea tvoří základ mnoha humanismů, ale nevyžaduje konečnou integraci osoby  

v náboženském smyslu, byť se taková možnost otevírá. Náboženská zkušenost má pro 

Wojtylu svou vlastní hodnotu a autonomii, kterou čerpá z nadpřirozené skutečnosti, na které 

se podílí. Lidská osobnost existuje současně v mnoha rozměrech, kterými je současně  

i konstituována. A proto, jestliže je objektem teologického myšlení člověk, pak se tím toto 

myšlšní automaticky stává humanistickým.397 

   Člověk žijící vírou hledá svou osobnost. K tomu, aby nalezl sebe, musí nejprve sebe 

obětovat. Tato oběť je nejvyšším výrazem jeho bytí osobou, díky ní nalézá svou identitu 

v Bohu.398 Nedostatek významů, ztráta smyslu lidského života, vede nezbytně na cestu  

ke smyslu, který je v člověku ukryt. Přijmout zjevené pravdy tím, že zapřu sám sebe, to je 

paradox, který je postaven před intelekt. Paradox, díky němuž je intelekt pozdvižen a stává se 

schopným Boha. Osobě je nabídnuto, že tím, že zapře sebe samu, se sama sebou stane. Tím, 

že se zapře, dosáhne cílů, kterých by přirozenou cestou nedosáhla. Stejně tak je pozdvižena  

a vyvedena do jiné roviny i samotná potencialita duše. Člověk překračuje sám sebe, sebe 

transcenduje. 

 Víra člověka odhaluje a chrání jej před redukcemi lidských systémů.399 Víra je 

odvetou za všechna ohraničení a redukce lidské osoby. Víra konstituuje pouto mezi Bohem  

a člověkem, ustanovuje lidské bytí v té nejzákladnější podobě: Věřím tedy jsem. Tato víra 

"nemá nic, k čemu by mohl přilnout intelekt, jen svou moc, která vede k poslechnutí jejího 

impulsu a která koinciduje s přirozeným světlem intelektu... Intelekt vlastní víru a stává se tak 

schopným dosáhnout božské pravdy."400 

Svým dílem Wojtyla zásadním způsobem vstupuje do celospolečenského diskurzu  

o zásadních hodnotách evropské civilizace. Jeho dílo je svědectvím naděje v epoše ztráty idejí 

humanismu, v pochybnostech nad možností odkrýt univerzální pravdu o člověku, v epoše 

                                                 
397 Srov. Tamtéž, s. 20. 
398 Srov. WOJTYLA, La Dottrina... , s. 469-471. 
399 Srov. Tamtéž, s. 487. 
400 Tamtéž, s. 143. 
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mnohotvárné degradace člověka, které mají na svědomí totalitaristické a nihilistické koncepce 

člověka. Wojtyla, v této pro evropské myšlení tak zásadní chvíli, odhaluje křesťanství jako 

personalistické náboženství, které osvobozuje člověka k jeho skutečné podstatě. 

 Wojtyla se nevyhýbá hluboké propasti, která tu vznikla po zhroucení sekulárních 

humanismů, nesnaží se tuto propast zaplnit, ale snaží se ji transformovat. Jeho humanismus je 

humanismem christocentrickým. 

 

 

 4.1.6. Člověk-imago Dei 

 

 Novost Wojtylovy antropologie nespočívá ani tak v novém obsahu, jeho pojetí se 

drží tradičního pojetí člověka jako imago Dei, jeho novost spočívá především v metodologii. 

Jeho metodologický přístup vychází z fenomenologie, a tak se mu tímto způsobem daří 

oživovat staré křesťanské obsahy a argumentovat způsobem, který je ochotna akceptovat  

i odborná veřejnost. Wojtylovi se tak daří jedinečným způsobem ustavit dialog s moderním 

myšlením, s moderním světem, jako by se rozplývala disonance mezi vírou a rozumem.  

 M. A. Krapiec vidí ve Wojtylově pojetí člověka jako imago Dei zásadní přínos  

v syntéze východního (řeckého) a západního myšlení. V nasměrování člověka ve směru 

hledání pravdy o člověku vidí rozvíjení myšlenky theosis.401 

 Pojetí víry sv. Jana od Kříže Wojtyla zkoumá ne jako abstraktní koncepci, ale jako 

živou a žitou zkušenost, ze které poté odvozuje teze o humanismu španělského mystika: 

"Nadpřirozená sféra člověka se projevuje jako nad-subjektivní zkušenost, která je současně  

i nad-psychologická. U sv. Jana od Kříže nás o tom nepřesvědčují abstraktní úvahy, které 

vycházejí z jeho teoretického pojetí člověka a jeho přirozenosti, ale samotná konkretizace, 

která empiricky pulzuje ve zkušenosti jedince a přitom vykazuje známky nadpřirozeného 

života."402 Zásadní konstantou Wojtylova zkoumání je důraz na zkušenost, která vyjevuje 

člověka v jeho pravdě. "Pro proces zkušenosti je důležité, že je do ní vtažen celý člověk se 

svým poznáním i jednáním, vůlí i pocity, nadějí, obavami, úspěchem i prohrou."403 

                                                 
401 Srov. KRAPIEC, Mieczyslaw Albert, Cyvilizacja Milości spelnieniem osoby, in: Czlowiek w poszukiwaniu 

Zagubionej tozsamości. "Gdzie jesteś Adamie?", ed. STYCZEŃ, Tadeusz, Lublin 1987, 233-236. 
402 WOJTYLA, Karol, Aby Chrystus sie nami poslugiwal, Krakow 1979, s. 397. 
403 WÓJTOWITZ, Osoba... , s. 75. 
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 Nauka, která nezohledňuje složitost člověka, která nereflektuje zakoušené projevy 

jeho vnitřního bohatství, o člověku nevypovídá téměř nic. Takovýmto nedostatečným 

oceněním člověka se vyznačují především dva pohledy na člověka. Z jedné strany je to 

spekulativní a z druhé pozitivistický pohled. Každý, i když z jiného úhlu, toto nezohlednění 

celé složitosti člověka naplňují. Oním nezohledněním je ohraničení aktivních životních sfér 

člověka. Spekulativní model nepostihuje složitost lidské vnímání, schopnost lidského ducha  

ani komplexitu fyzických reakcí. Pozitivistický model pak rezignuje na duchovní rovinu 

prožitého, zakoušeného i na duchovní rovinu tělesných projevů. "Krátce řečeno, čím 

jednostranněji člověka uchopujeme, tím víc se jeví jako jistá neznámá. Spekulativní model 

potřebuje obohatit o vhled do lidského nitra, o rozmanitost a multifunkčnost, 

neredukovatelnost lidské osoby. Pozitivistický model zase potřebuje rozšíření o duchovní sféru 

lidské existence." 404 Wojtyla o člověku uvažuje ve třech rozměrech: v jeho přirozenosti,  

v jeho psychologii a v jeho nadpřirozenosti. Nadpřirozený rozměr člověka, dokumentovaný  

v jeho díle o mystické teologii sv. Jana od Kříže, se snaží odhalit smysl humanismu  

a poněkud jej doplnit. 

   Ztráta pojetí člověka jako obrazu Božího s sebou nese i pozapomenutí na hodnotu 

člověka jako osoby, toho kterého nelze redukovat na věc. Na místo člověka náboženského 

nastoupil homo faber, člověk revolucionář, člověk nihilista, člověk konzument. Všem těmto 

typům lidské existence je společné nahrazení vertikální transcendence transcendencí 

horizontální. Totální orientace člověka na svět nemůže být pro něj bez následků. "Člověk  

a svět byly předány absolutní nadvládě člověka, ať již v jeho kolektivní nebo individuální 

dimenzi. Na místo transcendence, k níž člověk ze své přirozenosti tíhne, namísto osobního 

Nekonečna, člověk nalézá jen nekonečno iluzorní."405 

 Podle Karola Wojtyla má víra v díle sv. Jana od Kříže na zřeteli celého člověka. 

Nejde o nějakou doktrinálně a dogmaticky zralou víru, spíše jde o zkušenost víry jako 

ontologickou, epistemologickou a axiologickou možnost. Jestliže před vírou stojí takovéto 

možnosti, znamená to, že můžeme odpovědět na otázky, zda je člověk bez ní anebo mimo ní, 

schopen odhalit svou tvář.406 Tyto otázky jsou přirozeně otázkami antropologickými. Od 

otázky, kým je člověk ve světle víry, přecházíme k otázce, zdali je víra hodnotou, anebo jaké 

umožňuje hodnoty a co je onou hodnotou, která je jediným důvodem pro přijetí víry. 

                                                 
404 WOJTYLA, O humanisme... , s. 10. 
405 WIERZBICKI, Alfred, La barca interiore, Affinitá spirituale del pensiero di Karol Wojtyla con il pensiero  

di San Giovanni della Croce, in: WOJTYLA, Metafysica... , s. 12. 
406 Srov. WÓJTOWITZ, Osoba... , s. 53. 
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 Buttiglione ve Wojtylově důrazu na zkušenost, která zahrnuje celého člověka, vidí 

"kontrast mezi intelektualistickým a vitalistickým pojetím víry."407 V práci je cítit snaha 

nerozmělnit zkušenost vycházející ze subjektu v metafyzickém jazyce. Wojtyla čte sv. Jana 

od Kříže jako fenomenologa mystické zkušenosti. Fenomenologie mystické zkušenosti  

sv. Jana od Kříže od počátku vede k neredukovatelnému jádru osoby a poukazuje na nutnost 

transcendence ve směru k pravdě, kterou je sám Bůh. 

 Sv. Jan ukazuje, jakým způsobem se víra subjektivizuje, když se stává zkušeností. 

A současně ukazuje jakousi objektivní rovinu této subjektivizace. Absolutní hodnota, sám 

Bůh, je v mystické zkušenosti vnímán naprosto obnaženým způsobem, který je oproštěn  

od jakékoli emocionality. Mystická zkušenost je temnou nocí intelektu. V noci, ve které mlčí 

všechny emoce, člověk zakouší absolutní vzdálenost od Boha, nesrozumitelnost Boha, 

překračování stvořené lidské inteligence a současně jeho reálnou přítomnost. Ve víře zakouší 

jeho vpád. Žádné pozitivní poznání Boha není možné. Tímto způsobem poznáváme jasněji 

vztah k pravdě jako konstitutivum subjektivní zkušenosti: "Sv. Tomáš se tak skrze sv. Jana od 

Kříže setkává se zkušenostní a existenciální dimenzí, což usnadňuje kladný postoj  

k fenomenologii."408  

 Wojtyla z analýzy víry u sv. Jana od Kříže těží tři základní důsledky: 1) Člověku 

není možné žádné poznání Boha jako předmětu. Hledání přirozeného intelektu může dospět 

nanejvýš k poznání, že Bůh je, ale nikoli k porozumění toho, čím Bůh je. 2) Ani ve víře není 

člověku dáno žádné poznání toho, co Bůh je. Poznání, které by bylo absolutním poznáním, 

které by v Bohu pojímalo totalitu skutečnosti a tedy i světa, víra neposkytuje.Ve víře existuje 

osobní setkání s Bohem, které je sice skutečné, ale zůstává zahalené v jisté temnotě, která je 

nocí víry. Neobjektivizovatelnost je tedy formou osobního vztahu s Bohem, kterou vytváří 

sám Bůh. 3) Osobní setkání s Bohem v mystické zkušenosti, jestliže je pojímáme v jeho 

nahotě, se odehrává v emocionálním prázdnu.409 

 Z toho logicky plyne, že jestliže nemáme žádné pozitivní poznání Boha, nemáme ani 

žádné pozitivní poznání člověka, který je Božím obrazem. Tato neznalost ale není absolutní 

nevědomostí. Víme, že Bůh a člověk se vzájemně podobají v tom, že jsou osobou, a právě 

proto nejsou objektivizovatelní, nelze je tedy vyčerpat nějakou doktrínou. Podobnost              

s Bohem, která je nahlížena tímto způsobem, je spíše než pozitivní antropologií uchopena 

                                                 
407 BUTTIGLIONE, Il pensiero di Karol... , s. 61. 
408 Tamtéž, s. 63. 
409 Srov. WOJTYLA, La Dottrina... , s. 485nn. 
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antropologií negativní, o které v Dialektice osvícenství hovoří Horkheimer a Adorno, bez 

toho, aby ji nějak založili a formulovali.410 

 Wojtylova konfrontace se sv. Janem od Kříže autora utvrzuje v přesvědčení  

o výrazně personalistickém charakteru křesťanských jistot. Tyto nevycházejí z nějaké 

všezahrnující teorie, ale z proniknutí k srdci osoby. 

 Wojtylovu analýzu myšlení sv. Jana od Kříže můžeme přímo spojit se základní 

personalistickou normou, která může být také formulována jako absolutní zákaz znásilňovat 

tajemství osoby jak u sebe, tak i u druhých. Zákaz, který se týká také transformace osoby  

v předmět. Takto chápaná negativní antropologie není antropologií, která by neměla žádný 

obsah, ale je antropologií, která má svůj vlastní obsah založený na osobě a vychází  

z personalistické normy.411 

                                                 
410 ADORNO, Theodor W. - HORKHEIMER, Herbert, Dialettica del illuminismo, Torino 1966, s. 114; 

ADORNO, Theodor W., Dialettica Negativa, Torino 1970, s. 36. 
411 Srov. WOJTYLA, Milość..., Lublin 1960, s. 18. 
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4.2. Humanismus Maxe Schelera 

 

Po smrti kardinála Sapiehy se Wojtyly ujímá arcibiskup Baziak. Ten Wojtylu přiměje 

k tomu, aby se habilitoval. Podstatně zúží a omezí Wojtylovy pastorační aktivity, aby se mohl 

cele soustředit na svou habilitační práci. Téma této práce Wojtyla nazve Ocena moźliwości 

zbudowania etiky chrześcijańskiej przy zaloźeniach systemu Maksa Schelera (Zhodnocení 

možností vytvoření křesťanské etiky na základech systému Maxe Schelera).  

V roce 1954 práci obhajuje na Teologické fakultě Jagellonské univerzity v Krakově  

a tím získává právo vyučovat jako profesor na této fakultě. Teologická fakulta  

v Krakově je však posléze zrušena komunistickými úřady a Wojtyla dostává nabídku 

vyučovat na KULu v Lublinu na katedře etiky, kde vyučuje až do svého zvolení papežem  

v roce 1978. Poprvé tato práce vychází v Lublinu, vydává ji Towarzystwo Naukowe KUL  

v roce 1959. 

 Po návratu ze studií v Římě se Wojtyla naplno vrhá do pastorace a svou pastorační 

zkušenost neustále reflektuje a promýšlí. Toto sepjetí s praktickou zkušeností pro něj bude 

hrát vždy zásadní roli. Když jej arcibiskup Baziak přiměje k akademické dráze, Wojtyla si 

naprosto logicky zvolí za předmět svého zájmu fenomenologii, která se zabývá praktickou 

zkušeností jako svým hlavním předmětem. Podle některých to je Ignác Róźycki, profesor 

dogmatiky na Jagellonské Univerzitě v Krakově, kdo Wojtylovi za téma habilitační práce radí 

Schelerovu etiku a její vztah k etice křesťanské.412 Nicméně jak fenomenologii, tak také 

Schelera do Polska přivádí Wojtylův učitel Roman Ingarden.413 Wojtyla se Schelerem zaobírá 

především jako autorem díla Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik 

(Formalismus v etice a materiální etika hodnot).414 

 Studie o Schelerovi je důležitou prací, neboť v ní jsou obsaženy všechny důrazy  

a mnohá témata, kterými se Wojtyla později bude zabývat. Základním směrem Wojtylova 

myšlení, který tato práce naplno odhaluje, je důraz na subjektivní dimenzi zkušenosti člověka. 

Právě na základě této dimenze zkušenosti se snaží ukázat, že člověk prožívající svou 

                                                 
412 Srov. Weigel, Svědek.., s. 133. 
413 Srov. Tamtéž. 
414 SCHELER, Max, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Bern 1966. 
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subjektivitu je osoba. Scheler se vymezuje vůči Kantově etice, která nedovoluje, aby byl 

morální objektivismus vybudován na základě zkušenosti. Normativita etiky je u Kanta zcela 

odtržena od empirické zkušenosti. Takový postoj Scheler zcela odmítá. Toto východisko 

Wojtylovi vyhovuje a souzní s jeho důrazem na pastorační zkušenost.  

 Scheler naopak ukazuje, že hodnoty a jejich hierarchie jsou osobě dány ve zkušenosti, 

v lidské emotivitě. Wojtyla ale nakonec dochází k závěru, že Schelerova obhajoba empirické 

zkušenosti vyústí v odmítnutí normativního charakteru etiky. Scheler dochází k závěru, že na 

poli morální zkušenosti není pro normativitu místa. Tento moment je patrný především  

v pojímání otázky povinnosti, kterou Scheler zcela odmítá a ve které vidí negativní faktor, 

jakési farizejské pokrytectví. Hodnota a povinnost tu stojí ve vzájemné opozici.  

 To je důvodem Wojtylova kritického hodnocení Schelerova etického systému. Wojtyla 

se domnívá, že hodnota a povinnost nestojí ve vzájemném protikladu, ale vzájemně se 

doplňují, a to lze postihnout i na základě zkušenosti. Wojtyla setrvává u Schelerova etického 

východiska, které staví na zkušenosti. Jeho soud nad Schelerovým systémem tak není zcela 

negativní. 

 Ve Wojtylově habilitační práci se již objevují zárodky jeho budoucího personalismu, 

současně je zde přítomen důraz na čin, který později rozvádí ve své hlavní filosofické práci 

Osoba a czyn (Osoba a čin). Právě prostřednictvím zkoumání činu Wojtyla vstupuje do 

vnitřních struktur dynamismů osoby. 

Zásadním závěrem Wojtylovy studie o etickém systému Maxe Schelera je tvrzení,  

že fenomenologická metoda zkoumání člověka je metodou, která je specifickým způsobem 

vhodná k tomu, aby odhalila člověka jako osobu. 

 

 

4.2.1. Potřeba zkoumání subjektivní dimenze lidského bytí  

 

Ve své předešlé práci o víře u sv. Jana od Kříže se Wojtyla pečlivě věnuje subjektivní 

dimenzi zkušenosti víry.415 Zdá se, že dochází k přesvědčení, že filosofie sv. Tomáše je se 

svými metafyzickými kategoriemi sice schopna postihnout objektivní dimenzi víry, nikoli 

však její dimenzi subjektivní. Člověk i Bůh jsou osoby, ale nevíme jakým způsobem je člověk 

osobou, jakým způsobem je subjektem. 

                                                 
415 Srov. WOJTYLA, La Dottrina... , s. 109nn. 
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 Potřeba Boha, která se vyjadřuje vírou, je také přetvářením skutečnosti jako něčeho 

daného v něco, co je dáno jako úkol, v bytí člověka jako osoby. Personalismus překračuje 

perspektivu danosti, přirozenost, která je dána, vidí optikou možností, které přirozenost 

obsahuje, a jejichž rozvinutí je otázkou svěřeného úkolu. "Svatý Tomáš ukazuje jednotlivé 

schopnosti, ať již duchovní nebo smyslové, díky nimž se formuje celé vědomí a sebevědomí 

člověka, jeho osobnost v morálně-psychologickém smyslu, ale prakticky se zde zastavuje.  

U sv. Tomáše tedy dokonale vidíme osobu v její existenci a činnosti, ale je velmi obtížné si 

povšimnout živé zkušenosti osoby."416 

V tomto smyslu Wojtylův personalismus překračuje tomismus.417 Už samotné 

položení otázky o možnosti vytvoření katolické etiky, která by byla založena na etice  

Maxe Schelera, což je tématem jeho druhé doktorské práce, je vyjitím za hranice tradiční 

teologie, neboť postuluje možnost rozličných konceptů katolické etiky.418 

 

 

4.2.2. Hodnota jako předmět zkušenosti 

 

První část Wojtylovy studie o etice Maxe Shelera charakterizuje a strukturuje nauku 

tohoto filosofa. Wojtylovo usilování je zaměřeno na zkušenost, která se nejplněji projevuje  

v činu. Hned v úvodu cituje Schelerovu maximu, že "každá věda a každé vědecké poznání má 

být založeno na zkušenosti."419 Formální apriori, tak jak je postuluje Kant, je pro Schelera 

pouhou konstrukcí mysli. Předmětem etiky nejsou ani formální skutečnosti, ani subjektivní 

konstrukce, ale skutečnosti materiální a objektivní hodnoty. A tyto hodnoty jsou podle něj 

předmětem zkušenosti. "Scheler to demonstruje na analýze lidského činu, neboť jeho 

                                                 
416 WOJTYLA, Karol, Il personalismo tomista, in: I fondamenti dell´ordine etico, Bologna 1980, s. 146-147. 
417 J. Galarowicz se domnívá, že "Jestliže v klasické filosofii byl základ účastenství spatřován ve společné 

přirozenosti člověka, Wojtyla tím, že zohledňuje novověkou filosofii vědomí, jde ještě o krok dále, když ukazuje, 

že kořen účastenství je třeba hledat v osobním subjektu." a dále upřesňuje: "Novum Wojtylova personalismu ve 

vztahu k tomistickému personalismu spočívá v tom, že mimo jiné rozvinul koncepci prožívané subjektivity." 

GALAROWITZ, Jan, Czlowiek jest osoba. Podstawy antropologii filosoficznej Karola Wojtyly, Kety 2004,  

s. 231 a s. 52. "Osoba není žádnou substancí, žádným objektivním bytím, které má vlastní svébytnost... je jen 

jistou vlastností prožitků, díky nimž je ji možné rozeznat, je to prožitek vědomí a sebevědomí." WOJTYLA,  

Il personalismo... , s. 148. 
418 Srov. WOJTYLA, Valutazioni... , s. 269. 
419 SCHELER, Max, Der Formalismus... , s. 163, in: WOJTYLA, Karol, Valutazioni... , s. 270. 
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jednotlivé fáze se navzájem odlišují na základě jejich vztahu k objektivní hodnotě: dispozice, 

intence, rozhodnutí a nakonec sama činnost."420 

To jsou fáze, v nichž objevujeme hodnotu jako předmět zkušenosti. To,  

co určuje specifičnost toho či onoho daného činu, je právě jeho objektivní hodnota. "Hodnota 

utváří objektivní apriori, objektivní ve vztahu k intuici a apriori ve vztahu k jeho 

bezprostřednímu charakteru intuitivního poznání."421 Fenomenologie se tak stává vhodnou 

metodou ke zkoumání fenoménu zkušenosti takovéto hodnoty. 

"Jestliže pak o nějakém činu říkáme, že je eticky dobrý nebo špatný, tak tím definujeme 

hodnotu, která utváří obsah emocionální zkušenosti. Není to nějaký vnější soud o činu, který 

určuje jeho hodnotu."422 Hodnota je tedy praktickým předmětem zkoumání, neboť se 

konkrétně projevuje v činu, s nímž je podstatně spojena nebo ještě lépe, čin je podstatně 

spojen s hodnotou. 

Scheler nedefinuje, co je to hodnota sama o sobě, mimo zkušenost. Žádnou definici 

hodnoty nám neposkytuje a principielně odmítá takovou definici poskytnout. "Hodnota není 

fyzickým atributem nějaké věci, ani není viditelnou potencí nebo dispozicí, ani skrytou 

vlastností. Scheler je přesvědčen, že takovéto poznání umožňuje nahlížet hodnoty v jejich, jim 

vlastní, podstatě. Objektivní hodnota dává směr aspiraci člověka."423 

To, co nám dovoluje se dotknout hodnoty, je její bezprostřední emocionálně-intuitivní 

vnímání.424 Člověk poznává na základě emocionálního vnímání. Wojtyla tak upozorňuje  

na skutečnost, že Schelerovo pojetí zkušenosti a hodnoty staví na emocionalistických 

předpokladech. Sv. Tomáš ztotožňuje intenci s úkonem vůle, Scheler ji výlučně spojuje  

s emocionálním poznáním.425 

 

 

 

 

 

 

                                                 
420 Srov. SCHELER, Der Formalismus... ,s. 200 nn., in: WOJTYLA, Valutazioni... , s. 271. 
421 Srov. SCHELER, cit. dílo, s. 43, in: WOJTYLA, cit. dílo, s. 272. 
422 WOJTYLA, Karol, Valutazioni... , s. 272. 
423 Tamtéž, s. 273. 
424 Srov. SCHELER, Der Formalismus... , s. 64, in: WOJTYLA, Valutazioni... , s. 274. 
425 Srov. WOJTYLA, Valutazioni... , s. 274. 
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4.2.3. Řád hodnot  

 

Sheler uznává existenci objektivního řádu hodnot, snaží se řešit otázku, jakým 

způsobem probíhá komunikace s tímto řádem. "Řád Scheler chápe jako hierarchickou 

strukturu vztahů a svazků mezi hodnotami."426 "Vnímání hodnot se uskutečňuje na základě 

emocionálních úkonů poznání, původ poznání je čistě emocionální na základě zkušenosti 

lásky a nenávisti."427 

Zkušenost lásky je diametrálně odlišná od zkušenosti nenávisti. Láska je podle 

Schelera správným postojem, který nám dovoluje se hlouběji setkat s objektivní hodnotou, 

zatímco nenávist hodnoty zastírá. Láska dosahuje axiologického středu osoby a subjektu, 

který miluje, a který odhaluje svou ideální axiologickou podstatu. Láska osobě dovoluje 

intencionálně spoluzakoušet hodnoty milované osoby.428 Scheler považuje za nejhlubší oblast 

člověka jeho emocionální sféru. Věc a hodnota jsou dva odlišné prvky skutečnosti, které nelze 

vzájemně zaměňovat. Věci se mohou měnit, hodnoty jsou ale neměnné. "Axiologie předchází 

ontologii. S axiologií je také spojena etika, která není spojena s ontologií... Dobro spočívá  

v realizaci hodnoty, ne věci."429 

 Hodnota je účelem. Hodnoty nám neukazují jen určitá dobra, nejsou prostředkem  

k dosažení dobra, hodnoty dobra konstituují, téměř bychom mohli říci, že jde o dva výrazy 

pro stejnou skutečnost. "Dobro není věc plus hodnota, ale pouze hodnota."430 

 Scheler nepřijímá žádný již hotový svět dober, které se před člověka kladou jako cíle. 

Podle něj neexistuje žádný účel, který je morálně dobrý nebo zlý.431 "Dobro je pouhou 

projekcí hodnoty, která je dána v objektivní zkušenosti ze strany objektu."432 Hodnoty mají 

subjektivní, osobní povahu, jejich subjektem je osoba. "Osoba ani čin nemohou být konkrétně 

objektivizovány, jsou dány pouze ve zkušenosti."433 

 Nicméně, jak jsme již výše naznačili, ze vztahů mezi hodnotami je konstituován řád 

hodnot. Ten má svou vlastní hierarchickou strukturu. "Scheler dělí hodnoty na základě jejich 

                                                 
426 Srov. SCHELER, Der Formalismus... , s. 85, in: WOJTYLA, Valutazioni... , s. 275. 
427 Tamtéž. 
428 Tamtéž, s. 314. 
429 Tamtéž, s. 278. 
430 Tamtéž, s. 279. 
431 Srov. SCHELER, Der Formalismus... , s. 3, in: WOJTYLA, Valutazioni... , s. 280. 
432 WOJTYLA, Karol, Valutazioni... , s. 335. 
433 Tamtéž, s. 282. 
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praktické hierarchie: sensitivní, vitální, duchovní a hodnoty "posvátna"."434 Možnost sdílení 

té či oné hodnoty je dána individuální emocionální odlišností mezi lidmi. Mohli bychom 

dokonce říci, že je dána na základě nějaké schopnosti nebo specifického druhu talentu. "Mezi 

jedinci jsou značné rozdíly v senzibilitě ve vztahu k hodnotám."435 

 Z toho je odvozena také společenská hodnotová struktura, která je dána jakýmsi 

aritmetickým průměrem schopnosti sensibility jednotlivých jedinců, kteří tvoří danou 

společnost, etnikum, národ. Této hodnotové struktuře říká Scheler étos. Možnost povznesení 

konkrétního étosu je dána nejen mírou hodnotové sensibility jedinců, ale také přítomností 

výjimečně nadaných jedinců v rámci dané společnosti, etnika, národa nebo kultury. "Každá 

doba má svůj étos, který staví na momentální senzibilitě jedinců té dané společnosti a doby. 

Pokrok étosu spočívá na senzitivním náboženském géniu, kterého charakterizuje srdce. 

Vrcholem takového génia je Ježíš Kristus."436 Scheler je přesvědčen, že obecný étos se může 

měnit jen v důsledku subjektivních faktorů. Subjektivní sensibilita spočívá tom, že se hodnoty 

objevují ve zkušenosti, kterou subjekt prožívá.437 

 

 

 4.2.4. Otázka povinnosti vůči řádu hodnot 

 

 Základní otázkou vztahu jedince k dobru je otázka povinnosti. Scheler celý svůj 

systém vytváří jako jakousi polemiku nebo spíše překročení Kantovy etiky povinnosti.  

"Povinnost a hodnota se vzájemně vylučují. Povinnost vyplývá z příkazu. Když má příkaz 

obecný charakter, jedná se o normu. Povinnost povzbuzuje k činnosti a opomíjí dispozici  

a vůli. Proto je slepá."438 Scheler se snaží povinnost eliminovat, na její místo staví 

emocionální sílu přitažlivosti, kterou vzbouzí samotný emocionální vjem hodnoty. "Scheler 

tvrdí, že klást dobro jako cíl úkonu vůle, nese všechny známky fariseismu."439 

                                                 
434 Tamtéž, s. 284. 
435 Tamtéž. 
436 Srov. SCHELER, Der Formalismus... , s. 194, in: WOJTYLA, Valutazioni... , s. 287. 
437 Srov. WOJTYLA, Valutazioni... , s. 327. 
438 Tamtéž. 
439 Tamtéž, s. 356. 
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Vnímání hodnot se děje na základě zkušenosti lásky, nebo nenávisti. Podle Schelera je 

láska čistě emocionální skutečností. Sdílení a možnost proměny a růstu hodnot je dána právě 

na základě skutečnosti lásky, ne povinnosti ve vztahu k dobru. "Láska nás kontaktuje  

s axiologií milovaného objektu... Pro Schelera není osoba substancí ani subjektem  

v metafyzickém nebo fyzickém slova smyslu. Jeho pojetí osoby je aktualistické. Osoba 

odpovídá činům, které koná, v každém činu zakouší niterně sama sebe, je celá v činu."440 

Osobu zakoušíme intuitivně, především na základě společného zakoušení nějakého činu.  

V něm zakoušíme i hodnotu osoby, v činu se projevuje její etický ideál, který koresponduje  

s hodnotou osoby.441 

Tato intuice, kterou zakoušíme hodnotu osoby, utváří úsudek o hodnotě osoby. 

Takový úsudek se ale nezakládá na nějaké normě, člověk je posuzován na základě vztahu 

mezi jeho činy a jeho etickým ideálem. Etický ideál nestaví na povinnosti k nějaké normě 

nebo dobru, ale zakládá se na lásce k vlastní osobě.442 

Láska k vlastní osobě je zdrojem etického ideálu. Růst a proměna etického ideálu staví 

na skutečnosti lásky. Láska k jiné osobě je důvodem k následování. Následování předpokládá 

nějaký vzor. Velikost takového vzoru je dána mírou jeho sensibility ve vztahu k hodnotám. 

"Tímto způsobem následování v lásce si osoba osvojuje ideál milované osoby. Tímto 

způsobem se stává milující osoba učedníkem a následovníkem milované osoby."443 Je to právě 

následování, které je důvodem rozšíření nějakého étosu. Scheler vypracoval typologii vzorů  

k následování. Konkrétní étos společnosti, kultury nebo dokonce celé doby se vyjadřuje 

obecnou tendencí k následování některého z nich: "světec, génius, hrdina, organizátor, 

znalec, požitkář."444 

 

 

 4.2.5. Následování namísto povinnosti 

 

Když se mění podmínky prožívání dobra a zla díky tomu, že obecný způsob 

projevování se ve zkušenosti je stále stejný, mění se i svět hodnot, který je dán  

                                                 
440 Tamtéž, s. 291n. 
441 Srov. Tamtéž, s. 292. 
442 Srov. Tamtéž. s. 293. 
443 Tamtéž. 
444 Tamtéž, s. 294. 
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ve zkušenosti jednotlivých subjektů a prostředí na základě následování toho či onoho vzoru. 

Nejdůležitější změnou étosu je pro Schelera jeho růst a ten je dán láskou, tedy je dán činností 

nějakého "génia srdce". Za největšího "génia srdce" považuje Ježíše Krista v jeho Horském 

kázání, které je nejlepším příkladem proměny étosu.445 

 Člověk je natolik člověkem, tedy osobou, nakolik následuje ten či onen vzor. 

Nejplnějším vzorem k následování je světec, a v rámci tohoto vzoru je pak absolutní plností 

svatosti Bůh. Člověk se plně stává člověkem ve vztahu lásky k Bohu a následování Boha. Ten 

nejplněji vyjadřuje jeho podstatu. "Nejvyšší jednotou duchovních hodnot a hodnot 

"posvátného" je osobní Bůh... Člověk je osobou ve světle ideje Boha. To mu dovoluje, aby 

člověka definoval jako teomorfní esenci. Sama idea Boha staví na zkušenosti specifické 

hodnoty božského , , neboli nekonečně svatého."446 

 V tomto smyslu Scheler definuje i evangelní přikázání lásky, které je svou podstatou 

následováním osoby Ježíše Krista. Osoba v následování zakouší emocionální štěstí, a to  

v plné míře.447 

Na tomto základě můžeme říci, že Scheler pro člověka hledá plné vyjádření jeho 

lidství v plnosti, kterou vyjadřuje skutečnost, že člověk je osoba. Nejvyšší hodnotou je mu 

dokonalost člověka. Ta má koneckonců etický charakter.448 Zde jsou styčné body  

s křesťanským pojetím člověka jako obrazu Božího. Wojtyla poukazuje na četné souvislosti. 

Nový zákon také postuluje ideál následování jako následování osobního vzoru (Ježíše Krista). 

Současně rozebírá ideál dokonalosti, který před člověka staví Ježíš Kristus.  

Ten vidí v trojí dimenzi: 1) Na prvním místě je to ideál náboženský. Citáty z Písma, 

které zvou k následování, ukazují Boha jako osobu, která představuje nejvyšší vzor morální 

dokonalosti.449 Ideál dokonalosti člověka je výrazem Boží vůle, kdo jej uskutečňuje, plní Boží 

vůli.450 "Ježíš Kristus realizoval vůli Boží, vytvořil tak vzor morální dokonalosti  

a také definoval obecné a základní morální hodnoty."451 

2) Druhá rovina vypovídá o skutečnosti, že se jedná o ideál reálný, tedy křesťanství 

předpokládá reálnou dokonalost jedince.452 Princip následování je v evangeliu úzce spojen  

                                                 
445 Srov. SCHELER, Der Formalismus... , s. 260, in: WOJTYLA, Valutazioni... , s. 328. 
446 Srov. SCHELER, Der Formalismus... , s. 225, in: WOJTYLA, Valutazioni... , s. 293n. 
447 Srov. WOJTYLA, Valutazioni... , s. 296. 
448 Srov. Tamtéž, s. 301. 
449 Tamtéž, s. 306-307. 
450 Srov. Tamtéž, s. 309. 
451 Tamtéž, s. 332. 
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s ideálem dokonalosti osoby. Tento ideál představují různé vzory a především osoba Ježíše 

Krista.  

3) Třetí rovinou je skutečnost, že se jedná o ideál praktické povahy. Tedy je skutečný 

natolik, nakolik je uskutečňovaný v činu. Křesťanské prameny nás odkazují na celou řadu 

doporučení a pravidel, jak je třeba jednat, aby byl onen ideál uskutečňován.453 "Tak se 

podstata axiologického ideálu osoby učedníka připodobňuje podstatě axiologického ideálu 

mistra (vzoru)."454 Wojtyla jasně zdůrazňuje vztahovou rovinu etického ideálu: "Dokonalost 

osoby spočívá v reálném vztahu s Bohem, který je současně nadpřirozeným Dobrem. Celé 

Evangelium je proniknuto zjevením tohoto vztahu."455 
U Schelera není možné objektivizovat hodnotový systém, nebo etický ideál vně 

zkušenosti. "Musíme ale konstatovat, že v Evangeliu jsou hodnoty objektivizovány v Ježíšově 

učení."456 Nějaký metafyzický koncept je u Schelera předem vyloučený.457 Podle Schelera 

člověk zakouší hodnoty v lásce, tedy zakouší jen ty hodnoty, které odpovídají jeho sensibilitě, 

jeho subjektivitě. To jej ovšem značně limituje. Osoba tak zakouší sebe samu, svou reálnou 

axiologii.458 Přesto ale Scheler vylučuje všechna pokušení subjektivizace hodnot, tvrdí,  

že existují nezávisle na jejich přijetí nebo zkušenosti s nimi.459 Wojtyla upozorňuje,  

že "Evangelium není jen étosem, jak jej pojímá Scheler, ale je také velkým systémem 

objektivizovaných hodnot... Můžeme říci, že křesťanské etické hodnoty jsou objektivně 

definovány ve vztahu k novému étosu, v rámci osobního Ideálu, když v mnohých lidech uzrála 

potřeba následovat Jeho příklad."460 

Vrcholným a klíčovým bodem Schelerova myšlení je jeho výklad přikázání lásky. 

"Pro Schelera "přikazovat" znamená "zvnějšku budit povinnost". Ale, protože láska je 

spontánní čin, čistě vnitřní a čistě emocionální, tak "budit povinnost zvnějšku" Schelerovi 

přijde naprosto marné. Láska se v osobním subjektu rodí v setkání s hodnotou. Každý pokus ji 

budit jiným způsobem nevede ze své podstaty k žádnému výsledku."461 

                                                                                                                                                         
452 Srov. Tamtéž, s. 310. 
453 Srov. Tamtéž. 
454 Tamtéž, s. 315. 
455 Tamtéž, s. 334. 
456 Tamtéž, s. 331. 
457 Srov. Tamtéž, s. 312. 
458 Srov. Tamtéž, s. 313. 
459 Srov. SCHELER, Der Formalismus... , s. 272., in: WOJTYLA, Valutazioni... , s. 322. 
460 WOJTYLA, Karol, Valutazioni... , s. 333. 
461 Tamtéž, s. 399. 
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Wojtyla ukazuje, že prameny křesťanského zjevení se na podstatu lásky dívají jiným 

způsobem. Poukazuje na některé aspekty křesťanského pojetí lásky, které se od Schelerova 

pojetí zásadně liší: "Ježíš Kristus na mnohých místech učí, že láska se prakticky vyjadřuje 

dodržováním Božích přikázání (J14,15; J 14,21; J 14,31; J 15,14; 1 J 2,3)."462 Je to právě 

láska, která v sobě slučuje nebo integruje i zdánlivé protiklady. "V lásce se emocionální 

percepce a povinnost nevylučují."463 

 

 

4.2.6. Schlerova objektivistická tendence 

 

 Kontroverzi mezi etikou povinnosti a etikou hodnot Scheler řeší na základě svých 

emocionalistických premis i v případě přikázání lásky. "Toto přikázání definuje podle 

Schelera jen etický řád lásky. Ježíš zde vyzývá k následování své osoby."464 

 Wojtyla vidí, že Schelerův systém nezná žádný abstraktní princip etického ideálu. 

"Současně osoba-vzor není objektem následování pro její reálnou morální dokonalost, ale pro 

ideální axiologickou podstatu, tedy svět hodnot, který zakouší jako úkol k naplnění.  

V Schelerově ideálu chybí také reálná dokonalost osoby jako vzoru. Jeho ideál je ideálem 

intencionálním, zatímco křesťanský ideál je ideálem reálným."465 Na základě následování 

mnoha jedinců se vytváří nějaký obecný étos. Avšak étos ještě není etika, byť je jejím 

základem. "Vědeckou etiku jako vědu postavenou na logických principech, na racionálních 

předpokladech, Scheler přímo vylučuje."466 

Wojtyla připouští, že se hodnoty ze své podstaty skutečně ukazují ve vědomí člověka. 

Ale proto je ještě nesmíme považovat za fenomény vědomí, ve smyslu, že se ukazují téměř 

výlučně jako obsah intuitivního sebevědomí. Je třeba vidět skutečnost, že se setkáváme také  

s hodnotami, které nám nejsou dány v nás samých.467 Scheler uznává objektivitu hodnoty, ale 

ta se projevuje a je zakoušena pouze v činu. Hodnoty můžeme poznávat jen jako fenomény, 

                                                 
462 Tamtéž, s. 401. 
463 Tamtéž, s. 406. 
464 Srov. SCHELER, Der Formalismus... , s. 225, in: WOJTYLA, Valutazioni... , s. 296. 
465 Srov. WOJTYLA, Valutazioni... , s. 316. 
466 Tamtéž, s. 330.  
467 Srov. Tamtéž, s. 322. 
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tak má pro naše poznání základní význam definovat podmínky, v nichž se projevují. V činu se 

subjekt realizuje tím, že uskutečňuje nějakou objektivní hodnotu.468  

 Autor studie si klade otázku: "V jakém smyslu Schelerovo učení koresponduje  

s křesťanským?" Wojtyla vyvozuje, že "na základě Schelerových premis etické hodnoty 

nemůžeme uchopit jako objektivní, ani uchopit jejich objektivní vztah k Bohu, ani pojmout 

nadpřirozený řád dober... Z tohoto důvodu Schelerův systém není vhodný pro definování 

křesťanské etiky."469 Nicméně se nejedná o naprosté odsouzení Schelerova myšlení. Ba právě 

naopak. Wojtyla si na něm cení, že na rozdíl od různých subjektivistických směrů "Schelerův 

systém projevuje naprosto zřejmě objektivistické tendence."470 

 Jeho objektivismus staví na tom, že "přijímá a-priori hierarchii hodnot, založenou  

na jejich esenci, která je dána intuitivně-emocionálním poznáním. Podle této hierarchie jsou 

vitální hodnoty a-priori vyšší než hodnoty sensitivní, a a-priori nižší než hodnoty 

duchovní."471 Nedostatkem tohoto systému je, že definuje pouze řád intencionální zkušenosti 

morálních hodnot a nedospívá k definování objektivních hodnot dobra a zla.472 Právě v tom 

shledává Wojtyla jeho velkou slabinu: "Schelerův systém se snaží o objektivní základ svého 

principu, ale neposkytuje pro něj dostatečné podklady."473 

 Schelerova objektivistická tendence však přese všechnu snahu zůstává subjektivní.  

A tedy Wojtyla říká, že z tohoto důvodu pro definování křesťanské etiky není vhodná.474  

"U Schelera se setkáváme nikoli s etikou, ale s emocionalistickým étosem."475 Scheler  

ze svého systému vytěsňuje roli vědomí a podřizuje ho emocionálně-intencionálnímu 

vnímání.  

 

 

 4.2.7. Schelerův emocionalismus 

 

 Scheler nalézá zdroj aktivity v emocionalitě člověka, Wojtyla mu oponuje tím,  

                                                 
468 Srov. Tamtéž, s. 323. 
469 Tamtéž, s. 336. 
470 Tamtéž, s. 338. 
471 Tamtéž, s. 340. 
472 Srov. Tamtéž, s. 342. 
473 Tamtéž, s. 343. 
474 Srov. Tamtéž, s. 350. 
475 Tamtéž, s. 442. 
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že připomíná úlohu vůle. "Ve vůli si osoba klade cíle, a v tom vidíme symptom aktivity, 

zatímco Scheler tak aktivitu nikdy nechápe. Aktivita osoby spočívá v tom, že ona sama dává 

směr úkonům své vůle prostřednictvím hodnot, které před ni staví."476 Svůj systém Scheler 

staví na lásce, kterou nechce redukovat na vůli, a tak ji od vůle důsledně odděluje. V tom 

spočívá Schelerův emocionalismus a intuicionismus.477 I když se Scheler snaží kriticky 

reagovat na Kantův intelektualismus, stává se obětí odtržení intelektu a vůle. 

 Jako pozitivum hodnotí Wojtyla skutečnost, že Scheler člověka chápe jako teomorfní 

bytí na základě jeho zkušenosti Boha. I zde ale odhaluje jistou nedotaženost Schelerovy 

nauky, protože se nejedná "o reálný, pozitivně definovaný vztah, ale o pouhé zakoušení ideje 

Boha. Tato idea je vybudována na hodnotě "posvátného", která je vrcholnou hodnotou 

hierarchie hodnot"478. Idea "posvátného" je abstraktní ideou, na jejímž základě se posléze 

vytvořily různé historické koncepce o Bohu. Scheler používá slovník křesťanské teologie, aby 

pojmenoval specifickou náboženskou zkušenost, kterou v osobní rovině nazývá milostí  

a v rovině kolektivní zjevení.479 

 Byť je jeho teorie postavena na intuici, přece jen dochází k závěrům, které vybízejí  

k dalšímu rozvedení a lepšímu podložení. "Hodnota "posvátného" podle Schelera zakládá 

hlubokou jednotu lidského rodu... Idea Boha a idea nejvyšší osoby v sobě sjednocuje duchovní 

hodnoty a hodnoty "posvátného"."480 

 V rámci křesťanské etiky člověk skrze dobro vlastních činů nevstupuje do vztahu  

s nějakou abstraktní nejvyšší dokonalostí, ale s osobním Bohem. Např., když Kristus 

přikazuje lásku k nepřátelům, pak to činí, abychom byli synové našeho Otce. (Mt 5,45).481 

Člověk svými činy buduje pozitivní nebo negativní vztah k osobnímu Bohu. 

 Wojtyla se domnívá, že i když se Schelerův systém nehodí k interpretaci křesťanské 

etiky, přece jen jí může pomoci při jejím vědeckém posouzení. Usnadňuje nám analýzu 

skutečností ve fenomenologicko-zkušenostní rovině. "Když tedy za pomoci fenomenologické 

zkušenosti pojímáme hodnotu a zkoumáme ji, tehdy experimentálně zkoumáme morální 

zkušenost. Takovéto zkoumání nám dovoluje proniknout ke křesťanským etickým principům. 

                                                 
476 Tamtéž, s. 365. 
477 Srov. Tamtéž, s. 369. 
478 Tamtéž, s. 408. 
479 Srov. SCHELER, Der Formalismus... , s. 572., in: WOJTYLA, Valutazioni... , s. 408. 
480 WOJTYLA, Valutazioni... , s. 409. 
481 Srov. Tamtéž, s. 412. 
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... Fenomenolog dochází k postižení svébytného řádu etické zkušenosti."482 Nedostatek nebo 

hlavní limit této metody spočívá v tom, že tímto způsobem odhalujeme dobro a zlo, vidíme, 

jakým způsobem se formují zkušenosti osoby, ale nemůžeme tak zachytit objektivní princip, 

na jehož základě je nějaký čin dobrý, nebo zlý. "Pro Schelera je dobro i zlo neoddělitelně 

spojeno s emocionální zkušeností."483 

Nedostatek etiky Maxe Schelera vidí Wojtyla v jeho emocionalismu, v jeho 

neschopnosti vymezit zkušenosti povinnosti místo, které jí v etice náleží. Schelerova etika je 

limitována hned ve dvou směrech. První limit se zdá být vlastní fenomenologii jako takové, 

druhý je vlastní verzi v pojetí Maxe Schelera. 

Zkušenost hodnoty se cele odehrává ve vědomí subjektu a ze své přirozenosti je tedy 

subjektivní. Způsob, jakým je taková zkušenost pojímána fenomenologií, je v emocionálním 

kontextu. Jistě je to pozitivní, nakolik se emocionalitě vrací role, která jí byla odepřena 

Kantem. Emoce není něco negativního, před čím bychom se měli bránit, jestliže chceme žít 

morálně. Naopak, má specifickou úlohu ověřit hodnoty, učinit je existenciálně uchopitelnými, 

usnadnit jejich interiorizaci, díky níž se stávají součástí osoby. Avšak emoce nemá a nesmí 

mít v morálním životě poslední slovo. Ona nám není schopná vysvětlit, proč je to, co se jeví 

být jako hodnota takovým, jaké to je. Není schopna rozlišit autentickou, onticky založenou 

hodnotu od hodnoty, která má jen emocionální základ a která se vědomí prezentuje bez toho, 

aby v sobě měla plné opodstatnění. Jinými slovy, vědomí velmi snadno podléhá emocím  

a dává vlastní souhlas tomu, co takový souhlas nezasluhuje. 

 Fenomenologie si sama o sobě nevystačí. "Musíme použít metodu metafyzickou, která 

nám dovoluje definovat řád dobra a zla ve světle objektivního principu."484 

 

 

 4.2.8. Wojtylův dialog se Schelerem 

 

 Schelerova analýza mravního cítění, empatie a sympatie je způsobem, jak se pomocí 

moderní filosofie oprostit od nástrah solipsismu. Empatie a sympatie vyžaduje nutně vztah  

s druhou osobou.485 

                                                 
482 Tamtéž, s. 447. 
483 WOJTYLA, Karol, Il problema del distacco dell´esperienza dall´atto nel contesto del pensiero di Kant  

e Scheler, in: I fondamenti... , s. 84. 
484 Tamtéž, s. 449. 
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 V centru pozornosti Wojtylova filosofického usilování stojí člověk ve své plnosti. To, 

co Wojtylu na Schelerovi přitahuje, je humanistický rozměr jeho personalismu, který 

zachraňuje morální filosofii před suchou abstrakcí kantovské etiky a vrátil lidskému životu 

patos, extázi a étos. V předmluvě k anglicko-americkému vydání studie Osoba a čin Wojtyla 

píše: "Víme, že Scheler svou koncepci materiální etiky hodnot vystavěl jako výzvu pro 

aprioristickou etiku čistých forem, která v devatenáctém století dominovala jako Kantovo 

dědictví. Schelerova kritika, nezávisle na Husserlovi, postupovala po linii fenomenologické 

zásady "návratu k věcem samým". Zásadní kontroverze, vedená pod heslem návratu k věcem 

samým, je předmětem etiky a je zakořeněna v problematice lidského subjektu, především 

v problematice osoby anebo bytí jako osoby."486 

Wojtyla je přesvědčen, že fenomenologie je důležitým nástrojem pro zkoumání 

různých dimenzí lidského poznávání. Má ovšem tendenci sklouzávat k různým formám 

solipsismu, proto je třeba ji zakotvit v obecné teorii věcí takových, jaké jsou, teorii která je 

realistická a je schopna obhájit schopnost člověka dostat se k pravdě věcí. Wojtyla nejen,  

že akceptuje usilování moderního myšlení, dokonce jej v mnohém bere za své a snaží se 

poukázat na některé jeho nedostatky, popřípadě nabídnout cestu k jejich překonání.487 Studie 

o Schelerovi je Wojtylovým prvním pokusem propojit realistickou objektivitu s moderní 

filosofií a jejím důrazem na subjektivitu. Je přesvědčen, že toto je jediná cesta, jak vysvětlit 

četné rozměry lidského dramatu a zůstat přitom v kontaktu s myšlenkami těch, kteří položili 

intelektuální základy naší civilizace. Oddělení subjektivity a objektivity, ba dokonce jejich 

opozice, poznamenává vývoj moderního vědeckého myšlení. 
 Vedle velkých Schelerových objevů hodnoty a následování tu je jeho objev osoby. 

"Schelerovy předpoklady zaručují, že bude zkoumat etickou zkušenost osoby právě jako 

zkušenost, neboť je fenomenolog a přešel od apriorismu a subjektivismu k objektivismu... když 

stojí před empirickým souhrnem etické zkušenosti, bezprostředně dotvrzuje, že tato má 

charakter činu osoby."488 Osoba je místem zkušenosti hodnoty. Z druhé strany ale základní 

zkušeností hodnoty, kterou člověk může mít, je zkušenost hodnoty osoby jako takové, která se 

projevuje v interpersonálním vztahu. Osoba pojímá zkušenost druhého jako druhého a jistým 

způsobem ji bere za svoji, když uznává, že patří druhému. Tato zkušenost empatie nebo 

sympatie dovoluje osobě vyjít z vězení subjektivity. 

                                                                                                                                                         
485 Srov. BUTTIGLIONE, Il pensiero di Karol... , s. 57. 
486 WOJTYLA, Karol, The Acting Person, Boston-London 1979, s. XIII. 
487 Srov. BUTTIGLIONE, Il pensiero di Karol... , s. 59. 
488 WOJTYLA, Il problema della separazione... , s. 80-81. 
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Toto Wojtylovo přivlastnění si konceptu osoby, je přivlastnění kritické. Je 

doprovázeno pozorným ohodnocením Schelerovy filosofie. Wojtyla si klade tři otázky:  

1) Jakého typu je Schelerovo vnímání hodnoty? 2) Jakého druhu je Schelerovo následování, 

které tvoří jádro jeho výchovného procesu? 3) Jakou konzistenci má Schelerův pojem osoby? 

 Na první otázku je třeba odpovědět, že hodnota má evidentně emocionální povahu. 

Scheler popírá, že by dobro osoby mohlo být účelem činu.489 Pro něj nemůže být morální 

hodnota nikdy účelem činu. To, co osobu stimuluje, je emocionální vnímání.490 

 Pro otázku následování chybí Schelerovi jakýkoli racionální základ. Následování je 

spíše postaveno na jakémsi estetizujícím základu. U Schelera jde o vnější následování, nejde  

o následování, které promlouvá v srdci člověka.491 

 Na třetí otázku odpovídá, že osoba je Schelerovi místem, ve kterém se odhalují 

hodnoty. Avšak není pro něj centrem úsudku nebo činu, který by směřoval k jejich realizaci. 

"Scheler ve svém systému rozhodně smazal normativní charakter etického činu, to je 

pochopitelný důsledek oddělení hodnot od fakticity osoby."492 

 

 

 4.2.9. Fenomenologie jako možnost obohacení metafyziky 

 

 Konfrontace Kanta a Schelera dovoluje Wojtylovi jít ke kořenům oddělení moderního 

myšlení od totality lidské zkušenosti.493 

Jádro Wojtylovy reflexe je umístěno do roviny otázky: Kdo je člověk? Jistě má tato 

otázka rovinu metafyzickou, ale východiskem je zde rovina fenomenologická.494 Svatý Tomáš 

nám nabízí základní ontickou strukturu lidské osoby, avšak jeho objektivnímu personalismu 

chybí osobní živá zkušenost.V jistém slova smyslu nám nabízí strukturální popis statické 

rovnováhy osoby, ale nikoliv pojetí osoby v pohybu. Wojtylovo úsilí je naproti tomu 

                                                 
489 Srov. WOJTYLA, Valutazioni... , s. 442. 
490 Srov. Tamtéž, s. 441n. 
491 Srov. Tamtéž, s. 443. 
492 WOJTYLA, Karol, Il problema del distacco dell´esperienza dall´atto nell´etica del pensiero di Kant e Scheler, 

in: I fondamenti... , s. 69. 
493 Tamtéž. 
494 Srov. SEIFERT, Josef, Essere e Persona, verso una fondazione fenomenologica di una metafisica classica  

e personalistica, Milano 1989, s. 34. 
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uchopením člověka v činu a prostřednictvím činu. To ale vůbec neznamená odložení svatého 

Tomáše stranou. Tak jako ve fyzice i v metafyzice se dynamika utváří na základě statiky.  

K tomu, abychom mohli studovat skutečnosti v pohybu, je třeba poznat přirozenost těchto 

skutečností. Z tohoto úhlu pohledu není pro Wojtylu myšlenkový svět svatého Tomáše 

neslučitelný s filosofií činnosti, dokonce utváří jeho nevyhnutelný předpoklad. 

Stejným způsobem je tomistická metafyzická psychologie předpokladem pro filosofii 

vědomí. Pokud se zabýváme vědomím, dříve než se budeme snažit porozumět různým 

modalitám jeho fungování a jeho projevů, je nezbytné poznat čím je.  

Kdyby se tento základní řád nedodržoval, riskovali bychom, že sloučíme předmět-

vědomí s tím, jak se projevuje a odmítli hlouběji porozumět způsobu jeho fungování.495 

Moderní filosofie objevuje téma činnosti a téma vědomí, které je stále vědomím in 

actu a vědomím činnosti, ale odděluje ho od tématu bytí tím, že filosofii činnosti a vědomí 

ustavuje jako antitezi k filosofii bytí. Důsledkem takového zacházení s vědomím a činností je 

skutečnost, že nejsou pojímány v objektivní ontické rovině, jsou odděleny od jednoty lidské 

osoby a následně jsou jednostranně chápány. 

Podle Wojtyly je naopak nezbytné přijmout nový výchozí bod moderní filosofie, její 

"vyjití od člověka", abychom znovu nalezli objektivitu bytí v lidské subjektivitě a přešli  

od abstraktní filosofie transcendentního já k filosofii konkrétní osoby. 

Jestli pozitivním objevem, který charakterizuje moderní filosofii, je objev vědomí, pak 

je dobře pochopitelné, že se právě fenomenologie stává styčným bodem a partnerem dialogu. 

Fenomenologická metoda má zásluhu na tom, že pečlivé analýze nabízí to, co je prožíváno ve 

vědomí, což filosofii umožňuje vycházet ze skutečností, které nám nabízí zkušenost. Je 

zřejmé, že zkušenost, o níž zde hovoříme, je zkušenost morální a tedy fenomenologická. 

Wojtyla zvažuje pozitiva i negativa fenomenologické metody. Fenomenologie, 

vzhledem ke sblížení se s tradiční metafyzikou, dovoluje porozumět morálnímu činu496, 

konkrétnímu chování subjektu i hodnotám, které se před něj staví a které v něm konají. 

 Schopnost porozumět prožitému prostřednictvím hodnot a vlivu, které mají na vědomí, 

dovoluje křesťanské etice vyjít z jistého druhu nadpřirozeného utilitarismu, pro nějž je 

základem etické normy mimosvětská boží sankce, která hodnotí chování na základě toho, zda-

li této normě odpovídá či nikoli. 

                                                 
495 Srov. SERRETTI, Massimo, Conoscenza di sé e trascendenza, Bologna 1984, s. 78-140. 
496 "Morální obsah lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím zkušenosti." WOJTYLA, Karol, Problem 

doświadcenia w etyce, in: Roczniki Filozoficzne 17/1969, z. 2, s. 7.  
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Ve Wojtylově díle je jasné, že metafyzika i fenomenologie jsou dvě metody poznání, 

které každá mají svou platnost ve svém prostředí a které spolupracují na vybudování 

adekvátní filosofie člověka. Wojtyla hovoří o transfenomenologii, kterou můžeme považovat 

za jednu z forem syntézy fenomenologie a metafyziky, nebo jako metafyziku založenou  

na fenomenologii, ale která může být také chápána jako forma filosofování, jež vědoma si 

limitů fenomenelogie, fenomenologii překračuje směrem k metafyzice.497 

 

                                                 
497 WOJTYLA, Osoba:... , s. 5nn. 
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5. Humanismus lásky a odpovědnosti 

 
Wojtyla se neustále zajímá o praktickou rovinu filosofie. Snad nejplnějšího výrazu 

nachází vliv praktické zkušenosti (ve Wojtylově případě pastorační zkušenosti) v jeho studii 

Milość i odpowiedzialność (Láska a odpovědnost).498 Toto dílo vychází poprvé v roce 1960, 

vydává je opět, stejně jako studii o Schelerově etice, Towarzystwo Naukowe KUL v Lublinu. 

Láska a odpovědnost se ze všech Wojtylových filosofických prací dočkává největšího počtu 

vydání a překladů (je přeložena např. do: francouzštiny /Paris 1965/, italštiny /Torino 1969, 

1978, 1979/, španělštiny /Madrid 1969/, němčiny /München 1979/, japonštiny /Tokio 1979/, 

švédštiny /Uppsala1979/, portugalštiny /Sao Paulo 1982/, angličtiny /London 1982/, 

slovenštiny /Bratislava 1999/ aj.). 

Na základě své pastorační činnosti setkávání se s mladými lidmi Wojtyla promýšlí 

základní otázky lidské existence a snaží se nalézt antropologické konstanty, které by pomohly 

lépe porozumět člověku. 

Wojtylovy úvahy jsou poprvé prezentovány ve formě přednášek, které autor vyhlašuje 

v letech 1958-1959 na Katolické univerzitě v Lublinu. Ty se poté stávají základem knihy, 

kterou záhy publikuje Lublinská univerzita.   

Je pozoruhodné, že se jedná o historicky první moderní katolickou sexuální etiku, 

která bere v potaz i výzkumy moderní psychologie. Wojtyla dokonce předjímá výzvy, které 

křesťanskému myšlení bude klást atmosféra sexuální revoluce šedesátých let. Wojtyla řeší 

stejná témata jako reprezentanti tzv. sexuální revoluce, vedle klasických témat lásky, plození, 

manželství a čistoty se nevyhýbá ani pozitivnímu hodnocení sexuálního pudu a emocionality.  

 Wojtyla se zamýšlí nad základní otázkou, která spojuje všechna témata a kapitoly 

knihy. Tou otázkou je: Jak vyčerpávajícím způsobem charakterizovat lásku, která je skutečně 

hodna lidské osoby. Jedná se o Wojtylovo klíčové téma, které bude dále rozvíjet až do 

sklonku svého života. Teologicky jej např. rozvede ve své Teologii těla.499 

Láska a odpovědnost není doktrinální studií, ale je konfrontací doktríny a zkušenosti, 

života. Autor cítí potřebu nově podložit a interpretovat normy katolické sexuální nauky. 

                                                 
498 WOJTYLA, Milość... . 
499 Srov. JAN PAVEL II., Teologie těla. Katecheze Jana Pavla II. o lidské lásce podle Božího plánu, Praha 2005. 



 92 

Vlastní text není exegezí posvátných textů, ale je filosofickou reflexí zaměřenou na koncept 

člověka jako osoby. Výchozím bodem je nalezení středu, centra, ke kterému směřují,  

a od kterého se odvíjejí všechny hodnoty spojené s člověkem. Tím základním dobrem nebo 

hodnotou je osoba, jediným možným vztahem k osobě je láska na míru osoby. Předmětem 

studie je tedy člověk jako osoba ve vztahu k sexuálnímu pudu a také láska, která se v tomto 

vztahu rodí. Na základě zkoumání zkušenosti je podle Wojtyly adekvátním postojem ve 

vztahu k osobě přikázání lásky, které stanovuje tzv. personalistickou normu. 

 Wojtyla se snaží vyhnout jakémukoli náznaku moralizování, jeho metodou není 

kazuistika, ale opět vychází z fenomenologie zkušenosti. Tak dochází k naprosto osobité 

personalistické koncepci pojímání sexuální a manželské problematiky.  

 Tématicky je kniha rozdělena do několika oddílů. První se zaobírá osobou ve vztahu  

k pudu, druhý oddíl osobou ve vztahu k lásce, třetí oddíl pak zcela nově pojímá tématiku 

osoby ve vztahu k čistotě, ve čtvrtém oddílu je dáno místo otázce spravedlnosti ve vztahu  

ke Stvořiteli. Tato kapitola ukazuje nejvíce na náboženský základ personalismu. Poslední pátý 

oddíl je jen pouhou skicou, neúplným pokusem konfrontovat personalistické stanovisko  

s výsledky lékařského a biologického zkoumání v oblasti lidské sexuality. Nejvíce se však  

v této kapitole věnuje psychologii.  

Hlavní nebezpečí pro lásku, která je hodna člověka jako osoby, vidí v utilitaristickém 

pojímání lásky, kdy je člověk, láska, manželství, sexuální akt redukován na užitek, potěšení 

nebo prospěch. Člověk se pak stává obětí egoismu. To je v přímém rozporu s personalistickou 

normou. Wojtyla pod termín utilitarismu řadí v duchu utilitaristické logiky také hedonismus, 

senzualismus, emocionalismus a také situacionismus. 

 

 

5.1. Subjekt a osoba 

 

5.1.1. Subjekt-výchozí bod zkoumání 

 

 V úvodu studie Wojtyla dává jasně najevo, že bere naprosto vážně obrat moderního 

myšlení k subjektu, a že jej naprosto respektuje. Je to právě lidský subjekt, který se stává 

východiskem jeho zkoumání. Nicméně tento subjekt chápe jako součást objektivní reality,  

na kterou nerezignuje, a ke které se snaží prostřednictvím subjektu dospět. "Svět, ve kterém 

žijeme, se skládá z velkého množství objektů. Objekty jsou zde synonymem "bytí". To však 
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není přesný význam slova objekt, neboť právě, když hovoříme o objektu, definujeme tím vztah 

s nějakým subjektem. Subjekt je také "bytí", bytí, které existuje nebo jedná tím či oním 

způsobem. Můžeme také říci, že svět, v němž žijeme, se skládá z velkého množství subjektů. 

Bylo by tedy dobré nejprve hovořit o subjektech, dříve než o objektech. Jestliže jsme tuto 

posloupnost obrátili, pak to bylo z důvodu, abychom hned od počátku podtrhli objektivní  

a tedy i realistický charakter této knihy. Protože, když se začíná od subjektu, zvláště od 

člověka, tak se riskuje, že o všem, co se nachází mimo něj, budeme uvažovat subjektivně...  

Od počátku je tedy třeba brát na vědomí skutečnost, že každý subjekt je současně objektivním 

bytím, je objektivně něčím nebo někým. Člověk je objektivně " někdo" a v tom spočívá to, čím 

se odlišuje od ostatních "bytí" viditelného světa, která jsou vždy něco. Toto jednoduché 

elementární rozlišení vytváří mezi člověkem a věcmi hlubokou propast. Předmětný svět,  

ke kterému náležíme, se skládá z osob i věcí. Za věc jsme si navykli považovat takové bytí, 

které je zbaveno nejen rozumu, ale také života: věc, to je mrtvý předmět. Váháme, když máme 

věcí nazvat zvíře nebo rostlinu. Nicméně nikdo nemluví o osobě zvířete."500 

 Člověk se ve světě věcí jeví sám sobě jako jiný, odlišný od světa věcí, i když je stále  

v bezprostředním kontaktu s tímto světem. Neustále zakouší a poznává, že jako subjekt, který 

poznává viditelný svět předmětů, je někým zcela jiným a absolutně neredukovatelným na to, 

co je jím poznáváno. To, co jej tak od světa věcí odlišuje, jej také odděluje a působí, že člověk 

je ve světě věcí jako osoba a tento svět transcenduje.501 

 Wojtyla se snaží vyhnout nebezpečí objektivismu a subjektivismu poukazem  

na skutečnost, že člověk je osoba. Zatímco objektivistické koncepce mohou dojít k uznání 

primátu objektivní pravdy do té míry, že ji chtějí vnutit i tomu, kdo ji neuznává, 

personalistická koncepce filosofie bytí tvrdí, že osoba má morální povinnost přilnout  

k pravdě, ale toto přilnutí nemůže být vnuceno, nýbrž musí být výsledkem svobodné volby.502 

 Takto postavené východisko zkoumání v sobě nese polemiku s marxistickým pojetím 

člověka. Marx hned na prvních stránkách Kapitálu tvrdí, že se svět bezprostředně jeví být 

jakýmsi nezměrným souhrnem zboží.503 V myšlence zboží je zahrnuto spojení subjektivity  

a objektivity. Zboží je skutečně věc, která byla objektem práce člověka, a která do sebe, jeho 

prostřednictvím, zahrnula subjektivitu člověka. Vztah mezi subjektivitou a objektivitou se 

                                                 
500 Tamtéž, s. 23. 
501 Srov. STYCZEŃ, Tadeusz, Normatywna moc prawdy czyli być soba to przekraczać siebie. W nawiazaniu  

do Karola Wojtyly etyki jako antropologii normatywnej, in: Ethos 76/2006, s. 25. 
502 Srov. WOJTYLA, Milość... , s. 30. 
503 MARX, Karel, Kapitál-Kritika politické ekonomie, díl první, Praha 1954, s. 51nn. 
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nám zde jeví v obráceném pořadí. Subjektivita je redukována na jakýsi přívěšek věci a sám 

člověk je tak zbaven své vlastní podstaty. 

 

 

 5.1.2. Metafyzická struktura osoby 

 

Wojtyla klade do popředí ontologický a metafyzický základ člověka, poukazuje na to, 

že člověka nelze redukovat na druhovou jednotku, že je v něm mnohem více, zvláštní plnost  

a dokonalost, která je vyjádřena pojmem osoba. "Výraz osoba byl ražen za tím účelem, aby 

ukázal, že člověka není dovoleno redukovat na "druhovou jednotku", ale že každá má v sobě 

něco navíc, jakousi jedinečnou plnost a dokonalost bytí, pro kterou je konečně třeba užívat 

pojmu osoba... Od ostatních "věcí" se osoba odlišuje svým nitrem , , neboli svým životem, 

který se v něm koncentruje, tedy životem vnitřním. "504  

 Tento ontologický přesah, který z člověka dělá osobu, a který jej radikálně odlišuje  

od zvířat, spočívá v jeho schopnosti vnitřního života, který nelze redukovat na fyzickou 

dimenzi, který je výrazem jeho duchovnosti. "Člověk má od základu jinou přirozenost než 

zvíře. Je v ní obsažena schopnost sebekonstituování, která se zakládá na reflexi a která se 

projevuje tím, že člověk ve svém jednání volí, co chce učinit. Tato schopnost se nazývá 

svobodná vůle."505 Wojtylova analýza se vztahuje k problematice instrumentalizace osoby, 

jejího redukování na účel v rovině prostředku nebo nástroje.  

 Metafyzická otevřenost člověka jako osoby je dána jeho schopností komunikace se 

světem a s Bohem. "Významnou skutečností je, že právě díky své interioritě a svému 

duchovnímu životu, je člověk nejen osobou, ale současně také přináleží k vnějšímu světu a je 

jeho součástí. Osoba je objektivní bytí, které nakolik je definovaným subjektem, co nejtěsněji 

komunikuje se světem (vnějším) a je v něm hluboce ponořeno díky své interioritě a svému 

duchovnímu životu. Je třeba dodat, že nekomunikuje jen se světem viditelným, ale také se 

světem neviditelným, především s Bohem."506 Osoba nemůže poznávat sebe samu, ani dojít  

                                                 
504 WOJTYLA, Milość... , s. 24. 
505 Tamtéž, s. 25. 
506 Tamtéž, s. 25. 
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k poznání sebe ani rozvinout vlastní potencialitu bytí a dobra nezávazně na skutečnosti, která 

ji obklopuje. Tato struktura člověk-jsoucno působí, že člověk je odpovědným spolutvůrcem 

svého osudu. Právě z tohoto důvodu je osoba "alteri incomunicabilis".507 

 Člověk se ve svém svobodném činu staví do vztahu k pravdě, dobru a krásnu.  

"U člověka má poznání i touha duchovní charakter a právě proto působí při utváření 

skutečného vnitřního života, k čemuž u zvířat nedochází. Vnitřní život je životem duchovním. 

Je koncentrován kolem pravdy a dobra. Vnitřní život v sobě zahrnuje celou řadu problémů,  

z nichž dva mají zásadní význam: Jaký je nejzazší důvod všeho a jak být dobrým a dosáhnout 

plnosti dobra... První z nich angažuje poznání a druhý touhy."508 Tím má, z určitého úhlu 

pohledu, výjimečnou důstojnost, která převyšuje důstojnost člověka jako druhu, neboť 

uskutečňuje dokonalost bytí, podobnost s Bohem, která je daleko vyšší, než je druhová 

podobnost s Ním. Přirozeně, nakolik je člověk tělem, je také zvířetem a je součástí svého 

druhu a přírody.  

Právě Bůh je klíčovým faktorem pro porozumění člověku jako struktuře osoby. "Bůh 

má na stvoření lidské osobnosti, v její rovině duchovní, morální a nadpřirozené, zásadní 

podíl."509 Člověk je chápán jako obraz Boží, jedná se tu o vnitřní podobnost, o podobnost  

v rovině osoby.510 Tato skutečnost staví na Bohu, který je chápán jako Trojice a na 

paradigmatických vztazích osob uvnitř Trojice. Osoba se rodí z interakce "já"-"ty". "Já" by 

nemohlo existovat bez nějakého "ty". "Člověk je podoben Bohu jako osoba, nejen z důvodu 

jeho duchovní podstaty, ale také z důvodu své schopnosti společenství s druhými osobami."511 

Osoba a její interakce s ostatními osobami je napodobováním absolutní interakce mezi 

osobami Trojice. A tak, jako je tomu v Trojici, se lidská osoba plně uskutečňuje jedině  

v lásce. Ve Wojtylově básnickém díle je emblematickou ikonou a metaforou člověka jako 

osoby jméno Adam. Zvláště v jeho básnické dramatické trilogii Bratr našeho Boha,  

Před zlatnictvím, Proměny otcovství dává svým hlavním protagonistům toto jméno, což 

vyjadřuje jeho hlubší konceptuální záměr.512 

 V interakci se však člověk osobou nestává za každé podmínky. Wojtyla parafrázuje 

Kanta: "Kolikrát je v tvém jednání osoba předmětem jednání, tolikrát pamatuj na to, že ji 

                                                 
507 Srov. Tamtéž, s. 110. 
508 Tamtéž, s. 25. 
509 Tamtéž, s. 54. 
510 Tamtéž, s. 222. 
511 WOJTYLA, Karol, La famiglia come communio personarum, in: Metafysica... , s. 1467. 
512 Srov. WOJTYLA, Tutte... . 
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nemůžeš traktovat jako prostředek k cíli, jako nástroj, ale ber v potaz, že i ona má nebo by 

měla mít vlastní cíl."513 Osoba se může plně realizovat jen prostřednictvím lásky.514 Člověk, 

na základě skutečnosti, že je osoba, má meta-biologickou, tedy i meta-sexuální hodnotu, 

nemůže být objektem sexuálního potěšení, předmětem. Z toho důvodu je třeba konfrontovat 

pojetí osoby s problematikou lásky. Právě tato problematika je od počátku klíčovou 

problematikou díla Karola Wojtyly a stává se také osou jeho praktických aktivit.  

 

 

 5.1.3. Láska jako aktualizace bytí osoby 

 

Do lásky člověka vstupuje zásadním způsobem eros. Wojtyla bere vážně řecké pojetí 

erotu. Eros je ze své přirozenosti potřebou toho, co je dobré a krásné, je touhou vlastnit dobré 

a krásné, které se nám nedostává a současně je i schopností se jej zmocnit. Eros chce získávat, 

dobývat, zmocňovat se stále víc ve svůj prospěch. Avšak křesťanská láska spočívá spíše  

v darování. "Je třeba také obrátit svou pozornost na specifické bohatství, různorodost  

a intenzitu emocionálně-afektivních stavů, ve kterých je předmětem jednání osoba druhého 

pohlaví. Tyto emocionálně-afektivní momenty dávají lidskému jednání svébytný charakter."515 

Je tu ještě jiný, agapický, rozměr lásky. Vzhledem k tomu, že člověk je obrazem 

Boha-Trojice, pak i jeho láska je obrazem lásky, která je v Trojici. Láska jako svobodný dar 

osoby. Láska je "maximální aktualizací vnitřní potenciality osoby. Ta nalézá v lásce nejvyšší 

plnost vlastního bytí, vlastní objektivní existence. Láska je činem, který co nejkomplexněji 

uskutečňuje existenci osoby."516 Sexuální potěšení vstupuje do zkušenosti lásky jako prvek, 

který je nutně podřízený komplexní dynamice osoby. 

Člověk se plně realizuje, když vychází sám ze sebe a stává se darem. Lidská existence 

je existencí extatickou, je existencí interpersonální. "Ze své přirozenosti, nebo jinými slovy,      

z důvodu své ontické podstaty, osoba vlastní sama sebe, je nezaměnitelná 

a nenahraditelná, pokud se jedná o souběh její vůle a úsilí její svobody. Avšak nyní láska 

osobě tuto nezcizitelnost a nedotknutelnost odnímá, neboť působí, že se osoba chce dávat 

druhé osobě, kterou miluje. Touží přestat výlučně patřit jen sama sobě, aby mohla patřit také 

                                                 
513 WOJTYLA, Milość... , s. 30. 
514 Srov. Tamtéž, s. 77. 
515 Tamtéž, s. 34. 
516 Tamtéž, s. 77. 
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druhým. Odmítá být nezávislou a nezcizitelnou. Láska prochází tímto odmítnutím, které 

doprovází hluboké přesvědčení, že nevede k rozdrobení a ochuzení, ale naopak k obohacení 

a růstu osoby. Jedná se o jistý druh zákonitosti "extáze": Vyjít sám ze sebe, abych nalezl 

rozhojnění bytí."517 Dar sebe může být plnohodnotný, pouze je-li dílem vůle. Neboť "osoba 

vlastní sebe, je nezcizitelná a nesdělitelná právě díky svobodné vůli"518. Kdo sám sebe vlastní, 

může sebe samého nezištně darovat.519 

Růst člověka, plnost jeho bytí, se uskutečňuje nikoli na základě získávání, ale  

na základě darování. Osoba se obohacuje tím, že se daruje. Právě na základě skutečnosti,  

že osoba se stává sama sebou tím, že se daruje, můžeme říci, že láska netouží primárně  

po vlastním specifickém dobru, ale hledá dobro druhého. Usiluje o společné dobro. Dokonalá 

láska směřuje k samotnému vrcholu dobra, kterým je Bůh. Růst člověka v lásce je podstatně 

spojen s Bohem. "V přání nekonečného dobra pro druhého je výhonek celého stvořitelského 

úsilí, pravé lásky, úsilí o dobro milované osoby, abychom ji učinili šťastnou... Když člověk 

chce pro druhého nekonečné dobro, chce pro něj Boha, neboť pouze On je objektivní plností 

dobra a pouze on je schopen člověka naplnit... "520 

Vrcholným projevem daru člověka je jeho otcovství. Každý člověk je povolán  

k mateřství nebo otcovství, to se na prvním místě uskutečňuje jako duchovní mateřství  

a otcovství. Každý člověk je schopen duchovního plození. Člověk tak získává větší podobnost 

s Bohem.521 Láska jako dar není jednorázovým aktem, ale děje se v proporcích růstu 

osobnosti.522  

Tato skutečnost nezávisí ani tak na přirozených darech a schopnostech, jako spíše  

na duchovním úsilí jednotlivých osob. Do lásky, kromě osobního úsilí ještě mocným 

způsobem zasahuje milost. "Lásku nechápeme především jako dílo člověka, který se snaží 

analyzovat základní cesty svého úsilí. Ale odhalujeme v ní také dílo milosti, skrytý podíl 

neviditelného Stvořitele, který sám je Láska, který má moc – pakliže s ním lidé spolupracují –   

dotvářet každou lásku, i tu, která je spojená se sexuálními hodnotami."523 

                                                 
517 Tamtéž, s. 112. 
518 Tamtéž, s. 113. 
519 Srov. WOJTYLA, Karol, Osobowa struktura samostanowienia, Roczniki Filozoficzne 39/1981, s. 11. 
520 WOJTYLA, Milość... , s. 122. 
521 Srov. Tamtéž, s. 233. 
522 Srov. Tamtéž, s. 124. 
523 Tamtéž. 
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 Skutečnost daru jako bytostného rozměru existence člověka ukazuje na další důležitý 

rozměr této existence, kterým je vztahovost mezi osobami. Láska je jediným odpovídajícím 

postojem, který je možný ve vztahu k osobě zaujmout.524 Člověk, aby mohl být skutečně 

člověkem a uskutečňovat se jako osoba, nemůže žít jinak než ve společenství s druhými  

a pro druhé. "Láska je společenstvím osob."525 

Samota, osamělost je v přímém rozporu s konstitutivním mateřstvím a otcovstvím 

lidské osoby a přímo minimalizuje pozitivní sociální dopad této konstituce.526 "Když člověk 

spontánně transcenduje sám sebe ve směru k druhému člověku nebo společenství, současně se 

tím stává i více sám sebou... Člověk se realizuje skrze druhého člověka, dosahuje své vlastní 

dokonalosti tím, že žije pro druhého, tím nedochází jen k transcendenci sebe samého, ale také 

k tomu, že se stává větším sebe samého."527 

 

 

5.1.4. Osoba a svobodná vůle 

  

Osoba je sui iuris. Nikdo jiný za ni nemůže chtít. "Někdy se stává, že někdo velmi 

chce, abych chtěl to samé, co on. V tom se ale nejlépe projevuje hranice mezi ním a mnou, 

hranice, kterou stanovuje svobodná vůle. Mohu nechtít to, co chce on, abych chtěl já. V tomto 

jsem incommunicabilis. Ve svém jednání jsem, a jsem i povinen být, samostatný. Na tomto 

základě staví celé lidské soužití."528 

Láska je soupodstatně spojena se svobodou, míra zaangažování svobody určuje 

hloubku jejího psychologického základu. To, co podléhá determinaci nebo donucení 

nemůžeme nazývat láskou "A proto, v procesu psychické integrace, který se odehrává 

současně se sexuální láskou v nitru osoby, jde nejen o zaangažování vůle, ale také  

o plnohodnotné zaangažování svobody. Jde o to, aby vůle byla zaangažována co nejlepším 

a sobě co nejvlastnějším způsobem."529 

                                                 
524 Srov. WOJTYLA, Karol, Elementarz etyczny, Lublin 1983, s. 118. 
525 WOJTYLA, Milość... , s. 40. 
526 Srov. Tamtéž, s. 233. 
527 WOJTYLA, Karol, Transcendenza della persona nell´agire e autoteleologia dell´uomo, in: Metafysica... ,  

s. 1418. 
528 WOJTYLA, Milość... , s. 26. 
529 Tamtéž, s. 105. 
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Svoboda je v základním smyslu sebezávislostí, autonomií. V širším slova smyslu je 

intencionální nezávislostí. Teprve takto svobodná osoba je schopna lásky k druhému člověku. 

Teprve v plném vlastnění sebe se osoba může stát darem.530 

Autonomie osoby spočívá v jejím vztahu k pravdě o osobě, o hodnotě osoby. Pouze 

pravda o osobě umožňuje skutečné zaangažování svobody. Láska spočívá v zaangažování 

svobody, je odevzdáním sebe. Co takové darování sebe vlastně znamená? "Znamená ohraničit 

svoji svobodu ve vztahu k druhému. Samo ohraničení svobody by bylo negativním  

a nepříjemným činem, ale láska umožňuje, aby bylo něčím pozitivním, radostným a tvůrčím. 

Svoboda je ve funkci lásky. Svoboda, která není využita pro lásku, se stává čímsi negativním, 

člověku dává pocítit pocit pustoty a nenaplněnosti. Láska angažuje svobodu a naplňuje ji tím, 

k čemu ze své přirozenosti zve – naplňuje ji dobrem."531  

Wojtyla se snaží vysvobodit svobodu ze samoúčelnosti, ve které by ji mnozí rádi 

viděli a dává svobodě smysl, který pro ni není v ničem limitující.532 "Vůle směřuje k dobru,  

a svoboda je vlastností vůle, a proto je svoboda ve funkci lásky, skrze ni se člověk tedy podílí 

na dobru. Takovou má funkci v morálním řádu, v hierarchii ctností, nebo v hierarchii 

zdravých potřeb a tužeb člověka. Člověk touží po lásce víc než po svobodě, svoboda je 

prostředkem, ale láska je cílem."533 Láska se bez svobody neobejde, ale vlastním smyslem 

svobody je láska. 

V rámci sexuality je skutečným nepřítelem svobody osoby pud. Pud se snaží svobodě 

vnutit svůj předmět a cíl, kterým je dokonání sexuálního aktu, pud se snaží před osobu 

předestřít sexuální hodnotu jako hlavní hodnotu osoby. Ta se poté zmocňuje smyslovosti  

a citovosti člověka a tím i vůle. Vůle, které se zmocnila smyslovost, touží po dané osobě jako 

po objektu sexuálního zájmu. "Reakce smyslovosti se rozvíjí mocí své vlastní dynamiky, která 

spočívá v žádostivosti těla, a to i v případě, že se jí příčí vůle."534 Tělo často vytváří dojem,  

že ono samo má klíč ke svému tajemství. V této perspektivě by pravda o osobě byla totožná  

s rozkoší, se sumou příjemností, kterou nabízí tělo a sexus.535 

Vůle má však daleko širší předmět svého zájmu. Z toho pramení napětí mezi vůlí  

                                                 
530 Srov. Tamtéž, s. 106. 
531 Tamtéž, s. 120. 
532 V jednom svém kázání, které je výtečnou teorií svobody, Wojtyla říká: "Svoboda tedy vždy podléhá vládě 

rozumu a skrze rozum pravdě." WOJTYLA, Karol, Kazania 1962-1978, Krakow 1979, s. 363. 
533 Tamtéž. 
534 WOJTYLA, Milość... , s. 146. 
535 Srov. Tamtéž, s. 155. 
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a pudem. Pud chce především brát, sloužit si druhou osobou, láska chce dávat, vytvářet dobro 

a obšťastňovat. V touze po dobru bez hranic je obsažen zárodek tvůrčího puzení skutečné 

lásky, puzení obdarovávat dobrem druhé osoby, které milujeme, abychom je učinili 

šťastnými. 

"Vůle ze své přirozenosti chce dobro, a to dobro bez hranic, tedy štěstí. Ve svém 

směřování ke štěstí hledá osobu a touží po ní jako po svém konkrétním dobru, které mu může 

přinést štěstí... Ale láska působí to, že vůle, která ze své přirozenosti směřuje k dobru bez 

hranic, tedy štěstí, nechce ono dobro pouze pro sebe, ale současně i pro druhou osobu, která 

je předmětem jeho touhy."536 

Taková touha po dobru bez hranic určuje možnosti milující osoby. V touze vůle  

po plnosti dobra537 se projevuje potřeba člověka po Bohu. "Milující není schopen obdařit 

milovaného nesmrtelností, byť by ji nesmrtelností bezpodmínečně obdařil, kdyby byl 

všemocným. To je důvodem, že pro milovanou osobu chce ve skutečnosti Boha."538 

 

 

5.1.5. Láska jako opak instrumentalizace 

 

Celý text studie je také zásadně namířen na odhalení utilitarismu jako odcizující 

struktury, která se míjí s podstatou člověka jako osoby. Utilitarismus v celém lidském jednání 

akcentuje užitečnost. "Užitečné je to, co přináší příjemnost a vylučuje nepříjemnost. 

Příjemnost rozhoduje a stanovuje štěstí člověka. Být šťasten je podle utilitarismu to samé jako 

žít příjemně."539 Zásada užitečnosti (principium utilitatis) hlásá maximum příjemnosti pro co 

největší počet obyvatel, přirozeně při současném minimu nepříjemnosti pro ty samé.540 

Příjemnost není jediným dobrem, není ani cílem jednání člověka. Má akcidentální 

povahu. Může být a nemusí součástí nějakého činu nebo vjemu. Filosofie, která staví  

na příjemnosti jako na cíli, "se zdá být programem konsekventního egoismu bez žádné 

možnosti přechodu k autentickému altruismu."541 Východiskem z tohoto egoismu se zdá být 

                                                 
536 Tamtéž, s. 121. 
537 "Vůle vždy směřuje k cíli, cílem vůle je vždy dobro, plnost dobra." WOJTYLA, Elementarz... , s. 63. 
538 WOJTYLA, Milość... , s. 122. 
539 Tamtéž, s. 37; Srov. také WOJTYLA, Wyklady lubelskie, Lublin 1986, s. 241. 
540 Srov. WOJTYLA, Milość... , s. 38. 
541 Tamtéž, s. 39. 
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schopnost uznat vedle subjektivního dobra také dobro objektivní. Tedy obecné dobro, které je 

vlastní všem osobám, to je pak základem lásky, jemu se v lásce osoby podřizují. Láska  

do sebe integruje subjektivitu. Subjektivita a subjektivismus však nelze zaměňovat.542 

 Láska v sobě zahrnuje svobodu druhého a obrací se k jeho dobru prostřednictvím 

souhlasu nebo přímo identity mezi jeho a vlastním dobrem. Tímto způsobem stojí "milovat"  

v protikladu k "používat".543 

"Slovo "užívat" označuje objektivní podobu jednání. Znamená to samé jako sloužit si 

nějakým předmětem konání jako prostředkem k dosažení cíle."544 Ten výraz sugeruje jakýsi 

služebný vztah prostředku ve vztahu ke konajícímu podmětu. 

Utilitarismus redukuje člověka na pouhý kalkul prospěchu a ztrát, které by mohly 

pramenit z nějakého činu. Utilitaristické perspektivě uniká skutečnost, že člověk může 

zakoušet dobro, které není čistě subjektivní, ale je objektivní a tedy univerzální, dobro s nímž 

se individuální subjektivní dobro setkává s dobrem všech bytostí. "Člověk si při svém 

mnohostranném jednání slouží celým stvořeným světem, čerpá jeho zdroje, aby dosáhl cíle, 

který sám stanovuje a kterému on sám rozumí."545 

Z povahy přirozenosti osoby je vyloučeno, aby se stala jiné osobě prostředkem k cíli. 

"Když druhého beru jako prostředek a nástroj, současně tak musím chápat i sám sebe. Jedná 

se o jakousi negaci přikázání lásky."546 Osoba je uvažujícím subjektem, který sám sebe 

konstituuje. Nikdo, ani člověk, ani Bůh "si nemůže sloužit člověkem jako prostředkem.  

Ze strany Boha- Stvořitele je to vyloučeno, když člověku dává rozumovou a svobodnou 

přirozenost."547 

 "Užívat" znamená také prožívat příjemnost, která se pod různými odstíny váže  

k lidskému jednání. Ve vzájemném obcování muže a ženy i v jejich sexuálním soužití je 

předmětem jednání vždy osoba. Ona se stává skutečným zdrojem různě zabarvené příjemnosti 

či dokonce rozkoše. "Osoba nemůže být nějaké druhé osobě prostředkem k dosažení nějakého 

cíle, který stanovuje příjemnost nebo sexuální rozkoš. Přesvědčení, že člověk je osoba, vede  

k přijetí postulátu podřízení "užívání" lásce. Nejen "užívat" v prvním, širším a objektivním 

slova smyslu, ale také v druhém jeho spíše subjektivním významu /prožívání příjemnosti je  

                                                 
542 Srov. Tamtéž, s. 138. 
543 Srov. Tamtéž, s. 30nn. 
544 Tamtéž, s. 27. 
545 Tamtéž. 
546 Tamtéž, s. 41. 
547 Tamtéž, s. 29 n. 
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ze své podstaty vždy subjektivní/, může být vnitřně uspořádáno a přivedeno na rovinu osoby 

pouze skrze lásku. Pouze láska může vyloučit "užívání si" i v tom druhém smyslu slova."548 

 Pouze láska může vyloučit používání jedné osoby druhou jako prostředku k cíli. 

Láska, která je chápána v logice daru, je podmíněna společným vztahem ke společnému 

dobru. Ve světle tohoto dobra se svoboda jeví být svobodou pro nebo kvůli možnosti volit 

dobro. "Když sledujeme člověka, vidíme u něj jistou elementární potřebu dobra, přirozený pud 

směřování k němu, ale to ještě neznamená schopnost milovat. U zvířat můžeme sledovat 

instinkt, instinkt nestanovuje schopnost milovat. U lidí je tato schopnost spojena se svobodnou 

vůlí. O schopnosti milovat rozhoduje to, že člověk je schopen vědomě hledat dobro a podřídit 

se mu. Láska je specifikum osoby."549  

 Láska tedy není nějakou statickou, hotovou strukturou, ale v její podstatě je obsažen 

dynamický prvek, který je spojen s neustále obnovovanou možností svobodné vůle volit 

dobro. Láska je "nejprve zásada, nebo idea, které lidé musí podřídit své jednání."550 

 

 

5.1.6. Personalistická norma  

 

 Wojtyla vychází z evangelního přikázání lásky, které požaduje, aby člověk miloval 

druhé jako bližní a jako osoby. Takové přikázání je nepřímo v opozici k zásadě utilitarismu, 

který není schopen zajistit lásku ve vztahu k člověku, osoby k osobě. 

 Neslučitelnost utilitarismu s přikázáním lásky vychází z toho, že na základě 

utilitaristické zásady ztrácí přikázání lásky jednoduše smysl. Pro utilitarismus je zásadou  

a nejvyšší hodnotou příjemnost. Přikázání lásky staví na specifické personalistické normě, 

která říká, "že osoba je takovou hodnotou, kterou nelze "užívat", se kterou nelze zacházet jako 

s předmětem užitku, jako s prostředkem k dosažení cíle. Ruku v ruce s tím jde pozitivní obsah 

personalistické normy: Osoba je takovým dobrem, že skutečný a plnohodnotný vztah k ní 

může ustanovovat jedině láska."551 Láska osoby musí spočívat na uznání hodnoty osoby, která 

je nad věcmi a stojí mimo konzumování a užitek. Co je obsahem personalistické normy? 

                                                 
548 Tamtéž, s. 36. 
549 Tamtéž, s. 31. 
550 Tamtéž, s. 32. 
551 Tamtéž, s. 42. 
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Osoba je takovým bytím, ke kterému plnohodnotně přináleží pouze postoj lásky. Podstata této 

normy v sobě zahrnuje závazek uznání nevěcné a nekonzumní hodnoty lidské osoby.  

 Zjednodušeně bychom mohli personalistickou normu přikázání lásky vyjádřit 

imperativem "Miluj osoby". Hodnota osoby převyšuje užitečnost, kterou neruší, ale naplňuje. 

Vše, co je hodné osoby, je obsaženo v přikázání lásky. "Osobě patří, aby s ní bylo zacházeno 

jako s objektem lásky a ne jako s objektem užitku."552 

  Oblastí lidské existence, ve které se tato personalistická norma verifikuje se zvláštní 

intenzitou, je oblast lidské sexuality. Pro otázku realizace lidské sexuality je třeba hledat 

řešení v rámci přikázání lásky, v rámci personalistické normy.553 

 

 

 5.2. Osoba a láska 

 

 5.2.1. Tři roviny lásky 

  

 Wojtyla si je vědom, že slovo láska není vůbec jednoznačným pojmem. Lásku vnímá 

spíše jako dynamický proces. Taková dynamika má ale některé projevy, které se autor studie 

Láska a odpovědnost snaží analyzovat. Jde o faktor zalíbení, touhy a sympatie.  

 

 a) Zalíbení 

 Láska je společným vztahem dvou lidí, muže a ženy, tento vztah je založen na jejich 

společném vztahu k dobru. "Počátkem takového vztahu je zalíbení. Líbit se znamená víceméně 

ukazovat se jako jisté dobro."554 Osoba je nejen vnímána jako dobro, ale je zde nastartován 

mechanismus zaangažování sebe samého, abychom se k tomuto dobru přiblížili a měli na něm 

podíl.555 Wojtyla se odkazuje na klasický termín amor complacentiae, "zalíbení není jen 

jedním z prvků lásky, jakoby její částí, ale je jedním z aspektů celku lásky."556 Předmětem 

takového zalíbení je nějaká partikulární hodnota, kterou v sobě osoba nese. Taková hodnota 

může mít smyslově-sexuální, duchovní, charakterovou nebo i rozumovou povahu.  

                                                 
552 Tamtéž, s. 43. 
553 Srov. Tamtéž, s. 44. 
554 Tamtéž, s. 70. 
555 Srov. Tamtéž, s. 71. 
556 Tamtéž, s. 72. 
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Přirozená povaha pocitových reakcí není zacílena na pravdu o předmětu, ale na emoci. 

Wojtyla připouští, že existuje logika pocitů (logique du coeur), ale upozorňuje na skutečnost 

dvojznačnosti, která je v pocitových vjemech přítomna. "Afektivně – emotivní reakce mohou  

v asimilaci skutečného dobra jak pomáhat, tak i překážet... když se neuvažuje o tom, zda-li má 

osoba skutečně tu hodnotu, kterou v ní vidíme, ale především o tom, zda-li jsou naše pocity 

skutečnými pocity, tehdy se v lásce rodí velmi častý subjektivismus."557 

V přílišném důrazu na zalíbení hrozí nebezpečí zpředmětnění milovaného objektu  

a také je zde hrozba zinstrumentalizování lásky. Výsledný celek by vedl ke vztahovému 

utilitarismu. 

 

b) Touha 

Pojem, ke kterému se Wojtyla odkazuje je amor concupiscentiae. Láska jako touha je 

nedílnou součástí lásky mezi mužem a ženou. Přitom ale musíme mít na zřeteli skutečnost, že 

člověk, muž nebo žena, je současně osobou. Pohlaví vyjadřuje podstatnou skutečnost bytí 

člověka, ale současně skutečnost parciální. "Pohlaví je jistým ohraničením, jednostranností. 

Muž potřebuje ženu k doplnění svého bytí, podobně jako potřebuje žena jeho. Tato objektivní 

ontická potřeba dává o sobě vědět prostřednictvím sexuálního pudu. Na základě tohoto pudu 

vyrůstá láska osoby k osobě, x k y."558 Touha je tedy zásadní složkou lásky, nicméně je do ní 

třeba vnést cíl, který je pravdou o dobru milované osoby. 

Láska jako zalíbení a láska jako touha se odlišují na rovině perceptivního vnímání. 

Láska jako touha v sobě nese hluboké vědomí neúplnosti, nedostatku a potřeby po 

celistvosti.559 Žena tak uspokojuje touhu muže a naopak. 

Zásadní otázkou je, čeho je druhá osoba doplněním. Podobně jako u lásky, která je 

zalíbením, totiž hrozí nebezpečí parciálního uspokojování a tedy nebezpečí utilitarismu. 

 

c) Sympatie 

Ani třetí složka lásky není zbavena dvojznačnosti. Ani ona nemá účel sama v sobě. 

Láska je takovým aktem, jednáním, které co nejplněji rozvíjí existenci osoby. Musí jít 

přirozeně o pravdivou lásku. Míra pravdivosti však není přímoúměrná intenzitě prožívané 

emoce, vjemu nebo pocitu.  

                                                 
557 Tamtéž, s. 73. 
558 Tamtéž, s. 75. 
559 Tamtéž. 
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Falešná láska je taková, která se obrací k zdánlivému nebo parciálnímu dobru, anebo 

se obrací ke skutečnému dobru, ale způsobem, který neodpovídá podstatě tohoto dobra  

a je s ní v rozporu. 

Jde o to, že v pravdivé lásce netoužíme po druhém jako po dobru, ale toužíme po jeho 

dobru, toužíme po tom, co je dobrem pro něj. "Nestačí jen toužit po osobě jako po dobru  

pro sebe, je třeba především prahnout po jejím dobru. Tento veskrze altruistický obrat vůle  

a pocitů se jazykem sv. Tomáše nazývá amor benevolentiae nebo krátce benevolentia, čemuž 

odpovídá naše sympatie. Láska osoby musí být náklonností, jinak by nebyla pravdivou. Jinak 

by nebyla láskou, ale egoismem."560 

 

 

5.2.2. Láska jako communio 

 

Utilitaristické pojímání lásky v sobě nese jednosměrnost anebo dominanci jednoho 

směru vztahu mezi subjekty lásky. Vzhledem k tomu, že oba subjekty mají stejnou potřebu  

po celosti vlastní existence, touhu po plnosti bytí, pak nerovnocenný vtah musí vyvolávat 

jistou existenciální frustraci, utrpení nebo neštěstí. Neopětovaná láska lásku postupně moří  

a obírá ji o její vlastní charakter. 

Na základě charakteristiky tří dimenzí lásky, které jsme výše popsali, je zřejmé,  

že láska svou podstatou vyžaduje oboustranný a vyvážený vztah a sdílení společného dobra. 

K lásce je třeba jak zalíbení, tak i touha a sympatie. Ty pak působí vnitřní dynamiku 

vztahu.561 

K povaze lásky patří vzájemnost, tedy neustálé vztahové napětí touhy, potřeby  

a odpovědi na ni. "Když x touží po lásce y jako po odpovědi na svou lásku a naopak, pak se 

oba jeví jako spolutvůrci své lásky."562 Rozhodující roli zde hraje to, co oba do vzájemného 

vztahu vnášejí. Vzájemnost nemá nad-osobní povahu, ale je veskrze osobního charakteru. 

 Onen přínos, který osoba do lásky vnáší, je na prvním místě dar, odevzdání sebe 

samého. V odevzdání sebe musíme nalézt specifický důvod vlastnění sebe. V tomto duchu 

interpretuje Wojtyla evangelní text Mt 10, 39, že ten, kdo chce svou duši (sebe) zachránit 
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(konzervovat), ten ji ztrácí. V lásce člověk nalézá sám sebe jen ve vzájemném, oboustranném 

pohybu darování sebe.563 

 V lásce existuje odpovědnost za osobu, která je vtažena do jednoty bytí a jednání,  

z jejíhož odevzdání obdarovaný těží. Odpovědnost za milovanou osobu je současně  

i odpovědností za sebe samého a také odpovědností za lásku."V lásce se rodí veliká důvěra  

v druhou osobu, ta zase plodí naději, že odevzdáním sebe neztrácím svou duši, ale naopak, 

že ji tím nalézám... Odpovědnost za lásku vede k odpovědnosti za osobu, z ní se rodí a k ní 

také směřuje."564 Kdyby láska byla jen reakcí na sexuální hodnotu milovaného bez toho, aby 

byla vnímána hodnota druhého jako osoby, pak by láska nebyla než erotikou. Smysl lásky je 

spojen s odpovědností za milovanou osobu. V odpovědnosti je obsažen zájem o skutečné 

dobro, které je kvintesencí celého altruismu, a současně známkou růstu vlastní existence.565 

 Láska odtržená od odpovědnosti je nejen zapřením sebe samého, ale současně se stává 

egoismem. "Čím více pociťuji odpovědnost za osobu, tím více a pravdivěji miluji... Volíme 

druhou osobu, ale v ní volíme vlastní "já",  jako bychom volili sebe v druhém a druhého  

v sobě."566 

Jestliže je láska chápána především jednosměrně, jako uspokojení vlastní touhy, 

jestliže je hlavním cílem příjemnost, pak se z ní vytrácí otevřený prostor důvěry. Spíše se 

pociťuje, že druhý je nastavený na užití druhého jako prostředku. Do popředí vystupuje 

soutěživost ve smyslu, kdo pro sebe ze vztahu vytěží víc. "Nemůže být pravdivé vzájemnosti, 

která by se opírala o touhu nebo která by stavěla na nějakém konzumování. Takový postoj 

nehledá svůj vlastní výraz ve vzájemné lásce, ale hledá jen uspokojení a nasycení. Je v zásadě 

a výlučně jen egoismem, vzájemnost musí u obou zakládat altruismus."567 

Jednota, která je základem vztahu lásky, není součtem dvou do sebe uzavřených 

egoismů. "My", které je v lásce obsaženo, je formou "já". Dimenzi vzájemnosti, účastenství  

a vztahovosti Wojtyla načrtne v poslední kapitole díla Osoba a čin568 a především pak  

v rozvedení této tématiky ve studii Osoba: Podmiot i wspólnota (Osoba: Subjekt a jednota): 

"Vztah "já"-"ty" otvírá člověka člověku... Lidství je dáno ve vztahu "já"-"ty" nikoli jako 

                                                 
563 Srov. Tamtéž, s. 89. 
564 Tamtéž, s. 116. 
565 Srov. Tamtéž. 
566 Tamtéž, s. 117. 
567 Tamtéž, s. 81. 
568 Srov. WOJTYLA, Persona..., Milano 2001, s. 647-684. 
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abstraktní idea člověka, ale jako "já" pro "ty". Účastenství je tolik jako realizace meziosobní 

jednoty, ve které se podmětovost osobního "ty" zjevuje skrze "já"."569 

Dimenze vzájemnosti a antiutilitaristický charakter skutečné lásky poukazuje na další 

zásadní faktor, který do lásky vstupuje, a tím je otázka vůle. Láska mezi osobami nezůstává 

ani v rovině zalíbení ani v rovině touhy a dokonce ani v rovině sympatie. Ve všech třech 

případech se jedná o předehru, nebo přípravnou půdu, do níž musí vstoupit faktor vůle. 

Rovině lásky, ve které hraje svou roli vůle, říká Wojtyla přátelství. "Chci pro tebe dobro, 

stejně tak jako jej chci i pro sebe."570 "Přátelství spočívá na zralém zaangažování vůle ve 

vztahu k druhé osobě pod zorným úhlem jejího dobra."571 

"Chci pro tebe dobro" nelze zaměnit za pouhý pocit nebo chuť, stejně tak by ale 

nebylo dobré od chtění oddělit emoci, se kterou je chtění spojené, stalo by se tím jen 

chladným a nekomunikovatelným kalkulem. Růst pravdivé lásky postuluje potřebu přetváření 

sympatie v přátelství a potřebu doplňovat přátelství sympatií. 

 

 

5.2.3. Citová dimenze lásky 

 

Přesto, že se Wojtyla snaží vyhnout nebezpečí emocionalismu, sám toto nebezpečí 

odhaluje u Maxe Schelera, neznamená to, že by neuznával zásadní funkci citu. Je to právě 

fenomenologická metoda zkoumání zkušenosti člověka, která jej přivádí k pozitivnímu 

uchopení citové skutečnosti člověka. 

Lidská sexualita je spojena s celým člověkem a nezastavuje se jen u těla. Dimenze 

lásky jako zalíbení, touhy a sympatie, lze zahrnout pod společného jmenovatele, kterým je 

citová láska. Citová láska působí atraktivitu dvou osob a v jistém ohledu angažuje celou 

osobu. "Citová láska drží dva lidi blízko sebe, přikazuje jim dokonce, když jsou od sebe 

fyzicky vzdálení, aby se intencionálně pohybovali ve své blízkosti. Láska objímá paměť, 

obraznost a současně i vůli."572 V dynamice lásky překračuje tělesnost své hranice díky 

citovosti nebo citlivosti směrem k duchovní sféře osoby. Integraci osoby v lásce pak dovršují 

duchovní síly. 

                                                 
569 WOJTYLA, Osoba:... , s. 36. 
570 WOJTYLA, Milość... , s. 84.  
571 Tamtéž, s. 85. 
572 Tamtéž, s. 100. 
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Wojtyla hovoří o duchovní potenci erosu: "Můžeme hovořit o potenci Erosu. Pakliže 

můžeme sexuální lásku chápat jako jistou situaci uvnitř osoby, pak jde o situaci 

psychologickou. Člověk v ní nalézá koncentraci takových energií, o jejichž existenci před 

takovým prožitkem nevěděl."573 

Citovost člověka není nutně spojena s vnějškovostí nebo s emocionálním 

utilitarismem, je spíše odkazem na různé kvality člověka, odhaluje vztahovost člověka, 

vztahovou dimenzi daru a prostupuje rozumovou oblast lidské existence. 

 

 

5.2.4. Personalistický rozměr čistoty 

 

Wojtyla považuje čistotu, myšleno řád sexuální dimenze člověka v závislosti na 

pravdě o osobě, za vyšší hodnotu, která je schopna integrovat osobu. Milostné požitky se rodí 

ve spontánních reakcích smyslovosti a citovosti. Rozbujelý rozkvět takovýchto prožitků  

v sobě může skrývat nezralost lásky. Samotná smyslová touha ještě není chtěním, ale výrazně 

se jím touží stát. Láska se zakládá na důkladném a plně odpovědném vztahu osoby k osobě.  

 Dosažení a zachování řádu s sebou nese značné úsilí vůle. Takovému úsilí se chce 

člověk často vyhnout. "Abychom se subjektivně osvobodili od tohoto úsilí, abychom před 

sebou samým ospravedlnili nedostatek té hodnoty, zaměňujeme její významy, odmítáme jí 

přiznat to, co jí náleží, vidíme v ní dokonce jakési zlo."574 K tomu dochází snadným 

přechodem z jedné etapy do druhé: "Od zaujetí k touze, od touhy ke chtění. To plodí celou 

řadu napětí ve vnitřním životě člověka."575 Tělesná láska vyrůstá ze žádostivosti těla, 

zaměňuje předmět lásky, kterým je osoba, za tělo a pohlaví. Reakce osoby se nevztahuje  

k osobě, ale k pohlaví a tělu osoby, jako k možnému předmětu užití. Žádostivost těla vede  

k lásce, která láskou není. Prožitky takovéto lásky mají za předmět osobu jiného pohlaví, ale 

současně nedorůstají na úroveň osoby a zastavují se u hranic těla a pohlaví. 

Před člověkem je stále přítomné nebezpečí dezintegrace lásky, a to nejen v rámci 

celospolečenských struktur, ale také u každého jednotlivce. "Dezintegrace znamená 

především nezralost samotné etické podstaty lásky."576 Avšak nejen té, je také projekcí 
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nezralosti samotné autonomie a svobody osoby. V Osobě a činu Wojtyla tento směr svého 

zkoumání dále rozvádí: Dezintegrace označuje jakousi neschopnost vlastnit sebe a vládnout 

nad sebou samým skrze sebekonstituování.577 Kontrapunkt čistoty a lásky "nebere dostatečně 

v potaz ani zásadu integrace lásky, ani možnost její dezintegrace."578 

Pakliže osoba člověka není dostatečně integrována, aby dokázala sobě vládnout  

a panovat nad sebou, pak její vůle není schopna prosadit svou tendenci k plnosti dobra. 

Žádostivost smyslů se nakonec zmocní celé osoby a vnutí jí redukované chápání lásky: 

"Žádostivost těla tlačí, a to velkou silou, k tělesnému sblížení, k sexuálnímu soužití, ale toto 

soužití a sblížení muže a ženy na základě žádostivosti těla nemá hodnotu osobního sjednocení, 

není láskou v jejím vlastním slova smyslu."579 

Důsledkem takto chápané lásky, ve které není místo pro čistotu, je pokřivení lásky  

a současně také promarnění tvůrčí vztahové energie, která je v lidské sexualitě obsažena. 

Takováto tvořivá energie potřebuje zapojení vůle, abychom mohli hovořit o skutečné lásce. 

Bez kreativního zapojení vůle zůstane láska orientována pouze na tělo jako na "možný 

předmět užitku, znamená vztahovat se k osobě konzumním, užitkovým způsobem."580 

 

 

5.2.5. Subjektivismus 

 

Jak jsme již výše naznačili, pocity a celá citovost člověka má ambivalentní charakter. 

Na jedné straně jsou to pocity, kdo doprovází úsilí vůle a autenticitu jeho zkušenosti581, ale  

na druhé straně nic nevede více k subjektivizmu jako vlastní pocity. Pocit ještě nezakládá 

pocitovost, zatímco pocit je fenoménem, tak pocitovost je již konstituováním subjektivní 

interpretace různých fenoménů. "Pocit je subjektivním psychickým faktem, který se váže  

na reakce na rozličné hodnoty a tedy se také váže s účinky, které takové reakce utvářejí."582 

Praktický subjektivismus a pocitovost jsou ve Wojtylově pojetí synonyma, která se 

naprosto liší od subjektivnosti. Zatímco subjektivnost patří k povaze lásky, která je záležitostí 

                                                 
577 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 455-459. 
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dvou subjektů, tak subjektivismus pravou lásku umořuje a často ji utilitaristicky 

instrumentalizuje. Od subjektivismu pocitů není daleko k subjektivismu hodnot.583 

Pocity člověku vyjevují subjektivní pravdu jeho existence. "Pocit působí, že lidské 

vědomí především absorbuje subjektivní "pravdivost" prožitku... Subjekt je výlučným autorem 

soudu, ale není výlučným autorem pravdy."584 Na základě pravdivého pocitu může být 

uskutečněn čin, který není objektivně dobrý. Člověk je rozumová bytost, jako takový má 

přirozenou potřebu po poznání pravdy a po tom, aby se jí řídil. Jde tu ale především  

o objektivní pravdu.585 

Subjektivismus hodnot objektivní pravdu nehledá, ani ji nepovažuje za hodnotu. 

Hedonismus, který subjektivismus vyvolává, nedovoluje hlubší reflexi, jeho zaměření je zcela 

utilitární. Subjektivismus "spočívá v tom, že všechny objektivní hodnoty: Osoba, tělo, pohlaví 

nebo mužství a ženství, jsou pojímány pouze a výlučně jako příležitost k vyvolání příjemnosti 

nebo rozkoše. Příjemnost se stává jedinou hodnotou."586 

Láska, ale také smyslovost, tělesnost, citovost, musí být v zásadě směřovány k osobě. 

Subjektivismus hodnot naproti tomu znamená orientaci na příjemnost, která je cílem, vše 

ostatní je prostředkem, který má vést k příjemnosti. Subjektivismus má za nejvyšší hodnotu 

autenticitu prožitku. Zde je patrná souvislost subjektivismu s egoismem, oba jsou v přímém 

protikladu s podstatou lásky, která spočívá v orientaci na objektivní dobro osoby. Láska je 

svojí podstatou altruistická. "Egoismus je zaměřen na vlastní já, na ego, nepočítá s druhými 

lidmi. Egoismus znemožňuje lásku, tedy společné dobro, vylučuje možnost vzájemnosti, která 

vždy staví na směřování ke společnému dobru."587 

 Wojtyla hovoří o egoismu smyslů a pocitů. Zatímco první vyhledává předměty svého 

uspokojení, druhý odpovídá současnému termínu zábava, je neustálým vyhledáváním 

zábavy.588 Wojtyla připouští také existenci iracionálních sil, "které celý proces subjektivizace 

značně usnadňují a mají praktický dopad na pojetí štěstí, rozkládají lidskou lásku  

a dezintegrují "já" člověka."589 

 Láska je neustále ohrožována dezintegrací, egoismem, utilitarismem  
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a subjektivismem. Láska je subjektivní skutečností, má vlastní subjektivnost. Současně je ji 

ale třeba chránit před deformací. "Právě proto každá z osob, která je zaangažována ve vztahu 

lásky, a která usiluje o svoji vlastní subjektivitu a plně subjektivní profil své lásky, má 

současně dosahovat objektivity."590 

 

 

 5.2.6. Čistota a utilitarismus 

 

 Čistota jako řád sexuální dimenze člověka v závislosti na pravdě o osobě je v přímém 

rozporu s logikou subjektivismu a utilitarismu. Wojtyla ji staví jako základní předpoklad pro 

možnost existence skutečné lásky. "Když chybí čistota, tělo není podřízeno skutečné lásce, ale 

je tomu naopak, usiluje jí vnutit své požadavky a podřídit lásku sobě. Samotné tělesné uti, 

které staví na společném, intenzivním prožívání hodnoty sexus, na sebe bere roli lásky, která 

je vlastní osobě a tímto způsobem lásku ničí. Z tohoto důvodu je potřeba pokora těla."591 

 Dynamismus těla není účelem sám o sobě, je podřízen pravdě o osobě a podobně jako 

citovost a vztahovost je třeba jej zacílit ke službě integrálnímu dobru lidské osoby. Wojtyla 

vnímá tento rozměr integrace osoby tak zásadně, že dokonce hovoří o "metafyzice studu".592 

Čistota je v přímém rozporu s utilitaristickým pohledem na lidský subjekt, staví do správného 

poměru pravdu o dobru osoby a sexus, tělesnost člověka. Nestoudnost těla je takovým 

způsobem bytí konkrétní osoby, ve kterém je na první místo postavena hodnota sexus natolik,  

že zastiňuje hodnotu osoby. V důsledku se osoba stává předmětem užitku.  

Wojtyla nepředkládá žádný systém vnějších norem a předpisů, vychází  

z antropologické koncepce člověka, která vychází z pohledu na člověka jako na osobu, která 

je v přímém vztahu k pravdě. "Vnitřní stud nemá nic společného s prudérií. Prudérie spočívá 

v zahalování vlastních intencí ve vztahu k osobě druhého pohlaví."593 

Pojem čistoty je spojen se skutečností, že člověk je bytost rozumová, která je ve 

vztahu k pravdě, v tomto kontextu je čistota úzce spojena s pojmem transcendence, čili 

nadřazenosti osoby ve vztahu k sobě samé i ve vztahu k svému vlastnímu dynamismu. Osoba 

stojí "nad" svým jednáním i "nad" předmětem svého jednání. Díky tomu je možné sebe-
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vlastnění a sebe –vláda, které jsou podmínkou existence ctnosti. Takto chápaná transcendence 

je výrazem duchovnosti člověka a současně na tuto duchovnost poukazuje.594 "Člověk se 

odlišuje od viditelného světa tím, že je schopen vše pojmout rozumem. Rozumovost současně 

utváří základ osobovosti, ona podmiňuje niternost i duchovnost bytí a života osoby. Díky ní si 

člověk uvědomuje, že vlastní sám sebe, že je sui iuris."595 

 

 

5.2.7. Sexualita a etika osoby 

   

Láska a odpovědnost se do hloubky zabývá sexualitou v kontextu křesťanské etiky. Po 

kapitolách rozebírá otázky sexuálního pudu a jeho náboženské interpretace, překonání 

sexuálního studu láskou, sexuální psychopatologie a pojetí sexuální čistoty. Wojtyla také 

bojuje za rovnoprávnost muže a ženy v manželství. 

 V prvním oddílu Osoba a pud analyzuje vztah osoby a sexuality, smyslové  

a afektivní vjemy, kterými se sexualita v osobě projevuje. Osoba je nedělitelnou jednotou těla 

a duše. Objektem sexuálních aktů není nikdy jen tělo, nýbrž osoba druhého a právě z tohoto 

důvodu je člověk morálně odpovědný. Jde o to, aby biologická hodnota člověka byla 

vintegrována do hodnoty existencionální a personální. Smysl sexuality je především 

existenciální, je součástí zkoumání, které člověk podniká, aby nalezl smysl a hodnotu vlastní 

existence. Průběh sexuálního života silně ovlivňuje sebechápání osoby, její základní postoj  

ve vztahu k bytí a životu. Účelem sexuální morálky je pozdvihnout sexualitu na úroveň 

osoby, sexualita není jen něco, co se v osobě děje, ale je souhrnem vědomě chtěných činů,  

v nichž se osoba vědomě realizuje v sexuální oblasti, v korespondenci s vlastní důstojností. 

Sexuální akty, jejichž objektem je vždy jiná osoba, jsou správné a důstojné tehdy, když se 

odehrávají v atmosféře lásky.  

 Ve světle těchto principů se Wojtyla staví proti sexuálnímu rigorismu i permisivismu. 

Oba postoje předpokládají, že je možné oddělit užívání, biologický účel sexuality, kterým je 

prokreace a lásku. Programově odmítají integraci těchto prvků v jednání osoby.  

 V případě rigorismu je sexualita ospravedlněna jen ve smyslu prokreace. Jedná se  

                                                 
594 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 261nn. 
595 WOJTYLA, Milość... , s. 199. 
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o instrumentalizování těla. "Jádrem problematiky sexuální morálky je otázka, jak okoušet 

sexuální potěšení bez toho, aby byla osoba chápána jako předmět potěšení. Rigorismus, který 

si klade za cíl zvítězit nad sexuálním uti, k němu nakonec vede, byť jen v oblasti intence... "596 

Rigorismus není schopen, z existenciálního hlediska, vyváženě docenit sexualitu. Právě  

z tohoto důvodu je rigorismus nevyhnutelnou příčinou permisivismu.  

 V permisivismu (který je jen formou subjektivismu) je sexualita sama sobě účelem. 

Osoba se omezuje na pouhé registrování toho, co se v ní děje, je zbavena autentické 

interiority, a těmto podnětům přizpůsobuje i své chování. Permisivismus svou sexuální 

zkušenost koncentruje na individuální potěšení, zabraňuje jí, aby se rozvíjela ve vzájemném 

vztahu dvou osob. Permisivismus do sexuální oblasti vnáší utilitaristický princip a zabraňuje 

tomu, aby jedna ze základních energií člověka byla využita pro utváření větší morální zralosti 

osoby. "To evidentně nemůže nemít dopad na celkové duchovní rozpoložení člověka. Lidský 

duch zde na zemi vytváří s tělem nerozlučitelnou substanciální jednotu. Duchovní život se 

nemůže rozvíjet normálně, jestliže jsou základní linie lidské existence poplatné jen těm 

sférám, ve kterých je bezprostředně zaangažováno tělo."597 

 Wojtyla usiluje o integraci lásky. Integrace lásky je současně integrací obou osob, 

které se milují. 

 "Otázka sexuálního pudu je jedním z klíčových problémů morálky. V katolické morálce 

má hluboce náboženský obsah... stvoření se na řádu existence podílejí nejen na základě své 

existence, ale na základě skutečnosti, že pomáhají... přenést existenci na jiné bytosti svého 

druhu. Tak je tomu i u člověka... Jeho místo je dáno jeho schopností vědomě usměrňovat své 

činy a předvídat jejich následky."598 

 V druhé části Osoba a láska přistupuje Wojtyla k analýze lásky v jejím 

psychologickém a morálním aspektu a jeho závěrem je, že klíč k integrální pravdě o lásce 

spočívá jedině v morálním úsudku. Láska je něčím, co je víc než jen pouhou sexuální  

a citovou přitažlivostí. Zahrnuje také úsudek o hodnotě, kterou má osoba jako subjekt  

a o jejím skutečném dobru. 

Pravdivý úsudek je vždy úsudkem o osobě a nikoliv o nějaké mrtvé objektivitě, kterou 

se můžeme zabývat bez toho, abychom se starali o to, co se děje v jejím vědomí a v jaké se 

nachází situaci. Skutečný úsudek je v jistém slova smyslu syntézou subjektivity  

                                                 
596 Tamtéž, s. 54. 
597 Tamtéž, s. 64. 
598 Tamtéž, s. 53. 
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a objektivity. Je objektivním soudem nad nějakou situací, která existuje také v subjektu. 

 V tomto smyslu je ale také zřejmá Wojtylova opozice ve vztahu k situační etice. Ta 

předpokládá, že konečným a rozhodujícím faktorem, kritériem úsudku je (podobně jako je 

tomu u Schelera) autenticita subjektivní zkušenosti. 

 Wojtyla zde staví na vztahu rozumu a svobody. Člověk nemůže v nějaké situaci jednat 

skutečně lidsky, jestliže se nenechá řídit rozumem, tedy pravdivým a objektivním poznáním 

hodnot, které jsou ve hře. To implikuje otázku povinnosti. Svoboda je vždy volbou mezi 

přilnutím k plnosti bytí a dobra, nebo necháním se svést kouzlem nějaké menší pravdy, která 

má bezprostřední emocionální a smyslovou atraktivitu. 

 V třetí části knihy, která má název Osoba a čistota, autor rozvíjí úvahy o morálních 

dispozicích osoby, které osobě dovolují ovládnout sexuální pud tím, že jej vřadí do řádu 

lásky. Čistota má funkci učinit lásku možnou ve smyslu lásky osoby k osobě. O extázi, vyjití 

lásky ze sebe, můžeme hovořit ve dvojím smyslu. Buď, nakolik se osoba nechá přemoci tím, 

co se v ní odehrává, nebo nakolik klade centrum svého emocionálního života a v jistém slova 

smyslu také své ontologické konsistence, do druhé osoby. 

 Stud osobu chrání před sexuálními reakcemi, které v druhých vzbuzuje tělo a chrání ji 

také před reakcemi svého vlastního těla, aby tak poskytl možnost lásce. Láska je tedy úzce 

spojena s čistotou. "Je zřejmé, že veškerá sexuální morálka je založena na odpovídající 

interpretaci sexuálního pudu. Za tímto účelem jen pouhý popis fenoménu nestačí, je tu 

nezbytná ještě metafyzická interpretace. Tak může ve zkušenosti studu naléz sexuální morálka 

svůj výchozí bod... V interpretaci skutečnosti studu bereme v potaz celou pravdu  

o osobě, tedy snažíme se definovat povahu bytí osobou."599  

 O co víc se osoba nechá pronikat okouzlením objektivní hodnotou, o to víc se k ní 

mohou přiklonit i energie emocionality a sexuality. Sublimace sexuality je procesem, jehož 

prostřednictvím se energie, které jsou spojeny s nižší hodnotou, obracejí k hodnotám vyšším. 

Proces sublimace předpokládá subjekt, který přijímá vlastní sexualitu a současně ji chce 

pozdvihnout na úroveň osoby. "Praktikování zdrženlivosti s sebou, alespoň v první fázi, nese 

pocit frustrace... Postupně, jak se rozvíjí skutečná láska osoby, tento pocit slábne, neboť na 

jeho místo vstupují vyšší hodnoty."600 

 Ve čtvrté části, která se zabývá otázkou Spravedlnosti ve vztahu ke Stvořiteli, ukazuje 

manželskou lásku, která je součástí univerzálního řádu existence. Láska je přijetí osoby 
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osobou. Toto přijetí může definitivně a dokonale dát jen Bůh. Stejně tak ten, kdo miluje, chce 

pro milovaného dobro, které daleko přesahuje to, co mu on sám může dát. 

Sexuální pud odhaluje člověka, jeho přirozenou závislost. K tomu, aby byl člověk 

celý, potřebuje druhého, co víc, sexualita je tou nejrealističtější školou, v níž se člověk učí 

zákonu závislosti, která je současně zákonem lásky. Jedná se o závislost, jenž osobě není 

uložena zvnějšku, ale která se rodí v jeho nitru a je výrazem svobody chápané a uznané jako 

svoboda pro druhého. "Kdyby se člověk na sebe díval poněkud hlouběji ve světle této 

závislosti, pochopil by snadněji vlastní omezení a vlastní nedostatečnost a nepřímo také to, co 

nazývá filosofie nahodilostí bytí (contingentia)."601 

V setkání s druhou osobou člověk zakouší přijetí, které mu dovoluje, aby se ve světě 

cítil jako doma. Tak je do světa jako do domova např. matkou uvedeno dítě. Sexualita v sobě 

zahrnuje otevřenost pro mateřství a otcovství. A právě ve vzájemném osobním darování 

mateřství a otcovství se uskutečňuje plnost osoby. To otevírá i perspektivu smyslu manželství. 

 

                                                 
601 Tamtéž, s. 48. 
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6. Metafyzika osoby (Osoba a čin) 

 

Beze sporu nejrozsáhlejší a nejucelenější Wojtylovou prací je jeho studie Osoba  

a czyn (Osoba a čin). Jak už vyplývá z názvu, Wojtyla opět vychází z analýzy praktické 

zkušenosti a tentokráte analyzuje čin, aby se na jeho základě dopátral osoby. Poprvé tato 

studie vychází péčí Polskiego Towarzystwa Teologicznego v Krakově roku 1969. Edici 

připravil polský filosof a teolog Marian Jaworski. Také toto dílo se dočkalo několika překladů 

do cizích jazyků. 

Text studie začíná psát během sezení II. vatikánského koncilu v Římě. Přestože se 

nesnaží (nedovoluje mu to čas, v knize téměř chybí poznámky a odkazy) o důsledně vědecké 

pojednání, přece jen je výsledný text obdivuhodně hutný a naplno odhaluje osobitost  

a originalitu Wojtylova myšlení. Vlastní text studie nebyl nikdy dokončen, zvláště poslední 

oddíl zabývající se participací zůstává jen torzem. Wojtyla však zamýšlí rozpracovaná témata 

dále rozvinout, což také učiní v různých kratších studiích. Sám autor své dílo předkládá jako 

námět k diskusi a k dalším studiím a doplněním.  

Záměr Wojtylovy studie je velmi ambiciózní, chce totiž smířit filosofii bytí s filosofií 

vědomí v jednotnou koncepci člověka. Domnívá se, že oba filosofické světy se dotýkají 

zásadním způsobem pravdy o člověku, a že jeden bez druhého se nakonec nemohou obejít.  

Wojtyla se hned v úvodu, v prvním oddíle, zabývá otázkou metody. Jakou metodu 

zkoumání zvolit? Volí fenomenologickou analýzu činu. V činu vidí průsečnici všech 

dynamismů člověka, nebo také plátno, na kterém se promítá vnitřní struktura člověka jako 

osoby. Jedním ze základních vztahů skutečného činu je nutnost vztahu vědomí a činu. S tím 

souvisí i skutečnost sebevědomí a posléze také sebepoznání. Nevyhýbá se ani otázce 

podvědomí.  

Uvědomuje si, že v člověku působí dva základní dynamismy, jeden aktivní a druhý 

pasivní. Vědomí, sebevědomí, sebepoznání je plně zapojeno v tom prvním. Bez aktivního 

dynamismu není člověk plně sám sebou.  

V druhém oddíle je předmětem zkoumání transcendence osoby v činu. Klíčovou 

otázkou je zde skutečnost svobody člověka, jeho svobodná vůle. Ta souvisí i s možností 

volby. A právě zde vstupuje do středu zájmu skutečnost transcendence. Na jakém základě 
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člověk volí jako osoba? Wojtyla je přesvědčen, že osoba volí sebe, sebe-determinuje, sebe-

konstituuje a sebe-realizuje na základě pravdy o dobru člověka. Pravda o dobru člověka pak  

v sobě nese i rozměr povinnosti, který se posléze v člověku manifestuje jako odpovědnost. 

Zde hraje zásadní roli svědomí, jako receptor pravdy o dobru člověka. 

Tím, že osoba volí v pravdě své dobro, se projevuje její vztah k objektivní pravdě  

a tedy i její duchovnost. 

Třetí oddíl se zabývá integrací osoby v činu. Právě pravda, transcendence  

a duchovnost osoby, utváří jednotící faktor osoby. Člověk je plně sám sebou v této vnitřní 

integrální jednotě všech svých dynamismů a struktur, a to jak somatických, tak i psychických. 

V posledním oddíle se autor zabývá otázkou participace. Načrtává skutečnost lidské 

intersubjektivity a také skutečnost solidarity v rámci lidského společenství. Bez participace  

a solidarity se člověk nemůže plně seberealizovat.  

Celá práce je výrazně personalistická, Wojtyla se snaží o maximální filosofickou 

důslednost, nikde neargumentuje žádnými texty z Písma, čímž dává prostor k širší filosofické 

diskusi. 

 

 

6.1. Metodologie zkoumání Osoby a činu 

 

 6.1.1. Čin-výchozí bod zkoumání 

 

 Wojtyla se neuspokojuje se soudobým poznáním o člověku a je přesvědčen, že mnohé 

podstatné ještě nebylo odhaleno a řečeno. Je přesvědčen, že povinností filosofického myšlení 

je neustále znovu a znovu hledat hlubší objasnění podstaty člověka, aby se tak mohlo 

předcházet a oponovat jeho instrumentalizaci. "Člověk, který již odhalil tolikero bohatství 

přírody, musí být stále znovu objevován. Stále zůstává v jistém smyslu neznámým, a tak stále 

znovu požaduje nové a zralejší vyjádření své přirozenosti. Člověk je sám sobě první  

a bezprostřední zkušeností, z tohoto důvodu podléhá zvyku, riskuje, že se sobě stane všední, 

příliš známý."602 Tomuto nebezpečí je třeba se vyhnout. Právě z této potřeby se rodí 

Wojtylovo myšlení. Rodí se z úžasu tváří v tvář člověku.603 
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Wojtylova intuice, že ve zkušenosti člověka jsou uloženy zásadní výpovědi o člověku, 

jej neustále vede k tomu, že z takové zkušenosti znovu a znovu vychází, hlouběji ji analyzuje, 

a tak se postupně dostává k celkové koncepci člověka jako osoby.604 Jedná se o vnitřní pohled 

člověka jako subjektu. Člověk uchopováním jakékoli věci ve světě vnímá sám sebe jako 

svědka a současně správce vlastní integrity. Wojtyla se metodologicky snaží odložit stranou 

celou klasickou metafyziku a nově, na základě fenomenologické metody, verifikovat  

a promyslet její pojmy, které se vztahují k bytí člověka. V předmluvě k anglicko-americkému 

vydání studie Osoba a čin Wojtyla píše: "Koncepce osoby, kterou v této studii předkládám, se 

zrodila na základě mých dřívějších prací, především na základě analýzy díla M. Schelera  

a jeho etiky hodnot. Víme, že Scheler svou koncepci materiální etiky hodnot vystavěl jako 

výzvu pro aprioristickou etiku čistých forem, která v devatenáctém století dominovala jako 

Kantovo dědictví. Schelerova kritika, nezávisle na Husserlovi, postupovala po linii 

fenomenologické zásady "návratu k věcem samým". Zásadní kontroverze, vedená pod heslem 

návratu k věcem samým je předmětem etiky a je zakořeněna v problematice lidského subjektu, 

především v problematice osoby anebo bytí jako osoby. 

Prezentace této problematiky – zásadně nová ve vztahu k tradiční filosofii, čímž 

rozumíme předkarteziánskou filosofii, zvláště pak dědictví Aristotela, v katolickém prostředí 

pak hlavně filosofii sv. Tomáše Akvinského, mě vyprovokovala k pokusu o reinterpretaci 

jistých pojmů, které jsou této filosofii vlastní."605 

 Nicméně Wojtylova intuice není jen rázu metodologického, není jen samoúčelnou 

potřebou nově interpretovat klasické pojmy, ale primárně vychází z potřeby lépe a plněji 

postihnout povahu člověka jako osoby. Na počátku má cenu jen zkušenost, intuice, tedy 

zkušenost světa. Zkušenost ve mě samém, zkušenost mě samého nazvaná také sebevědomí, 

kterou doprovází zkušenost světa. Člověk se bezprostředně zjevuje sám sobě, v poznávacím 

vztahu ke světu. Je to právě dynamismus osoby, který chce autor objektivizovat, neboť ani 

tomismus ani fenomenologie toho nebyly schopny. Právě analýza zkušenosti člověka vyjevuje 

základní povahu bytí člověka. "Tato studie se rodí z potřeby ukázat objektivní podobu onoho 

velkého procesu poznání, který můžeme definovat jako zkušenost člověka."606  

                                                                                                                                                         
603 Srov. Tamtéž. 
604 V jedné své krátké studii se Wojtyla vyjadřuje lakonicky a výmluvně o tom, že otázka subjektivity je velkou 

výzvou doby. "Dnes více než kdy jindy pociťujeme potřebu objektivizovat problém subjektivity člověka." 

WOJTYLA, Karol, La soggetivitá e l´irriducibilitá dell´uomo, in: Metafysica... , s. 1317. 
605 WOJTYLA, The Acting... , s. XIII. 
606 WOJTYLA, Persona... , s. 35. 
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Autor nevychází ze základů metafyziky, aby z nich vyvodil důsledky, ale postupuje  

v opačném směru. Jinými slovy: Nevychází z metafyzické koncepce, aby z ní vyvodil činy, 

ale vychází z detailní analýzy činu, aby došel k osobě. "Čin jako actus humanus je sám o sobě 

schopen pomoci smyslové a poznávací aktualizaci takové potenciality, která se nalézá u jeho 

kořene. Je to potencialita osobního bytí, čin není jen actus humanus, ale je současně i actus 

personae. A tak na samém počátku zkoumání, které jde cestou činu, musíme potvrdit to,  

že nebudeme rezignovat na hlavní filosofickou intuici, která je nezastupitelná, ve které jde  

o zobjektivizování každého dynamismu, tedy i dynamismu činu čili vědomého jednání. Jde 

nám o co nejúplnější nejvšestrannější objektivizaci tohoto dynamismu, neboť pouze touto 

cestou můžeme vyvést na světlo skutečnost osoby."607 

 Kniha "Osoba a čin" se rodí z potřeby syntézy. Syntéza tomismu a fenomenologie se 

týká především bodu teorie potence a aktu. Práce je však něčím víc než jen interpretací tezí 

fenomenologie a tomismu. Polský filosof Josef Tischner se navíc ještě domnívá, že důraz na 

čin, který odhaluje pravou podstatu člověka, koresponduje s konkrétní poválečnou 

sensibilitou polského národa. Tichsner dokonce hovoří o tom, že Wojtyla zachycuje 

"zkušenost hladu", která spočívá v potřebě po plnějším vyslovení bytí člověka.608 "Onen hlad 

je dán zásadním nedostatkem analýz časového rozměru člověka. Jde o zásadní rozměr stávání 

se osobou. U Schelera, Husserla, Heideggera aj. je osoba tím, čím se stává, v tomismu je tím, 

čím je."609 

 

 

 

 

 

                                                 
607 Tamtéž, s. 87; Potencialitu Wojtyla chápe v duchu klasické filosofie jako to, co je a současně ještě není a co 

je aktualizováno v činu: ""Potentia" má svůj ekvivalent v substantivu "možnost". Možnost  ve smyslu potenciality 

znamená, že to, co v jistém smyslu již je, současně ještě není: připravuje se, je použitelné, je na dosah, ale ve 

skutečnosti ještě není dokonáno. "Actus", který se ve filosofických manuálech překládá jako "čin", odpovídá 

aktualizaci potenciality, jejímu dovršení. Jak vidíme, význam obou pojmů je v úzkém vzájemném vztahu. Není 

obsažen ani tak jednotlivě v každém z nich, jako spíše v jejich spojení." Tamtéž, s. 175. Potencialita osoby je ve 

vztahu k dynamismu osoby, který odpovídá sebeuskutečňnování člověka na základě vztahu k pravdě. Srov. 

Tamtéž, s. 437. 
608 TISCHNER, Josef, Metodologiczna strona dziela "Osoba i czyn", in: Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 

1973-1974, s. 86. 
609 Tamtéž, s. 89. 
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 6.1.2. Čin-zkušenost sebe samého 

 

 Wojtyla tedy metodologicky vychází z činu, ze zkušenosti člověka. Čin se mu jeví 

jako zásadní zdroj poznání, kterého člověk dosahuje. "Zdá se, že každá zkušenost je i jistým 

druhem poznání."610 Ve zkušenosti člověk primárně zakouší sám sebe, Wojtyla však tuší,  

že v ní zakouší také zkušenost druhých. "Zkušenost člověka se skládá ze zkušenosti sebe 

samého, ze zkušeností druhých, kteří se ve vztahu k subjektu ocitají v pozici objektů 

zkušenosti, tedy v přímém poznávacím kontaktu."611 Poznání není uzavřeno v solipsistickém 

kruhu, ale je výslednicí osobní zkušenosti sebe samého i zkušenosti druhých. "Poznání 

nakolik je plodem zkušenosti, je také prostředkem zmnožení a integrace zkušeností."612 

 Mezi zkušeností sebe samého a zkušeností jiného člověka je nesouměřitelnost, pokud 

jde o míru vyjevování bytí člověka. Člověk je sám sobě ve zkušenosti dán bezprostředně, 

vnitřně. Vnitřní zkušenost je dána vztahem k sobě samému, každý jiný vztah vytváří pouze 

zkušenost vnější. Nikdo druhý nemůže být mnou samým. Wojtyla si také všímá skutečnosti, 

že "vnější zkušenostní vztah přináší sérii výsledků v oblasti poznání, které subjekt není 

schopen přinést"613 V obojí, vnější i vnitřní zkušenosti je předmětem zkušenosti člověk, obojí 

zkušenost prostředkuje poznání podstaty bytí a patří tak k identitě člověka. "Sám sobě jsem 

tedy nejen interioritou, ale také exterioritou, a při tom stále zůstávám předmětem obou dvou 

zkušeností, vnější i vnitřní. I když je každý druhý člověk mimo mě samého, je pro mě pouze 

předmětem vnější zkušenosti, přesto však v totalitě mého poznání není jen exterioritou, ale má 

také svou vlastní interioritu, s níž mám zkušenost."614 Ve zkušenosti se tyto dva aspekty 

vzájemně pronikají a vzájemně působí. 

 Na zkušenosti je založeno poznání člověka. Takové je fenomenologické východisko. 

Ale co je ve zkušenosti člověka skutečně dáno? Je to jen smyslově vnímatelný povrch věcí, 

nebo je v ní dán samotný člověk? Wojtyla konstatuje, "že také intelektuální čin je schopen 

bezprostředně uchopovat svůj objekt."615 Zkušenost odhaluje úkon poznání jako konkrétní 

                                                 
610 WOJTYLA, Persona... , s. 37. 
611 Tamtéž. 
612 Tamtéž, s. 39. 
613 Tamtéž, s. 41. 
614 Tamtéž, s. 45. 
615 Tamtéž, s. 49. 
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celek, na němž se podílejí různé složky. Intelekt zpracovává smyslové obsahy a je tak 

nedílnou součástí zkušenosti. "Zdá se nám, že intelekt je již ponořen v samotné zkušenosti,  

a že ona mu dovoluje stanovit bezprostřední kontakt s předmětem."616 Racionální stránka bytí 

člověka jej odhaluje jako osobu.  

Čin je v přímé souvislosti s bytím člověka jako osoby. Čin nemůžeme ve zkušenosti 

člověka připsat jinému činiteli než osobě. "Nejde zde o studii činu, která předpokládá osobu, 

ale je tomu naopak, je to studie činu, který odhaluje osobu, studie osoby skrze čin. Taková je 

podstata vztahu, který obsahuje zkušenost ve skutečnosti "člověk jedná": Čin utváří specifický 

moment, který odkrývá osobu. Čin nám adekvátním způsobem dovoluje analyzovat podstatu 

člověka a plněji jí porozumět... "617  

Takovýto čin, jehož činitelem není žádný abstraktní subjekt, ani žádné instinktivní 

iracionální bytí, ale osoba, má morální váhu. Antropologie se podstatně prolíná s etikou. "Čím 

integrálnějším je nějaký filosofický systém, tím více se antropologické otázky stávají otázkami 

etickými. Z tohoto důvodu se zdá být daleko zásadnější myšlení fenomenologické než 

pozitivistické, Sartrovo Bytí a nicota než anglické analytické studie."618 Osoba se vyjevuje 

díky hodnotě činu, díky jeho morální hodnotě. Morální hodnoty podstatně participují na činu 

osoby a činu osoby dávají naprosto specifický charakter, který je spojen s bytím osoby. "Zde 

nás nezajímají morální hodnoty jako takové – to je pole vlastní etice – nás zajímá především 

jejich účast na činech, jejich dynamické fieri. V něm se osoba odkrývá více do hloubky a skrz 

na skrz, více než v samém činu."619 

Osobě je vlastní dynamismus, který se vyjevuje v činu. Tento dynamismus nelze 

oddělit od morálních hodnot. Wojtylova inspirace Schelerem je zřejmá, současně je ale jasné, 

že Wojtyla chce překročit Schelerovo emocionalistické pojetí hodnot a bude se snažit nalézt 

ve zkušenosti objektivnější řešení. "Díky tomuto morálnímu aspektu, který také můžeme 

nazývat dynamickým nebo existenciálním, můžeme lépe porozumět tomu, co je to osoba... Zdá 

se, že abstrahovat lidský čin od morálních hodnot je umělým procesem a odvádí naši 

pozornost od jeho vlastní dynamiky."620  

 

 

                                                 
616 Tamtéž. 
617 Tamtéž, s. 53. 
618 Tamtéž, s. 55. 
619 Tamtéž. 
620 Tamtéž, s. 57. 
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6.1.3. Metoda redukce 

 

Wojtyla se snaží vyhnout redukcionistickému pojetí osoby, zvláště pak 

subjektivistickému redukování osoby na jeden z jejích rozměrů. Současně si ale všímá,  

že ve zkušenosti dochází k jisté objektivní redukci. Zkušenost obsahuje celé bohatství 

skutečností, jako taková je heterogenní, pestrá a složená z individuálních faktorů, avšak 

"intelekt v nich postihuje pouze jednotu významů... Uchopit jednotu významů neznamená 

odvržení bohatství a rozmanitosti zkušenosti, jak bývá někdy mylně vykládána funkce 

abstrakce."621 Redukce je nutná ke zkoumání skutečnosti. Je tu reálně existující vztah osoba-

čin a z něj vystupuje potřeba jej zkoumat a vysvětlit. Člověk pociťuje potřebu konat správné 

činy, taková potřeba odhaluje člověka jako osobu. "Tato studie je výrazem právě takové 

potřeby zkoumat, vyjasnit, interpretovat bohatou skutečnost osoby, která nám je dána v činech 

a skrze činy... Osoba a čin jsou obsaženy v každé skutečnosti "člověk jedná"."622 

Wojtyla tak buduje zcela osobitou filosofii praxe, která staví člověka do zásadního 

vztahu k činu a naopak. Vztah osoba-čin je na základě zkušenosti živým, dynamickým 

vztahem. Wojtylovi jde o to, aby tento vztah co nejdůsledněji interpretoval, respektive, aby 

interpretoval praktickou zkušenost vztahu osoby a činu. "Nejedná se o poznání jak vědomě 

jednat, ale o to, co je to vědomé jednání, tedy čin, a jakým způsobem tento čin manifestuje 

osobu a pomáhá nám jí plněji porozumět."623 Prozkoumání zkušenosti člověka je poznávacím 

procesem, v němž se uskutečňuje stálý vývoj původního obrazu člověka v činu a skrze čin. 

Redukce a interpretace jdou ruku v ruce, jedna bez druhé se neobejdou. Výsledkem je pak 

teorie, která staví na lidské praxi a z ní podstatně vychází.624 Hlavní fází interpretace je tu 

metodologická redukce. "Studie má reduktivní charakter."625 

K čemu má ale taková interpretace sloužit? Wojtyla na tuto otázku odpovídá: "Účel 

interpretace: Adekvátním způsobem uchopit smysl předmětu"626 Následně se téměř 

deklarativně staví proti subjektivismu a redukcionismu, hájí možnost a potřebu nalezení 

                                                 
621 Tamtéž, s. 63. 
622 Tamtéž. 
623 Tamtéž, s. 65. 
624 Srov. Tamtéž. 
625 Tamtéž, s. 63. 
626 Tamtéž, s. 67. 



 123 

objektivního smyslu zkoumaného předmětu. "Redukce neznamená omezení, umenšení, 

redukce znamená přivést ke smyslu, k vlastním základům, tedy vysvětlit, vyjasnit  

a interpretovat... Indukce a intersubjektivita, která je spojena s osobou a činem, naprosto 

nezastiňují ono bohatství a komplexitu, která utváří téměř nevysychající zdroj a neustálou 

pomoc intelektu při hledání skutečných důvodů, které by objasnily ve všech aspektech  

a do hloubi skutečnost osoby a činu."627 Wojtyla si je vědom, že také jednotlivé dobové 

sekulární humanismy používají metodu redukce, nechce však svoji teorii postavit jako jeden  

z mnoha redukcionismů. Interpretační klíč se snaží nalézt v samotné zkušenosti, naproti tomu 

sekulární humanismy k interpretaci jednotlivých zkušeností používají vlastní interpretační 

klíče.  

Redukcionistická objasnění tíhnou ke ztotožnění jsoucna s jeho předpokládanou 

příčinou, např. spravedlnost není nic jiného než rozhořčení slabého vůči silnému (Nietzsche). 

Láska není nic jiného než libido ve smyslu neomezeného vyhledávání potěšení.628 

Redukcionismus je každý pokus redukovat neredukovatelné. V případě člověka jde  

o dimenzi osoby, která je neredukovatelná a prostupuje každou rovinou bytí člověka.  

V osobě je něco odlišného od světa věcí, a to něco zjevuje člověka jako nekonečně odlišného 

od světa. Slovo redukce také může poukazovat na argumentaci, která může být korektní. 

Zakoušet a interpretovat zakoušené jsou odlišné skutečnosti. Účelem interpretace je 

vyjmout na světlo adekvátní intelektuální obraz daného předmětu, který v sobě, pokud možno 

odpovídajícím způsobem, zahrnuje všechny důvody, které se předmětu týkají. 

Pojetí osoby je možné jen na základě porozumění předmětu zkoumání. Sám Wojtyla 

ve své studii hovoří o intuici, tedy předporozumění, které jej vede ke zkoumání 

zkušenosti."Člověk zakouší jen výsledky, pro které hledá příčiny."629 Zásadním problémem se 

mu jeví přesné pojmové a jazykové vyjádření takového předporozumění, teoretická explikace. 

"Nejde jen o zásadní přesvědčení, že člověk, který jedná, je osoba, ale také o to, takovémuto 

přesvědčení dát myšlenkovou formu a jazykové vyjádření... Lidské poznání jako sociální 

skutečnost se utváří skrze vzájemnou komunikaci porozumění... Obtížnost interpretovat  

a pojmout člověka je spojena s nesouměřitelností osoby s věcí... současně s interpretací  

a pojetím osoby a činu se nutně představuje problém integrace různých porozumění, které 

vyplývají z různorodosti jednotlivých zkušeností."630 

                                                 
627 Tamtéž. 
628 Srov. SEIFERT, Essere... , s. 87. 
629 WOJTYLA, Persona... , s. 441. 
630 Tamtéž, s. 69. 
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Wojtylova filosofie má fenomenologické východisko. Jeho podstatou je představit 

věci v jejich prostotě a nahotě tak, jak ony samy o sobě vypovídají. K tomu je však třeba užití 

jisté redukce. Poznání je třeba očistit od všeho, co by zakrývalo předmět poznání. Redukce 

tedy nemá omezující, limitující povahu. Její povaha je spíše transcendentní.  

Wojtyla pomocí fenomenologické redukce usiluje o co nejplnější a nejjistější uchopení 

obsahu zkušenosti.631 Přičemž redukce neznamená ohraničení, potlačení, ale přeložení, 

objasnění a interpretování.632 Ve Wojtylově pojetí je součástí fenomenologické metody 

spojení jevení se skutečnosti s její interpretací. Nejde jen o pohled na danou skutečnost  

a o vhled do ní. "Uzávorkování má za cíl usnadnění si práce, nemá za cíl odvržení toho, co se 

nachází před závorkou, ani zpřetrhání svazků mezi tím, co je před závorkou a v závorce. 

Právě naopak, ono vyloučení ještě více podtrhuje přítomnost a význam prvku, který zůstal 

před závorkou. Kdyby nebyl vytčen před závorku, zůstal by skrytý v jiných elementech."633 

 

 

 6.2. Vědomí a čin 

 

6.2.1. Sebevědomí 

 

Wojtyla, když hovoří o činu, předesílá, že vychází z pojetí činu jako vědomého činu 

člověka, což koresponduje s pojmem actus humanus, který je vlastní západní filosofické 

tradici.634 Tím dává jasně najevo, že se bude přidržovat klasické terminologie. Když o činu 

hovoří jako o vědomém činu, hned dodává, že vědomý čin znamená současně chtěný čin. 

"Když říkáme, že čin je vědomým činem, máme tím na mysli, že se specificky uskutečňuje na 

základě vůle."635 Ne každý čin je vědomý, prvek vůle dovoluje rozlišení, neboť je třeba 

"rozlišovat mezi vědomým činem a vědomím činu."636 Tím se dostává ke způsobu, jakým čin 

                                                 
631 Srov. Tamtéž, s. 207. 
632 Srov. Tamtéž, s. 425. 
633 Tamtéž. s. 59. 
634 Srov. AKVINSKÝ, Tomáš, Summa Theologicae I, q. 77, a. 3. (české vydání AKVINSKÝ, Tomáš, 

Theologická summa, Olomouc 1937-1938, první část, s. 670-672.) cit. in: WOJTYLA, Persona... , s. 83. 
635 WOJTYLA, Persona... , s. 89. 
636 Tamtéž, s. 91. 
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zjevuje osobu: "Actus humanus, ještě lépe actus voluntarius je konkretizací vlastního 

dynamismu osoby... actus je v úzkém vztahu s odpovídající potentia. Ta naznačuje potenciální 

základ aktualizace, to je důvodem proč actus humanus manifestuje člověka jako subjekt, který 

jedná."637 Za činy ve vlastním slova smyslu Wojtyla považuje jedině aktualizace skutečné 

potenciality osoby.638 

 Moment vůle zase odkazuje k vědomí, chtěný čin je plně vědomým činem. Actus 

humanus, actus voluntarius a actus conscientiae jsou ekvivalentní pojmy.639 Právě moment 

vědomí se Wojtylovi stává hlavním identifikátorem osoby. "Jde nám o to vysvětlit aspekty 

vědomí jako základní a konstitutivní aspekty celé dynamické struktury osoby a činu... Osoba 

je utvářena také díky vědomí. Kontinuita a identita vědomí odrážejí a také podmiňují 

kontinuitu a identitu osoby."640 Důraz na moment vědomí odhaluje Wojtylu jako 

fenomenologa, koresponduje s fenomenologickým termínem intencionality, ke kterému autor 

Osoby a činu přímo odkazuje: "Intencionalitou rozumíme takovou vlastnost žité zkušenosti, 

která je vědomím něčeho."641 

 Navzdory uznání zásadního významu role vědomí při utváření osoby se Wojtyla 

vymezuje vůči absolutizaci vědomí. Vědomí pro něj není absolutním subjektem.642 "Uznání 

nezávislosti vědomí, uznání vědomí jako nezávislého subjektu by mohlo vést k  jeho 

absolutizaci, a následně idealismu, ve které by vědomí-absolutno bylo uznáno za jediný 

subjekt všech obsahů, které k němu směřují a vedou. (esse=percipi)."643 

 Ve vědomí člověka hraje důležitou roli vztah vědomí a poznání. "Člověk sám sebe  

a všechno, co se v něm nalézá, celý jeho jemu vlastní svět prožívá intelektuálně, nakolik je 

povaha vědomí intelektuální."644 Intelektuální povaha vědomí zásadně ovlivňuje povahu 

zkušenosti a její úroveň v člověku. Vědomí souvisí s kapacitou a účinností aktivního 

                                                 
637 Tamtéž, s. 85. 
638 Srov. Tamtéž, s. 101. 
639 Srov. Tamtéž, s. 95. 
640 Tamtéž, s. 97. 
641 HUSSERL, Edmund, Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phanomenologischen Philosophie, Halle 

1913, s. 168, in: WOJTYLA, Persona... , s. 101. 
642 Pro Wojtylu je vědomí jednoduše intelektuální funkcí člověka, která je odvozena od poznání. Nekryje se tedy 

se subjektem a nemá intencionalitu. Poznání naproti tomu má vlastní intencionalitu. Sebevědomí nadto vyjadřuje 

reflektivní schopnost vědomí subjektu, dovoluje prožívat vlastní činy jako vlastní.  
643 WOJTYLA, Persona... , s. 103. 
644 Tamtéž, s. 139. 



 126 

porozumění, která závisí na poznávací potenci, která je vlastní člověku-osobě. Porozumění 

pak znamená uchopení významu a vztahů věcí.645  

Tím se dostáváme k další zásadní otázce, která vymezuje bytí člověka jako osoby,  

a tou je sebepoznání. Sebepoznání je specifickou formou poznání, neboť každé poznání je  

v sobě implikuje. ""Já" znamená subjekt, který zakouší svoji subjektivitu."646 Wojtyla zaujímá 

pozici existenciálního tomismu, podobné východisko zaujímá i jeho kolega z KULu 

Mieczyslaw A. Krapiec: "Poznání sebe jako poznání existence "já"."647 

Jestliže v procesu poznání je poznávajícím subjektem "já", které poznává vlastní 

subjektivitu, pak je sebepoznání bází pro poznání čehokoli jiného. "Spojitost mezi poznáním 

sebe a poznáním musí být považována za základní faktor vnitřní rovnováhy osoby, zvláště pak 

v ohledu k její intelektuální struktuře. Člověk, nakolik je subjektem, je sobě objektem. 

Sebepoznání, pod tímto zorným úhlem, předchází poznání."648 

Sebepoznání stojí v základu sebevědomí člověka. Dříve než můžeme mluvit o vědomí 

v činu, "je třeba hovořit nejen o odrážení se činu ve vědomí, ale také o intencionálním 

poznání sebe samého. Jsem si vědom nějakého činu: To znamená, že sebevědomí objektivizuje 

můj čin ve vztahu k mé osobě."649 "Já" se stává tvarem vědomí, tvarem, který je stále otevřený 

pro nové obsahy. "Sebepoznání se zastavuje u vlastního "já" a zůstává v individuální 

poznávací intenci, neboť ve vlastním "já" nalézá neustále nové obsahy."650 

Funkce vědomí nespočívá jen v odrážení, což je jeho primární funkcí. Jeho zásluhou 

se utváří vědomí žité zkušenosti, která člověku zvláštním způsobem dovoluje zakoušet vlastní 

subjektivitu.651 Zkušenost se ukazuje být podstatně spojena se sebevědomím a sebepoznáním, 

má funkci odhalování "já" jedince. Já je utvářeno jako subjekt, který existuje díky žité 

zkušenosti vlastní subjektivity. Vědomí nám odhaluje podstatnou dynamickou závislost na 

vlastním"já", ale také nám dovoluje žít vnitřně činy, jako činy a jako naše činy. 

Polemika s Hegelovým idealismem a marxismem je zřejmá, člověk je sice nadán 

vědomím, které vymezuje jeho sebechápání, ale současně je zachována jeho individualita  

                                                 
645 Srov. Tamtéž, s. 107. 
646 Tamtéž, s. 109. "Ono "já" prožíváme ve všech našich prožitcích... v tomto "já" prožíváme samu substancialitu 

naší duše." WOJTYLA, Karol, Rozwaźania o istocie czlowieka, Krakow 1999, s. 80. 
647 KRAPIEC, Mieczyslaw Albert, Ja – czlowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1974, s. 109. 
648 WOJTYLA, Persona... , s. 111. 
649 Tamtéž, s. 115. 
650 Tamtéž, s. 121. 
651 Srov. Tamtéž, s. 125. 
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a jedinečnost, která je nezcizitelná. "Poznání, jednota existence a jednání konkrétní osoby 

nejen že v sobě nepohlcuje a neabsorbuje individuální bytí, tuto dynamickou realitu, ale 

naopak je uvnitř sebe zjevuje a díky tomu odhaluje jeho specifickou individualitu  

v neopakovatelné konkrétnosti."652 

 

 

6.2.2. Poznání a subjektivita 

 

 Poznání je ze své podstaty vždy současně sebepoznáním osoby, v poznání se nitro 

člověka projevuje nejen jako poznávající subjekt, ale také jako poznávaný objekt. Pokud jde  

o porozumění člověku, o poznání jakéhokoli jiného člověka, pak také veškeré poznání  

o člověku vychází ze zkušenosti sebe a z porozumění sobě samotnému. "Když vycházíme 

 z nitra nás samých, z našeho "já" k člověku, současně vycházíme od člověka k našemu "já", 

tedy znovu do nitra. Tímto způsobem má naše poznání cyklický charakter. Což je plně 

ospravedlněno, neboť předmětem našeho poznání nemá být jen naše "já", ale člověk, kterým 

jsem současně i "já" sám a mé "já"."653 

 Právě niternost poznání nás přivádí k porozumění důležité role subjektivní roviny bytí 

člověka, člověk žije ve svém nitru, ve kterém prožívá a zakouší vlastní subjektivitu. Niternost 

charakterizuje vědomí člověka a dynamická závislost poznání na vlastním "já" poznávajícího 

subjektu nám ukazuje na skutečnost, že vědomí je subjektivitou. Pakliže chceme poznat 

člověka jako takového, nemůžeme obejít otázku jeho subjektivity."Díky vědomí člověk 

prožívá sebe jako subjekt. Žije v nitru, je tedy subjektem, který je co nejúžeji prožíván."654 

 Dynamismus bytí člověka se odráží v jeho vědomí. Tento dynamismus je prožíván  

v jeho subjektivitě, je prožíván niterně.655 Vědomí, subjektivita a niternost vstupují do každé 

zkušenosti člověka, do každého jeho vědomého činu. Wojtyla promítá subjektivitu do pojetí 

klasického termínu actus humanus, který používá a doplňuje, že: "Actus humanus (který může 

být přeložen jako lidský úkon) je současně úkonem člověka , neboli actus hominis."656  

A současně také actus personae. Z toho vyplývá, že tu existuje kauzální vztah mezi osobou  

                                                 
652 Tamtéž, s. 135. 
653 Tamtéž, s. 145. 
654 Tamtéž, s. 159. 
655 Srov. Tamtéž, s. 169. 
656 Tamtéž, s. 181. 
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a činem, který je předmětem zkušenosti, díky němuž osoba, každé konkrétní "já", považuje 

čin za výsledek vlastní aktivity a v tomto smyslu za sobě vlastní. Hodnota takového činu 

odpovídá jeho vztahu k hodnotě osoby. V tomto smyslu má čin morální povahu a promítá se 

do něj skutečnost odpovědnosti za osobu. 

 Kauzalita osoby a činu odhaluje nejen morální povahu činu, jeho odpovědnost za 

osobu, nýbrž vytváří také prostor pro transcendenci osoby.657 "Ve struktuře "člověk jedná" se 

odehrává něco, co bychom mohli nazvat imanencí člověka v jednání, a současně také něco, co 

bychom mohli nazvat transcendencí v jednání."658 Wojtyla je dokonce přesvědčen, že 

transcendence je základem existence skutečně osobního, vlastního činu. "Jednota mezi osobou 

a činem je možná díky této transcendenci."659 Jednota zde znamená integritu osoby v činu. 

Osoba ve své aktivitě transcenduje své jednání. Činem člověk umocňuje osobu, člověk činem 

osobu tvoří.660 

 Autor studie se netají, že osobotvorný aspekt činu převzal od svého učitele Romana 

Ingardena. "Subjekt svými činy tvoří nebo alespoň proměňuje sám sebe. V jisté míře by nebyl 

tím, kým je, kdyby jej během jeho života neutvářely jeho vlastní činy."661 Tuto Ingardenovu 

tezi však autor začleňuje do svého systému osobitým způsobem a dále ji rozvíjí a promýšlí.  

 Je mu podnětem k novému promýšlení a použití klasického termínu suppositum. 

"Identifikování člověka –osoby jako suppositum nám téměř dovoluje, abychom v člověku 

viděli syntézu zkušenosti,... struktur "člověk jedná" a "něco se v člověku děje". Syntézou těchto 

struktur je Člověk-osoba... Suppositum je přítomno v dynamismech člověka-osoby nejen 

staticky, ale vytváří také dynamický zdroj těchto dynamismů. Dynamismus pocházející            

z existence, z esse, s sebou nese i vlastní dynamismus činnosti. Syntéza aktivity a pasivity, 

která se uskutečňuje jako lidské suppositum, je také nepřímo syntézou činnosti                         

a subjektivity..."662 Člověk-subjektivní bytí- niterně prožívá sám sebe jako subjek, tímto 

způsobem subjektivně existuje."663 "Když člověk jedná, prožívá sebe jako původce činu."664 

                                                 
657 Jedná se o antropologický význam transcendence, který je spojený s významem etickým. Transcendence je 

zde transcendováním ve směru pravdy o dobru. Osoba transcenduje nejen vlastní činnost, ale také ji směřuje na 

základě poznaných hodnot.  
658 Tamtéž, s. 185. 
659 Tamtéž, s. 189. 
660 Srov. Tamtéž. 
661 INGARDEN, Roman, Der Streit um die Existenz der Welt, Tubingen 1965, s, 299, in: WOJTYLA, Karol, 

Persona... , s. 191. 
662 Tamtéž, s. 201. 
663 Tamtéž, s. 225. 



 129 

Suppositum etymologicky znamená něco, co stojí pod (sub-ponere). Člověk stojí za každou 

činností a za vším, co se v něm děje. Termín suppositum naznačuje, že člověk je subjektem 

nebo, že bytí člověka je bytí subjektu. Subjekt stojí v základu každé dynamické struktury, 

každého jednání i dění, každé aktivity i subjektivity, procesu poznávání i struktury vědomí, 

která vychází z niternosti, jejímž subjektem je také bytí člověka.665 

 Se strukturou suppositum souvisí také klasická maxima o závislosti konání na bytí, 

kterou Wojtyla vztahuje také na osobu a její dynamismus "Operari squitur esse, což by se 

dalo vyjádřit takto: Nejdřív musí něco existovat, aby to posléze mohlo jednat. Bytí-existence 

se nachází v základu činu, nalézá se i v základu všeho, co se v člověku děje, v základu celého 

dynamismu, který je člověku vlastní." a dodává "Podle sv. Tomáše je existence prvním aktem 

každého bytí, tedy prvním a základním faktorem jeho dynamizace."666 

 Suppositum také sděluje, že člověk jako subjekt jednání není "něčím", ale "někým". 

Člověk je suppositum natolik, nakolik je osobou.667 Člověk-osoba je subjektem celého 

dynamismu, který představuje, je subjektem jak vědomého a chtěného jednání, tak 

i skutečnosti, že se v něm něco bezděčně děje. "Suppositum je subjektem , neboli základem 

dvojího dynamismu osoby. V něm má původ dynamismus všeho toho, co se v člověku děje, ale 

také celý dynamismus činu spolu s jeho vědomou operativitou, která jej konstituuje. Jednota 

lidského suppositum nemůže zastřít hluboké odlišnosti, které určují bohatství dynamismu 

člověka."668 

 V tomto smyslu vykládá Wojtyla i pojem lidské přirozenosti. Každému člověku je 

vlastní lidská přirozenost, v ní je již obsažen dynamický prvek, který jednotlivé lidi, člověka 

odhaluje jako suppositum. "I slovo přirozenost v sobě zahrnuje jistou formu dění. Etymologie 

slova přirozenost-natura v sobě zahrnuje něco, co se rodí. Skutečnost rození v sobě zahrnuje 

něco dynamického, je také počátkem dynamismu, který je subjektu vlastní, a který se rodí."669 

Lidství tedy není ze své podstaty statické, ale dynamické. Člověk je ze své 

přirozenosti tím, čím se stává, základem onoho stávání se je člověk jako osoba. "Přirozenost  

                                                                                                                                                         
664 Tamtéž, s. 215. 
665 Srov. Tamtéž, s. 195-197. 
666 Tamtéž, s. 197. 
667 Srov. Tamtéž, s. 199. 
668 Tamtéž, s. 203. 
669 Tamtéž, s. 207. 
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v metafyzickém smyslu odpovídá podstatě jakéhokoli bytí, je chápána jako reálný základ 

celého dynamismu nějakého bytí."670 

 Wojtyla přijímá a verifikuje klasickou maximu operari sequitur esse, ale na základě 

svého zkoumání ji nově interpretuje a vztahuje na osobu, když říká, že "operari znamená 

sequitur esse"671. Osoba je lidská, stejně jako její skutky. Aktivita lidského "já", která je 

vlastní činu a která nám odhaluje transcendenci osoby, neodděluje osobu od její přirozenosti. 

Člověk zakouší v činu bezprostředně konkrétní formu nějakého dynamismu, základ tohoto 

dynamismu a jeho původ je člověku dán pouze nepřímo.672 Na základě logiky potence a aktu 

pociťuje Wojtyla fundamentální intuici osoby, kterou čin odhaluje. Tuto intuici zarputile 

sleduje.673 

 

 

 6.2.3. Potencialita podvědomí 

 

 Již výše jsme naznačili, že v dynamismu osoby se skrývají rozdílné dynamismy. Ty je 

možné rozdělit do dvou základních skupin, na dynamismy skutečnosti "člověk jedná" a na 

dynamismy skutečnosti "v člověku se něco děje".674 V člověku se snoubí dvojí dynamizace, 

jedna má aktivní povahu a druhá má povahu spíše pasivní. Jedná se o vnitřní dualismus 

"agere-patí".675 

 V rámci pasivní dynamizace hraje důležitou roli otázka lidského podvědomí. Wojtyla 

se snaží zjistit, jakou má podvědomí funkci a na základě jakých mechanismů funguje. Jeho 

zkoumání role podvědomí nemá primárně psychologickou povahu, a tak se nesnaží ani přesně 

terminologicky podvědomí definovat. "Nebudeme diskutovat o rozdílu mezi předběžným 

vědomím a tím, co je ve vlastním slova smyslu nevědomím, tedy tím, co je vědomím odmítnuto. 

Z tohoto důvodu užíváme termínu podvědomí."676 Pod termín podvědomí zahrnuje všechny 

pasivní události lidského vědomí.  

                                                 
670 Tamtéž, s. 215. 
671 Tamtéž, s. 219. 
672 Tamtéž, s. 227. 
673 Srov. Tamtéž, s. 229. 
674 Srov. Tamtéž, s. 179. 
675 Srov. Tamtéž, s. 171. 
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 V osobě se vědomý dynamismus liší od dynamismu, který je nevědomý. Oba lze od 

sebe celkem snadno rozeznat, neboť "v jistém slova smyslu stojí jeden proti druhému, pakliže 

za dělící kriterium přijmeme vědomí."677 

 Je patrné, že Wojtyla, navzdory tomu, že se necítí být kompetentním na poli 

psychologie, vede filosofickou polemiku s filosofickou interpretací podvědomí, kterou 

prezentují jednotlivé psychoanalytické proudy. "Podvědomí tak, jak jej známe ze studií 

psychoanalytiků, definuje zdroje obsahů, které jsou člověkem vnitřně prožívány a které jsou 

odlišné od těch, které jsou vědomé. Původ těchto obsahů je spojen s pudem, se sexuálním 

pudem nebo s pudem sebezáchovy... "678 S takovýmto závěrem Wojtyla nepolemizuje, naopak 

se snaží takovou interpretaci podvědomí filosoficky doplnit. 

 Na tomto místě použijeme delší citát ze studie Osoba a čin, který podle našeho názoru 

dobře ilustruje Wojtylův přínos do problematiky lidského podvědomí. "Podvědomí poukazuje 

na potencialitu lidského subjektu. Avšak také poukazuje na prioritu potenciality ve vztahu  

k vědomí. Když říkáme priorita, nemyslíme tím superiorita. Jde o strukturální prioritu  

a následně o prioritu při interpretaci a porozumění. Kdybychom stavěli jen na holém vědomí, 

tak by nebylo možné porozumět a interpretovat člověka, jeho dynamismus, ani jeho vědomé 

jednání, tedy čin. Potencialita je na tomto poli něčím primárním, předběžným  

a neodmyslitelným pro interpretaci lidského dynamismu i pro interpretaci vědomých činů. 

Vědomí odhaluje subjektivní aspekt těchto činů, a částečně také to, co se v člověku děje, ale 

netvoří vnitřní strukturu dynamismu člověka."679 

 Dynamismus podvědomí slouží ve funkci odhalování potenciality osoby. Wojtyla zde 

uvažuje v již zmíněné logice maximy operari sequitur esse. Mechanismus podvědomí se 

autor studie nesnaží bagatelizovat ani odsunout stranou zájmu. Připouští, že i role podvědomí 

vstupuje do zkušenosti. "Podvědomím rozumíme vnitřní prostor, v němž jsou jisté obsahy 

odmítnuty anebo blokovány na samém prahu vědomí. Jedno i druhé, odmítnutí i blokování 

naznačuje, že podvědomí je ovládá zákony vlastního dynamismu. Na to ukazuje práh vědomí. 

Některé obsahy se musí tlačit, aby překročily jeho práh a mohly být vnitřně prožívány. Dokud 

jsou ve sféře podvědomí, zůstávají mimo prožívanou zkušenost, jsou jakousi prožívanou sub-

zkušeností... "680 
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 Wojtyla bere tento mechanismus podvědomí velmi vážně, dokonce přijímá i některé 

závěry výzkumu podvědomí jednotlivých psychoanalytiků, pokud jde o popis funkce 

fenoménu mechanismu podvědomí. "Ze zkušeností psychoanalytiků víme, že takové obsahy se 

snaží překročit práh vědomí, například, když je vědomí oslabeno nebo spoutáno, při 

vyčerpání a zvláště ve snu."681 

 Závěry jeho filosofické reflexe psychologického fenoménu podvědomí jsou 

překvapivě pozitivní. Podvědomí se pro něj nestává zdrojem ohrožení integrity člověka, není 

pro něj velkou neznámou, kterou je třeba vytěsnit, upozadit nebo bagatelizovat. "Podvědomí 

ukazuje vědomí jako dimenzi realizace člověka... Práh vědomí nejen že obě odděluje, ale také 

je spojuje."682 

 Své závěry, pokud jde o význam podvědomí, shrnuje do čtyř bodů:683 

      1. Ukazuje na vnitřní aspekt potenciality člověka 

      2. Pomáhá porozumět kontinuitě a vnitřní soudržnosti subjektu 

      3. Podvědomí na základě svého vztahu k vědomí ukazuje, že člověk má své vnitřní dějiny. 

      4. Poukazuje na hierarchii potenciality člověka 

 "Existence podvědomí poukazuje na vědomí, které je tu jako sféra, ve které člověk 

realizuje sám sebe, a to sobě nejvlastnějším způsobem. Podvědomí je formováno vědomím, je 

pouze zásobárnou, ve které to, co se nachází v lidském subjektu čeká, aby se stalo 

vědomým."684 

 Z výše řečeného je patrné, že Wojtyla podvědomí nepřičítá rozhodující roli v chování 

a jednání člověka, že jej nechápe jako dominantní faktor, který je rovnocenný nebo dokonce, 

který převyšuje význam vědomí. (Podobně jako psychoanalytici se domnívá, že obsahy 

podvědomí je třeba vyvést do vědomí.) V hierarchii potenciality člověka chápe podvědomí 

jako nedorostlé vědomí, které je třeba brát vážně, avšak které nemůže vyvážit vědomý  

a chtěný čin. 
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 6.3. Transcendence osoby v činu 

 

 6.3.1. Osoba a svoboda 

 

 Wojtyla je přesvědčen, že v dynamické struktuře člověka, která je děním, stáváním se, 

se rozkrývá svoboda lidského subjektu.685 "Ve svobodě se sbíhají nejhlubší funkce osobního 

bytí."686 A jak k tomu dochází? Člověk, coby dynamická struktura, se neustále rodí do 

člověka, v jeho přirozenosti je moment rození. Člověk je svou podstatou dynamické fieri. 

Lidské bytí je nadáno stáváním se a naopak, stávání se by nebylo možné bez bytí (operari 

sequitur esse). "Stávání se je to samé jako "začít existovat". První dynamizace skrze existenci, 

esse, a současně první fieri lidského bytí, počátek jeho existence."687 

 Již výše jsme ukázali na to, že člověk-osoba se vyjevuje v činu. Díky hodnotě osoby 

vstupuje do činu morální dimenze, která rozhoduje o tom, zda-li konkrétní čin je dobrým či 

nikoli a nakolik takovým je.688 U kořene skutečnosti stávání se (činu i člověka) dobrým, nebo 

špatným stojí podle Wojtyly svoboda. V lidské operativitě je reálně přítomna také svoboda.689 

"Svoboda určuje nejen čin, jejím osobním původcem je "já", ale také morální dobro a zlo, 

tedy morální stávání se dobrým, nebo špatným."690 

 Každý skutečný čin osoby je činem vědomým, tedy i chtěným. V momentu chtění 

shledáváme okamžik volby, který vytváří prostor svobody. Svoboda je v základu bytí osoby. 

V činu se vyjevuje a konkretizuje dynamismus, který je člověku vlastní, tento dynamismus 

odpovídá dynamické struktuře osoby. Struktura osoby a struktura činu obsahuje jistý korelát, 

který umožňuje transcendenci osoby v činu. "Tento korelát nazvěme vůle. Mezi "mohu"  

a "nejsem nucen" stojí lidské "chci", a to vytváří dynamizaci, která je vlastní vůli. Vůle je to, 

co v člověku dovoluje něco chtít... Dynamická transcendence je založena na svobodě, která se 

kauzalitě přírody nedostává."691 
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 Vzhledem k tomu, že čin osoby je činem vědomým, a že vědomí odkazuje na 

niternost, pak i vůle sídlí v niternosti. Zkušenost činu odhaluje skutečnost vnitřní svobody. 

Člověk v činu volí a rozhoduje sám o sobě. "Každý čin odhaluje vztah, v němž se vůle ukazuje 

jako vlastnost osoby. Tento vztah nazvěme sebedeterminací, sebeurčením."692 

 Téma sebedeterminace, sebeurčení, sebevlastnění a sebeovládání, které nám odhalila 

dynamická struktura vědomého, chtěného a svobodného činu, nás vrhá do samého středu 

Wojtylova myšlení a nejsilnější polohy jeho argumentace. Svoboda spojená s vědomým 

úkonem vůle manifestuje osobu jako autonomní bytí sui iuris. "Osoba je ten, kdo vlastní sám 

sebe a současně kdo je sám sebou vlastněn... sebedeterminace jako faktor zjevující strukturu 

sebevlastnění a sebeovládání."693 

 Vůle odhaluje naprostou originalitu a jedinečnost každé osoby a současně vyjadřuje 

jeho nezcizitelnou hodnotu, která mu nemůže být vzata. Člověk tím, že volí, sám o sobě 

rozhoduje a také sám sebe ovládá. Tato jeho vlastnost, která určuje osobu, předpokládá, že 

člověk již sám sebe v jistém smyslu vlastní. "Středověcí myslitelé učili, že persona est alteri 

incommunicabilis... Člověk je strukturálně incommunicabilis díky své vůli, jejímž 

prostřednictvím uskutečňuje sebeovládání."694 

 Sebeurčení je velkým tématem moderního myšlení. Jako velké téma je přítomno  

v existencialismu. Wojtyla si je odvážně osvojuje a klade je do středu svého uvažování  

o člověku. Sebeurčení vnímá ve dvou rovinách nebo ve dvou funkcích, jako schopnost a jako 

vlastnost. Obojí vymezuje člověka jako osobu. "Zde je třeba poukázat na dvojí význam slova 

sebeurčení: Můžeme jej chápat ve smyslu "já rozhoduji", tehdy je objev sebeurčení totožný  

s objevem svobody vůle (mohu, ale nejsem nucen), nebo jej můžeme chápat ve smyslu 

"rozhoduji sám o sobě". V prvním slova smyslu je chápáno jako schopnost, ve druhém jako 

vlastnost osoby."695 Ve zkušenosti "já chci" je obsažena nejen intencionalita směřování naší 

vůle, ale také obě roviny sebeurčení.696 

 Zkušenost "já chci" je výrazem skutečnosti "já jednám", jsme subjektem svého 

jednání. Naproti tomu zde ještě existuje odlišná skutečnost chtění, kterou Wojtyla vyjadřuje 
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jako "chce se mi", ta je výrazem skutečnosti "něco se ve mě děje". Obojí je od sebe třeba 

důsledně odlišovat, neboť člověka jako osobu vymezuje jeho agere a nikoli patí.697 

 Jedině vědomý, chtěný a svobodný čin může být nazván skutečně lidským činem  

v pravém slova smyslu. Jako takový má zásadní smysl, neboť se jím osoba rozkrývá  

a současně se jím konstituuje. "Actus humanus je obvykle prezentován jako persona in actu, 

jako actus personae. To není jen pouhá hra slov... actus humanus, který je skutečným actus 

personae. V aktu se nerealizuje jen individuální rozumová přirozenost, ale jak ukazuje 

zkušenost, tento akt realizuje neopakovatelná osoba, která se v něm realizuje."698 

 V dynamice vůle je osoba přítomna jako subjekt a také jako objekt, v syntéze aktivity 

a subjektivity se odhaluje také objektivita. Sebeurčení staví "já" do pozice jak subjektu, tak 

také objektu, v sebeurčení se uskutečňuje jak subjektivita, tak i objektivita "já".699 "Objektivitě 

sebeurčení a vůle může odpovídat jen objektivita poznání. Poznání řídí vůli pouze na základě 

objektivizující funkce (sebeurčení)... Na základě subjektivizující funkce poznání vůli neřídí, ale 

jen ji doprovází."700 

 Právě opomíjení objektivizující funkce sebeurčení Wojtylovi poukazuje na základní 

nedostatek subjektivizující tendence filosofie vědomí a solipsistického směřování některých 

směrů moderní filosofie. "Neznalost tohoto rozdílu vede k solipsismu, k subjektivismu  

a idealismu, , neboli k sebezničení subjektu v tom, co je mu vlastní, tedy objektivita...  

... Když říkáme "vědomá činnost", máme tím především a podstatně na mysli směřování 

poznání v tomto smyslu a ne jen skutečnost být si vědomi něčeho, co poznání doprovází a je 

jeho aspektem."701 

 Vědomý, chtěný, svobodný čin člověka jako osoby současně znamená také přítomnost 

objektivní roviny takového činu. Čin je vnějším projevem osoby, do něj je otištěna celá 

dynamická struktura osoby. V činu se odkrývá i nezcizitelná a nekomunikovatelná rovina 

osoby. "Každý čin je exteriorizací osoby, i kdyby se děl jen v nitru. Svou podstatou je to actus 

internus."702  

 Wojtyla vidí svobodu jedince jako rozměr, který osobu otevírá do její hlubší roviny  
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a díky němuž ji poznáváme v celé její integritě. Zkušenost nám svobodu rozkrývá jako 

skutečnost, která je reálným atributem vůle a současně ukazuje, že "svobodná vůle je 

základem transcendence osoby v činu."703 

 Sebedeterminace osoby v činu nutně předpokládá svobodnou vůli, osobou může být 

pouze bytí nadané svobodnou vůlí. Instinkt sice také determinuje, integruje různé složky 

činnosti, avšak nekonstituuje osobu. "Instinkt integruje a orientuje individuum zvířete. Toto 

všechno, co se v něm děje, může budit dojem činu, ale je to jen obdivuhodná koordinace 

činností. O činu, v užším slova smyslu tedy o tom, který nalézáme ve zkušenosti člověka, 

můžeme hovořit jen díky sebedeterminaci osoby."704 

 Svoboda vůle je výrazem sebezávislosti člověka jako osoby.705 Svoboda je prostorem, 

který umožňuje růst člověka, aby se mohl stávat tím, čím už je. 

 

 

 6.3.2. Osoba a transcendence 

 

 Svoboda je základem transcendence člověka. Etymologicky můžeme říci, že 

transcendence je překročením jistého prahu nebo hranice. Člověk překračuje sám sebe. 

Bránou k takovému vykročení poza sebe mu je právě svoboda. Fenomenologie, jejímž 

věrným stoupencem Wojtyla je, chápe pojem transcendence především jako intencionalitu.  

S tím Wojtyla souhlasí, ale současně trvá na potřebě rozšíření fenomenologického pojmu 

transcendence o nový rozměr, který rozkrývá zkušenost svobody v činu. "Zde se jedná  

o překročení hranice subjektu ve vztahu k objektu, to, co se děje v tzv. intencionálních 

aktech... Překročení hranice subjektem ve vztahu k objektu, , neboli intencionalita, může být 

nazváno transcendencí horizontální. Sebeurčení je transcendencí na základě svobody, na 

základě skutečnosti svobody v činu. Tuto transcendenci nazýváme transcendencí vertikální... 

Jde o transcendenci, ve které subjekt sám sebe potvrzuje tím, že sám sebe překračuje."706 

 Svoboda se projevuje nejvýrazněji v činu, v osobním chtěném činu, ve kterém se 

spouští všechny mechanismy dynamiky osoby, jako je vůle, vědomí, sebevědomí, poznání  
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a vztah k objektivní skutečnosti, který motivuje chtění člověka. "Aktivita je založena na 

sebeurčení, protože aktivně rozhodujeme sami o sobě... Tímto způsobem se stává objektivizace 

základním významem svobody. Objektivizace tedy podmiňuje závislost na sobě samém."707 

Svobodná vůle se ve zkušenosti ukazuje jako schopnost sebeurčení osoby. Bez svobody by 

takové sebeurčení nebylo myslitelným. 

 Sebeurčení je základní funkcí vůle. Vůle i sebeurčení se projevují nejen jako vlastnost 

osoby, ale také jako její schopnost. Osoba je subjektem i objektem sebeurčení i vůle, v tomto 

smyslu jsou závislé na osobě. Nezávislost svobody, sebeurčení je možná díky její závislosti na 

osobě. "Vůle aktualizuje strukturu sebevlastnění a sebeovládání, ale je také tím, čím si člověk 

slouží, co v jistém smyslu slova používá k dosažení cílů. V tomto smyslu vůle nerozhoduje tolik 

o osobě, jakože na ní spíše závisí, je jí podřízena... Svoboda vůle tedy není nezávislostí vůle... 

Nezávislost se utváří na základě závislosti na sobě, indeterminismus je na základě 

autodeterminismu."708 

 Tímto způsobem Wojtyla vyvazuje lidskou svobodu ze závislosti na pudu, tedy ze 

závislosti na těle. V komplexním dynamismu osoby existuje napětí mezi tělem a vůlí. Toto 

napětí, které umožňuje vůli svobodně rozhodovat, je také vlastností osoby.709  

Důležité je pochopit, na jakém základě vůle volí. Wojtyla se domnívá, že 

intencionalita chtění není tím rozhodujícím prvkem, který nám pomůže do hloubky 

prozkoumat dynamismus a potencialitu vůle. "Rozhodnutí je konstitutivním momentem 

zkušenosti "já chci"."710 A dále upřesňuje: "V tomto momentu se osoba dokonale projevuje ve 

své aktivitě i transcendenci, co víc, manifestuje se jako osoba... "711 Člověk-osoba je vybaven 

"dispozicí směřování k dobru, která je v základu každého rozhodnutí vůle."712 Člověk se 

vyvazuje ze závislosti na tom, co se v něm děje, na těle, na pudu, na základě dispozice volit 

nějaké dobro, které je vlastní vůli. Rozhodnutím člověk překračuje sebe směrem k dobru. 

Hlavní motivací volby je nějaké dobro, čím je větší, tím je pro vůli atraktivnější. Na 

tomto základě se člověk stává více člověkem. Motivace je chápána jako vliv na motivy vůle, 

což přesně odpovídá intencionalitě.713 "Chtění je směřování, tendence, jako takové v sobě má 
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jistou formu závislosti na předmětech, což ale v žádném případě neneguje nezávislost, kterou 

nalézáme v každém úkonu "chci"... Člověk je v jistém smyslu determinován, nemůže chtít 

nějaký předmět bez toho, aby o něm neměl představu. Pokaždé, když něco volí, vybírá to, co 

mu bylo prezentováno a jakou o tom nabyl představu."714 

Na základě zkušenosti Wojtyla verifikuje skutečnost, že svoboda nemá účel sama  

v sobě, ale že svojí podstatou je svobodou k, je spojena s nějakým dobrem nebo hodnotou. 

"Když rozhoduji, také volím... Neexistuje svoboda od předmětů, hodnot, ale naopak svoboda  

k nim, lépe řečeno, svoboda pro ně."715 Roman Forycki tvrdí, že svoboda, kterou prezentuje 

Wojtyla, není svobodou od, ale je svobodou k, která se uskutečňuje na základě vyjítí za 

nějakým předmětem.716 

Člověk je nadán svobodou, ta je určována dimenzí vztahu k nějakému dobru. 

Nezávislost osoby je vymezena nejen závislostí na vlastním "já", je autodeterminací, ale je 

také vymezena vztahem k nějakému dobru. "Úkon vůle je odpovědí osoby na hodnoty."717 

Tím se "já" otevírá, transcenduje. Současně se do procesu rozhodnutí vedle vůle zapojuje také 

intelekt, který si osvojuje hodnotu a bere ji za svou a tím zachovává autonomii a nezávislost 

subjektu. "V úsudku člověk prožívá sám sebe jako autora myšlení."718 

Transcendence osoby v činu staví na momentu vůle, na rozhodnutí, které je v přímém 

vztahu k pravdě, kterou pro sebe rozhodnutím volí a kterou se chce konstituovat. "Dynamika 

vůle je specificky vztažena k pravdě a závisí na ní."719 Svoboda osoby se ukazuje být závislá 

na pravdě, což jí umožňuje nezávislost na předmětech. "Závislost vůle na pravdě ji činí 

nezávislou na předmětech."720 

Osoba se ve svém vlastním jednání transccenduje v té míře, v jaké je svobodná. 

Svoboda je především závislostí na sobě. V širším slova smyslu je svoboda intencionální 

nezávislostí. Nasměrování k rozličným předmětům vůle není determinováno ani těmito 

předměty ani tím, jak se prezentují. Tato intencionální nezávislost je vysvětlitelná jen ve 
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vztahu k pravdě a v závislosti na ní. Tato závislost umožňuje vůli nebýt závislou na 

předmětech a na tom, jak se prezentují. Současně staví na první místo osobu ve vztahu  

k jejímu vlastnímu dynamismu, tento primát jsme nazvali transcendencí v činu (vertikální 

transcendencí). Osoba je nezávislá na předmětech vlastní činnosti na základě momentu 

pravdy, který je obsažen v každém rozhodnutí a volbě. "Transcendence jako překročení sebe 

samého se uskutečňuje ani ne tolik směrem k pravdě, jako spíše v pravdě."721  

Pokud jde o transcendenci, která je vlastní osobě, Wojtyla má na mysli transcendenci 

vertikální, kterou rozlišuje od pouhé intencionality, kterou nazývá transcendencí horizontální. 

Závislost osoby na pravdě činí osobu osobou v pravém slova smyslu. Ze všech stvořených 

bytí je vlastní pouze člověku. To, co člověka činí tolik odlišným od věcí, jej současně 

vyznačuje, působí, že je člověk uprostřed věcí vydělen a projevuje se jako někdo, kdo je 

nekonečně překračuje, kdo je od nich oddělen: Je jiný a je nad nimi, skoro jako by byl sám, 

osamělý. Právě díky této osamělosti je však sám sebou. "Je známo, že termín transcendence 

má rozdílné významy.  Např. význam, který je vlastní metafyzice, filosofii bytí, je vyjádřen  

v tzv. transcendentáliích, které v sobě obsahují ty nejobecnější definice skutečnosti jako bytí, 

pravda, dobro a krása. Žádná z těchto definic nemůže být uzavřena do formulace, která by 

vyjadřovala specifičnost nějaké věci. Každá z nich svým obsahem překračuje každý druh  

a způsob, jakým rozumíme a definujeme předměty nám známé skutečnosti. Jiný význam pojmu 

transcendence je spojen především s teorií vědomí a ještě více s tzv. filosofií vědomí. V tomto 

smyslu znamená transcendence překročení subjektu, které je typickou vlastností poznávacího 

procesu, naznačuje vyjití vně poznávajícího subjektu ve směru k objektu. Ve III. kapitole jsme 

takovou transcendenci nazvali transcendencí horizontální, kterou jsme odlišili od 

transcendence vertikální, která charakterizuje dynamiku osoby a činu."722 

Vůle je v přímém vztahu k pravdě, tento vztah je jí vlastní, je její součástí  

a disponibilitou. Člověk je radikální otevřeností. Chce poznání pravdy a současně chce jejím 

přijetím sám sebe utvrdit sebe. Pakliže je součástí vědomého, chtěného a svobodného činu 

také poznání, pak je třeba konstatovat, že "vztah k pravdě utváří nejzákladnější vlastnost 

poznání."723 Wojtyla, na základě analýzy zkušenosti, rozšiřuje pojem intencionality  

o podstatný vztah subjektu k pravdě. "Např. pakliže zakoušíme nutritivní hodnotu pokrmu, 

pak také poznáváme dobro, které tento předmět – jídlo představuje."724 
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Pravda je důvodem existence lidského poznání a současně i základem transcendence 

osoby v činu. Pravda vstupuje do vědomí a stává se součástí osoby na základě úsudku, který 

je osobě vlastní. "Jde o úsudek o hodnotě, úsudek, který konstatuje existenci nějaké hodnoty, 

neboť předmětem úsudku je nějaká hodnota."725 

V činu se člověk setkává s pravdou, jí je transcendován. Tento proces je vlastní 

člověku jako osobě. Díky vztahu k pravdě můžeme hovořit o člověku jako o svobodném 

jedinci. 

 

 

6.3.3. Seberealizace osoby 

 

V činu člověk sám sebe volí a sám o sobě rozhoduje. Tato volba a její přijetí  

se uskutečňuje v tzv. antropo-praxi. V rámci činu se uskutečňuje sebedeterminace  

a autonomie osoby. Je třeba konstatovat, že v činu člověk sám sebe uskutečňuje.726 

Uskutečňovat znamená završovat nebo také naplňovat, dovádět k plnosti. Tato realizace 

osoby v činu se děje na základě vztahu svobody k pravdě, která člověka přesahuje. Zkušenost 

před nás staví nerozlučitelný svazek mezi respektem k pravdě a respektem k sobě samému,  

ke své identitě a svobodě. Antropo-praxe se děje na základě svobodné volby pravdy.727 

"Pakliže hovoříme o realizování, uskutečňování, nebo nerealizování člověka, povšimneme si, 

že ono uskutečnění má v sobě něco absolutního... Žádný pozemský čin není schopen realizovat 

takovouto(absolutní) dimenzi. Současně ale každý čin do jisté míry odhaluje struktury 

uskutečnění člověka, stejně tak jako struktury osobního sebeurčení."728 

Právě vztah k pravdě působí skutečnost, že každý čin je hodnocen jako morální čin  

a co víc, jako takový určuje a má vliv i na hodnotu osoby. "Osobní morálka předpokládá 

uskutečnění sebe prostřednictvím činu."729 Wojtyla propojuje hodnotovou strukturu činu  
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727 Srov. STYCZEŃ, Tadeusz, Essere se stessi é transcendere se stessi. Sull´antropologia di Karol Wojtyla, in: 

WOJTYLA, Persona... , s. 718. 
728 Tamtéž, s. 361. 
729 Tamtéž, s. 363. 
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a osoby s její ontologickou strukturou. Hodnoty jsou odvozeny od ontologického řádu bytí.  

"V axiologické realitě je obsažena realita ontologická, uskutečnění sebe samého 

prostřednictvím činu."730 

Morální rovina se odhaluje jako součást vědomí, na jejím základě se osoba rozhoduje 

k nějakému činu. Činem se osoba uskutečňuje jako dobrá, nebo špatná. Tak je tedy chápáno 

"morální vědomí jako norma činů a podmínka uskutečnění se osoby."731 Základem takového 

tvrzení je závislost vědomí na pravdě, která se odhaluje ve zkušenosti člověka.732 

Závislost na pravdě člověka nezbavuje jeho svobody. Výše jsme již poznamenali, že 

svoboda je chápána jako nezávislost na předmětech vůle, a že jako taková předpokládá 

svobodu jako závislost na sobě samém. Intelekt osoby směřuje k pravdě a hodnotám, které 

ovlivňují chtění vůle a rozhodnutí. Tak se vyjevuje "fundamentální hodnota osoby jako 

subjektu vůle a původce činu."733 

Poznaná pravda o hodnotě osoby odhaluje skutečnost, že v činu jde o to, aby byl 

jedinec dobrý a nebyl špatný. Sebepoznání (poznání o hodnotě osoby a jejího dobra) je 

neodmyslitelnou podmínkou sebe-rození a seberealizace člověka, to může být jen dílem 

svobodné volby pravdy, která je odhalena v sebepoznání. Pravda stanovuje podmínky, za 

jakých se uskutečnění dobra, v tomto případě osoby, musí dít.734 Pravda v sobě obsahuje 

normativní rovinu. "Pravda je niterně spojena s povinností."735 Wojtyla ukazuje, že 

seberealizace osoby je vnitřní povinností každého jedince. Transcendentní moment bytí 

člověka vstupuje do každodenní skutečnosti každého jedince. "Povinnost je výrazem povolání 

člověka k seberealizaci."736 

Povinnost, která je výrazem normativity pravdy, se rodí ve specifické složce 

morálního vědomí, které je součástí vědomí člověka, tou složkou je receptivní funkce 

svědomí. Ve svědomí se setkává svoboda a pravda a obě pak spolupůsobí v činu. "Povinnost 

                                                 
730 Tamtéž, s. 367. 
731 Tamtéž, s. 375. 
732 Srov. Tamtéž, s. 377. 
733 Tamtéž, s. 385. 
734 Wojtyla na základě zkušenosti předpokládá, že existuje hierarchie dober, ta také určuje posléze míru 

závaznosti a povinnosti ve vztahu k jejich uskutečnění. Tím verifikuje tomistické hierarchizování dober, které 

ale vychází ze spekulace. Srov. WOJTYLA, Karol, Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991, s. 239. 
735 WOJTYLA, Persona... , s. 393. 
736 Tamtéž, s. 389. 
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je normativní moc pravdy v člověku, je vnitřně spojena se svědomím, ukazuje na to, že osoba 

je v činu svobodná. Pravda neničí svobodu, ale osvobozuje ji."737 

Wojtylova analýza role pravdy a svobody v seberealizaci osoby autora přivádí 

k závěru, že transcendence osoby v činu je dána podstatným spojením svobody jedince  

s objektivní pravdou, která má navíc normativní povahu.738 "Všechno to poukazuje na 

skutečnost, že transcendence osoby se uskutečňuje v pravdě prostřednictvím svobody. Tato 

pravda je nejkrajnější formou transcendence osoby."739 Ve studii Osoba: Podmiot 

i wspólnota, ve které Wojtyla doplňuje otázky, kterými se zabývá v knize Osoba a čin, dále 

upřesňuje: "Bez transcendence, bez překonání a bez růstu ve směru pravdy a dobra, které je 

chtěné a zvolené ve světle pravdy, osoba, subjekt v jistém slova smyslu nemůže být sám 

sebou."740 

Kontakt normativní roviny pravdy a svobody ve svědomí otevírá další kapitolu 

seberealizace osoby, a tou je otázka její odpovědnosti ve vztahu k hodnotě osoby. Existuje tu 

tedy nerozlučné pouto mezi respektem k pravdě a respektem k sobě samému.741 

Transcendence osoby v činu není jen sebe-závislostí, závislostí na vlastním "já", ale 

především závislostí na pravdě. 

 

 

6.3.4. Odpovědnost osoby za sebe 

 

Osoba se v činu konkrétně dotýká normativity pravdy, ta se projevuje v povinnosti, 

kterou člověk ve vztahu k ní pociťuje. "Osoba se neuskutečňuje tím, že si podřizuje pravdu, 

ale tím, že se pravdě podřizuje. Závislost osoby na pravdě vyznačuje hranice autonomie, která 

je osobě vlastní."742 Celá struktura dynamiky osoby a činu je prostoupena pociťováním 

povinnosti, která v procesu seberealizace formuje skutečnost odpovědnosti ve vztahu  

                                                 
737 Tamtéž, s. 395. 
738 "Závislost osoby na pravdě konstituuje její transcendenci, transcendence svobody přechází do transcendence 

morálky." WOJTYLA, Persona... , s. 371. 
739 Tamtéž, s. 397. 
740 WOJTYLA, Osoba:... , s. 19. 
741 Srov. STYCZEŃ, Tadeusz, Rozum i wiara wobec pytania: Kim jestem?, Lublin 2001, s. 48. 
742 WOJTYLA, Persona... , s. 371. 
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k poznané hodnotě. "Skutečnost, že spojujeme odpovědnost s aktivitou, když tvrdíme, že člověk 

je odpovědný za x, neboť je původcem onoho x, naznačuje velkou komplexivitu... elementů, 

které se nacházejí v jednoduché propozici "člověk jedná"... I když bezprostředně spojujeme 

odpovědnost osoby s její aktivitou, přece jen odpovědnost nespočívá v aktivitě, jako spíše  

v povinnosti. Člověk je odpovědný za x, když musel uskutečnit nebo neuskutečnit x."743 

Odpovědnost je odpovědí na hodnoty. Pravda o hodnotě se před osobu staví jako 

výzva, na kterou osoba odpovídá odpovědností ve vztahu ke svým činům. "Člověk je 

odpovědný za své činy a vnitřně prožívá odpovědnost, neboť má schopnost svou vůlí 

odpovídat na hodnoty."744 

Osoba v činu pociťuje odpovědnost za své vlastní uskutečnění jako osoba, je 

odpovědná za svou seberealizaci a sebeurčení. Základní hodnotou, za kterou člověk pociťuje 

odpovědnost, je jeho vlastní "já". Vědomí odpovědnosti vstupuje i do rozhodnutí vůle, která 

chce, nebo nechce nějaký čin. "Vůli není vlastní jen intencionalita , neboli vztah k předmětům, 

které jsou mimo vlastní "já", ale především vztah k vlastnímu "já", jeho objektivizaci  

v činu."745 

Odpovědnost v sobě obsahuje dvojí dimenzi, první odpovídá odpovědnosti pro 

nějakou hodnotu, druhý rozměr odpovědnosti koresponduje s odpovědností před někým. 

Přičemž odpovědnost před někým předpokládá odpovědnost pro nějakou hodnotu.746  

V odpovědnosti se manifestuje zákonodárná autorita, která dovoluje uvažovat  

o eschatologické rovině odpovědnosti. "Jedná se o odpovědnost v eschatologickém smyslu, 

ale také ve smyslu časném. A v tomto smyslu má lidské morální vědomí... specifickou autoritu, 

která dovoluje uvažovat a hovořit o svědomí jako o hlasu Božím."747 

Sebeuskutečnění, seberealizaci chápe Wojtyla jako synonymum štěstí.748 Svoboda  

a pravda, které jsou základem sebeuskutečnění osoby jsou tedy současně i základem štěstí 

osoby. Wojtyla připouští možnost porozumění křesťanskému konceptu věčného štěstí na 

základě odpovědnosti, která je vlastní každé osobě a která tak vytváří zvláštní participativní 

charakter společenství osob. "V rovině lidské participace jde také o to, pochopit štěstí  

v náboženském smyslu, tedy jako štěstí, které pramení ze společenství s Bohem a z jednoty  

                                                 
743 Tamtéž, s. 403. 
744 Tamtéž, s. 405. 
745 Tamtéž, s. 407. 
746 Srov. Tamtéž, s. 409. 
747 Tamtéž. 
748 Srov. Tamtéž, s. 413. 
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s ním. Hluboké porozumění osobě má zásadní hodnotu pro porozumění a interpretaci zjevené 

křesťanské pravdy o věčném štěstí, které spočívá ve sjednocení s Bohem."749 

Jestliže štěstí znamená plnost sebeuskutečnění, naplnění a realizaci celé potenciality 

osoby, pak je toto štěstí totožné s osobou a nelze je za nic zaměňovat. Od skutečného štěstí 

osoby je třeba na prvním místě odlišit potěšení. Stavět rovnítko mezi štěstí a potěšení by 

znamenalo výraznou redukci obsahu štěstí jako plnosti osoby. Zatímco štěstí je důsledkem 

struktury "člověk jedná-agere", potěšení odpovídá struktuře "něco se v člověku děje-patí". 

"Mezi štěstím a potěšením můžeme načrtnout jistou demarkační linii. Jde o rozlišení 

skutečnosti "člověk jedná" a "něco se v člověku děje"... To, co zůstává v přímé souvislosti se 

seberealizací, nazýváme štěstím, nikdy ne potěšením."750 

Štěstí je vlastní jen osobě, naproti tomu potěšení zažívají všichni tvorové, kteří jsou 

vybaveni nějakým pudem nebo instinktem nebo kteří mají smyslové receptory. Potěšení 

nezasahuje hlubinnou strukturu bytí osoby, štěstí této struktuře odpovídá na míru a naprosto 

se s ní ztotožňuje. Z toho je patrné, že každý z obou pojmů charakterizuje naprosto odlišnou 

rovinu bytí člověka a záměna by mohla mít fatální důsledky. "K míšení obou pojmů dochází, 

když chápeme štěstí jako aspekt potěšení a potěšení jako homogenní prvek štěstí... potěšení je 

něčím , co je na povrchu, štěstí je něco, co je v hloubi člověka."751 

 

 

6.3.5. Duchovost osoby 

 

Potřeba sebeuskutečnění a seberealizace, která se manifestuje v činu a také závislost 

osoby na pravdě, která svou normativitou zavazuje osobu k sebeuskuteční, poukazuje na 

transcendentní rozměr osoby. Osoba díky svému svědomí recipuje normativní hodnotu pravdy 

a pociťuje ji jako vnitřní povinnost, která jí udává směr k seberealizaci. Trvalý stav této 

vnitřní dynamiky se projevuje v odpovědnosti za hodnotu osoby a současně  

i v odpovědnosti před někým. Všechny tyto skutečnosti vnitřní dynamiky osoby nám odhaluje 

analýza činu. "Osoba a čin utvářejí vnitřně kompaktní dynamickou skutečnost, v jejímž rámci 

se osoba projevuje a objasňuje prostřednictvím činu a čin prostřednictvím osoby."752 

                                                 
749 Tamtéž, s. 417. 
750 Tamtéž, s. 419. 
751 Tamtéž, s. 421. 
752 Tamtéž, s. 425. 
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Osoba se v činu jeví jako sama sebe neustále transcendující, rozhodujícím faktorem 

osoby se jeví její niternost, lépe řečeno její dynamický vztah k objektivní pravdě, který 

Wojtyla nazývá duchovností. "Transcendence osoby v činu jako známka duchovnosti 

člověka."753 Toto téma Wojtyla načrtává již v Lásce a odpovědnosti a nyní se k němu vrací  

a rozvíjí je.754 

Čin osoby nikdy nemůže být jen čistě materiální skutečností, nemůže být nikdy 

chápán jako výsledek nějakého přírodního, biologického determinismu. Naopak, člověk  

v činu vykazuje svou duchovní svrchovanost. "Každému duchovnímu projevu člověka, který 

na sebe bere jasnou formu, formu transcendence osoby v činu, musí odpovídat skutečnost 

imanence ducha, skutečnost duchovního prvku. Člověk vzhledem k tomu že není duch, svoji 

duchovnost může projevovat jen tím, anebo oním způsobem."755 

Vnitřní závislost na pravdě a celá dynamika této závislosti, která je současně 

autonomií osoby a osvobozuje osobu od závislosti na předmětech, odhaluje v činu duchovní 

podstatu osoby. Osoba je duchovní formou bytí člověka. Člověk je osoba. "Zde se nám 

duchovnost člověka zjevuje ve formě transcendence osoby v činu... Nemůžeme opominout, že 

základní formou duchovního bytí je forma osoby. Tak, jako nemůžeme oddělit osobu od 

duchovnosti, tak nemůžeme oddělit duchovnost od osoby."756 "Člověk by nemohl projevovat 

duchovnost, kdyby nějakým způsobem nebyl duchem."757 Ve Wojtylově koncepci Osoby je 

duše něčím, co se prožívá.758 

Právě na základě duchovnosti osoby není možné s člověkem jednat jako by byl 

nějakou věcí. Duchovnost osoby v sobě soustřeďuje celou komplexitu osoby a působí její 

vnitřní jednotu. Osoba integruje a ovládá člověka. "Člověk je současně tím, kdo vlastní sám 

sebe i tím, kdo je sebou vlastněn na základě sebeurčení. Jedinečnosti a vůdčímu postavení 

odpovídá i jistá podřízenost. Jedna i druhá vytvářejí jednotu osoby."759 K tomuto závěru 

Wojtylu vede zkušenost činu. Je to zkušenost, na jejímž základě Wojtyla rozeznává duchovní 

                                                 
753 Tamtéž, s. 429. 
754 "Vnitřní život, to je život duchovní. Je koncentrovaný kolem pravdy a dobra." WOJTYLA, Milość... , s. 10. 
755 WOJTYLA, Persona... , s. 431. 
756 Tamtéž, s. 433. 
757 Tamtéž, s. 431. 
758 Srov. WOJCIECHOWSKI, Tadeusz, Jedność duchowo-cielesna czlowieka w ksiaźke "Osoba i czyn", in: 

Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974, s. 194. 
759 Tamtéž, s. 435. 
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prvek člověka. Ten byl doposud analyzován jen na základě metafyzické spekulace filosofie 

bytí. Wojtyla se k němu dobírá na základě filosofie vědomí. 

Člověk v činu sám sebe uskutečňuje,  realizuje sám sebe a tím dosahuje a naplňuje 

svou vlastní potencialitu. Jeho potencialita má duchovní povahu a transcendentní rozměr, 

kterému říkáme osoba. "Duchovní prvek je základem dynamismu osoby. Tento dynamismus se 

vyjadřuje v aktivitě a odpovědnosti, v sebedeterminaci a v morálním vědomí, ve svobodě a ve 

vztahu k pravdě. Tedy duchovní prvek je prvkem dynamickým. Dynamismu odpovídá 

potencialita. Existuje tedy duchovní potencialita osoby... Této schopnosti-vlastnosti v rovině 

poznání odpovídá dynamický vztah k pravdě, zatímco v rovině sebedeterminace jí odpovídá 

svoboda a dynamická závislost svobody na pravdě. První nazvěme pojmem intelekt a druhou 

pojmem vůle. Tedy intelekt a vůle jsou schopnosti, které mají duchovní povahu. Těmito 

schopnostmi je vybaven základní dynamismus činu. Ony určují dynamickou jednotu osoby  

a činu."760 

Osoba integruje materiální, biologické, tělesné bytí člověka s jeho bytím duchovním, 

které se zakládá na vnitřní dynamice sebeuskutečnění v závislosti na pravdě. "Duchovnost je 

principem jednoty osoby člověka, který je "tělem"."761 Člověk je duchovní subjekt, jako 

takový je integrální jednotou-osobou. 

 

 

6.4. Integrace a participace osoby v činu 

 

6.4.1. Osoba a integrace 

 

Sebedeterminace, sebeopanování a sebeovládání osoby v činu se může uskutečnit jen 

díky skutečnosti, že osoba je jak subjektem, tak také objektem činu. To nutně předpokládá 

aktivní a pasivní rovinu bytí osoby. "Člověk sobě nemůže vládnout bez toho, aby sám sebe 

takové vládě podřídil. Není možné aktivně vlastnit sám sebe, jestliže tomu v dynamice lidské 

                                                 
760 Tamtéž, s. 437. 
761 Tamtéž, s. 439. 
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struktury současně neodpovídá nějaký pasivní prvek."762 Bez další analýzy sebedeterminace 

by se však mohlo zdát, že osoba v sobě nese protikladný dualismus pasivity a aktivity. 

Sjednocení nebo součet těchto dvou poloh osoby by byl pro uchopení jednoty osoby 

poněkud nedostačujícím. Aby osoba mohla být chápána skutečně jako jednota bytí, Wojtyla 

zkoumá, nakolik se tato jednota projevuje v činu a co o ní čin vypovídá. 

Wojtyla postuluje pojem integrace, tento pojem pro něj neznamená jen součet funkcí, 

ale postihuje mnohem hlubší rovinu, která mu umožňuje porozumět vnitřní jednotě osoby. 

"Termín integrace pochází z latinského integer, což znamená totální, integrální, neporušený. 

Integrace tedy naznačuje totalitu nebo integritu nějaké věci. Integrovat znamená sjednotit 

části v celek, naznačuje to proces a současně i výsledek. Ve filosofii termín integrace 

neznamená jen sjednocení toho, co předtím bylo rozděleno, ale také uskutečnění a projevení 

se všeho v jednotě na základě jisté komplexity."763 

Wojtylu zajímá, zdali je osoba jen součástí bytí člověka, anebo vyjadřuje jeho bytí 

celé. V činu se člověk projevuje celý, vstupuje do něj vší svojí potencialitou. V činu osoba 

odhaluje svou transcendenci. Ale "skutečnost, že ve svém jednání jsem celý, nelze vysvětlit jen 

transcendencí, ale také integrací osoby v činu."764 

Výše jsme již ukázali, že v činu člověk uskutečňuje sám sebe, v činu se projevuje jeho 

sebedeterminace. Sebedeterminace předpokládá jistou integraci osoby, předpokládá osobu 

jako celek. Tato sebeterminace působí, že "člověk vlastní a ovládá sám sebe. Dezintegrace 

znamená více či méně hlubokou neschopnost vlastnit a ovládat sebe skrze 

sebedeterminaci."765 Dezintegrace znemožňuje sebeuskutečnění člověka. Tato její negativní 

vlastnost však odhaluje potřebu scelení jednotlivých rovin existence člověka. "Dezintegrace 

pomáhá pochopit základní význam integrace osoby v činu."766 

Aby člověk mohl konat, musí jeho bytí obsahovat vnitřní integritu. Vnitřně rozpolcená 

bytost není schopna skutečného činu osoby. Wojtyla tím poukazuje na skutečnost, že 

jednotlivé dynamismy osoby, ať již jsou to dynamismy tělesné nebo duševní, v činu nestojí 

proti sobě, ale působí v jednotě. "Integrace je klíčem k pochopení psychosomatické jednoty 

člověka."767 
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 V činu se sjednocení jednotlivých dynamismů neděje jen pasivně, pouhým součtem, 

ale na základě struktury sebeuskutečnění osoby v činu je zde i aktivní prvek. Motorem 

sjednocení je osoba. "V tomto slova smyslu integrace znamená uvedení k vyšší jednotě než jen 

k té, kterou jsme nazvali psychosomatickou."768 

 Wojtyla tuto skutečnost demonstruje na jednotlivých projevech pudovosti člověka. 

V jejich základu nalézá personalistickou rovinu jejich vlastního dynamismu. Nejpatrněji je to 

hmatatelné u pudu sebezáchovy. Ten ji snad vyjevuje nejlépe, neboť "má metafyzický význam. 

V něm je zahrnuta základní hodnota."769 V kontextu pudu sebezáchovy je třeba rozumět  

i sexuálnímu pudu, ten jasně odhaluje, "že jej není možné redukovat pouze na jeho somatický 

prvek."770 

 Na propojenost somatického dynamismu a dynamismu psychického poukazuje 

skutečnost emotivity. "Etymologie slova emoce, emotivita pochází z lat. slova emotio: e(ex) –

z, od, movere-hýbat se, pohybovat se. Tedy, jak poukazuje předpona e, jde o vnitřní pohyb."771 

Emoce je pohybem od něčeho, vzniká na základě podnětu, souvisí s reaktivitou. Taková 

reakce může mít původ v tělesném dynamismu. Emotivita propojuje tělesnost a psychiku.  

I ona vstupuje do činu jako integrující prvek.  

Všechny tyto prvky a dynamismy ale nakonec integruje transcendentní hodnota činu, 

který v sobě obsahuje moment odpovědnosti jako odpovědi na hodnotu. Vědomá odpověď na 

hodnoty je zahrnuta v činu prostřednictvím integrace emotivity člověka.772 "Integrace 

završuje transcendenci, která se uskutečňuje skrze sebedeterminaci a aktivitu."773 

Bez integrace všech prvků osoby by skutečně lidský čin nemohl existovat, na 

transcendentní hodnotu pravdy odpovídá celý člověk jako osoba, nejen jeho duchovní 

dimenze.774 Výše jsme také ukázali, že duchovní dimenze není partikulární sférou osoby, ale 

je totožná s osobou jako takovou. "Všechno to, co určuje duchovní transcendenci osoby, vztah 

                                                 
768 Tamtéž, s. 467. 
769 Tamtéž, s. 513. 
770 Tamtéž, s. 515. 
771 Tamtéž, s. 529. 
772 Srov. Tamtéž, s. 533. 
773 Tamtéž, s. 531. 
774 Integrace je pro člověka úkolem, neboť "nejsme jako Bůh Actus Purus, nejsme ani actio pura, výlučně jen 

činem." SCHMITZ, Kenneth L., W sercu ludzkiego dramatu. Antropologia filozoficzna Karola Wojtyly, Krakow 

1997, s. 91. 
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k pravdě, dobru a krásnu je předmětem sebedeterminace, která současně odhaluje potřebu 

hluboké emotivní odpovědi člověka."775 

Emotivita sama o sobě nemůže uskutečnit čin, neboť její povaha nemá aktivní 

charakter, ale je projevem pasivní dimenze receptivního bytí člověka. Tato její jednostrannost 

odhaluje potřebu, aby byla začleněna do vyššího celku, který bude schopen uskutečnit plně 

lidský čin. "Senzibilita ukazuje na něco, co se v člověku jednoduše děje, ukazuje na člověka 

jako na subjekt, který je nadán subjektivní potencialitou, senzibilita není výrazem jeho 

transcendence... Pocitem rozumíme smyslové vjemy a smyslový odraz předmětů. Pocit má 

především receptivní, pasivní charakter. Z tohoto důvodu vyžaduje integraci."776 

Wojtyla pocity neodsouvá stranou pro snadné podlehnutí subjektivismu, ale promýšlí 

je na základě jejich integrálního včlenění do celku osoby. "Pronikat k pravdě pocitů je 

potřebou osobní zkušenosti hodnot."777 Senzitivita je schopností cítit, spontánně vnímat 

hodnoty. 

 Pakliže Wojtyla uznává jako integrující princip osobu, která je totožná s duchovní 

rovinou bytí člověka, pak se transcendence, která je vlastní osobě a činu na základě 

bytostného vztahu osoby k pravdě, uskutečňuje na základě integrujícího faktoru jednotlivých 

dynamismů člověka, kterým je faktor duchovní. "Duše je principem transcendence 

a integrace osoby."778 

 

 

 6.4.2. Osoba a intersubjektivita 

 

 Doposud jsme hovořili o činu ve vztahu k jediné osobě a jejímu sebeuskutečnění, 

i nadále se budeme držet analýzy činu v tomto duchu, který nám rozkrývá dynamismus osoby 

a odkazuje k její transcendentní hodnotě. Nyní se podíváme na další rovinu struktury "člověk-

osoba jedná", a tou je "koná spolu s ostatními". Tato dimenze nám rozkrývá intersubjektivitu 

osoby.779 Wojtyla ji nazývá účastenstvím, participací.780 Participace charakterizuje každé 

konání spolu s druhými.  

                                                 
775 WOJTYLA, Persona... , s. 535. 
776 Tamtéž, s. 549. 
777 Tamtéž, s. 551. 
778 Tamtéž, s. 607. 
779 Srov. Tamtéž, s. 613. 
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 Tím, že se v činu uskutečňuje osoba, je dána personalistická hodnota činu, čin má 

morální hodnotu ve vztahu k osobě. Nelze ji od něj oddělit. Zatímco ostatní morální hodnoty 

jsou výslednicí vztahu nějakého činu a nějaké normy, personalistická hodnota činu staví na 

základě skutečnosti, že ne norma, ale "operari sequitur esse, osoba a její hodnota předchází 

hodnotu činu a je jeho základem."781 Osoba je nejvyšší hodnotou. 

 "Personalistická hodnota předchází a podmiňuje etickou hodnotu činu."782 

Antropologie předchází etiku. Byť má Wojtylovo myšlení silné etické konotace, jeho 

základem je antropologie.  

 Wojtyla si je vědom, že tradiční filosofie bytí, která člověka pojímá na základě 

Böethiovy definice jako rozumového jedince, si nijak zvlášť nevšímá jeho sociální dimenze. 

Bere ji na vědomí, ale více se jí nezabývá. "Tradiční filosofie člověka, dokonce i pojetí 

člověka, staví spíše na pozici přirozenosti. Člověk je rozumové individuum a jako takové je 

osobou. Současně je pak jeho přirozenost "sociální"... Nikdo nepochybuje o tom, že člověk je 

rozumové individuum, a že má současně sociální přirozenost."783 Autor studie Osoba a čin se 

rozhodl sociální dimenzí zabývat na základě analýzy zkušenosti činu. 

 Jestliže vyjdeme ze základní struktury činu tak, jak ji popisuje Wojtyla, pak  

i specifický druh činu, který není činem individuálním, ale činem, který je vykonáván spolu  

s ostatními, v sobě nese stejné jednotlivé dynamické prvky činu, které propojuje a obohacuje 

o intersubjektivní dimenzi. Potom je tedy nutné připustit, že konání spolu s druhými zasahuje 

do struktury osoby a je její součástí, ba dokonce o osobě vypovídá další důležitou skutečnost.  

Participace odhaluje další zásadní rozměr bytí osoby a její hodnoty. "Jde o to dojít  

k základům, které jsou vepsány do osoby. Participací rozumíme to, co odpovídá transcendenci 

osoby v činu, který se uskutečňuje spolu s druhými v různých sociálních a mezilidských 

vztazích. Je jasné, že jestliže odpovídá transcendenci osoby v činu, pak také odpovídá 

integraci osoby v činu, neboť integrace je v komplementárním vztahu k transcendenci... Díky 

participaci, v níž člověk jedná spolu s druhými, člověk udržuje to, co vyplývá ze společné 

činnosti a současně právě skrze ni uskutečňuje personalistickou hodnotu vlastního činu."784 

 Podobně jako u individuálního činu existuje nebezpečí, které může ohrozit možnost 

skutečně plně lidského činu, tak i pokud jde o čin spolu s ostatními, může být jeho 

                                                                                                                                                         
780 Srov. Tamtéž, s. 617. 
781 Tamtéž, s. 621. 
782 Tamtéž, s. 623. 
783 Tamtéž, s. 629. 
784 Tamtéž, s. 631. 
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personalistická hodnota ohrožena nebo přímo znemožněna. V prvním případě ohrožuje čin 

dezintegrace, v druhém případě je ohrožujícím faktorem individualismus a totalismus.785 

 Sebeuskutečnění osoby může být omezeno, nebo znemožněno buď ze strany osoby 

jako aktivního subjektu činu, anebo ze strany špatného systému společenství, které se na činu 

podílí. Žádný z obou subjektů činu nesmí být potlačen, je třeba je udržet v přiměřené 

rovnováze. "Dotýkáme se zde individualismu a totalismu, který můžeme také nazvat anti-

individualistickým systémem... Tyto systémy mají také svou etickou a axiologickou relevanci: 

Individualismus prezentuje osobní dobro jako dobro primární a základní, kterému se musí 

podřídit společenství i společnost, zatímco totalismus staví na diametrálně opačném principu. 

Individuum a jeho dobro zcela podřizuje společenství a společnosti."786 

 Individualismus osobu izoluje, uzavírá ji v solipsistickém kruhu, ve kterém je hodnota 

chápána jen jako hodnota a dobro jedince bez jakéhokoli vztahu k společnému dobru. 

Totalismus je přesným negativem individualismu. V něm se potlačuje nebo zcela vytrácí 

hodnota a dobro osoby ve jménu kolektivu. "Individuální dobro má v tomto pojetí přímo 

opačný charakter než dobro jiného individua... Konání spolu s druhými je podle 

individualismu nutností... , ale této nutnosti neodpovídá žádná pozitivní kvalita individua. 

Druzí jsou pro něj pouze zdrojem omezení... Společnost má za úkol zajistit dobro individua 

mezi ostatními. Totalismus je individualismem naopak. Je anti-individualismem. V něm 

převládá potřeba se chránit před individuem, ve kterém vidí převážně nepřítele společnosti  

a společného dobra."787 V totalismu se vytrácí nebo zcela absentuje dobro, které vyhovuje 

individuu, tím je individuum zbaveno autonomie a volby, tedy i principu participace. 

 Oba systémy zamezují sebeuskutečnění osoby a potlačují její transcendenci. Omezení 

obou systémů jsou v přímém rozporu s personalistickou hodnotou osoby.788 Participace není 

rozmělněním individua v kolektivu ani součtem individuí. Participace je subjektivní moment 

společného činu, který je tak plně činem společným a současně i plně individuálním.789 

 Každý člen kolektivu, který se díky participaci stává komunitou, je vybaven mocí 

volby vlastního dobra, které je současně i dobrem, které volí druzí. Díky participaci, v její 

atmosféře je člověk schopen a ochoten obětovat "jiná dobra. Taková oběť není v rozporu  

                                                 
785 Srov. Tamtéž, s. 637. 
786 Tamtéž, s. 641. 
787 Tamtéž, s. 643. 
788 Srov. Tamtéž, s. 645-647. 
789 Srov. Tamtéž, s. 655. 
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s přirozeností, neboť v každém člověku odpovídá vlastnosti participace a na jejím základě 

otevírá možnost seberaelizace."790 Wojtyla dokonce hovoří o konstruktivní síle dialogu 

dober.791 

 

 

 6.4.3. Osoba a solidarita 

 

 Participace v sobě nese schopnost oběti jako specifického činu, kterým se člověk 

seberealizuje.792 To nám ukazuje na skutečnost, že autentickým postojem, který odpovídá 

vlastnosti participace v činu spolu s druhými, je postoj solidarity. "Postoj solidarity je 

přirozeným důsledkem skutečnosti, že člověk existuje a jedná spolu s druhými."793 

 Skutečná participace je solidaritou,794 jedinec se tak ukazuje sám sobě jako 

nedostačující, jeho plné sebeuskutečnění se nemůže dít bez druhých. Rozměrem osoby je  

v jistém smyslu i jistá komplementarita, která jej v ničem nezbavuje individuality, ale naopak 

ji doplňuje a obohacuje. "Zvláštní smysl potřeb společnosti, jehož součástí je postoj solidarity, 

působí, že nade vším partikularismem vystupuje jistá komplementarita."795 

 Solidarita, jako autentický postoj participace v činu spolu s druhými, neobstojí sama  

o sobě. I ona by se mohla zvrhnout k falešným postojům solidarity. Kritériem skutečné 

participativní solidarity je tu, tak jako v každém skutečně lidském činu, transcendentní 

rozměr, totiž dynamický vztah solidarity k pravdě.796 "Neautentickým postojem je 

konformismus a postavení se bokem, stranou. Ke každému z nich můžeme dospět na základě 

solidarity, když ji zbavíme základních prvků, které určují participaci a současně její 

personalistickou hodnotu."797 

                                                 
790 Tamtéž, s. 661. 
791 Tamtéž, s. 669. 
792 Každý člověk volí, tím současně volí i nějakou hodnotu a utváří hierarchii hodnot. Každá volba, svým 

způsobem, vyžaduje jistou formu askeze a sebezapření. Srov. WOJTYLA, Elementarz... , s. 76-8. 
793 WOJTYLA, Persona... , s. 665. 
794 Jaroslaw Kupczak se domnívá, že "výchozím bodem Wojtylovy reflexe solidarity je polemika s koncepcí 

individualismu... " KUPCZAK, Jaroslaw, Idea solidarności w myśli Karola Wojtyly, in: Ethos 67-68/2004, s. 83. 
795 WOJTYLA, Persona... , s. 667. 
796 Srov. Tamtéž, s. 671. 
797 Tamtéž, s. 673. 
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 Konformismus staví na vnějškovosti a formalismu přizpůsobení se ostatním pouze 

vnějším způsobem a povrchně. Takovýto postoj je zbaven personalistického základu 

přesvědčení a volby. Člověk nevytváří společenství, spíše se nechává vléct kolektivitou, 

neparticipuje v pravém slova smyslu. Kolektiv, který tak pomáhá formovat, má povahu davu. 

"Konformismus vytváří atmosféru lhostejnosti ve vztahu ke společnému dobru... ", existuje  

v něm "potřeba ukrýt se před společenstvím na základě vnějšího zdání. Konformismus v sobě 

nese spíše uniformitu než jednotu."798 

 Postavení se stranou poukazuje na rezignaci, pokud jde o participaci, je v něm 

obsažena jistá manifestace odporu, která je však zcela zbavena pokusu o úsilí o participaci.  

V postavení se stranou absentuje participativní solidarita.799 

Wojtyla ještě ukazuje jinou situaci narušení solidarity, která by umožnila participaci 

osoby na činu spolu s druhými, a tou je koexistence obou falešných postojů. "V mnohých se 

oba postoje vzájemně prolínají, že můžeme hovořit o tzv. konformním postavení se stranou.  

V jednom i v druhém případě člověk rezignuje na seberealizaci v konání spolu s druhými."800 

Jedinec je přesvědčený, že mu společenství bere jeho samého, a tak se snaží sebe vzít 

společenství. Člověk tak ztrácí dynamiku participace, která jej spoluvymezuje jako osobu. 

Bez autentické participace člověk není schopen skutečně plně lidského konání spolu  

s druhými, které jedinci umožňuje autentickou realizaci sebe spolu s druhými. 

Naproti tomu autentická participace, jejímž projevem je skutečná solidarita, vytváří 

společenství, ve kterém se druhý nejeví jako cizí individuum, ale jako skutečný bližní.801 

Koncept participace, který odhaluje sociální povahu společenství a který ukazuje na pojetí 

druhého jako bližního, ukazuje, že "člověk-osoba je existencí a konáním spolu s druhými 

nejen schopen participovat na společenství, ale také participovat na lidství druhých... , a to 

naznačuje koncept bližního... Participace na lidství každého člověka je jádrem 

participace."802 

Autor studie Osoba a čin je dokonce přesvědčen, že osoba a čin spolu s druhými  

v sobě rozkrývá antropologickou rovinu přikázání lásky. Člověk-osoba participuje na lidství 

každého jedince, každý je mu v jistém smyslu bližním. Tím, že v sobě objevuji pravdu o sobě, 

současně objevuji pravdu o každém jiném člověku, odhaluji v sobě každého druhého 

                                                 
798 Tamtéž, s. 675. 
799 Srov. Tamtéž, s. 677. 
800 Tamtéž. 
801 Srov. Tamtéž, s. 679. 
802 Tamtéž, s. 683. 
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člověka.803 Autentický postoj participace je současně láskou k bližnímu. "Přikázání lásky 

odhaluje kořeny odcizení, které spočívají v neznalosti nebo neuznání vnitřního smyslu 

participace, který je naznačen termínem bližní a interrelací všech v lidství, které je základem 

společnosti."804 

                                                 
803 Srov. WOJTYLA, Osoba:... , s. 18. 
804 WOJTYLA, Persona... , s. 689-691. 
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7. Osoba a společenství 

 

V následujícím oddílu se budeme věnovat diskusi nad dílem Osoba a čin, která se 

nedlouho po vydání studie rozvinula v Lublinu na KULu. V rámci této diskuse se ukazuje, že 

se Wojtylovi přece jen daří rozvinout vlastní filosofický svět, novou zásadní teorii osoby, 

kterou je třeba brát v potaz a dále rozvíjet a zkoumat. Jednotlivé příspěvky je možné rozčlenit 

do třech oddílů. Ten první se zabývá především teoretickou, filosofickou stránkou Wojtylovy 

studie, druhý se zaměřuje na rovinu psychologickou a třetí se soustředí, a to překvapivým 

způsobem, na rovinu praktickou, o kterou konec konců Wojtylovi nejvíce jde. 

Na této diskusi je však také patrné, že zvlášť pojem participace doslova volá po 

důkladnějším rozpracování. Tím se zabýváme v druhé části oddílu, jehož předmětem je 

Wojtylova studie Osoba: Podmiot i wspólnota (Osoba: Subjekt a společenství), která vychází 

v periodiku Roczniki Filozoficzne, číslo 24 v roce 1976 v Lublinu péčí Towarzystwa 

Naukowego KUL. Touto prací Wojtyla reaguje na námitky ve vztahu k nedostatkům 

především poslední kapitoly studie Osoba a čin.  

Wojtyla ukazuje, že každý člověk je nejen osobou, ale také je "já" ve vztahu  

k nějakému "ty". Současně je zde ještě sociální dimenze "my", jejíž součástí je i osoba jako 

konkrétní "já". V rámci této sociální roviny je každý "já", vztah mezi jedinci je vztahem mezi 

rovnocennými subjekty, nikdo není objektem. Participace je společným vztahem uvnitř 

každého člověka k ostatním lidem. Je vztahem osoby k ostatním osobám.  

Člověk je sám sebou jako interpersonální a komunitární bytost, osoba. Antitezí 

participace a společenství je odcizení. Osobní subjektivita člověka je dána na základě vztahu 

osoba-subjekt-společenství. 

Třetí část oddílu je věnována Wojtylově studii Czlowiek w polu odpowiedzialności 

(Člověk na poli odpovědnosti), ta je napsána v roce 1972 s tím, že zbývající část mají 

společně dopsat Karol Wojtyla a Tadeusz Styczeń (k čemuž nakonec nedojde), vychází teprve 

v roce 1991 u příležitosti kongresu teologů ze střední Evropy, který se koná za účasti Jana 

Pavla II. 11.-15. srpna v Lublinu. Studii Člověk na poli odpovědnosti vydává Istituto 

Giovanni Paolo II., současně v Římě i Lublinu.  

Také toto dílo je nedokončeným torzem, práci na něm přerušuje zvolení Karola 

Wojtyly papežem v r. 1978. Vlastní text je výsledkem studií, které Wojtyla podniká  
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v sedmdesátých letech na katedře etiky v Lublinu. Wojtyla se snaží o vyvážení subjektivní  

a objektivní roviny morálního bytí člověka. Záměrem knihy je vypracování systematické 

etiky na základě personalistických principů tak, jak je rozpracoval především v díle Osoba  

a čin. Wojtyla zde opět vychází z konkrétní morální zkušenosti, z praxe. V ní však uchopuje 

také moment povinnosti. Autor usiluje o syntézu praktické a normativní etiky na 

personalistických základech. Ukazuje, že normativita, povinnost a odpovědnost neruší  

a nezabraňuje sebedeterminaci a sebeuskutečnění osoby, ale právě naopak ji umožňuje. 

 

 

7.1. Diskuse nad dílem Osoba a čin 

 

 7.1.1. Inspirační zdroje 

 

 Ihned po vydání studie Osoba a čin se rozvíjí živá diskuse o hodnotě a významu 

tohoto díla. Ta vyúsťuje v odbornou debatu, která je svolána na KULu 17. prosince 1970. 

Vzhledem k tomu, že do té doby je Wojtylova studie vydána jen v polštině, se diskuse 

zúčastňují jen odborníci z Polska. 

 Ve svém vstupním projevu Wojtyla odhaluje inspirační zdroje a souvislosti, které 

podnítily sepsání studie Osoba a čin. Wojtyla poukazuje na kontinuitu svého myšlení, jeho 

jednotlivé práce na sebe navazují nejen chronologicky, ale také tématicky. Zatímco se jeho 

odborné studie tématicky prolínají s jeho dílem literárním, jednotlivé studie mezi sebou na 

sebe organicky navazují a rozvíjejí otázky a témata, která jsou v předešlých dílech jen 

naznačena nebo, která si žádají dalšího zpracování ve světle nových objevů.805 Autor jasně 

poukazuje na skutečnost, že Osoba a čin rozvíjí témata, která načrtává v díle Láska  

a odpovědnost.806  

 Dalším důležitým podnětem k pokusu o vypracování nové koncepce člověka jako 

osoby mu je koncilní konstituce Gaudium et spes a také Dei verbum, konstituce o Božím 

                                                 
805 Toto prolínání podle G. Reale charakterizuje potřeba dobrat se plnosti skutečností. Právě proto Reale nazývá 

Wojtylu "Poutníkem absolutna". REALE, Giovanni , Karol Wojtyla. Un pellegrino dell´assoluto, Milano 2005. 
806 WOJTYLA, Karol, Wypowiedź wstepna w czasie dyskusji nad "Osoba i czynem" w katolickim uniwersytecie 

lubelskim dnia 16. grudnia 1970 r., in: Aa. Vv., Dyskusja nad dzielem Kardynala Karola Wojtyly "Osoba  

a czyn", in: Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974, s. 53. 
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zjevení, na obou se Wojtyla částečně podílí. "Obě obsahují výrazně personalistickou teologii. 

Možná, že jsme v teologii svědky přechodu od perspektivy kosmologické k personalistické."807 

Kontinuitu jeho odborného zájmu o člověka naznačuje také skutečnost, že posledním 

podkladem jsou přednášky Čin a etický prožitek, které Wojtyla vede na KULu.808 

 Wojtyla také naznačuje, že své dílo nepovažuje za vyčerpávající, a že je spíše chápe 

jako výzvu k dalšímu rozpracování a zkoumání. Samotné dílo není dokončené a poslední 

kapitola je jen parciálním pojednáním o stanovené problematice participace, kterou je nutné 

ještě dále rozvést.809 Už sám autorův postoj ukazuje na dialogickou povahu jeho uvažování, 

své závěry nepovažuje za hotové a přítomnou diskusi považuje za přirozenou součást  

a pokračování studie Osoba a čin. 

 Autor si přeje, aby jeho studie nebyla chápána a přijata jako nějaký manuál, chce, aby 

byla podnětem k promýšlení a hledání pravdy o člověku. Studie Osoba a čin by se měla stát 

inspiračním zdrojem. To však neznamená, že nebude rozpracována v teorii a stane se pouze 

metodologií. "Filosofická antropologie, ačkoliv musí zohlednit výsledky zkušenosti  

a porozumění sobě samému, musí současně všechno, co je dáno o lidském "já", převést na 

informace o objektivní skutečnosti."810 

Vzhledem k tomu, že Wojtyla neustále rozvíjí otázky a témata, kterými se již jednou 

zabýval a vybízí k tomu i další své následovníky, je zřejmé, že se studie Osoba a čin stává 

oporou nejen pro další autory, ale také pro následující Wojtylovy odborné počiny, které 

realizuje v menších studiích, ale především ve svých dvou rozsáhlejších pracích Osoba: 

Podmiot i wspólnota a Czlowiek w polu odpowiedzialnosci. 

 Většina příspěvků diskuse Wojtylovu práci uchopuje právě v tomto duchu a své úvahy 

soustřeďuje na to, co by ve zkoumané teorii zkušenosti mohlo vést k dalšímu bádání.811 

 

 

 

 

 

                                                 
807 Tamtéž, s. 54. 
808 Tamtéž. 
809 Srov. Tamtéž, s. 55-60. 
810 Srov. KLÓSAK, Kazimierz, Teoria doświadczenia czlowieka w ujeciu Kardynala Karola Wojtyly, in: 

Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974, s. 79. 
811 Tamtéž, s. 81. 
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 7.1.2. Metateorie osoby 

 

 Dlouholetý Wojtylův kolega z KULu Albert Mieczyslaw Krapiec oceňuje skutečnost, 

že Wojtyla bere velmi vážně existenciální rozměr bytí člověka a současně nepodléhá 

subjektivismu. Důraz na fakticitu Wojtylu včleňuje do kontextu moderního evropského 

myšlení. "Práce (Osoba a čin) akcentuje existenciální moment, moment fakticity lidské osoby 

(člověk jako subjekt konající čin)."812  

 S tím koresponduje i náhled Stanislawa Kamińského: "Kardinál chtěl být věrný 

klasické filosofii, která usiluje o realismus a vyloučení subjektivismu."813 Wojtyla usiluje  

o maximální věrnost konkrétní zkušenosti jedince a současně vyjadřuje zásadní potřebu po 

poznání objektivní pravdy o člověku. "Nejde tu o abstrakt, ale o vstoupení do reálně existující 

skutečnosti."814 Objektivní a subjektivní rovinu bytí se Wojtyla snaží propojit na základě 

použití termínu suppositum: "Člověk je ve zkušenosti dán jako suppositum, jako bytí, které je 

subjektem existence i jednání."815 Záměr přemostit striktní oddělení filosofie bytí a filosofie 

vědomí se profiluje jako záměr hlavní, bez něhož si ucelenou koncepci člověka Wojtyla 

nedovede představit.816 Jan Galarowicz ukazuje, že Wojtyla je pevně zakotven v moderním 

myšlení filosofie vědomí: "Je bližší filosofii vědomí než filosofii bytí, zvláště proto, že za 

způsob pohledu na člověka přijímá antropologicko-personalstický úhel."817 Galarowicz však 

jeho myšlení neztotožňuje ani s jednou z těchto filosofií, domnívá se, že Wojtyla načrtl tzv. 

"třetí cestu".818 

                                                 
812 KRAPIEC, Albert Mieczyslaw, Ksiaźka kardinala karola Wojtyly monografia osoby jako podmiotu 

moralności, in: Aa. Vv., Dyskusja nad dzielem Kardynala Karola Wojtyly "Osoba a czyn", in: Analecta 

Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974, s. 53-61. 
813 KAMIŃSKI, Stanislaw, Jak filozofować o czlowieku?, in: Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974,  

s. 73. 
814 WOJTYLA, Persona... , s. 67. 
815 Tamtéž, s. 133. 
816 Srov. Tamtéž. s. 71-73. 
817 GALAROWICZ, Imie wlasne... , s. 103. 
818 GALAROWICZ, Czlowiek... , s. 231. "Karol Wojtyla je především fenomenologem, ale takovým 

fenomenologem, kterého fenomenologie vede k personalistické realistické ontologii." GALAROWICZ, Jan, 

Blask godności, Kety 2005, s. 54. Naproti tomu Jaroslaw Kupczak ve své dizertační práci vidí Wojtylu jako 

velkého syntetika, ale především apologetu tomismu. Srov. KUPCZAK, Jaroslaw, W strone wolnośći. Skize 

o antropologii Karola Wojtyly, Paryź-Krakow 1999, s. 73-78. 
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 Podle Jaworského si je Wojtyla vědom zásadního významu zkušenosti pro moderní 

myšlení a současně cítí naléhavou potřebu po vypracování ucelené teorie zkušenosti.819 

Jaworski si uvědomuje, že Wojtyla naprosto zásadním způsobem zohledňuje roli 

subjektivního vědomí v procesu poznání. Cituje: "Člověk nejen, že vědomě jedná, ale je si 

také vědom toho, že jedná vědomě."820 Tento Wojtylův záměr oceňuje. Uvědomuje si, že 

Wojtylovi nejde o zabsolutizování vědomí, ale o otevření aspektu, který byl v tradiční 

koncepci uzavřený.821  

 Vědomí, které je současně sebevědomím, předpokládá i sebepoznání. "Bez 

sebepoznání by bylo vědomí zbaveno vypovídajících obsahů, ocitlo by se v prázdnu... pak by 

se jednalo o vlastním "já" jako o předmětu."822 Jaworski se spolu s Wojtylou táže, jestli může 

být vědomí uznáno za reálný subjekt (jak často postuluje idealismus), nebo zda-li je 

výtvorem.823 Vědomí existuje pouze jako sebevědomí. Otázka sebevědomí postuluje otázku 

konkrétního "já" člověka. Další zkoumání sebevědomí jedince vidí jako velmi nadějné  

a potřebné, neboť tuší, že se v něm skrývá klíč ke sjednocení obou rozdílných poloh filosofie 

člověka. Jaworski cituje Wojtylu: "Pojem "já" v sobě zahrnuje mnohem více než suppositum, 

je v něm obsaženo subjektivní prožívání vlastní podmětovosti, zahrnuje v sobě předmět, který 

je současně podmětem (tedy podmětovost ve smyslu ontologickém a předmětném – to, co 

označuje pojem suppositum). Jestliže bychom výraz "já" oddělili od jeho implikace, kterou je 

suppositum, pak by "já" znamenalo jen aspekt vědomí, nebo psychologický aspekt 

podmětovosti."824 

 Jaworski cení Wojtylovo pojetí za to, že se na základě zkušenosti snaží oddělit vědomí 

od absolutizace a současně i od subjektivismu, a tím "uzdravuje zkušenost"825. 

 Wojtylův pokus o syntézu oceňuje také Roman Forycki, ten si uvědomuje,  

že Wojtylovo syntetické uvažování nemá sobě rovný precedens a je třeba ho brát vážně. 

"Wojtylovu filosofii v díle "Osoba a čin" nelze kvalifikovat jako filosofii, která již má nějaký 

                                                 
819 JAWORSKI, Marian, Koncepcja antropologii filozoficznej w ujeciu kardynala Karola Wojtyly, in: Analecta 

Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974, s. 93. 
820 WOJTYLA, Persona... , s. 91. 
821 JAWORSKI, Koncepcja... , s. 95. 
822 WOJTYLA, Persona... , s. 109-111. 
823 JAWORSKI, Koncepcja... , s. 101. 
824 WOJTYLA, Persona... , s. 131. in: JAWORSKI, Koncepcja... , s. 102. 
825 Srov. JAWORSKI, Koncepcja... , s. 105. 
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svůj výrazný prototyp."826 Své kladné ocenění zakládá především na skutečnosti, že se podle 

něj Wojtylovi podařilo zachytit dynamiku lidské existence v její subjektivní i objektivní 

rovině,827 což postuluje možnost vypracování svébytné metafyziky uskutečnění lidské 

osoby.828 

 Také dlouholetý Wojtylův spolupracovník, žák a nástupce na katedře etiky na KULu 

Tadeusz Styczeń vidí Wojtylovu studii jako ojedinělý milník ve zkoumání člověka. 

Uvědomuje si, že Wojtylova nová metoda zkoumání člověka souvisí s potřebou po 

komplexním, celostním uchopení člověka jako osoby. "Co rozhoduje o metodě bádání? 

Jednak o ní rozhoduje to, co se zkoumá, předmět, v našem případě je to člověk-osoba. A pak  

o ní rozhoduje cíl nebo důvod, kvůli kterému se předmět zkoumá."829  

 Styczeń si uvědomuje, že Wojtyla jedinečnost osoby jako předmětu zkoumání nalézá  

v tom, že může být zkoumána jak zvenčí, tak i zevnitř. Současně si nezakrývá problémovou 

otázku nebezpečí subjektivismu a snaží se s ní poctivě vypořádat tím, že odhaluje limity 

fenomenologické metody, nebo spíše její otevřenost pro metafyziku.830 

 Nakolik propojení subjektivní a objektivní reality bytí člověka odhaluje pravdu  

o člověku, ukazuje Styczeń, jak se sluší na etika, na příkladu Wojtylova zkoumání fenoménu 

odpovědnosti. Domnívá se, že otázka odpovědnosti ukazuje na skutečnost, že: 

"-pouze někdo, vědomý podmět může být odpovědný. 

 -pouze svobodný subjekt může být odpovědný. 

 -pouze subjekt, který je ve vztahu se světem hodnot, může být odpovědný. 

 -pouze ten, kdo si uchovává svou identitu ve stále se proměňujícím světě, může být   

  odpovědný. 

 -pouze ten, kdo si uchovává substanciální identitu jako reálné "já", může být odpovědný. 

 -pouze někdo, kdo si uchovává reálnou identitu, která překračuje smrt těla, může být  

  odpovědný."831 

                                                 
826 FORYCKI, Antropologia... , s. 118. 
827 Tamtéž, s. 120. 
828 Tamtéž, s. 121. 
829 STYCZEŃ, Tadeusz, Metoda antropologii filozoficznej w "Osobie i czynie" Kardynala Karola Wojtyly, in: 

Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974, s. 108. 
830 Srov. Tamtéž, s. 109. 
831 Tamtéž, s. 113. 
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 Styczeń si vybírá Wojtylovo zkoumání odpovědnosti, ale současně tak by si mohl 

vybrat jakékoli jiné téma, aby na něm demonstroval zásadní potřebu po hledání filosofické 

syntézy objektivní a subjektivní roviny bytí člověka v konceptu osoby. 

 Velmi zajímavým pohledem je referát Jerzy Kalinowského, který si podobně jako 

Styczeń všímá zásadního významu konceptu osoby, který ukazuje nutnost a potřebu syntézy 

jednotlivých filosofických metodologií. Kalinowski vidí dvojí rovinu uchopení konceptu 

osoby ve studii Osoba a čin, jde o tzv. teorii člověka a tzv. metateorii člověka: "Teorie 

člověka je personalistická koncepce člověka a metateorií je způsob vypracování této 

teorie."832 Svorníkem obou teorií je koncept osoby.  

 Pokud jde o teorii člověka domnívá se, že staví na těchto stanoviscích:833 

1) Člověk je osoba. 

2) Lidská osoba je utvořena součtem všech prvků lidského bytí. 

3) Člověk není statickým bytím, není vnitřně ani zevně nehybný, naopak, je dynamickým 

bytím, které je poddáno jak vnitřním, tak i vnějším hnutím. 

4) Vnitřní hnutí člověka je dvojí povahy: nevědomé a pasivní a druhé je vědomé a svobodné. 

5) Všechny prvky lidského bytí se podílejí na činu, a to tak, že člověk činem transcenduje sám 

sebe a současně se činem integruje. 

 A pokud jde o metateorii člověka, domnívá se, že staví na následujících 

stanoviscích:834  

1) Všechny teze teorie člověka jsou dány ve zkušenosti člověka. 

2) Tato zkušenost je dvojí: buď se uskutečňuje v prožívání sebe samého, svých činů, nebo je 

to zkušenost cizí, někoho jiného, kterou jsme si tak či onak přisvojili. Společnou zkušenost 

zakoušíme například v jazyku. 

3) Úhel pohledu, o kterém hovoří bod 1. metateorie člověka, může být prohlubován  

a obohacován díky metodickému používání redukce, tedy objasňováním a interpretací toho, 

co vidíme nebo zakoušíme. 

4) Tato interpretace je dvojího druhu: filosofická (metafyzická) a fenomenologická. 

5) Fenomenologická interpretace "doplňuje" svou interpretaci z interpretace filosofické. 

                                                 
832 KALINOWSKI, Jerzy, Metafyzika i fenomenologia osoby ldzkiej. Pytania wywolane przez "Osobe i czyn", in: 

Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974, s. 64. 
833 Srov. Tamtéž, s. 64n. 
834 Srov. Tamtéž, s. 65-67. 
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 Kalinowski se domnívá, že Wojtytův záměr o syntézu filosofie bytí s filosofií vědomí 

je patrně nemožný, postuluje totiž spojení idealismu a realismu, což Kalinowski doslova 

nazývá "mícháním vody a ohně" a dále říká: "Osobně velmi lituji, že k spojení filosofie bytí  

a filosofie vědomí, jak bylo prezentováno, nakonec nedošlo."835 Tento Kalinowského závěr 

postrádá pečlivější rozvedení. S ostatními autory se však shoduje o zásadním Wojtylově 

přínosu pro teorii osoby. 

 

 

 7.1.3. Psychologická rovina díla Osoba a čin 

 

 Zatímco se první skupina příspěvků diskuse nad dílem Osoba a čin věnuje výlučně 

filosofickým otázkám Wojtylova díla, mezi referujícími je možné také zaznamenat jistou 

skupinu, která se zabývá také otázkami, které mají psychologickou povahu a jsou výraznou 

součástí Wojtylovy studie. "Autor používá nejen terminologii Aristotela, svatého Tomáše 

Akvinského, ale používá také psychologický jazyk, jazyk teorie poznání aj."836 Zatímco  

u mnohých autorů používání rozdílných jazyků sdělení rozptyluje a podstatně znesnadňuje 

porozumění, u Wojtyly tomu tak není, rozdílné jazyky nejsou výrazem těkavosti, ale 

komplexity a nutnosti realizovat filosofický záměr.837  

"Ve filosofické literatuře je jeho pozice cenná, inspirující a tvůrčí."838 

 Psychologická rovina jeho myšlení vychází z promýšlení vztahu mezi potencí a aktem. 

Zdynamizování nějakého jsoucna se děje na základě existence, vychází z esse, je uzavřeno  

v jeho potencialitě. U člověka se tato skutečnost projevuje v činu na základě svobody, kterou 

čin vyžaduje. Wojtyla chápe svobodu jako "závislost na vlastním "já""839, tedy jako 

"sebezávislost".840 To znamená, že člověk je "sám sobě předmětem jednání".841 To, co 

                                                 
835 Tamtéž, s. 70. 
836 GOGACZ, Mieczyslaw, Hermeneutika Osoby i czynu, in: Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974,  

s. 127. 
837 "Byť v knize autor hovoří tolika rozdílnými filosofickými jazyky, jeho pojetí je jasné a srozumitelné." Tamtéž. 
838 Tamtéž, s. 131. 
839 WOJTYLA, Persona... , s. 291. 
840 Tamtéž, s. 337. 
841 Tamtéž, s. 295. 
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nakonec chápeme jako celek, jmenovitě člověka a jeho jednání, se nakonec ukazuje jako 

"dynamická jednota osoby a činu".842 

 Také Stanislaw Grygiel vidí oprávněnost používání psychologických termínů, a to na 

základě skutečnosti, že "filosofie a také teologie se stále více stávají antropologickými."843 

Wojtyla zdůrazňuje, že se snaží pod zorným úhlem činu rozkrýt struktury osoby.844 

Východiskem je mu zkoumání zkušenosti, která se odráží ve vědomí člověka. Tedy 

sebepoznání "jistým způsobem předchází vědomí."845 

 Filosofická analýza vědomí, která používá psychologickou terminologii, je na místě, 

protože je schopná postihnout dynamický moment struktury vědomí-prožívání. "Poznávací 

funkce vědomí vede od neintencionálního zrcadlení k reflexívnímu prožívání, které pojí 

ontologické suppositum s vědomým "já" subjektu."846 

 Antoni B. Stepień zase upozorňuje, že "Každý úkon lidského uvažování je smyslově-

intelektuální činností. Tradiční ostré dělení mezi smyslovou a intelektuální činností tu nemá 

místo."847 Psychologické termíny ve Wojtylově studii umožňují vyjádření jednoty smyslově-

intelektuální činnosti, která je vlastní lidskému subjektu jako osobě. V tomto smyslu je možno 

vědomí chápat jako prožívání, nebo jako reflexi, nebo jako sebepoznání. Sebepoznání 

stanovuje hranice vědomého zrcadlení skutečnosti.848 

 Spojení analýzy prožitků s analýzou ontické struktury člověka nám může poskytnout 

nový ucelený obraz svobody. Jerzy Galkowski poukazuje na to, že "byly různé pokusy spojení 

obou poloh. Nejnešikovnější pokusy se snažily mechanicky nahradit pojmy jedné filosofie 

termíny jiné. Touto metodou se chtělo dosáhnout zobjektivizování."849 Wojtylův pokus, ve 

kterém se jednotlivé terminologie doplňují a mnohdy i vzájemně prohlubují, považuje za 

koherentní. 

                                                 
842 Tamtéž, s. 463. 
843 GRYGIEL, Stanislaw, Hermeneutika czynu oraz nowy model świadomości, in: Analecta Cracoviensia 5-6, 

Krakow 1973-1974, s. 139. 
844 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 89. 
845 Tamtéž, s. 111. 
846 GRYGIEL, Hermeneutika... , s. 149. 
847 STEPIEŃ, Antoni B., Fenomenologia tomizujaca w ksiaźce "Osoba i czyn", in: Analecta Cracoviensia 5-6, 

Krakow 1973-1974, s. 154. 
848 Srov. Tamtéž, s. 156. 
849 GALKOWSKI, Jerzy W., Natura, Osoba, Wolność, in: Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 1973-1974,  
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 Wojtyla svou teorii zakládá na skutečnosti, že subjektem činnosti je člověk. Aby se 

mohlo jednat o skutečně plně lidský čin, musí být výrazem svobody člověka. Analýza 

svobody ukazuje, že lidský dynamismus, jehož je svoboda výrazem, není jen pouhou energií, 

ale energií, která je řízena subjektem, jeho vědomím a poznáním. Psychologická rovina tu 

opět zásadním způsobem odhaluje bytí osoby. "Základní bází svobody je v tomismu 

substance, konkrétní rozumová přirozenost člověka, naproti tomu ve fenomenologii  

a v existencialismu jí je osoba, jako centrum nebo jako nejhlubší vrstva člověka. Obě polohy 

se Wojtyla snaží sloučit."850 

 Poslední kapitola, která se zabývá pojmy participace-účastenství a solidarity, se zdá 

jakoby vyňata z psychologického pojednání. Wojtyla ale upozorňuje, že tento pojem užívá ve 

filosofickém slova smyslu.851 Na tuto skutečnost poukazuje Leszek Kuc: "Účastenství 

označuje vlastnost osoby, její vnitřní a homogenní vlastnost, která rozhoduje o tom, že tím, že 

osoba bytuje a koná ve společenství s "druhými", bytuje a koná jako osoba"852, "člověk-osoba 

je nejen schopen participovat na společenství existencí a konáním spolu s druhými, ale také 

participovat na lidství druhých"853 nebo "Účastenství jako vlastnost osoby současně stanovuje 

svébytné "constitutivum" jednoty. Díky této vlastnosti k sobě osoba a společenství v jistém 

smyslu patří, a nejsou ve vzájemném rozporu, jak to postulují různé formy individualistického 

a antiindividualistického uvažování o člověku."854 Tyto texty je třeba chápat jako texty 

filosofické, stejně tak jako celou Wojtylovu koncepci participace nebo pojetí druhého jako 

bližního na základě vnitřní skutečnosti participativního bytí člověka jako osoby.855 

 Wojtyla je pevně vsazený do filosofie bytí, ale současně ji zamýšlí obohatit o filosofii 

vědomí, která přináší zásadní poznatky o člověku ze strany jeho vědomých prožitků.856 

Jedním ze zásadních pojmů, který přejímá z filosofie vědomí, je i pojem intencionality. 

Intencionalita má dynamickou povahu a jako taková také povahu psychologickou. Wojtyla ji 

nazývá horizontální transcendencí.  

                                                 
850 Tamtéž, s. 179. 
851 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 631. 
852 Tamtéž, s. 633. 
853 Tamtéž, s. 683. 
854 Tamtéž, s. 647-649. 
855 Srov. KUC, Leszek, Uczestnictwo w clowieczenstwie "innych"?, in: Analecta Cracoviensia 5-6, Krakow 

1973-1974, s. 183n. 
856 Srov. WOJCIECHOWSKI, Jedność... , s. 192. 
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 Stejně tak má ale i psychologickou povahu transcendence vertikální, jejímž výrazem je 

závislost "já" na pravdě. "Na transcendenci osoby v činu se zakládá povinnost, odpovědnost, 

sebekonstituování, vědomí a pravdivost."857 Díky transcendenci se člověk sebeuskutečňuje,  

v ní se projevuje jako svobodná bytost, kterou vymezuje sebevláda a sebedeterminace. 

"Transcendencí tedy nazýváme samotný aspekt činného panování nad sebou a vlastnění sebe 

samého, což je spojeno se sebekonstituováním, tedy s vůlí."858 

Transcendence a integrace osoby v činu je založena na skutečném porozumění psycho-

somatické jednoty člověka. Jestliže je pravdou, že se díky transcendenci osoby v činu osoba 

nejlépe vyjevuje v činu, pak je zřejmé, že pro vyjádření struktury činu, která je současně 

strukturou vědomí, jsou psychologické termíny adekvátní. Současně je třeba podotknout, že 

jsou ve službě hlubšího pochopení filosofických pojmů a konceptů, které se snaží postihnout 

člověka jako osobu.859 

 

 

7.1.4. Praktický přesah koncepce díla Osoba a čin 

 

V předešlé kapitole jsme se dotkli skutečnosti participace, která je vlastností lidského 

bytí. Tato vlastnost se zakládá na tom, že participace je v pravém slova smyslu účastenstvím 

na lidství každého člověka.860 Participace zakládá nejen jakousi psychologickou rovinu bytí 

spolu, ale také praktickou rovinu spolupráce.861 

Jestliže člověk uskutečňuje sebe tím, že uskutečňuje čin,862 pak to také znamená, že 

koncepce uskutečnění člověka má také svou praktickou stránku. 

Patrně nejdelší a velmi zajímavý příspěvek Wandy Póltawské se zabývá možným 

přesahem Wojtylovy teorie člověka do praktické roviny, konkrétně do psychoterapeutické 

praxe. Její příspěvek je o to zajímavější, že autorka vykonává běžnou psychoterapeutickou 

praxi a na základě Wojtylovy teorie vypracovává funkční léčebnou metodu, kterou nazývá 

                                                 
857 Tamtéž, s. 193. 
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objektivizující psychoterapií.863 Je možné ji také nazvat realistickou psychoterapií, která staví 

na zdravém úsudku.864 

Póltawska vychází z předpokladu, že psychoterapie jako léčebná metoda vyžaduje 

nějakou koncepci člověka. "Starší psychoterapeutické směry, které vyrostly z psychoanalýzy, 

jsou však nevhodné, neboť obraz člověka, který poskytují koncepce Freuda, Adlera nebo 

Junga, nedostatečně reflektují celou skutečnost člověka a ve vztahu k bohatství lidské 

existence jsou jejím ochuzením."865 Psychologie, biologie a sociologie jí nedávají plný obraz 

člověka, naopak skutečný rozměr člověka podřizují pouze jedné z rovin jeho existence.866 

Autorka při vypracování své metody vychází ze dvou podnětů: "a) z potřeby pacientů 

b) z nedostatečnosti dosud známých metod."867 Hlavní úkol psychoterapie vidí v nalezení 

integrity jedince a v nalezení vlastního místa v životě. Hlavním prvkem terapie je přijetí teze, 

že je možné dosáhnout změnu chování pacienta. K tomu je třeba přijmout, že lidská osoba 

sebe může směrovat a stejně tak i své jednání. Změnu ale nelze dosáhnout na základě 

nějakého nařízení, nýbrž na základě hodnot, které člověk přijme za své, a ke kterým směřuje. 

K tomu je třeba přijmout jistou hierarchii dober, ve které osoba i svět zaujímají 

důležitou roli. "V praxi se ukázalo, že taková změna nemůže nastat bez nasměrování ve směru 

tzv. "osy integrace", to zn. cíle. Takový postup se snažil o plné uvědomění pacienta, a proto 

lékař nesahá po metodách zabývajících se podvědomím, ale odvolává se k plnému vědomí 

pacienta. Odtud tedy název: Objektivizující psychoterapie. Jde o to, aby se pacient uměl 

podívat na sebe, i na celý svět, lidi a věci, pokud možno co nejobjektivněji a pod vlivem této 

vědomé reflexe zaujal své vlastní místo ve světě."868 

Je zřejmé, že změna postoje jedince a jeho akceptace hierarchie dober se nemůže dít 

jednorázově, ale že jde o více či méně dlouhý proces. Způsob postupu Póltawska dělí na 

několik etap: a) analýza životní situace. b) analýza osobnosti. c) ustavení hierarchie hodnot.  

d) vlastní objektivizace – dovršení sebe samého i svého postupování ve shodě s hierarchií 

hodnot. e) zaangažování k cílové aktivitě, skrze zaangažování v konkrétní činy. f) realizace 

                                                 
863 PÓLTAWSKA, Wanda, Koncepcja samoposiadania – podstawa psychoterapii obiektywizujacej, in: Analecta 
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864 Srov. Tamtéž, s. 227. 
865 Tamtéž, s. 223. 
866 Srov. Tamtéž, s. 224. 
867 Tamtéž. 
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objektivizace – konečná etapa léčení, ve které pacient přebírá aktivitu a lékař plní roli 

pomocníka. g) zakončení psychoterapie.869 

 Póltawska se domnívá, že Wojtylova koncepce člověka je vhodná i k praktickému 

rozpracování. Wojtylova koncepce je "integrace skrze čin"870. Poukazuje na rozvoj osobnosti 

až k její plné realizaci. Wojtyla ukazuje cestu k integritě lidské osoby. Ukazuje člověka, 

osobu, jak se stává stále více sebou, osobou. Do jisté míry hovoří o procesu dozrávání 

člověka, který od obyčejných životních úkonů stále více přechází k vědomým činům, za které 

je povinen nést plnou odpovědnost. Osoba sebe realizuje vědomým činem. Autorka vidí, že 

"stále více vzrůstá počet osob, jejichž diagnózou je "nezralá osobnost"."871 "Čím méně 

vědomých činů, tím méně je za ně člověk odpovědný a tím více je člověk determinovaný  

a zbavený své svobody."872 Existují diagnózy jako "vzpoura osobnosti, nezralost"873. Nezralá 

osobnost není schopna plně vědomých činů. Póltawska si spolu s Wojtylou uvědomuje, že 

kvalita činů, přechází na jejich původce.874 To funguje negativně i pozitivně. 

 Wojtyla ukazuje mechanismus integrace, který lze aplikovat na různé oblasti 

problematiky lidské osobnosti v jednotlivých etapách. Např. na oblast sexuální: "Rozvoj 

uvědomění, svoboda, sebeopanování, sebekonstituování, sebenaplnění. Dává metody postupu: 

vnitřní a vnější práce na sobě a na meziosobních kontaktech."875 Wojtylova koncepce člověka 

je koncepcí osobnosti, která je dynamická a má potenciální možnost své integrace v činu. 

 Důraz na odpovědnost osoby v činu je naprosto zásadní, bez ní se léčba nemůže zdařit. 

"Koncepce seberealizace jako sebeurčení prostřednictvím jednotlivých etap sebevlastnění 

ukazuje člověka jako úkol, a to jak pro pacienta, tak i pro terapeuta. V tomto pojetí není 

psychoterapie nic jiného než pomoc jednoho člověka druhému v nabytí plnosti lidství, tedy 

plné integrace."876 Sebekonstituování, sebeuskutečnění, sebeopanování, sebevlastnění musí 

být řízeno vůlí. Svoboda k činu je dána závislostí na vlastním "já".877 Svoboda není absolutní 

nezávislostí.878 Je závislostí na sobě a tím i na pravdě o sobě. Právě závislost na pravdě 
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stanovuje hierarchii hodnot. Člověk nejprve musí uznat pravdu hodnotou, aby na ní potom 

mohl záviset. Přirozenost člověka je nasměrována k dobru a pravdě.879 

 Terapeut má pomoci pacientovi ukázat dobro a pravdu jako hodnotu, pak se v něm na 

základě této hodnoty objeví povinnost, která bude ovlivňovat jeho vůli a podřídí ji hodnotě.880 

Tím se současně napřímí a zaangažuje svědomí.881 

 Autorka si všímá i toho, jak na základě svého zkoumání člověka Wojtyla interpretuje 

některé psychoterapeutické pojmy, zvláště podvědomí. "Mnohdy je pacienty, jako argument 

ospravedlňující špatné jednání, uváděn vliv podvědomí. Taková koncepce podvědomí ztěžuje 

proces integrace, působí v něm odstředivou silou. Někdy je těžké pacienta vytrhnout z 

deprimujícího pocitu naprosté determinovanosti."882 Wojtyla ukazuje, že podvědomí 

neochromuje člověka, jeho funkce je v tom, že odhaluje potecialitu osoby.883 Póltawska tak 

vidí úlohu psychoterapie ve směru "přenášení z podvědomí do vědomí – to je jasná 

objektivizace."884 Tak mizí střet podvědomí a vědomí. Podvědomí má 1) ukázat potencialitu 

subjektu, tedy ukázat perspektivy dalšího rozvoje. 2) Dovoluje si povšimnout vnitřní 

kontinuity a koherence subjektu.885 

 Podvědomí dokonce pomáhá integraci a harmonizaci osoby, působí ve směru vědomí. 

V člověku mizí celá škála napětí tehdy, když podvědomí proniká do vědomí. "Toto tvrzení 

stojí proti tvrzení většiny psychoanalytiků. Zkušenost člověka ukazuje, že kormidelníkem 

lidského chování má být vědomí a ne podvědomá síla."886 Míra uvědomění si obsahů 

podvědomí souvisí i s mírou svobody a tedy i možností plně lidského činu. Psychoterapie tak 

usiluje o uvolnění člověka z jeho vnitřních zvyků, tedy o osvobození člověka. 

 Pacienti často zaměňují svobodu a svobodnou vůli. Svoboda však staví na svobodné 

volbě a svobodném činu. Pacienti pociťují nedostatek svobody, pacient se často cítí být 

"závislým na mnoha mechanismech, nezřídka je znechucen životem, cítí se být závislým na 

svých reakcích, které neovládá a s nimi se ztotožňuje. Všechny impulzívní reakce, agrese, 

sebeagrese nad ním dominují, jeho chování se stává řadou úkonů, z nichž se naprosto 
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vytratila svoboda."887 Póltawska se domnívá, že Wojtylova studie problematiku svobody plně 

řeší. Máme zde nejen definici svobody, ale také teorii formování vůle. Hned v úvodu je 

úkolem psychoterapie rozlišení činů a účinků, a to je skutečným osvobozením.888 

 Svoboda je sebezávislostí na pravdě a nezávislostí na věcech. Projevuje se jako  

a) sebezávislost b) sebekonstituování c) vědomé řešení d) napětí mezi vůlí  

k sebekonstituování a potencialitou těla, emocionalitou a impulzivitou.889 Čím více člověk 

získává nad sebou moc, tím více je schopen ovládat svou vůli, tím více je na sobě závislým, 

tedy svobodným. Svobodný člověk dochází k řešením, ale ta se neuskuteční, pokud se 

nestanou volbou. Nejde jen o vědomí a chtění. Volba se stává základem konkrétních činů, 

kterými se člověk uskutečňuje. "Popsání svobody jako sebezávislosti má nesmírný význam. 

Svoboda jako sebezávislost redukuje celou řadu napětí, i když stanovuje celou řadu úkolů. 

Tak se rodí odpovědnost."890 Člověk se může osvobodit od emocí, ale není třeba je zavrhnout 

zcela, může je využít k činu.891 

 Dezintegrace jedince znamená stav, "ve kterém se projeví nějaká neschopnost 

vlastnění a opanování sebe samého."892 Pocity převažují nad objektivní pravdou, zmocňují se  

a ochromují "já", hrozí tak emocionalizace vůle a vědomí.893 

 Všechny vrstvy osobnosti nalézají své místo a slouží rozvoji osobnosti jen pod 

podmínkou sebevlastnění. Člověk má sebe přetvořit a ne zubožit, má získat svůj skutečný 

rozměr. Vzhledem k tomu, že osoba má svou vlastní dynamiku, tato dynamika postuluje 

základ hlubokého opodstatněného optimismu v pohledu na člověka. Odhalováním svých 

možností se člověk stává "někým". Na vrcholu takto pojaté integrace stojí svatost osoby, jako 

přirozený stav integrace, který je člověku vlastní.894 

 Integraci Póltawska vidí spolu s Wojtylou jako "uskutečňování a manifestování se 

celosti a jednoty na základě složenosti."895 Přetváření sebe, stávání se "někým" je člověku 

dáno jako úkol.896 Integrace probíhá na etapy: sebekonstituování, sebeopanování, 
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sebevlastnění. Nemůže mít pasivní průběh. Verbalizace elementů osobnosti ještě neznamená 

uskutečnění osobnosti. Jde o čin, integraci činem.897 "V činu dochází k tomu, co 

psychoterapeut nazval objektivizací. Pacient dochází k sebepoznání, vypracování pojmu 

svobody nebo sebekonstituování, stává se schopným svobodné volby a rozhodnutí. Jedno 

podmiňuje druhé, poznaná hodnota působí vznik povinnosti, povzbuzuje člověka k činu  

a získaná svoboda, kterou doprovází odpovědnost se domáhá realizace."898 

 Autorka také na základě Wojtylovy koncepce ukazuje na důležitou roli rozumu  

v procesu integrace. Rozum osobu "vede k uskutečnění sebe samého v činu, ne cestou 

emocionální spontaneity, ale cestou transcendentního vztahu k pravdě a s tím spojenou 

povinností a odpovědností."899 Stejně tak je ovšem možné zapojit i emocionalitu, neboť "má 

zvláštní moc ovládat, může tak působit ve smyslu sebeovládání a sebevlastnění."900 

Emocionálně zaangažovaný rozum bude schopen realizovat dobro, které jej povede k hodnotě 

osoby. Jeho aktivita bude mít dva směry. Vnitřní, který jej povede k větší integritě a vnější, 

který bude základem společenských struktur a řádných mezilidských vztahů.901 

 

 

 7.2. Communio 

 

 7.2.1. Suppositum 

  

 Na konferenci, která je zhodnocením, oceněním a také poukazem na doplnění díla 

Osoba a čin, se ozývají také hlasy, které poukazují na skutečnost, že zatímco se Wojtyla 

detailně a pečlivě věnuje lidskému subjektu jako jedinci, téma společenství, komunitárního 

rozměru lidského bytí jen naznačuje v kapitole o participaci a solidaritě, a že by toto téma 

dále vyžadovalo další a pečlivější zpracování.902 Sám Wojtyla si je vědom toho, že dílo Osoba 

                                                 
897 Srov. PÓLTAWSKA, Koncepcja... , s. 238. 
898 Tamtéž, s. 239. 
899 WOJTYLA, Persona... , s. 587. 
900 Tamtéž, s. 573. 
901 Srov. PÓLTAWSKA, Koncepcja... , s. 241. 
902 Srov. např. FORYCKI, Antropologia... , s. 124; nebo KUC, Uczestnictwo... , s. 185. 
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a čin je nedokončené, zvláště pokud jde o otázku společenství jedinců, subjektů, osob. Jako 

odpověď na pociťovanou potřebu po doplnění píše studii Osoba: Subjekt a společenství.903  

Wojtyla zde přímo poukazuje na souvislost tématu s poslední kapitolou své studie Osoba  

a čin, nazvanou Participace. "Teorie společenství v Osobě a činu nebyla dostatečně 

vypracována, byť v ní tato teorie byla implicitně obsažena."904 "Společenství není jen 

materiální skutečností, společným konáním a existencí, jak to vyznívá z "Osoby a činu"... 

Společenstvím rozumíme specifickou jednotu mnohosti subjektů."905 

 Wojtyla se ještě jednou vrací k pojetí člověka jako suppositum, chce důkladněji 

poukázat na skutečnost společenství, která je s ním spojena a která se od něj odvíjí. Na 

prvním místě chce autor poukázat na základní předpoklad, který zakládá možnost 

společenství a tím je skutečnost, že člověk jako suppositum je osobou, to znamená, že není 

nelišnou monádou od ostatních monád – jedinců. "... Existence (esse) je osobní, ne pouze 

individuální... Osoba dovoluje identifikaci jako suppositum při použití analogie: Suppositum 

"někdo" vyjadřuje nejen podobnost, ale i rozdíl nebo distanci ve vztahu ke každému jinému 

suppositum."906 

 Člověk se specificky jeví jako suppositum a současně také jako konkrétní, v každém 

případě jedinečné a neopakovatelné "já" ve zkušenosti. Ta má dvojí rovinu. Ten, kdo koná 

zkušenost, je člověk a to, nebo ten, koho ve zkušenosti zakouší, je rovněž člověk.  

"Ke zkušenosti patří subjektivita, zkušenost je vždy zkušeností "něčeho" nebo "někoho". Odtud 

tedy skutečnost, že člověk-subjekt je ve zkušenosti dán také subjektivně. Zkušenost v lidském 

poznání popírá koncepci "čisté subjektivnosti" nebo "čistého vědomí" a vše, co na základě 

této koncepce prohloubilo naše poznání o člověku, spíše vede do hranic objektivní 

skutečnosti."907 Pochopit, že subjekt je subjektem činu, znamená porozumět, jak tento subjekt 

existuje před činem. Subjekt metafyzicky předchází čin. 

Do konceptu subjektivity vstupuje také interiorita samotného činu a existence. Vědomí 

interiorizuje vše, co člověk poznává i to, co poznává o sobě v sebepoznání a činí to obsahem 

zkušenosti subjektu. Vědomí je v poznání subjektivizováno v "já". Člověk jako "já" existuje  

v sobě, jeho činy mají tedy rozměr jeho inseity, neboli intransitivity. Právě interiorita  

                                                 
903 Srov. WEIGEL, Svědek naděje... , s. 214. 
904 WOJTYLA, Osoba:... , s. 12. 
905 Tamtéž, s. 25. 
906 Tamtéž, s. 9.  
907 Tamtéž, s. 7. 
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a inseita jsou filosofickou definicí toho, co je obsaženo v konceptu suppositum humanum.908 

Ke zkoumání této skutečnosti Wojtylovi slouží analýza člověka pod aspektem jeho vědomí  

a zkušenosti.  

Lidské "já" je prožíváno a zakoušeno ve vědomí, a to především prostřednictvím 

zkušenosti plně vědomého činu. Tím, že člověk jedná vědomě, je nejen původcem svých činů, 

jeho transitivních (vnějších) i netransitivních důsledků, ale také sám o sobě rozhoduje. 

Sebeurčení je nejhlubší a nejzákladnější dimenzí lidského "já", skrze nějž se člověk v činu 

projevuje jako osobní subjekt, osoba.909 ""Já" tedy není jenom sebevědomím, ale také sebe-

vlastněním a sebeovládáním."910 

 Každé jednotlivé suppositum má vlastní dynamické struktury. Díky nim se člověk  

ve zkušenosti projevuje jako bytí, které překračuje samo sebe. Všechny dynamické struktury 

v člověku "protínají metafyzické pole zkušenosti, v něm se pak spojují a sjednocují. Člověk-

osoba stanovuje jejich syntézu, výsledný podmět této syntézy vyjadřujeme jako suppositum."911 

Člověk je předmětem i podmětem svého jednání a existence. Jinými slovy, subjektivita lidské 

osoby je zakořeněna v metafyzické subjektivitě.  

 Lidské osobní "já" se konstituuje díky tomu, že bylo a je v zásadě konstituované jako 

suppositum. Lidské suppositum se jistým způsobem projevuje v lidském "já".912 Člověk je ze 

své přirozenosti osobou. "Suppositum humanum se musí nějak projevit jako lidské "já", 

subjektivita metafyzická jako subjektivita osobní."913 Individualita a osobovost každého 

jednotlivého suppositum je odlišná a současně stejná.  

 Tuto stejnost nebo shodnost Wojtyla nazývá participací. Participace je základem 

lidské jednoty. Chápe ji také jako vlastnost osoby, která působí, že člověk může 

spolupracovat a spolutvořit s ostatními. "Vlastnost osoby je artikulována schopností 

personalistického rozměru, který je vlastní bytování a současně i jednání, kdy člověk bytuje  

i koná spolu s druhými lidmi."914 Člověk v sobě nese participaci i tehdy, když se z vlastní vůle 

od ostatních odloučí. "Člověk si může do jisté míry vybírat ty, s nimiž se blíže sdruží, samotná 

                                                 
908 Srov. Tamtéž, s. 17. 
909 Srov. s. 15. 
910 Tamtéž, s. 18. 
911 Tamtéž, s. 11. 
912 "Lidské suppositum se stává lidským "já" a jako takové se samo sobě jeví díky vědomí." Tamtéž, s. 13. 
913 Tamtéž, s. 21. 
914 Tamtéž. 
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schopnost ke sdružení v něm je však již od přirozenosti, nemůže si ji zvolit, nebo 

odmítnout."915 

 Idea účastenství je tedy také pozitivním vyjádřením vztahu k lidství ostatních lidí. 

Lidství druhých lidí je třeba pojímat personalisticky a ne abstraktně, to znamená, je třeba 

každého pojímat jako osobní "já", jako osobní suppositum. "Lidství není abstraktum nebo 

zobecněním, ale v každém člověku obsahuje specifickou roli druhově osobního bytí."916 

Lidství není žádným universálním nebo abstraktním pojmem, ale v každém člověku má 

zvláštní personální důležitost.  

 

 

 7.2.2. Sociální dimenze společenství  

 

 Wojtyla v lidském subjektu, který chápe jako osobní suppositum, objevuje ve 

vlastnosti participace bázi pro jednotu osob, která je člověku vlastní. Ovšem i v rámci jednoty 

zůstává každý jedinec nadále osobním suppositum. Wojtyla podtrhuje primát osoby před 

jednotou. Je to primát metafyzický a metodologický. Výchozím bodem jednoty je lidská 

osoba. Primát osoby před jednotou je antiodcizující prvek.917 Člověk jako druhová jednotka 

nikdy neztrácí své lidství. Účastenství, v jehož rámci je osoba schopná být osobou  

a uskutečnit sebe sama, je antitezí odcizení.918 Odcizení se nevztahuje k člověku jako 

druhovému individuu, ale jako osobnímu subjektu. Člověk jako osobní subjekt může  

v sociálních vztazích prožívat odcizení, člověk jako druhové individuum o své lidství přijít 

nemůže.919 

Jestliže je svébytnou vlastností člověka-osoby tíhnutí k účastenství, pak je tím 

současně vyjádřen antiodcizující horizont chování člověka. Tam, kde je účastenství, není 

odcizení. Kde je odcizení, není účastenství. "Participaci je třeba chápat jako vlastnost osoby, 

která odpovídá její subjektivitě. Tato subjektivita člověka neuzavírá v něm samém, nečiní z něj 

neproniknutelnou monádu, naopak, zvláštním způsobem jej otevírá druhé osobě."920 

                                                 
915 WOJTYLA, Elementarz... , s. 111. 
916 WOJTYLA, Osoba:... , s. 23. 
917 Srov. Tamtéž, s. 26. 
918 Srov. Tamtéž, s. 36. 
919 Srov. Tamtéž, s. 37. 
920 Tamtéž, s. 38. 
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 Svazek jedince, osoby s jednotou lze postihnout vědomím mezilidských vztahů. 

Jednota se pro subjektivitu osoby stává něčím skutečným, co osobu uskutečňuje. Zánik 

jednoty je tedy svou podstatou antipersonalistický a tedy odcizující. Tou měrou jakou zaniká 

jednota, rostou odcizující procesy jako odpověď na destrukci.921 

 Pro plnost lidského bytování se jednota ukazuje být normou a specifickou hodnotou. 

Hodnotou, která hraje základní roli v sebeuskutečnění osoby. Společenství osob není součtem, 

mnohostí, "není jen pouhým materiálním faktem existence a konání spolu s druhými. 

Společenstvím nenazýváme jen mnohost subjektů, ale také specifickou jednotu této 

mnohosti."922 Mezi společenstvím a subjektivitou člověka existuje metodologická  

a metafyzická souvztažnost.923 

 Subjektivita člověka participuje na jednotě lidství, které však není abstraktním 

pojmem. Člověk je ve vztahu k druhému člověku v těsném osobním vztahu. "Podílet se  

na lidství jiného znamená zůstat v živém vztahu se skutečností, která je vlastní právě tomu 

člověku a ne nějakému abstraktnímu pojmu... právě na tom se zakládá evangelní koncept 

bližního."924  

 Soužití tedy není jen nějakou materiální skutečností, ale má charakter společenství 

osob. Wojtyla se domnívá, že pokud jde o jednání a existenci spolu s druhými, je třeba mluvit 

o spolu-žití, spolu-práci a také o společenství v personalistickém slova smyslu.925 

"Společenství je podstatnou skutečností pro soužití a společné konání lidí... Tento aspekt 

soužití a spolupráce odhalujeme pod zorným úhlem osobní subjektivity každého ze 

zúčastněných."926 Teprve personalistické chápání mnohosti subjektů na bázi participace 

zakládá skutečnou jednotu. Wojtyla hovoří o "základní personalizaci vztahu lidské bytosti  

k jiné lidské bytosti."927 

 Wojtyla důsledně odlišuje termíny společenství a společnost. Zatímco společnost je 

spíše výrazem materiálního faktoru mnohosti subjektů, společenství je výrazem personálního 

charakteru bytí-spolu, na základě participace, která je vlastní osobě. Společenství není 

                                                 
921 Srov. Tamtéž. 
922 Tamtéž, s. 27. 
923 Srov. Tamtéž. 
924 Tamtéž, s. 25. 
925 Srov. Tamtéž. 
926 Srov. Tamtéž, s. 27. 
927 Tamtéž, s. 26. 
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společnost a naopak.928 Společenství se jeví jako více esenciální. Z toho také vychází, že "pod 

zorným úhlem osobní subjektivity mohou být sociální vztahy zdrojem odcizení člověka"929 

nebo ještě přesněji odcizení osoby. 

 Skutečně lidská společnost potřebuje charakter společenství. Společenství zakládá 

možnost existence lidské společnosti. Míra přítomnosti faktoru společenství je dána mírou 

možností seberealizace člověka jako osoby. Kolektivismus, který potlačuje subjektivitu, ani 

individualismus, který ji nadměrně akcentuje, se nejsou schopny konstituovat na bázi 

společenství, protože v nich absentuje nebo je potlačována subjektivní rovina participace 

člověka jako osoby. 930 

  

 

 

 7.2.3. Interpersonální dimenze společenství 

 

 Jednota, která je základem pro vytváření společenství, je průsečíkem existence  

a jednání každého jednoho lidského subjektu, který si zcela ponechává své osobní "já". 

Synonymem pro pojem jednota je v tomto smyslu slovo "my", které v sobě odhaluje 

přítomnost jednotlivých "já", které je tvoří. ""My" zakládá jednotu bytování i jednání lidských 

"já". Zdá se, že vztah mnohosti osobních "já" k společnému dobru konstituuje jádro společné 

jednoty."931  

"My" je sociální dimenzí společenství. Odhaluje mnohost subjektů, nepřímo ale také 

osoby, které "my" tvoří. Jedná se o kolektivitu, která se skládá z osob. Sociální dimenze 

člověka "my" má personální charakter, není nějakým "oni" nebo "ono".932 ""My" znamená 

mnoho lidských "já"... , které jednají společně."933 "My", díky svému personalistickému 

                                                 
928 Srov. Tamtéž. 
929 Tamtéž. 
930 V tomto bodě je zajímavé srovnání s pohledem filosofa M. Bubera, který říká: "Chápe-li individualismus jen 

část člověka, kolektivismus chápe člověka jen jako část: k celistvosti člověka, k člověku jako celku neproniká ani 

jeden. Individualismus vidí člověka jen ve vztaženosti k němu samému, ale kolektivismus nevidí člověka vůbec, 

vidí jen "společnost". V prvním případě je tvář člověka znetvořená, ve druhém zakrytá." BUBER, Martin, 

Problém člověka, Praha 1997, s. 145. 
931 WOJTYLA, Osoba:... , s. 30. 
932 Srov. Tamtéž, s. 32. 
933 Tamtéž. 
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rozměru, zachovává individualitu a identitu jedince, nerozpouští ji v kolektivu.""My", ze své 

interpersonální přirozenosti neznamená žádné potlačení "já"."934 

 Wojtyla ve svém důrazu na společenství vidí v obhajobě a zachování subjektivity 

základní podmínku pro existenci společenství. Pouze svobodní jedinci, kteří jsou schopni plně 

vědomého osobního činu a existence spolu s druhými, mohou formovat lidské společenství. 

"Pouze na základě sociálního společenství, ve kterém se rozvíjí multisubjektivita ve smyslu 

subjektivity mnohých, si v termínu "my" můžeme povšimnout autentického communia 

personarum."935 

Aby se však mohlo jednat o skutečné společenství osob, "my" v sobě musí nést prvek 

osobního vztahu "já-ty". Tento vztah nám ukazuje na skutečnost vzájemné komunikace, která 

v jednotě osobních subjektů musí probíhat na bázi "já-ty". "Bez společné komunikace 

neexistuje žádný druh společného života, tedy ani ten, jehož obsahem je postoj ke společnému 

dobru... Rozdílné typy komunikace určují pak rozdílné typy jednoty onoho "my", v němž je 

vyjádřeno communio personarum."936 

Struktura lidského "já" spočívá v sebezávislosti na sobě937, ale tato sebezávislost se 

konstituuje a je konstituována prostřednictvím úkonů poznání skrze sebezávislost vlastního 

"já" na pravdě, především na pravdě o vlastním "já", která je na onom "já" nezávislá. "Celá 

existence člověka jako osoby je bytováním v pravdě, v dynamickém vztahu k pravdě."938 

Osoba je konstituována v transcendování sebe na základě vztahu k pravdě: "Bez této 

transcendence, bez tohoto překračování a přerůstání sebe na cestě k pravdě, osoba nemůže 

být zcela sebou."939 Současně tím, že v sobě objevuje pravdu o sobě, objevuje také pravdu  

o každém jiném člověku.940 

Stejně tak je ale konstituováno "já" druhého člověka. Tímto způsobem "já" druhého 

člověka vypovídá i o mém vlastním "já". Osoby si v interakci vztahu "já-ty" navzájem sdělují 

                                                 
934 Tamtéž, s. 33. 
935 Tamtéž, s. 36. 
936 Tamtéž, s. 34. 
937 "Člověk zakouší sebe jako osobní subjekt, když bere na vědomí, že sebe vlastní, nad sebou panuje... Na tomto 

základě se konstituuje konkrétní lidské "já" a konkrétní, jemu (onomu "já") odpovídající lidská subjektivita." 

Tamtéž, s. 18. 
938 Tamtéž, s. 20. 
939 Tamtéž, s. 18. 
940 Srov. Tamtéž. 
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pravdu o sobě. "... V tomto vztahu se odehrává vzájemné odkrývání člověka člověku v jeho 

osobní subjektivitě ve všem, co tuto subjektivitu utváří. "Ty" stojí před "já" jako skutečné  

a kompletní "druhé já", které je jako "druhé já" konstituováno nejen skrze sebepoznání, ale 

především prostřednictvím sebevlastnění a sebeovládání. V této subjektivní struktuře "ty" jako 

"druhé já" představuje mou vlastní transcendenci a aspiraci po sebeuskutečnění."941 

"Ty" je ve vztahu k "já" jako druhé "já", které podobně jako mé já konstituuje nejen 

sebevědomí, ale především sebevlastnění. V této subjektivní struktuře "ty" představuje vlastní 

transcendenci i vlastní směřování k sebeuskutečnění. Participativní vztah "já-ty" odhaluje jak 

horizontální, tak především vertikální transcendenci člověka."Skrze vztah "já"-"ty" se člověk 

člověku musí jevit ve své struktuře sebevlastnění a zvláště v jeho směřování  

k sebeuskutečnění... Tento vztah svědčí o transcendenci vlastní člověku jako osobě."942  

Díky sociální dimenzi "my" můžeme v participaci, která předpokládá interpersonální dimenzi 

společenství "já-ty", vidět výraz transcendence osoby.943 

Výše jsme již ukázali, že participace je možná na základě společného sdílení lidství, 

které však má vždy konkrétní personální charakter a nikdy není abstraktním pojmem. Jednota, 

kterou lidství konstituuje, je jednotou osob a jako taková se nejvíce projevuje ve vztahu "já-

ty". "Vztah "já-ty" otvírá člověka člověku... Lidství je dáno ve vztahu "já-ty" nikoli jako 

abstraktní idea člověka, ale jako "já" pro "ty". Participace je tolik jako realizace meziosobní 

jednoty, ve které se subjektivita osobního "ty" zjevuje skrze "já"."944 

Vztah "já-ty" je tak základním konstitutivním prvkem společenství, které má 

interpersonální charakter. V něm se odhaluje transcendence osob a naplno se v něm rozvíjí 

participace, která je osobám vlastní. Prostřednictvím vztahu "já-ty" se člověk člověku nejen 

odhaluje, ale v této rovině musí být také přijat jako osoba.945 

 

 

7.2.4. Sebeuskutečnění ve vztahu "já-ty" 

 

Transcendence osoby v činu a dynamická struktura osoby ukazuje na skutečnost,  

                                                 
941 Tamtéž, s. 27. 
942 Tamtéž, s. 28. 
943 Srov. Tamtéž, s. 37. 
944 Tamtéž, s. 36. 
945 Srov. Tamtéž, s. 32. 
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že člověk je bytostí, která se sebeuskutečňuje a seberealizuje v pravdě. To současně znamená, 

že člověk je v jistém ohledu nehotový, neúplný a nedokonalý.946 Člověk je bytost spějící  

k svému sebeuskutečnění. Její dynamická závislost na pravdě o sobě je současně závislostí 

sama na sobě, sebezávislostí. Koncept osoby jako suppositum, ve kterém je člověk podmětem  

i předmětem vlastní existence i jednání, nám osobu odhaluje v její autoteleologii.947 Člověk 

svou podstatou v činu tíhne k uskutečnění a naplnění sebe samého. 

Sebezávislost na vlastním já a na pravdě o sobě v sobě zahrnuje tvůrčí moment 

sebedeterminace osoby v činu. Ten je součástí celé dynamické struktury sebeuskutečnění 

člověka, který pociťuje svou neúplnost a nenaplněnost. Právě tato potřeba dynamizuje 

svobodný sebedeterminující čin. "Skrze moment sebedeterminace se lidské "já" sobě odhaluje 

jako sebevlastnění a sebeovládání, ale současně také jako potřeba po sebezavršení. Tak 

ukazuje, že osobní subjektivita není uzavřenou strukturou... naopak, že je pramenem 

otevřenosti tohoto subjektu... Tedy konstatujeme úzké pouto mezi uskutečněním sebe samého  

a transcendencí."948 

 Subjektivita osoby je dána především ve vědomí, v něm člověk uchopuje pravdu  

o sobě, která v něm poté konstituuje morální povinnost, která se přenáší do činu. Právě pravda 

a vztah k ní je podmínkou svobodného, plně vědomého činu, který v sobě realizuje 

sebeuskutečnění osoby. "Být svobodný neznamená jen "chtít", ale také "volit" a "rozhodovat", 

to vše nám poukazuje na transcendentní souvislost dobra a pravdy v činu. Avšak je to pouze 

vědomí, které je místem pro takovou souvislost... Ve vědomí se uskutečňuje autentická 

transcendence osoby v činu."949 Vědomí v činu nám rozkrývá transcendenci pravdy a svobody 

a sebezávislost osoby na pravdě. "Bez transcendence, bez růstu k pravdě a dobru... osoba,  

v jistém slova smyslu, není sama sebou."950 

 Sebeuskutečnění osoby je současně sebeuskutečněním "já", jenomže, jak jsme již výše 

ukázali, "já" není separovaná monáda, ale plně lidské "já" přepokládá interpersonalitu vztahu 

"já-ty", ve kterém je druhý, "ty", uchopován jako jiné "já", ""ty" zůstává stále jen jiným "já"... 

odlišným ode mě."951 Druhý, neboli "ty", není jen výrazem odlišení, jinakosti, rozdílnosti 

subjektů, ale také jednoty a participace. Vztah ""Já-Druhý" se nemůže omezit na uznání dvou 

                                                 
946 Srov. Tamtéž, s. 19. 
947 Srov. Tamtéž, s. 21. 
948 Tamtéž, s. 17. 
949 Tamtéž, s. 19. 
950 Tamtéž. 
951 Tamtéž, s. 28. 
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subjektů, které reálně existují i jednají, ale vyžaduje analýzu zkušenosti, která by tomuto 

existování a jednání dala význam existence a jednání, které je vlastní "mně" a "druhému"."952 

 Wojtyla je přesvědčen, že "ty" nám odhaluje "já", pomáhá nám lépe uchopit  

a pochopit vlastní "já", ba dokonce, že na tomto základě může probíhat "proces 

sebevýchovy"953. V procesu sebeuskutečňování a seberealizace je druhý významným 

spolučinitelem mého uskutečnění. Vztah "já-ty" nezakládá jen sociální dimenzi společenství, 

ale také její dimenzi interperosnální. "Člověk je "já" a je současně i "ty", je subjektem, který 

nejen existuje, ale i jedná a v jednání se toto "ty" stává předmětem pro "já"... Tímto způsobem 

se konstituuje "já" skrze "ty"."954 

Ve vztahové struktuře "já-ty" se člověk člověku odhaluje ve svém sebevlastnění  

a sebeovládání a především ve své potřebě sebedovršení v pravdě o sobě, svědčící  

o transcendenci, která je člověku jako osobě vlastní. Na základě vztahu k pravdě o sobě 

člověk vytváří i hloubku vztahu k jiné osobě. "Čím více je vztah "já-ty" hlubší,... tím více 

roste nutnost vzájemného přijetí a uznání... Tímto způsobem roste samo interpersonální 

společenství a současně i vzájemná odpovědnost osoby za osobu... Pouze takovýto přístup 

zasluhuje jméno communio personarum."955 

 Sebeuskutečnění v sobě nemůže zapřít dimenzi participace, která probíhá v obojím 

směru, tedy od "já" k "ty" i od "ty" k "já". V participaci dochází k vědomému přiblížení se 

obou subjektů vztahu "já-ty" v činu. "Participace je dána na základě modality vědomého 

přiblížení se, které je výsledkem zkušenosti konkrétního "já", nakolik schéma "já-druhý" není 

obecné, ale stále konkrétní a současně jedinečné a neopakovatelné."956 

 Wojtyla hovoří o jakémsi transferu "já" mimo sebe, čímž je mohu tak lépe poznat. To 

probíhá vzájemně, tedy osoba je ve vztahu plněji osobou. Aktualizace participace se děje jako 

"plnější zkušenost, v níž má místo přenesení toho, co je dáno jako naše vlastní "já", mimo 

sebe, jednomu z těch druhých, který se mi na tomto základě jeví jako "odlišné já", "jiné já", 

jako "příbuzný nebo bližní."957 

 Prostřednictvím druhého člověk plněji vrůstá do plnosti vlastního bytí, více se stává 

sám sebou a totéž můžeme říci i o druhém, který se na vztahu podílí. Současně se tak odhaluje 

                                                 
952 Tamtéž, s. 22. 
953 Tamtéž, s. 29. 
954 Tamtéž, s. 30. 
955 Tamtéž, s. 31. 
956 Tamtéž, s. 24. 
957 Tamtéž. 
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podíl participace na sebeuskutečnění a seberealizaci člověka jako osoby. "Když mohu 

zakoušet druhé lidské bytí jako sebe... když jej zakouším jako osobu, dosahuji maximální 

blízkosti toho, co tvoří "sebe" druhého."958 

 Wojtyla na základě svého rozvinutí konceptu participace o interpersonální dimenzi 

ukazuje, že plně lidského sebeuskutečnění a seberealizace osoby je možné dosáhnout jen  

v meziosobním vztahu. Vztah "já-ty" je podmínkou realizace každého jedince. 

 

 

 7.2.5. Odcizení a společenství 

 

 Na základě výše řečeného je patrné, že sociální dimenze společenství, stejně tak jako 

jeho dimenze interpersonální, vstupuje také do negace sebeuskutečnění, kterou tu nazýváme 

odcizením. Jak můj vztah ke společenství, tak i můj vztah k druhé osobě ovlivňuje míru jakou 

sebe buď uskutečňuji, nebo jakou se odcizuji sám sobě. 

 Jistě, "já" nemohu zakoušet druhého jako "sebe", osoba je a zůstává alteri 

incomunicabilis, tedy je odpovědná před vlastním "já" za jeho realizaci, je spolutvůrcem 

vlastního osudu v závislosti na dobru a pravdě o sobě. Když ale zakoušíme druhého jako 

osobu, přibližujeme se co nejblíže k tomu, co utváří jeho vlastní "já". Druzí pro mě nejsou jen 

vnější skutečností.959  

 Zkušenost člověka (sebe nebo druhého) zůstává v interioritě. V interioritě vlastní 

subjektivity odhaluji druhého jako "jiné já". Takové odhalení je důležitou součástí našeho 

sebepoznání a identity. "Struktura osobní subjektivity... zná vzájemné odhalování, neboť díky 

vzájemnosti vztahu jsem "já" současně i "ty" a naopak."960 

 Je-li zkušenost druhého a vlastnost participace součástí naší interiority, je také součástí 

našeho "já", nás samých a jako taková se podílí na realizaci, uskutečnění a dovršení osoby, 

nebo na její dezintegraci a odcizení. 

 Jak ale Wojtyla rozumí odcizení? Odcizení chápe jako přímý protiklad participace. 

Jestliže je participace vlastností, díky které člověk sdílí své lidství spolu s ostatními, přičemž 

je zachována osobní rovina tohoto sdíleného lidství, pak je odcizení chápáno jako mrazivá 

samota do sebe pohrouženého "já". "Odcizení jako antiteze participace znamená omezení  
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a eliminaci všeho toho, skrze co se člověk druhému stává druhým "já"... Separované "já", 

které je zbaveno kontaktů, současně není plně odhaleno ani samo sobě. V mezilidských 

vztazích mizí bližní a zůstává jen "cizinec" nebo dokonce nepřítel."961 

 Odcizením se ruší interpersonální vztah a druzí přestávají být pro člověka druhým "já" 

a stávají se cizinci nebo dokonce nepřáteli. Člověk se jako suppositum, které je podmětem  

i předmětem vlastní existence i jednání, stává cizincem také sám sobě. 

 Wojtyla považuje téma odcizení za velmi důležitou otázku, před kterou bádání  

o člověku nesmí rezignovat. Nejedná se o nějakou abstraktně-teoretickou záležitost, která by 

měla pramalý dopad na praktickou realitu existence člověka. Odcizení je dynamickou 

strukturou, která proniká celou existenci i jednání člověka a jako taková má zcela zásadní 

dopad na všechny oblasti lidské existence. Jádro problému odcizení člověka vidí Wojtyla  

v tom, nakolik je mu přiznáno býti plně osobou se vším, co k tomu náleží. "Naše pozice je,  

že odcizení je ze své přirozenosti personalistickým problémem."962 Dále doplňuje, že "odcizení 

jako protiklad participace... nejen člověka odlidšťuje jako jedince, ale také zasahuje osobu 

jako subjekt."963 

 Osoba je vymezena jak svou dimenzí sociální roviny bytí, tak také svou dimenzí 

interpersonálního bytí. V těchto rovinách je také třeba hledat jednotlivé prvky a praktické 

projevy odcizení. Do jisté míry Wojtyla souhlasí s marxisty, že za existenci odcizení mohou 

také bludné sociální (potažmo socio-ekonomické) struktury, ale současně poukazuje, že 

nejsou jediným původcem odcizení. "Odcizení se projevuje v obou dvou dimenzích člověka 

"já-ty" a "my". Jedná se o takovou sociální dimenzi, mnohost subjektů, ve které je každý  

 "já" determinován a nemůže se rozvíjet k autentickému "my"... Sociální život jako by se 

odehrával mimo něj,... na jeho účet... On se, i když žije a koná s druhými, nerealizuje, ať se už 

odcizil sám sobě, nebo proto, že mu společnost na základě bludných struktur k tomuto 

neposkytuje základ."964 

 Sociální rovina odcizení je velmi závažnou skutečností, která může mít dopad i na 

osobní realizaci či nerealizaci participace. Wojtyla uznává, že v některých případech mohou 

vnější okolnosti možnost participace podstatně přidusit. "Nelze také popřít, že v obecném 

klimatu odcizení je velmi obtížné realizovat participaci na základě konceptu "já-ty"."965 

                                                 
961 Tamtéž, s. 38. 
962 Tamtéž, s. 37. 
963 Tamtéž, s. 39. 
964 Tamtéž, s. 38. 
965 WOJTYLA, Karol, Partecipazione o alienazione?, in: Metafysica... , s. 1401. 
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 Marco Cangiotti ještě upozorňuje na jednu podstatnou dimenzi odcizení, kterou 

Wojtyla prezentuje. Tou je podíl faktoru vůle, chtění a rozhodnutí jedince. Cangiotti říká: 

"Odcizení je opakem zkušenosti participace nebo jejím odmítnutím."966 

 Wojtyla faktor vůle, osobního podílu a odpovědnosti za odcizení v žádném případě 

neopomíjí. V osobní dynamické struktuře činu se ukazuje svoboda osoby, která rozhoduje  

o přijetí či nepřijetí poznané pravdy a podřízení či nepodřízení se jí v činu. "V lidské 

zkušenosti je druhý, jako jiné "já" přítomen neustále jako vnitřní volba... Volba,  

o níž hovoříme, spočívá v "já" přijímám jeho "já", které uznávám za osobu, volím ho kvůli 

sobě, tedy ve svém "já"."967 

 Z toho vyplývá, že dobrovolné odmítání nebo opomíjení akceptovat druhého jako 

osobu, má přímý dopad na mne samého a tímto způsobem se sobě odcizuji. Člověk, když se 

druhému straní, tak se současně odcizuje. Člověk skutečně nežije na opuštěném ostrově  

a pakliže ano, nemůže to nemít dopad na osobní strukturu jeho existence i jednání. Za své 

činy, za svou existenci i za své myšlení je člověk odpovědný. Právě odpovědnost je tématem, 

které Wojtyla ještě považuje za potřebné rozvinout ve vztahu k pojetí člověka jako osoby, 

která má rozměr jak individuálního, tak i interpersonálního a sociálního bytí. 

  

  

 7.3. Osoba a odpovědnost 

 

 7.3.1. Etika a antropologie 

 

 V sedmdesátých letech Wojtyla pojímá záměr systematicky zpracovat jakýsi etický 

manuál na personalistických základech. Na celém projektu s ním má spolupracovat jeho žák  

a nástupce na KULu Tadeusz Styczeń, což tak částečně skutečně i je.968 Rukopis je v hrubém 

nárysu hotový již v r. 1972, ale povinnosti spojené s vykonáváním arcibiskupského úřadu  

                                                 
966 CANGIOTTI, Marco, Sul concetto di partecipazione in Karol Wojtyla, in: RICCI, Francesco (ed.), Karol 

Wojtyla e il pensiero europeo contemporaneo, Bologna 1984, s. 94. 
967 WOJTYLA, Karol, Participazione..., in: Metafysica... , s. 1396. 
968 Srov. DELOGU, Antonio, L´attualitá dell´etica di Karol Wojtyla, in: WOJTYLA, L´uomo..., s. 25. 
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a jiné okolnosti způsobují, že ani poslední verze, která jde do tisku v r. 1991 v Lublinu, není 

dokončená a je torzem.969 Podobně jako studie Osoba: Subjekt a společenství také studie 

Člověk na poli odpovědnosti je zamýšlena jako pokračování díla Osoba a čin.970 

 Již v Osobě a činu čteme: "Morálka jako existenciální skutečnost vždy zůstává  

v úzkém vztahu k člověku jako osobě. V osobě má své živé kořeny. Ve skutečnosti neexistuje 

mimo uskutečnění nějakého činu nebo mimo uskutečnění sebe samého v činu."971 Člověk na 

poli odpovědnosti má na tuto tezi navazovat. Výsledkem je pokus o skloubení antropologie  

s morálkou. Místem, ve kterém se tyto dva obory vzájemně prolínají, je zkušenost. Wojtyla 

zůstává věrný svému fenomenologickému východisku. 

 Wojtyla čte texty různých autorů (Aristoteles, Tomáš Akvinský, Hume, Kant, Husserl, 

Scheler) pod zorným úhlem zkušenosti. Některé autory zmiňuje jen na okraj, jinými se zabývá 

hlouběji. Potřeba po pravdě jej nutí milovat pravdu v každém, kdo ji říká. Klíč k jejich četbě 

Wojtyla volí v personalistickém duchu. Nezajímají jej nějaké abstraktní koncepty, ale živá, 

konkrétní osoba. Wojtyla je v neustálém kontaktu s praxí a od ní se odráží. "Když bereme  

v úvahu dynamický charakter nejen člověka, ale i celé skutečnosti, musíme přijmout to, že je 

zřejmé, že nemůže existovat teorie, která by nějakým způsobem nepředpokládala  

a neobjasňovala praxi... Na základě tohoto aspektu lze říci, že praxe předchází teorii. Toto 

prvenství má epistemologický charakter... veškerý náš vztah ke skutečnosti vychází ze 

zkušenosti a v ní má počátek... Ne skutečnost předpokládá poznání, ale poznání předpokládá 

skutečnost. Z tohoto důvodu i naše poznání směřuje od praxe k teorii."972 

 Ne náhodou Wojtyla neustále konfrontuje výsledky svých výzkumů s výsledky 

různých center etického výzkumu, zvláště pak sleduje marxistický odborný časopis Etica.973 

V Osobě a činu Wojtyla vyslovuje domněnku, že "Subjekt svými činy utváří nebo alespoň 

proměňuje, sám sebe. Nebyl by takovým, jakým je, kdyby se v průběhu života neformoval 

svými činy."974 Ve své studii o vztahu teorie a praxe dále upřesňuje, že je to dynamismus 

člověka , neboli jeho operari, které nám dovoluje porozumět člověku zblízka, způsobem 

odpovídajícím jeho subjektivitě.975  

                                                 
969 Srov. WIERZBICKI, Alfred, La persona e la Morale, in: WOJTYLA, L´uomo... , s. 8n. 
970 Tamtéž, s. 8. 
971 WOJTYLA, Persona... , s. 365. 
972 WOJTYLA, Karol, Teoria e prassi nella filosofia della persona umana, Sapienza 4/1976, s. 377-384. 
973 Srov. Tamtéž, s. 377. 
974 WOJTYLA, Persona... , s. 287. 
975 Srov. WOJTYLA, Teoria... , s. 379. 
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Člověk je schopen plně svobodného, vědomého a osobního činu, jehož 

prostřednictvím se sebeuskutečňuje. V činu se člověk sebedeterminuje ve vztahu k pravdě  

o sobě, jak jsme viděli ve studii Osoba a čin. V dynamismu sebedeterminace pak zvláštní 

místo zaujímá skutečnost povinnosti a odpovědnosti, která tak vytváří základ pro etickou 

koncepci činu, kterým se člověk sebeuskutečňuje. 

Antonio Delogu se domnívá, že praxistické východisko odpovědnosti Wojtyla přijímá 

od svého učitele Romana Ingardena, říká o tom: "Pro Ingardena je subjekt především 

subjektem, který jedná, který sám sebe zakouší ve světě skrze své jednání, který sám sebe 

poznává skrze své skutky."976 

 Nejde však o nějakou formu solipsismu, autoteleologie člověka neznamená především 

uzavření se v sobě samém, nýbrž živý kontakt se strukturou sebeurčení, s celou skutečností, 

dynamickou výměnu se světem hodnot, který je diferenciovaný a hierarchizovaný.977 

 Hned v úvodu studie se Wojtyla táže "Co je to morální zkušenost?" a hned také 

odpovídá: "Morální zkušenost je součástí zkušenosti člověka, tedy přesněji řečeno, je součástí 

skutečnosti "člověk jedná" a současně je součástí komunitárního rozměru skutečnosti "člověk 

jedná spolu s druhými"."978 Morální zkušenost je tedy součástí antropologické struktury 

dynamismu lidské osoby a lze ji analyzovat na základě zkušenosti, čímž dostává nový 

vědecký základ. 

 

 

 7.3.2. Morální zkušenost a povinnost 

 

 Wojtyla je přesvědčený, že v rámci fenoménu zkušenosti se projevuje specifická 

oblast morální zkušenosti. Vlastní oblastí morální zkušenosti je oblast "zkušenosti 

povinnosti"979. Tato zkušenost má úzce osobní charakter a je součástí dynamismu "já 

jednám", i když je ono jednání součástí "konání s druhými". A co je jejím specifikem? 

Narozdíl od jiných oblastí zkušenosti je v ní přítomna rovina imperativu musím, nesmím. 

Zkušenost povinnosti tvoří konstitutivní okamžik morální zkušenosti. "Zkušenost povinnosti 
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979 Srov. Tamtéž, s. 59. 



 185 

má v sobě dva aspekty: musím konat, nesmím konat... Ve skutečnosti tyto dva aspekty od sebe 

nejsou odděleny (musím konat, abych uskutečnil x, nesmím konat, abych neuskutečnil y)."980 

 Morální zkušenost se však neprojevuje jen v momentu povinnosti, jako taková souvisí 

s každým projevem dobra, nebo zla. Vstupuje tedy do celé šíře a škály nejrůznějších 

skutečností. Ty mohou mít velmi rozdílný charakter, "mají dimenzi buď personální (vnitřní), 

interpersonální nebo sociální."981  

Wojtyla také rozlišuje tři rozdílné vrstvy, ve kterých se morální zkušenost projevuje. 

Je zde rovina axiologická, praktická a deontologická. "První z nich je vrstva axiologická, ve 

které je na prvním místě dobro, nebo zlo jako stav osoby nebo společnosti... pak je zde vrstva 

praktická, ve které se toto dobro nebo zlo projevuje v činech... a nakonec je zde vrstva 

deontologická, ve které se projevuje tzv. morální povinnost."982  

Tak jako je každá zkušenost do jisté míry také porozuměním toho, co je zakoušeno, 

tak také morální zkušenost je specifickou rovinou porozumění. Existuje tu vzájemný vztah 

zkušenosti a porozumění. Wojtyla se domnívá, že tento vztah se odehrává mezi dvěma póly: 

empirismem (fenomenismem a senzualismem) a racionalismem (apriorismem).983 Podotýká, 

že právě tento moment by si zasloužil další rozpracování, ale k němu již nedochází. 

Oba póly chápání vztahu zkušenosti a porozumění jsou ve vzájemné interakci. 

"Historicky se tyto teze vzájemně podmiňují: Fenomenismus Davida Humea např. podmínil 

Kantův apriorismus."984 Wojtyla upozorňuje na skutečnost, že v krajní poloze obou těchto 

pólů, kde jedním pólem je vypjaté umocňování zkušenosti a druhým je stejně vypjaté 

umocňování porozumění, je možný jen deskriptivní přístup k morální zkušenosti, ten však 

vylučuje etiku. Autor se domnívá, že je tu ještě jakési předvědecké porozumění morálky.985 

Deskripce obou skutečností, jak fenoménu zkušenosti, tak i čistě racionálního 

momentu, má také svůj význam a své místo, je předmětem několika vědních oborů. Tyto 

obory jako sociologie, psychologie, etnologie atp. pojímají morálku fenomenisticky  

a deskriptivně, avšak nedotýkají se její podstaty.986 Wojtyla současně vidí, že v soudobém 

myšlení probíhá odklon jak od pozitivistického fenomenismu, tak i od racionalismu.987 

                                                 
980 Tamtéž. 
981 Tamtéž, s. 61. 
982 Tamtéž, s. 63. 
983 Srov. Tamtéž, s. 65. 
984 Tamtéž. 
985 Srov. Tamtéž, s. 67. 
986 Srov. Tamtéž, s. 69. 
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Na předvědecké porozumění morálky nám ukazují jisté otázky, které se týkají morální 

zkušenosti a které současně nemají ani aprioristický, ani čistě deskriptivní vztah k morální 

zkušenosti. Takovou otázkou je např. "Co musím a proč?", která je "individuálním případem 

obecné otázky: Co je to dobro a proč?"988 

Morální zkušenost je nám dána ve vnitřní zkušenosti povinnosti. Poznání povinnosti 

nám tak odhaluje "konstitutivní skutečnost osoby. Tato skutečnost má vlastní strukturu,  

od které není možné subjekt – osobu oddělovat."989 Porozumění povinnosti se tak do jisté míry 

stává definicí osoby a jejího skutečného významu. Význam a smysl osoby se nám rozkrývá  

ve vztahu povinnosti vůči jejímu specifickému dobru. Povinnost je v tomto smyslu "duchovní 

aktualizací potenciality osoby v činu."990 

V morálce se stýká jak antropologie, tak personalismus a také axiologie. Podstatou 

morálky je, nakolik se činem aktualizuje potencialita dobra osoby. Činem se člověk stává 

dobrým, nebo zlým.991 Wojtyla se v tomto smyslu cítí být žákem sv. Tomáše Akvinského, 

jeho interpretace mravnosti staví na ontologickém základě a díky tomu má i axiologickou 

strukturu.992 V rovině metafyzické je člověk dobrým a stává se dobrým, nebo zlým, a v rovině 

fenomenologické zakouší hodnotu dobra,nebo zla. Interpretace morálky má podle Wojtyly 

ontologický základ. Zkušenost mravnosti odpovídá zkušenosti bytí a stávání se dobrým nebo 

zlým.993 

Wojtyla morální zkušenost ztotožňuje se zkušeností povinnosti. Tato zkušenost je 

zkušeností dynamické struktury bytí. "Fieri, stávání se je metafyzickou kategorií a je 

obsaženo především ve zkušenosti jednání, činu."994 Úsudek je odlišný od morální zkušenosti, 

která je bezprostřední, nastupuje totiž až po činu, není tedy již součástí povinnosti. Jen 

reflektuje nakolik se osoba sebeuskutečnila v činu ve vztahu k povinnosti. "Toto naplnění, 

nebo nenaplnění povinnosti má základní význam pro osobu jako subjekt a původce činu."995 

                                                                                                                                                         
987 Srov. Tamtéž, s. 67. 
988 Tamtéž, s. 73. 
989 Tamtéž, s. 75. 
990 Tamtéž. 
991 "Stávání se dobrým, nebo zlým, v morálním slova smyslu, je pro Wojtylu potvrzením reálnosti dobra a zla." 

WROŃSKA, Katarzyna, Osoba i wychowanie, Wokół personalistycznej teorii wychowania Karola Wojtyły - 

Jana Pawła II, Krakow 2000, s. 43. 
992 Srov. WOJTYLA, L´uomo... , s. 77. 
993 Srov. Tamtéž, s. 81. 
994 Tamtéž, s. 85. 
995 Tamtéž, s. 89. 
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Naplnění nebo nenaplnění povinnosti je současně zakoušením uskutečnění, nebo 

neuskutečnění sebe samého. Dobro se tak stává kategorií bytí. 

Z výše řečeného vyplývá, že morální hodnota, dobro, pravda o dobru člověka jako 

osoby, ukazuje na základní moment sebeuskutečnění osoby v činu. "Morální hodnota činu 

vnáší do dynamismu osoby i jisté napětí, které pramení právě z uskutečňování, nebo 

neuskutečňování sebe samého, což je spojeno s uskutečňováním, nebo neuskutečňováním 

povinnosti."996 Antropologie se tu podstatně propojuje s etikou a naopak.997 

 

 

7.3.3. Zkušenost povinnosti a odpovědnost 

 

 Wojtylovo metodologické východisko, které si bere zkoumání zkušenosti jako základ 

pro poznání pravdy o člověku, rozkrývá také morální dimenzi zkušenosti člověka. V morální 

zkušenosti vychází na světlo skutečnost zkušenosti povinnosti. Povinnost v sobě zase nese 

odkaz k normativitě. S povinností soupodstatně souvisí i norma.998 Norma je pak 

imperativním předpokladem povinnosti. Normativní rovina zkušenosti povinnosti pak je 

Wojtylovi základem pro možnost etiky jako vědy. "Porozumění morální zkušenosti nám dává 

odhalit normu jako zcela specifickou skutečnost a posléze jako centrální moment etiky jako 

vědy. Neboť právě v normě nacházíme odpověď na otázku: Co mám dělat a proč? Co je 

morálně dobré a co ne a proč? Z obecného hlediska je morálně dobrým to, co odpovídá 

normě mravnosti a morálně špatné, co jí protiřečí... jedná se o imperativní předpoklad různé 

intenzity a různého zabarvení."999 

 Povinnost neodkazuje jen na imperativní povahu normy, současně je v ní soustředěna  

i její povaha kategorická. Kategorický aspekt zkušenosti povinnosti "je známkou absolutnosti 

morální hodnoty, ukazuje na hodnotu, která musí být realizována, ke které je třeba směřovat 

za každou cenu."1000 Wojtyla se domnívá, že právě v tomto bodě je patrný přímý vztah 

metafyziky a fenomenologie. 

                                                 
996 Tamtéž, s. 93. 
997 Wojtyla vytváří specifickou filosofii dobra, etika se zabývá pouze dobrem morálním, pro Wojtylu je otázka 

dobra především otázkou metafyzickou. Srov. GALAROWICZ, Jan, Czlowieczeństwo a moralność w filozofii 

Karola Wojtyly, in: Logos i Ethos 1/1991, s. 60. 
998 Srov. WOJTYLA, L´uomo... , s. 101. 
999 Tamtéž, s. 99. 
1000 Tamtéž, s. 113. 
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 Norma poodhaluje skutečnost, že není lhostejné, zda se člověk v činu stává zlým, nebo 

dobrým. Wojtyla hájí lidskou svobodu a naznačuje nerozlučitelné pouto, které je mezi 

svobodou a pravdou. Norma ukazuje radikální vztah osoby a dobra. Právě tento vztah je 

vlastním polem odpovědnosti, v něm se odpovědnost rodí. "Morální norma nemá nezaujatou 

povahu. Zde se nacházíme na poli odpovědnosti."1001 Zkušenost odpovědnosti poodhaluje 

nejen povinnost za seberealizaci osoby, ale také normativní rovinu tohoto sebeuskutečnění. 

Člověk jako osoba je morálním subjektem.1002 Morální hodnoty tak díky spojitosti s hodnotou 

pravdy o dobru osoby mají primát nad ostatními. Primát morálních hodnot vede k uznání 

primátu ducha.1003 

 Jestliže je člověk morálním subjektem, pak sebe v jistém slova smyslu vlastní. 

Odpovědnost za sebe, za osobu může mít jen subjekt, který sebe vlastní. Wojtyla vidí 

problematiku sebevlastnění jako základní kámen úrazu utilitaristického pojetí morálky. 

"Moderní utilitarismus... mění pojetí člověka... V optice utilitarismu je člověk ten, kdo 

zakouší, ne ten, kdo sám sebe vlastní a nad sebou panuje."1004 Normou utilitarismu je 

maximum požitků a minimum nelibosti. "Norma se stala počtem, kalkulem. V důsledku jde  

o znemožnění morálky a etiky... etika se stává zbytečnou, podle předpokladů pozitivismu není 

možná a podle předpokladů utilitarismu je neužitečnou."1005 

 Wojtyla částečně polemizuje také s Kantem, podle něhož "etická norma musí 

definovat povinnost, která je nezištná... Morálka proto u člověka předpokládá schopnost 

poznávat, volit a realizovat bonum in se."1006 Wojtyla nepopírá, že v normě je třeba realizovat 

bonum in se, avšak toto tvrzení rozšiřuje o personalistickou dimenzi. "Volit a realizovat 

bonum in se se však nenachází mimo teleologii osoby, ale naopak odpovídá její seberealizaci, 

slouží k naplnění osoby."1007 Člověk v sobě nese dobro a hodnotu, která je totožná s jeho 

sebeuskutečněním, která je totožná s osobou. Morálka není racionálně odvozenou abstraktní 

                                                 
1001 Tamtéž, s. 115. 
1002 Srov. Tamtéž, s. 117. 
1003 Srov. WOJTYLA, Elementarz... , s. 76. 
1004 WOJTYLA, L´uomo... , s. 119. 
1005 Tamtéž, s. 121. 
1006 Tamtéž, s. 125. 
1007 Tamtéž, s. 127. 
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statickou strukturou,1008 ale vždy souvisí s konkrétní osobou. Morálka souvisí s autoteleologií 

osoby.1009 

 Morální zkušenost není daností, je spíše procesem. K tomu, abychom tomuto procesu 

mohli porozumět, musíme podle Wojtyly vyjít od osoby, nikoli jako substance, ale od jejího 

činu. Osoba se manifestuje v činu a činem.  

 

 

 7.3.4. Osoba a norma 

 

 Osobě je vlastní potřeba po sebeuskutečnění, s tím souvisí i jiná její vlastnost, kterou 

je schopnost sebevlastnění a sebeovládání. Právě tyto schopnosti mají přímý vztah k normě. 

Norma je důvodem a motivem sebeovládání, současně je sebevlastnění předpokladem pro 

možnost vztahu k normativní rovině pravdy. Normativita je součástí nebo vlastností pravdy  

o osobě. "Norma je ve vztahu k činnosti transcendentní. Chci být dobrý a nechci být zlý, není  

jen pouhé intencionální chtění, ale je samotným důvodem bytí osoby v axiologickém řádu."1010 

 Osoba má vlastní vnitřní dynamismus povinnosti, který rozhoduje o kvalitě činu  

a v činu je objektivizován. Čin je současně projevem vnitřního úsudku o hodnotě. Wojtyla 

tento úsudek nazývá morálním svědomím. "Morálním svědomím rozumíme neustálou 

schopnost takový soud formulovat."1011 Morální svědomí tak vstupuje do kontaktu  

s transcendentní rovinou normativního charakteru pravdy o dobru osoby. 

 Norma je pravdou o dobru,1012 ve Wojtylově pojetí má výrazně personalistickou 

povahu, není jen pravdou myšlenky, racionálním abstraktem, ale je i pravdou činu a pravdou 

samotného bytí osobou. "Povinnost, jako dynamismus vyprovokovaný pravdou o dobru, 

hlouběji verifikuje celou strukturu sebevlastnění a sebeovládání a zhmotňuje celou skutečnost 

osoby člověka."1013 

 Morální vědomí přitom neustále překračuje přirozený dynamismus člověka, 

prostřednictvím vztahu k normativitě pravdy o dobru směřuje osobu ke světu hodnot  

                                                 
1008 Takové pojetí podle Wojtyly připouští právě Kant. Srov. Tamtéž, s. 123. 
1009 Srov. Tamtéž, s. 127. 
1010 Tamtéž, s. 129. 
1011 Tamtéž. 
1012 "Norma není ničím jiným než pravdou o dobru." WOJTYLA, Wyklady... , s. 175. 
1013 WOJTYLA, L´uomo... , s. 131. 
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a vyjadřuje tak transcendenci osoby. Bez morálních norem je nemožná skutečná seberealizace 

osoby, která se jejich prostřednictvím stává dobrou nebo zlou.1014 

 Seberealizace osoby se pohybuje v napětí mezi ideální a reálnou pozicí normy. 

Účelem normy je dosažení její ideální pozice, která je totožná se sebeuskutečněním  

a naplněním osoby. Norma je tak úkolem pro osobu. Jejím účelem je sama osoba. Norma 

stanovuje úkol k realizování a současně vyjadřuje i zásadní závaznost takovéto realizace, 

obojí se projevuje ve zkušenosti.1015 

 Vzhledem k tomu, že realizace normy probíhá v reálném prostoru, sama norma, která 

má osobní charakter, se rozkrývá také díky přítomnosti osobních vzorů, které tak odhalují 

hodnotu mé vlastní osoby. Wojtyla zde patrně navazuje na Schelerovu ideu následování. 

"Exemplarismus je jistým způsobem ukryt mnohem hlouběji než samotná norma."1016 

 Člověk-osoba se člověku stává příkladem a vzorem, a to jak v pozitivním, tak  

i v negativním slova smyslu.1017 Lze se domnívat, že tato exemplární sounáležitost souvisí  

s Wojtylovou teorií participace, ve které se člověk participativně podílí na lidství druhého 

člověka a druhý člověk je pro něj jako "jiné já". 

 Ve Wojtylově pojetí je etika chápána ryze personalisticky, osoba je jejím východiskem 

i cílem. Tím dosahuje vzácné rovnováhy mezi jejím teoretickým a praktickým prvkem. Jeden 

souvisí natolik s druhým, že je nelze nejen oddělit, ale také je naprosto nemožné jednoho od 

druhého rozdělit, natolik se vzájemně prolínají a jsou spolu srostlí. "Etika předpokládá 

osobité teoretické hranice konkrétní morálky. Je součástí teorie, ale není s ní 

identifikována."1018 

 Wojtyla vidí, že v dějinách myšlení se jen těžko hledala vyvážená poloha obou prvků 

nebo rovin etiky. Na jedné straně se často přehnaně lpělo na kazuistice, což vedlo až               

k bizardním projevům a na druhé se podléhalo situacionismu. Wojtyla se snaží oběma 

polohám vyhnout. "Je třeba nalézt rovnováhu mezi přehnanou kazuistikou  

a situacionismem."1019 Etika je pro Wojtylu spojena s odhalováním pravdy o člověku. A proto 

"etika jako věda nemá za účel vytvářet normy,... ale vyvádí na světlo již existující normy."1020 

                                                 
1014 Srov. Tamtéž, s. 133. 
1015 Srov. Tamtéž, s. 135. 
1016 Tamtéž, s. 139. 
1017 Srov. Tamtéž, s. 141. 
1018 Tamtéž, s. 151. 
1019 Tamtéž, s. 165. 
1020 Tamtéž. 
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Pozitivismus, utilitarismus, scientismus a nihilismus, v jejich rozličných formách, budují 

neadekvátní etiku ve vztahu k pravdě o lidské osobě. 

 Nejvyšší možnou normou je osoba sama, Wojtyla postuluje tzv. personalistickou 

normu.1021 Personalistická norma je nejvyšším principem lidské činnosti, veškerá lidská 

činnost na jakémkoli poli musí odpovídat vztahu k osobě. Tu dává do souvislosti s Kantovým 

imperativem, ve kterém Kant "postuluje osobu jako účel vší činnosti a nikdy jako prostředek  

k dosažení cíle."1022 Nesmíme zapomínat, že uskutečňování sebe samého má také 

interpersonální a sociální rovinu. Také v nich je personalistická norma nejvyšším 

imperativem. "V personalistické normě se sbíhají všechny normy."1023 

 Na základě personalistické normy Wojtyla pozitivně odpovídá na otázku, zda-li je 

dnes možné argumentovat a činit nějaké závěry na základě obecně sdílených norem, hodnot  

a principů a zda-li je možné dnes, v epoše nadvlády vědecko-technického poznání, klást 

otázku po morální jistotě. Odpověď nalézá v analýze morální zkušenosti. Zkušenost, o které 

hovoří Wojtyla, je důsledkem morální zkušeností sebe, druhého a světa. V morální zkušenosti 

se se sebou ani s druhým nesetkáváme kategoricky, ale jako s předmětem prostého poznání, 

ne jako s konceptem nebo ideou, ale jako s bohatou, dynamickou, otevřenou subjektivitou,  

v níž každý utváří sám sebe. 

 Ve svých analýzách Wojtyla ukazuje skutečnost, že normativita není něčím, co je 

osobě nařízeno zvenčí, ale že je něčím, co se rodí uvnitř a je podstatně spojeno se 

subjektivitou člověka. 

                                                 
1021 Tamtéž, s. 179. 
1022 Tamtéž, s. 183. 
1023 Tamtéž, s. 185. 
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8. Dialogicita a sakralita osoby 

 

Následující oddíl se snaží postihnout dva základní aspekty Wojtylovy antropologie, 

které, podle našeho názoru, celému Wojtylovu systému vtiskují originální charakter. Sám 

Wojtyla ve své teorii zcela rezignuje na kategorickou a kazuistickou argumentaci  

a metodologii. To už samo o sobě napovídá, že chce překračovat hranice zavedených 

systémů, zavedených jistot, že nechce patřit do žádné hermeticky uzavřené skupiny, ale 

naopak, že jeho myšlení je proniknuto vnitřní otevřeností, ochotou se tázat, nepředpojatostí ve 

vztahu k novému a neznámému a také schopností přijímat a obohacovat se. 

Tento rozměr je patrný především v jeho filosofických a metodologických 

východiscích, ve kterých bez toho, aby odvrhl tomistické základy, nejenže respektuje, ale také 

přijímá fenomenologickou metodu za svou a snaží se smířit a snoubit dva zdánlivě 

nesmiřitelné světy klasické filosofie bytí a moderní filosofie vědomí. 

V centru Wojtylova zájmu stojí konkrétní člověk a jeho subjektivita, z tohoto důvodu 

se mu jeví být adekvátní metodou zkoumání zkušenosti člověka. Wojtyla se tak, nedlouho po 

modernistické a antimodernistické krizi, odvážně pouští na nejisté pole. Nicméně cítí to jako 

zásadní výzvu pro křesťanskou filosofii i teologii, kterou je ve jménu pravdy o člověku nutné 

přijmout. 

Wojtyla si uvědomuje limity jak tomistické filosofie, tak i fenomenologie. Navrhuje 

třetí cestu, která by vycházela z dialogu obou. Je přesvědčený, že důsledné hledání pravdy  

o člověku, v obou myšlenkových světech, po takovém dialogu volá.  

Wojtylovi je sice člověk na prvním místě neredukovatelnou subjektivitou, ale 

současně je také, a to hlavně, osobou. Osobou, která díky vlastnosti a schopnosti participace 

nežije na osamělém ostrově, ale existuje a koná spolu s ostatními a spolu s nimi se také 

seberealizuje. Rozměr jejího praktického bytí je podstatně dialogický. Jako takový ho Wojtyla 

objevuje. 

Druhým rozměrem Wojtylova uvažování o osobě, kterým se zabýváme v této kapitole, 

je sakralita osoby. Transcendence, kterou Wojtyla odhaluje v dynamických strukturách osoby 

odkazuje k sakralitě osoby. Ta se rozkrývá v náboženské zkušenosti člověka, zvláště ve 

zkušenosti víry. Wojtyla je přesvědčen, že při zkoumání člověka musí jak filosofie, tak  

i teologie dojít do bodu, ve kterém se navzájem potřebují a doplňují. 
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Sebeuskutečnění člověka se dotýká osoby v její transcendenci a v její duchovní rovině, 

Wojtyla tak rozkrývá desakralizaci jako antihumanistickou tendenci. Vztah osoby  

k náboženství je výrazem vnitřní potřeby. Církev Wojtyla chápe jako strážce nebo garanta 

transcendence osoby.  

Člověk neustále směřuje k dokonalosti, neustále se sebe-uskutečňuje na základě 

pravdy, kterou objevuje. Vtělený Kristus je pro Wojtylu vrcholným obrazem sebeuskutečnění 

člověka a vrcholným projevem pravdy o člověku jako osoby. Ve vztahu k němu se osoba 

realizuje. 

 

 

8. 1. Wojtylův dialogický humanismus 

 

8.1.1. Fenomenologie a antropologie 

 

Wojtylovo myšlení usiluje být důsledně vědeckým na základě fenomenologické 

metody. Wojtyla je však současně vysokým církevním představitelem, který je zcela oddán 

své službě. Ve středu jeho zájmu stojí člověk. Aby tomu tak mohlo být, je třeba nejprve 

člověku porozumět, pochopit kým je, dotknout se pravdy o člověku. Wojtyla je nadán 

neobyčejně silnou teologickou a básnickou intuicí, kterou naprosto rovnocenně, ne-li 

dominantně, doprovází ojedinělá intuice filosofická. Jeho práce, ať se již týkají čehokoli, mají 

výrazný filosofický podtext. Autor je přesvědčený, že člověk jako rozumová bytost neustále 

potřebuje hledat pravdu. Jako církevní pastýř se cítí být ve službě pravdy. 

 V jedné ze svých encyklik později napíše, že "církev má povinnost ukázat na to, co  

v nějakém filosofickém systému může být neslučitelné s vírou."1024 Víra má sice metakulturální 

hodnotu, stojí nad různými formami filosofie a kultury,1025 ale současně se jazykem filosofie  

a kultury vyjadřuje. Teologie potřebuje být v přímém dialogu s filosofií a kulturou a nejen 

ona, ale i její praktický projev – pastorace.1026 Wojtylova osobní pozice jako filosofa i jako 

teologa je pozicí fenomenologickou, která se primárně opírá o analýzu zkušenosti. Hlavní 

                                                 
1024 JAN PAVEL II, Fides et ratio 50. (dále jen FR) 
1025 REALE, Giovanni, Fondamenti e concetti-base di <Persona e atto> di Karol Wojtyla, in: WOJTYLA, 

Persona... , s. 8. 
1026 Srov. FR 76, s. 75-77. 
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linií, kterou Wojtyla sleduje, je analýza zkušenosti, která nám dává do hloubky porozumět 

lidskému jednání, které se ukazuje jako svrchovaný moment odhalení osoby. Jde tedy o dílo, 

které je zásadně antropologické. 

 Jako vysokoškolský pedagog se Wojtyla věnuje především etice, ale současně si je 

vědom, že etika potřebuje a vyžaduje antropologii. U Wojtyly oba obory nelze oddělovat, ba 

dokonce lze říci, že na prvním místě je antropologem. Etika zásadně předpokládá osobu. 

Wojtyla se nezajímá jen o morální hodnoty jako takové, právě to je pole etiky, zajímá ho  

i jejich participace na činu osoby, jejich dynamické fieri.1027 

 Wojtyla z jedné strany vychází z metafyzického systému aristotelsko-tomistické 

antropologie a etiky a z druhé strany z fenomenologie, především jak ji interpretuje Scheler. 

Wojtyla pracuje v opačném směru, než je běžné u metafyzické metody, nejprve analyzuje čin, 

od něj pak dochází k osobě. 

Důležitou a zásadní roli při analýze činu hraje vědomí. Fenomenologie mu dává 

nástroj, jak popsat to, co je bezprostředně žito a vnímáno. Vědomí však nezakouší plnou 

objektivitu skutečnosti, je mnoho věcí, které nám nejsou dány bezprostředně. Ne vždy jsme 

také intelektuálně uspokojeni tím, co poznáváme bezprostředně, hledáme příčiny. Wojtyla na 

prvním místě neusiluje o fenomenologický důkaz platnosti filosofie bytí. Jeho záměr je jiný. 

Rocco Buttiglione o tom píše: "Jemu nejde o to, aby fenomenologicky ukázal, že je člověk 

osobou, ale o to, aby popsal, jakým způsobem je člověk osobou, jakým způsobem se odrážejí 

metafyzické struktury, které jsou vlastní jeho bytí, do jeho bytí vědomého. Tomistická 

metafyzická antropologie je tedy základní hypotézou, která je verifikována fenomenologickou 

analýzou."1028 

Fenomenologie je metodou, jejímž prostřednictvím se má dojít k "věcem samým".  

K návratu k "věcem samým" je třeba hledat takové věci, které jsou evidentní a nemohou být 

negovány. Takovými věcmi jsou fenomény, které se jeví našemu vědomí ve zkušenosti. Jde  

o to zabývat se typickými způsoby jevení se fenoménů našemu vědomí. Toto jevení se v sobě 

obsahuje jistou strukturu a řád, a to se Wojtyla snaží co nejpečlivěji postihnout. Ve vědomí se 

manifestuje svět. Jediným zdrojem pro poznání člověka je výlučně bezprostřední a osobní 

kontakt se sebou samým, který se ve vědomí odehrává současně s kontaktem se světem. 

Zkušenost člověka ve světě předchází teorii člověka a světa. 

Wojtyla vychází ze skutečnosti, že existuje strukturální spojitost mezi bytím  

                                                 
1027 Srov. WOJTYLA, Valutazioni... , s. 309-311. 

1028 BUTTIGLIONE, Il pensiero di Karol... , s. 342. 
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a fenoménem.1029 K základům bytí se dochází skrze pozornou analýzu fenoménů vědomí. 

Nejlepší cestou k dosažení bytí je ta, která prochází skrze člověka, skrze lidský čin.1030  

U Wojtyly je naprosto patrné, že počátkem jeho filosofování je úžas, mnohokráte jsme jej zde 

nazvali intuicí, ale slovo úžas je tu synonymem. 

 

 

8.1.2. Zkušenost-východisko dialogu 

 

 Filosofie se rodí z úžasu, který vzbuzují rozličné fenomény. Wojtyla je fascinován 

tímto konceptem ve vztahu k člověku. "Člověk, který již odhalil tolikero bohatství přírody, 

musí být stále znovu objevován. Stále zůstává v jistém smyslu neznámým, a tak stále znovu 

požaduje nové a zralejší vyjádření své přirozenosti. Člověk je sám sobě první a bezprostřední 

zkušeností, z tohoto důvodu podléhá zvyku a riskuje, že se sobě stane všední, příliš známý."1031 

Takovému nebezpečí je třeba neustále oponovat, nedovolit mu, aby se naplnilo. Wojtylova 

filosofie vyrůstá z potřeby tomuto nebezpečí čelit, je motivována pokorným úžasem tváří       

v tvář člověku. Metodologický postoj, který staví na zkušenosti, vyžaduje radikální otevřenost 

a disponibilitu přijmout pravdu. Wojtylova antropologie je na jakémkoli definitivním 

filosofickém systému nezávislá a metodologicky autonomní.1032  

Na základě analýzy činu dochází Wojtyla k transcendenci osoby, tedy k tomu, co je  

v člověku neredukovatelné, co se jeví jako meta-fenomenologické, neboli metafyzické. To mu 

postuluje požadavek dialogu nebo spolupráce fenomenologie a metafyziky. Wojtyla objevuje 

styčný bod vzájemného prolnutí obou filosofií.  

Na rovině zkušenosti se mohou potkat všichni lidé nezávisle na svých filosofických 

vyznáních. Na základě toho, co oni sami zakoušejí, co sami poznávají jako skutečnost, která 

se jich týká, mohou společně posuzovat hodnotu názorů, které sami vzali za své a vést tak 

                                                 
1029 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 219. 
1030 Srov. Tamtéž, s. 53. 
1031 Tamtéž, s. 77. 
1032 Ve skutečnosti, že Wojtyla nechce svým čtenářům a žákům vnutit nějaký hotový filosofický systém, 

vypracovanou koncepci člověka, ale spíše zve ke společnému rozkrývání, zamýšlení se a hledání, vidí J. Merecki 

sokratismus Wojtylova myšlení. Srov. MERECKI, Jaroslaw, Źrodla filosofii Karola Wojtyly, in: Ethos 76/2006, 

s. 82. 
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konstruktivní dialog. Kdo vyjadřuje odlišné přesvědčení od mého, mi může pomoci a já mohu 

pomoci jemu verifikovat důvod, na němž staví. Oba, abychom nasytili potřebu po pravdě  

a abychom mohli zůstat sami sebou, musíme opustit pozice, které jsme dosud vyznávali. Spor 

o pravdu nás spojuje, neboť nám pomáhá překročit sebe ve směru pravdy a dovoluje nám stát 

se více sebou. Wojtyla se staví do pozice průvodce, který pomáhá člověka přivést                   

k sebepoznání, k odhalení pravdy o sobě, aby jej připravil na její přijetí. 

Na tomto základě vyzývá k vybudování nového filosofického směru, jehož 

precedentem by měly být výsledky jeho vlastního zkoumání. Do jisté míry můžeme 

konstatovat, že Wojtylovo myšlení koresponduje s duchem koncilu, pokud jde o dialog se 

současným světem, a také koncilní přesvědčení, že "církev... je zároveň znamením a záštitou 

transcendence lidské osoby."1033  

Transcendentní charakter lidské osoby se projevuje na základě konstitutivního vztahu 

osoby a pravdy v činu. Pravdu o nás samých si zjevujeme sami, činíme ji zjevnou. Ba co víc, 

pravda se nám stává morálním auto-imperativem. Hlas pravdy nás zavazuje, abychom jej 

uznali jako pravdu úkonem vlastního poznání. "Člověk tedy vděčí pravdě za to, že je sám 

sebou skrze pravdu. Vztah k pravdě je rozhodující pro jeho lidství, v něm se zakládá 

důstojnost jeho osoby."1034 Člověk sebe transcenduje směrem k pravdě, "transcendence je 

jiným jménem pro osobu."1035 Je třeba, aby člověk pravdu nevolil jen jednorázově, ale aby 

byla předmětem všech jeho voleb, aby tak došel k plnosti pravdy, k plnosti svobody v pravdě. 

Člověk je sám sebou v závislosti na pravdě, sebedeterminace pravdou mu dává svobodu, která 

jej odlišuje od věcí. Zkušenost závislosti osoby na pravdě ukazuje normativitu pravdy. 

 

 

8.1. 3. Antropologie – dialogická antropopraxe 

 

 To, co člověka činí tolik odlišným od věcí, jeho závislost na pravdě, jej současně 

vyznačuje, způsobuje, že je člověk uprostřed věcí vydělen a projevuje se jako někdo, kdo je 

nekonečně překračuje, kdo je od nich oddělen, je jiný a je nad nimi, skoro jako by byl sám, 

osamělý. Právě díky této osamělosti je však člověk sám sebou. 

                                                 
1033 Gaudium et Spes 76, in: Dokumenty II. Vatikánského koncilu, Praha 1995. (dále jen GS) 
1034 WOJTYLA, Znamení... , s. 123. 
1035 Srov. WOJTYLA, Osoba:... , s. 15-17. 
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 Vztah k pravdě, která člověka neustále přesahuje, nám říká, že člověk je radikální 

otevřeností. Člověk chce poznání pravdy a současně jejím přijetím utvrzuje sám sebe. Pravda 

a její přijetí konstituuje tzv. antropopraxi.1036 Osoba se podřizuje poznané pravdě, cítí se být 

na pravdě závislá. Pravda osobě není nástrojem, kterého se zmocňuje. Tato skutečnost se pak 

projevuje ve skutečnosti, že lidský čin je současně činem morálním. Tím jsou dány i hranice 

autonomie osoby.1037 Člověk v činu vede neustálý vnitřní dialog s pravdou, pravda mu 

současně dává základ a možnost setkání se s druhými. Pravda vytváří možnost pro dimenzi 

solidárního společenství. 

 Dimenze společenství je specifikem meziosobního vztahu "já-ty", v tomto vztahu se 

odehrává vzájemné odkrývání člověka člověku v jeho osobní subjektivitě ve všem, co tuto 

subjektivitu utváří, tedy na prvním místě v jeho vztahu k pravdě.1038 Normativita pravdy, k níž 

se orientuje svoboda osoby, působí dialogicitu subjektů tím, že stanovuje meze autonomie. 

"Tímto způsobem na základě vztahu "já-ty" se rozvíjí vzájemná odpovědnost osoby za 

osobu."1039 Dimenze společenství má na základě vztahu k pravdě transcendentní povahu, ta se 

poté projevuje konkrétně v odpovědnosti. 

 Antropopraxe spočívá v tom, že člověk se sebeuskutečňuje a seberealizuje v činu, 

spolu s ním se tak uskutečňuje každý jiný člověk. Všechny však sjednocuje jejich závislost na 

pravdě, která vytváří možnost vzájemné participace a solidarity.1040 Sebeuskutečnění se děje 

spolu s ostatními, není projevem solipsismu, ani kolektivismu, ale spoluuskutečňováním 

jednotlivých osob. V participaci člověk zachovává "personalistickou hodnotu vlastního činu  

a současně uskutečňuje výsledek společné činnosti."1041 Sebeuskutečnění pak nemá konfliktní 

povahu, ale jeho povaha, má-li jít o skutečně plné a lidské uskutečnění  

a realizaci, je nutně dialogická. 

 Člověk, aby mohl být skutečně člověkem a uskutečňovat se jako osoba, nemůže žít 

jinak než ve společenství s druhými a pro druhé.1042 "To, co je pravdivé a správné, vždy 

posiluje rozvoj osob a obohacuje společenství."1043 Člověk namísto aby se v druhých ztrácel, 

                                                 
1036 WOJTYLA, Persona... , s. 389-393. 
1037 Srov. Tamtéž, s. 371. 
1038 Srov. WOJTYLA, Osoba:.., s. 95. 
1039 Tamtéž, s. 96. 
1040 Srov. Tamtéž, s. 63. 
1041 WOJTYLA, Persona... , s. 631. 
1042 Srov. WOJTYLA, Milość... , s. 115. 
1043 WOJTYLA, Persona... , s. 671. 
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aby byla umenšována jeho identita, tak sebe spolu s druhými nalézá a utvrzuje. Jako básník 

Wojtyla tuto myšlenku vyslovuje v jedné ze svých divadelních her. "Adam. To je jméno, ve 

kterém jsem nucen se setkat s každým člověkem... Hle, neustále se vrací myšlenka, že bych měl 

nalézt sám sebe v každém člověku, když nebudu hledat vně, ale uvnitř... "já" je metamorfózou 

tolika lidí... Rozhodl jsem se, že znovu postavím člověka jako společného jmenovatele historie 

všech lidí. Který by byl přítomen ve všech lidech a současně by nebyl nikým z nich. Pak jsem 

toho člověka sledoval a pochopil jsem: Byl jsem to já."1044 Tato dialogicita sebeuskutečňování 

jednotlivých osob se zakládá na společném podřízení se pravdě, takový postoj znamená 

vzájemnou ochotu k daru nebo ještě lépe vzájemné sebedarování osob.  

 Společné participativní sebeuskutečňování předpokládá nějaké společné poslání celé 

komunity a také dialogickou antropologii, ve které se člověk realizuje skrze druhého  

a neodděluje se od něj. Tedy dialogická komunita je konstitutivní dimenzí osobní 

seberealizace. 

 

 

 8.2. Teologický rozměr Wojtylovy filosofie 

 

 8.2.1. Osoba a víra 

 

 V oddíle, který jsme věnovali Wojtylově studii, která se zabývá dílem sv. Jana od 

Kříže, jsme viděli, jak zásadní význam přiznává Wojtyla zkušenosti víry. Wojtyla usiluje  

o takové teologické myšlení, které by se zbavilo předmětného chápání a konzumního 

charakteru náboženských úkonů člověka. Sám přiznává, že je v tomto ovlivněn tzv. nouvelle 

teologie francozských teologů jako byl M.D. Chenu nebo Y. Congar.1045 

 Můžeme se domnívat, že Wojtyla cítí potřebu zreformování zkušenosti víry i pojetí 

celého člověka v soudobé filosofické i církevně-náboženské formaci. V jednom ze svých 

kratších článků píše: "Bůh v nás není proto, abychom jej vtěsnali do našeho lidského 

uvažování, je v nás proto, aby nás vytrhl z nás samých a vedl k nadpřirozené 

transcendenci"1046 

                                                 
1044 WOJTYLA, Raggi... , s. 887, 889. 
1045 Srov. WOJTYLA, Aby Chrystus... , s 25. 
1046 WOJTYLA, Karol, Apostol, Tygodnik Powszechny 1949, nr. 35, s. 8. 
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V jiném článku dokonce explicitně poukazuje na antropologickou hodnotu zkušenosti 

víry. "Eidos víry vede k eidos člověka."1047 

 Říci, že analýza zkušenosti víry není pouze teologickou konstrukcí, ale také 

antropologickou, znamená, že zkušenost člověka je podstatně spojena s jeho zkušeností 

náboženskou. Objevení víry člověka je objevením podstatných prvků lidské konstituce. 

Wojtyla opouští objektivistické ontologické koncepce a personalisticky je doplňuje.  

"V člověku je sféra, která se dožaduje výlučně teologické interpretace, nicméně je to sféra, 

která se týká zkušenosti a jejího prožitku."1048 Náboženskost se ve Wojtylově pojetí radikálně 

obrací ke zkušenosti subjektivního vědomí. Wojtylovo pojetí dovoluje odkrýt souvislost mezi 

dogmatickými vývody a lidskou zkušeností. Teologie zůstává teoretickou vědou, nicméně její 

porozumění je pevně zakořeněné v lidském prožitku. 

 Zkušenost víry není jen zachycením světa subjektivním vědomím. Zkušenost 

subjektivního vědomí je jen částí prožívání víry. Prožívání víry je uvědomováním si bytí, 

nejen jeho subjektivním prožíváním. Jedná se o existenciální uchopení bytí, neboli zachycení 

světa v tom, co umožňuje uskutečnění lidské existence, v Bohu. Jeden Wojtylův žák později 

napíše: "Víra je druhem jakési zkušenosti. Fakt zkušenosti pak poukazuje na svůj předmět. 

Zkušenost víry má intencionální povahu. Jestliže je tato vlastnost v povaze samotné věci, 

podléhá struktuře, která je s intencionalitou spojena."1049 Intencionalita víry je odlišná od 

ostatních způsobů poznání, především od intelektuálních. 

 Víra obsahuje ontologickou, epistemologickou a axiologickou intencionalitu. 

Ontologickou, neboť osobu transformuje k existenci, která je sjednocená s Bohem. 

Epistemologickou, neboť je zdrojem bezprostředního poznání. Axiologickou, neboť fixuje 

svět hodnot. Dynamika intencionality poukazuje na možnost ničím nepodmíněné čisté 

subjektivity. Čistá subjektivita je takovým druhem lidské existence, jejíž jedinou orientací je 

božská transcendence.1050  

 Víra odpovídá prožitku jednoty s Bohem díky tomu, že zná naprostou neschopnost 

lidské přirozenosti k sebepoznání.1051 Pakliže je sebepoznání podmínkou možnosti lidské 

subjektivity, pak víra představuje nejvyšší formu subjektivity, neboť nehovoří pouze o tom, 

                                                 
1047 WOJTYLA, Karol, Tajemnica i czlowiek, Tygodnik Powszechny 1951, nr. 51-52 , s. 1. 
1048 WOJTYLA, Aby Chrystus... , s. 401. 
1049 JAWORSKI, Marian, Doswiadczenie religijne w ujeciu fenomenologicznym, in: W kierunku religijności, 

red. B. Bejze, Warszawa 1983, s. 67. 
1050 Srov. WOJTYLA, La Dottrina... , s. 471nn. 
1051 Srov. Tamtéž, s. 459. 
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kým člověk je, ale především o tom, kým se může a má stát a díky své přirozenosti 

nemůže.1052 Víra je existenciálním pohybem, který člověka vyvádí ze sebe, aby se k sobě 

mohl plněji vrátit.1053 

 Zkušenost víry poukazuje na kontrast mezi Bohem a člověkem a současně stanovuje 

prostředky k jeho překlenutí. Skrze ni člověk vystupuje sám ze sebe, aby se zase mohl vrátit 

zpět v jiné rovině bytování. Tato "jiná" rovina je podstatně spojena s pohybem transcendence. 

Víra v člověku odhaluje transcendenci. Je v pravém slova smyslu zjevením perspektivy bytí, 

ve které to, co je lidským bytím, podléhá transcendentní logice. Víra je výrazem potřeby 

regenerace světa i člověka. Člověk i svět se ocitají v krizi. Víra nestaví do popředí krizi 

člověka pouze ve smyslu jeho existence dějinné, ve smyslu globálních konfliktů, válek, 

katastrof, kterým je člověk vystaven, ale také v samé podstatě jeho existence. "Jde o proces, 

který se odehrává na vrcholku lidského vědomí, a který vyplývá z co možná nejpečlivějšího 

vniknutí do celé struktury světa a člověka."1054 

 Víra iniciuje nového člověka a současně s ním i nový svět. Člověk i svět jsou 

rekonstruováni ve vyšší rovině existence. Člověk žijící svou víru hledá svou osobnost, osobité 

projevování se ve světě, díky které je mu umožněn jeho vlastní rozvoj.1055 Svou osobnost 

nalézá v Bohu, ve kterém objevuje plnost své existence. Člověk je takovým druhem subjektu, 

kterému je dána schopnost být subjektem víry. Současně je ale třeba říci, že víra není ničím 

vnějším ve vztahu k zakoušejícímu "já" člověka.  

 Poznání, které přináší zkušenost víry má specifickou povahu. Tato specifičnost se 

zakládá na víře jako duchovním poznání, jehož substrátem je duch ve vlastním slova smyslu, 

to, co je ze své podstaty v člověku duchem.1056 Ten je pak ze své podstaty schopen otevřít se 

všemu, co je duchovní povahy a Bohu. To tedy postuluje jistou proporcionalitu a podobnost 

mezi člověkem a Bohem.1057 Zkušenost víry nám odhaluje skutečnost vtělení. 

 Wojtyla hovoří o čistém poznání, které je vlastní pouze duchu a je zcela odlišné od 

poznání intelektu. Ve zkušenosti víry si čisté poznání přivlastňuje to, co poznává. V člověku 

je čisté poznání ducha součástí jeho bytí.1058 Díky duchu člověk poznává, nakolik je odlišný 

                                                 
1052 Srov. Tamtéž, s. 483n. 
1053 Srov. Tamtéž, s. 473. 
1054 WOJTYLA, Aby Chrystus... , s. 68. 
1055 Srov. WOJTYLA, La Dottrina... , s. 469. 
1056 Srov. tamtéž, s. 181. 
1057 Wojtyla hovoří o esenciální podobnosti. Srov. Tamtéž, s. 81-99. 
1058 Srov. Tamtéž, s. 179-181. 
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od předmětného světa, nakolik jej překračuje. "Lidský duch stanovuje hranice podobnosti 

člověka a materiálního světa."1059 Ve víře dochází k asimilaci duchovnosti Boha duchem 

člověka a v důsledku k přetváření celého člověka v součást božské přirozenosti. Víra je 

jistotou subjektu, že v něm přebývá Bůh, že jej proměňuje v to, čím se má stát a koná to, co 

člověk z vlastní iniciativy konat nemůže. To znamená, že v rámci vnitřní zkušenosti si subjekt 

uvědomuje sama sebe, to, čím od přirozenosti je. Zkušenost víry je uznáním přítomnosti Boha 

v člověku, to znamená, dovršením toho, čím se má stát.1060 

 Víra je schopna podnítit k činu nezávisle na rozumových pravidlech, vyvést čin za 

hranici rozumové spekulace, odkrýt skutečnost dynamického setkání vůle s božským 

Absolutnem.1061 Úkon víry je vždy jednáním, činem, jeho intencionalita je přetvářením 

samotného subjektu. "Aktivita bezprostředně koresponduje s přirozeností víry."1062 Úkon víry 

v člověku překračuje racionálně-volitivní dimenzi,1063 jako takový je prací ducha v člověku  

a zjevením božské iniciativy, která člověka překračuje, na tomto základě víra člověka 

proměňuje a přivádí ho do roviny bytování božího Ducha.1064 Víra rozumu ukazuje jeho 

ohraničené poznání.1065 V jistém smyslu lze říci, že víra usvědčuje čistě racionální existenci 

člověka z existenciální degradace. Víra může odpovědět na otázku, zda je bez ní anebo mimo 

ni člověk schopen odhalit svou tvář. Taková otázka je otázkou antropologickou. 

 Zkušenost víry je jako zkušenost spojená s nitrem člověka.1066 Zkušenost je vždy 

zkušeností něčeho. Člověk se ve zkušenosti víry současně zabývá tím, co ve svém nitru 

objevuje jako svůj nedostatek, nenaplnění.  

 Můžeme říci, že nitro je ve zkušenosti víry způsobem existence člověka. Zkušenost 

víry je zkušeností nitra člověka. Zkušenost víry vystupuje za hranice toho, co je vnější. 

Člověk, který je rozdělený na člověka vnějšího a vnitřního, směřuje ve zkušenosti víry  

k integraci v sacrum, v transcendenci. "Prostřednictvím posvátna (sacrum) je celý lidský život 

bytostně povznesen, je povýšen vzhůru, ačkoli ho přirozenost táhne dolů."1067 Zkušenost víry 

                                                 
1059 WOJTYLA, Tajemnica... , s. 29. 
1060 Srov. WOJTYLA, La Dottrina... , s. 455-457. 
1061 Tamtéž, s. 143n. 
1062 Tamtéž, s. 269. 
1063 Srov. Tamtéž, s. 259. 
1064 Srov. Tamtéž, s. 395. 
1065 Srov. Tamtéž, s. 303. 
1066 "Víra se s duší pojí ve skrytosti a intimitě" Tamtéž, s. 193. 
1067 WOJTYLA, Znamení... , s. 156. 
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je v podstatě existenciálním prožitkem vztahu někoho ke zjevujícímu se sacrum. "Víra je do 

intelektu vlita a působí sjednocení s božskou Podstatou, se substatncí zjevených pravd... "1068 

 Víra je hodnotou, bez které je lidská konstituce za prvé nečitelná a za druhé mimo ni 

tu není jiné možnosti kontaktu s Bohem. "Když člověk dbá na posvátné hodnoty, když je  

s nimi důvěrně spřátelen, nejplněji potvrdí své lidství a nejhlouběji se uskuteční."1069 Kontakt 

s Bohem potřebuje víru, protože ta klade základní problém vztahu: člověk-Bůh-nitro-sacrum. 

Vnější poznání je nedostatečné, nitro hraje zásadní roli. "O Bohu se můžeme nejen dovídat, 

ale můžeme jím i žít."1070 

 Základní intencí Wojtylova stanoviska je přesvědčení, že se Bůh jako sacrum může 

projevovat imanentně. Zkušenost víry, která je specifickým druhem poznání, je současně 

úkonem víry. Identita poznání a života víry postuluje jistý radikalismus. Člověk se vysokého 

napětí víry dotýká kdesi mimo teologii. To je i důvod toho, proč se Wojtyla přiklání  

k fenomenologii víry. Víra není jen okrajovým jevem, zkušenost víry se týká člověka jako 

osoby. Pro proces zkušenosti je důležité, že je do ní vtažen celý člověk se svým poznáním  

i jednáním, vůlí i pocity, nadějí, obavami, úspěchem i prohrou.  

 Wojtyla vidí člověka v podobném duchu jako sv. Augustin, když říká: "Nepokojné 

jest srdce naše, dokud nespočine v Tobě."1071 

 

 

 8.2.2. Osoba a náboženství 

 

 Ve své koncepci člověka se Wojtyla snaží objektivizovat jeho vnitřní dynamismy  

a struktury. Snaží se vyjít z fakticity a načrtnout jeho vnitřní strukturu. Takové úsilí zakládá 

antropologii, filosofii nebo také teologii člověka. Wojtyla v tzv. zkušenosti víry vidí výchozí 

bod teologie. U Wojtyly se vnitřní logika existenciální zkušenosti naprosto organicky stýká  

s racionalitou dogmatu.1072 "Pravá podstata zkušenosti víry je: Životem překládat Zjevení, to 

je i pravdou nadpřirozeného humanismu... v člověku je sféra, která se dožaduje výlučně 

                                                 
1068 Tamtéž, s. 459. 
1069 WOJTYLA, Znamení... , s. 157. 
1070 WOJTYLA, Apostol, s. 8. 
1071 AURELIUS AUGUSTINUS, Vyznání, Praha 1992, s. 10.  
1072 Srov. WOJTYLA, Aby Chrystus... , s. 400n. 
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teologické interpretace, nicméně je to sféra, která se týká zkušenosti a jejího prožitku."1073 

Wojtyla nedělitelně spojuje ortodoxii s ortopraxí. Současně stejně tak spojuje antropologii  

s antropopraxí. 

 Na základě analýzy zkušenosti je přesvědčen, že tu existuje "transcendentální 

provázanost struktur lidské existence s obsahem dogmatických výpovědí... nalézání podmínek 

"potřeby Boha"... V samotné přirozenosti lidské duše je obsažena neustálá potřeba 

Stvořitele."1074 Takovéto pojetí dovoluje odkrýt souvislost mezi dogmatickými vývody  

a lidskou zkušeností. Wojtyla neodporuje tomu, že ve své podstatě je teologie vědou 

teoretickou, nicméně její porozumění je pevně zakořeněné v lidském prožitku. Teologická 

interpretační praxe se zakládá na praktikování víry. 

 Ve zkušenosti víry je odhalován vztah osoby, "já" k Někomu, k nějakému "Ty". 

Zkušenost víry konfrontovaná s dogmatikou poukazuje na personalistickou strukturu jak 

dogmatiky, tak i zkušenosti. Teologie člověka musí být personalistická. Právě v náboženském 

prožitku je člověk maximálně personifikován, je naplno osobou. Tím, že ve víře člověk celou 

svou existencí usiluje o sjednocení s Bohem, současně usiluje o maximální možnou integraci 

sebe jako osoby.1075 

 Stálou součástí křesťansky orientované antropologie je její christocentrické 

zaměření. Wojtyla neusiluje jen o metafyzické vyjádření o člověku, usiluje také o vyjádření 

jeho vlastní teologické struktury, která je schopná odhalit christologické zaměření člověka. 

 Wojtyla neustále vidí člověka jako poutníka na cestě k sebeuskutečnění, 

seberealizování. "Pravda o tomto putování, přirovnání pozemského života k cestě, po které 

kráčí člověk k svému cíli, má hluboké kořeny v lidském vědomí."1076 Neustále se objevuje 

otázka dokonalosti, plnosti, dovršení. Právě tato dimenze jeho myšlení nese výrazně 

christologický charakter, byť je ponejvíce implicitní. Nicméně existují i explicitní vyjádření 

na téma. Dokonalost je člověku možná pouze v té míře, v jaké následuje a vyznává Krista.1077 

Když člověk uskutečňuje svou dokonalost prostřednictvím uskutečňování činů, "současně 

uskutečňuje Boží vůli a připodobňuje se Bohu... má tak podíl na Božském dobru."1078 Taková 

                                                 
1073 Tamtéž, s. 401. 
1074 Tamtéž, s. 68. 
1075 Srov. WOJTYLA, La Dottrina... , s. 487. 
1076 WOJTYLA, Znamení... , s. 156. 
1077 WOJTYLA, Karol, Ewangeliczna zasada naśladowania. Nauka źródel objawienia a system filosoficzny 

Maxa Schelera, in: WOJTYLA, Zagadnienie... , Lublin 1991, s. 149. 
1078 Tamtéž, s. 158. 
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antropologie zapracovává evangelní výzvu: Kristus je cesta, Kristus je pravda, Kristus je 

život. 

 Kompletní desakralizace je rezignací na konstitutivní momenty lidského bytí. 

Desakralizace je radikálním antihumanismem. Porozumění lidskému bytí v jeho 

existenciálním rozměru se uskutečňuje skrze křesťanskou zkušenost. "Posvátno je požadavek 

lidské přirozenosti. Opakem toho jsou filosofické a umělecké názory, které posvátno a zvláště 

Posvátno nejvyšší popírají a vidí v něm zdroj odcizení člověka... z toho plyne požadavek 

desakralizace."1079 

 Člověk svou dokonalost uskutečňuje plně lidským, vědomým, svobodným a chtěným 

činem. Jím se stává dobrým, nebo zlým.1080 Dokonalost má svou morální dimenzi. "Morální 

dokonalost je hlavním a centrálním aktem lidské přirozenosti, k ní se pak vztahují všechny 

ostatní, k ní vedou a skrze ni se stávají lidskými dokonalostmi v pravém slova smyslu."1081 

Každý člověk volí, tím současně volí i nějakou hodnotu a utváří hierarchii hodnot. Každá 

volba svým způsobem vyžaduje jistou formu askeze a sebezapření.1082  

 Dokonalost, uskutečnění doprovází oběť, privace. Realizace sebe má kenotický 

charakter. "Struktura vlastní člověku je strukturou sebevlastnění a sebeovládání. Díky tomu je 

člověk schopen daru sebe samého, neboť sebe vlastní, což nijak neruší dominium altum 

samotného Stvořitele ve vztahu k člověku, ba naopak z onoho dominium altum pochází."1083 

 Člověka není možné determinovat naturalistickými interpretacemi, které kladou důraz 

na tu či onu rovinu uskutečnění člověka, člověk je tajemství.1084 Náboženská zkušenost je 

jazykem tajemství člověka, je jazykem samého Boha, který hovoří v nitru člověka. 

Dokonalost, uskutečnění a realizace jsou uskutečněním tajemství člověka. Úkon víry 

umožňuje sebeuskutečnění osoby v transcendentální a duchovní rovině, která je jí vlastní. To 

však neznamená, že takový rozměr sebeuskutečnění člověka odtrhává od jeho identity. 

                                                 
1079 WOJTYLA, Znamení... , s. 157. 
1080 "Např. skrze akt krádeže se člověk stává zlodějem a skrze záchranu tonoucího se stává hrdinou... Skrze 

schopnost sebekonstituování se člověk ze sebe "stvořil" hrdinu nebo zloděje." WILK, Rafal Kazimierz, Osobowy 

charakter relacji miedzyludzkich wedlug Karola Wojtyly, Czestochowa-Jasna Góra 1996, s. 74. 
1081 WOJTYLA, Elementarz... , s. 40. 
1082 Srov. Tamtéž, s. 76-8. 
1083 WOJTYLA, La famiglia... , s. 1467n. 
1084 Srov. WOJTYLA, Znamení... , s. 106. 
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Naopak jej navrací ke skutečnému humanismu, utvrzuje ho v jeho lidství. Ve vztahu k Bohu 

člověk odhaluje a realizuje celou svou potencialitu.1085 

 Tajemství je v tomto smyslu synonymem pro duchovní střed člověka, který je 

současně i středem tajemství člověka. "Duchovní člověk je podle definice sv. Pavla (1 Kor 2, 

9-10) ve skutečnosti člověkem vnitřním a díky tomu je také člověkem integrálním."1086 Cesta 

mysli k Bohu vychází z nitra člověka: "Itinerarium mentis in Deum je cesta myšlení... celého 

člověka. A tedy je to Itinerarium hominis."1087 Lidské myšlení směřuje k Bohu.1088 Člověk 

vedený duchem, praktikující zkušenost víry, je integrujícím faktorem rozpadajícího se  

a odcizeného člověka. 

 Akt víry má integrující charakter. Lidská existence je tedy celou svou podstatou 

otevřena obsahům víry. V tom smyslu je postulát vědomé náboženské angažovanosti 

hledáním vlastní existenciální odpovědi na otázku své existence. Tento integrální charakter 

víry se týká personálně-komunitárního rozměru člověka. Společná realizace náboženství se 

jeví jako důsledek všem společné personální přirozenosti člověka. Wojtyla vidí podobnost, 

ne-li identitu struktury církve se strukturou člověka.1089 

 Jednotu lidstva Wojtyla promýšlí na základě osobního otevření se člověka pro sakrální 

rozměr skutečnosti. "Odtud vychází vědomí církve, že je podstatně otevřena pro každého 

člověka."1090 Osoba směřuje k transcendenci, tato dává jejím náboženským aktům 

transcendentní charakter. A naopak podstata transcendentního náboženského aktu utváří 

osobu. Akt víry je totožný s aktem osoby. Lidská osoba svou podstatou tíhne k náboženským 

aktům. Církev je společenství, ve kterém se realizuje přirozenost člověka. "Církev je 

znamením a zabezpečením transcendentního charakteru lidské osoby."1091 

 Lidská osoba vyjadřuje duchovní povahu přirozenosti člověka. Autonomie osoby jako 

možnost a realizace volby situace, činnosti atd. se týká jen způsobů uskutečňování této 

přirozenosti.1092  

                                                 
1085 Srov. GS 22. 
1086 WOJTYLA, Karol, L´evangelizzazione e l´uomo interiore, Roma 1974, s. 25. 
1087 WOJTYLA, Znamení... , s. 22. 
1088 Srov. Tamtéž. 
1089 Srov. WOJTYLA, Karol, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Krakow 1972, s. 30. 
1090 Tamtéž, s. 31. 
1091 Tamtéž. 
1092 Wojtyla je přesvědčený, že "rozvoj světa uskutečňovaný člověkem není ničím jiným než stále plnějším 

zjevováním a odkrýváním díla stvoření." Tamtéž, s. 45. 
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Účastenství v církevním společenství je účastenstvím na Boží skutečnosti a realizací 

pravé povahy člověka. Církev se snaží, aby toto povědomí "proniklo každého člověka a celé 

lidstvo."1093 Náboženství ve skutečnosti doceňuje hodnotu člověka.1094 

Wojtyla neklade důraz jen na hierarchickou konstituci náboženské instituce, ale také 

na duchovní, mystickou jednotu. "V utváření vědomí církve jako lidu Božího je třeba umět 

spojit teologii se sociologií a mít před očima velké Boží věci, stejně tak i práva lidské 

existence, která je současně osobní i společenská – a především personální  

a komunitární."1095 

Důraz na osobu a její vnitřní dynamiku uskutečnění Wojtylovi napovídá, že "žádná 

praktická disciplina, ani vnější znaky přináležitosti k církvi, ani sám poctivý život nebo vnější 

hledání Boha, automaticky nekonstituují autenticky náboženského člověka."1096 Wojtyla 

překračuje tradiční institucionální pojetí. 

 

 

 8.2.3. Osoba a vtělení 

 

 Pro Wojtylu je základním a výchozím bodem jeho koncepce osoby fakt vtělení. 

Osoba je mu hraničním kamenem mezi fenomenologií a metafyzikou. Scelujícím faktorem 

obou metodologií zkoumání osoby je mu skutečnost vtělení. Dovolíme si zde ocitovat 

poněkud obsáhlejší úryvek z autorovy krátké studie Tajemství a člověk. "Nakolik se námi 

poznaný skutečný svět (makrokosmos) ukazuje jako mnohovrstevná struktura, natolik se 

člověk podílí na všech jeho vrstvách. Hromadí v sobě dokonalost bytí, která je v různých 

formách rozeseta po veškerenstvu. V lidské struktuře má své místo materiálně-fyzická vrstva, 

vyšší organická vrstva, ještě vyšší psychická a nakonec nejvyšší duchovní vrstva. Posloužíme 

si obrazným i konkrétním jazykem – člověk má v sobě něco z kamene i hvězdy, něco z rostliny 

i ze zvířete, a tak dále, a to do té míry, že jeho přirozenost nejsme schopni popsat bez 

odvolání se ke zvířeti, nejbližšímu druhu. Tento makrokosmos je tedy zásobárnou, ve které se 

jedinečným způsobem hromadí energie i formy makrokosmu. 

                                                 
1093 Tamtéž, s. 52. 
1094 Srov. Tamtéž, s. 72. 
1095 Tamtéž, s. 99. 
1096 Tamtéž, s. 118. 
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 Je tu však ještě ona nejvyšší vrstva. Jsou jí všechny energie lidského organismu, 

všechny mohutnosti jeho psychiky, které v něm nebytují, nežijí a nepůsobí v něm skrze svou 

vlastní dynamiku, ale mocí ještě jiného prvku, jehož zvláštních sil a zákonů bytování 

i působení si nemůže ani povšimnout ani je potvrdit, a který musíme na základě zkušenosti 

označit jako neznámé x. Tyto síly a zákony jsou skutečně odlišné a nejsou podobny zákonům  

a silám, ve kterých bytuje a žije matérie. Lidský duch stanovuje hranice podobnosti mezi 

člověkem a materiálním světem, současně týž duch rozhoduje o nedostatku podobnosti  

a odlišnosti. Díky duchu se člověk celým svým založením distancuje od toho, co mu je známo 

ze zkušenosti "makrokosmu". V tom samém smyslu člověk konstatuje nebo alespoň "pociťuje" 

svou podobnost s Bohem, v ní navazuje živý kontakt se svým Stvořitelem a Pravzorem, cítí se 

být jeho obrazem, i když nedokonalým, přeci autentickým. Onen duch je součástí celku lidské 

přirozenosti a současně stanovuje vlastní podstatu lidské osoby. Tuto metafyzickou pravdu 

znala a vyznávala obě křesťanská tisíciletí.  

  Rozuměla jí zvlášť proto, že je k pozastavení se nad ní přivedla skutečnost vtělení.  

A tak tedy vědomé teologické úsilí směřující k porozumění tajemství umožnilo proniknutí  

k člověku. Díky tomu v sobě křesťanství nosí živou tradici patření na člověka skrze prizma 

osobního sjednocení v tajemství vtělení."1097 

 Právě teologický koncept tajemství vtělení Wojtylovi pomáhá odkrýt potřebu po 

vzájemné spolupráci fenomenologické a metafyzické metody. Zkušenost člověka obsahuje 

skutečnosti, pomocí nichž se člověk definuje jako člověk, ale které současně překračují 

interpretační rámec fenomenologie a ke své interpretaci potřebují použít jinou filosofickou 

nebo teologickou terminologii. Sebepoznání a sebevědomí člověk dochází prostřednictvím 

ducha. Pojem tajemství, který Wojtyla aplikuje na člověka, odkazuje ke koncilnímu textu,1098 

který tímto termínem "vykládá antropologický, nebo i antropocentrický charakter Zjevení 

nabídnutého lidem v Kristu."1099 

 Wojtyla je přesvědčený, že fenomenologie je v člověku schopna odhalit skutečnost 

ducha a i jeho strukturu a dokonce, že tím nepřímo odhaluje i skutečnost vtělení, která je ryze 

náboženskou skutečností a patří mezi tzv. zjevené pravdy. Wojtylovo dílo je vedeno bohatou 

a zajímavou antropologií nebo ještě lépe, jeho filosofické myšlení proniká antropologie, ke 

které se stále znovu vrací. Wojtyla si je však vědom limitů filosofického myšlení  

                                                 
1097WOJTYLA, Tajemnica... , s. 1. 
1098 Srov. GS 22. 
1099 WOJTYLA, Znamení... , s. 122. 
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a filosofické antropologie a snaží se je překračovat.1100 

 Wojtyla chápe jednotlivé pravdy víry také jako interpretaci zkušenosti víry člověka. 

Do jisté míry mají teologické teoretické definice fenomenologický základ. "Dogmata víry se 

konstituují na základě konkrétních náboženských postojů."1101 Teoretické axiomy víry nejsou 

vůbec lhostejné k existenciálním otázkám, právě naopak. Víra je pro Karola Wojtylu 

existenciálním potvrzením a verifikací dogmaticky zformulovaných tajemství. Ze své 

přirozenosti vyžaduje postoj k tajemství, tedy domáhá se autentické, existenciální zkušenosti 

svého předmětu. Dogma jako tajemství, jako pojmové vyjádření tajemství, je předmětem 

poznání a je i objektem prožívání živého vztahu k realitě. Víra jako existenciální vztah 

potřebuje dogma, stejně jako potřebuje tajemství.  

 Předmětem tajemství je člověk a jeho vnitřní dynamická struktura. Člověk je obrácen 

ke světu a v sobě nalézá všechny roviny makrokosmu. Tato zkušenost současně odhaluje 

něco, co překračuje strukturu makrokosmu. Je to nejvyšší, duchovní, sféra lidské přirozenosti: 

"Tyto síly a zákony jsou skutečně odlišné a nejsou podobny zákonům a silám, ve kterých 

bytuje a žije matérie. Lidský duch stanovuje hranice podobnosti mezi člověkem a materiálním 

světem... "1102 

 To co způsobuje, že je člověk zjevně odlišný od ostatních bytostí, je jeho vnitřní život. 

"Neustálá konfrontace bytí člověka s přírodou vede člověka na samotný práh porozumění 

osoby a její hodnoty. Je třeba tento práh překročit a hledat podstatu vnitřního člověka. Když 

hovoříme o lidské osobě, nemluvíme jen o její vznešenosti, nebo jen o vztahu  

k ostatním bytostem, ale spíše o tom, kým ona sama o sobě je."1103  

 Zde se objevuje filosoficko-teologické pojetí problému člověka pod zorným úhlem 

struktury Boha-člověka, pod zorným úhlem vtělení. Zorný úhel logiky vtělení je stále v jeho 

dílech přítomen.V jeho filosofické antropologii je stále přítomna i christologická rovina.  

V rámci křesťanského učení je legitimně přítomno antropo i teocentrické napětí. "Lidství 

utváří onen mikrokosmos, ve kterém je zahrnuto celé bohatství všech forem makrokosmu. 

Jestli je tomu tak, pak přijetí lidství Bohem-Slovem nepřímo vytváří nové spojení Tvůrce  

a celého stvoření."1104 Lidství Boha je díky vtělení konstitutivní osou lidské osoby. 

                                                 
1100 Srov. NAGY, Stanislaw, Problem czlowieka problemem Boga, in: Czlowiek w poszukiwaniu Zagubionej 

tozsamości. "Gdzie jesteś Adamie?", ed. STYCZEŃ, Tadeusz, Lublin 1987, s. 85. 
1101 WOJTYLA, Tajemnica... , s. 31. 
1102 Tamtéž, s. 29. 
1103 WOJTYLA, Karol, Czlowiek jest osoba, Tygodnik Powszechny 1964, nr. 52, s. 2. 
1104 Tamtéž, s. 30. 
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 Skutečnost vtělení vrhá světlo i na interpretaci zkušenosti víry. Ta je "odpovědí osoby, 

která vstupuje skrze Zjevení do nitra Božího života a navazuje s Ním osobní žitý kontakt."1105 

Víra je podle něj praktickou, emocionální, existenciální a nikoli spekulativní strukturou.  

 Wojtyla dokonce apeluje, aby katolická filosofie a teologie vyšla za vnější definice, za 

rámce, za dogmatická řešení a ustavila se na základě lidské zkušenosti. Musí vejít na pole 

prožívání, na pole subjektivního vědomí, musí vyjít "za metafyzickou koncepci člověka, ve 

které je lidská osoba jistým způsobem redukována na přirozenost."1106 

 Wojtylova antropologie směřuje k asimilaci dvou tendencí: tradice mystické a tradice 

humanistické. První nalézá svůj výraz ve zpracování mystické nauky sv. Jana od Kříže, 

usiluje ustavit teologii subjektu a v ní nalézt humanistické hodnoty. Druhá, humanistická 

tendence, směřující k výjimečné hodnotě velikosti člověka je podle Wojtyly přivedena ke 

skutečné důstojnosti člověka na základě vtělení.  

"V člověku Ježíši Kristu celé stvoření podruhé prožívá své božství, poprvé je prožilo 

 ve věčném slově a podruhé v Ježíši Kristu."1107 Vtělením Božího Syna se dostala do popředí 

velká důstojnost lidské přirozenosti.1108 Kristus, Bůh a člověk člověku odhaluje pravou 

potencialitu osoby. Kristus je odhalitelem pravé lidské důstojnosti a celkového rozměru jeho 

bytí. Kristus není jen pravdou o osobě, ale je také cestou plně lidského, chtěného, vědomého  

a svobodného činu, kterým se člověk sebeuskutečňuje a realizuje. "Evangelium působí jako 

kvas, stále probouzí jak vědomí této důstojnosti, tak ustavičnou potřebu hledání  

a uskutečňování."1109  

Člověk vděčí pravdě za to, že je sám sebou.1110 Pravda o osobě je plně objektivizována 

v osobě Ježíše Krista. Do jisté míry můžeme říci, že když Wojtyla uvažuje o plnosti osoby,  

k níž člověk směřuje, má na mysli osobu Ježíše Krista. To koresponduje s myšlenkou  

v Gaudium et spes: "Kdo následuje Krista, dokonalého člověka, sám se stává více 

člověkem."1111 Důstojnost, která je člověku vlastní, je mu nabídnuta jako dar a zároveň jako 

úkol, který má člověk uskutečnit, tato důstojnost je úzce spojena s pravdou.1112 Člověk je na 

                                                 
1105 WOJTYLA, Aby Chrystus... , s. 54. 
1106 WOJTYLA, Etyka a teologia moralna, Znak 1969, nr. 9, s. 1079. 
1107 Tamtéž, s. 57. 
1108 Srov. WOJTYLA, Znamení... , s. 106. 
1109 Tamtéž, s. 122. 
1110 Srov. Tamtéž, s. 123. 
1111 GS 41. 
1112 Srov. WOJTYLA, Znamení... , s. 123. 
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základě své důstojnosti morálně povinen tuto pravdu hledat, ji následovat a přizpůsobovat se 

jí, nakolik ji v sobě objevuje.1113 

 V tajemství Boha-člověka je "potenciálně uzavřena možnost odkrýt člověka, vyzískat  

z něj tvořivým úsilím celou jeho možnou plnost."1114 Člověk na základě zkušenosti víry nalézá 

svou plnost v Bohu. Jestliže je člověk jako osoba tím, co člověka určuje a současně vyjadřuje 

i to "co je výlučné a jediné", pak je osoba současně zárukou autentičnosti, subjektivizace  

i výlučnosti osobního života v Bohu.1115 Osoba je osobou ve vztahu někoho k Někomu. 

"Člověk už tím samým, že je osobou, svým rozumem, svou svobodou, které ho odlišují od 

všech ostatních tvorů viditelného světa, nemůže myslet na svůj život jiným způsobem. 

Podobnost s putováním, přirovnání k cestě plně odpovídají tomu, co je člověk. Homo viator. 

Poutník k absolutnu."1116 

 

                                                 
1113 Srov. Dignitatis Humanae 2, in: Dokumenty II. Vatikánského koncilu, Praha 1995. 
1114 WOJTYLA, Tajemnica... , s. 34. 
1115 Srov. Tamtéž, s. 43. 
1116 WOJTYLA, Znamení... , s. 156. 
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9. Osoba a kultura 

 
Několikrát jsme již ukázali, že předmětem Wojtyova zájmu je propojení teorie a praxe. 

Přičemž metodologický primát má u něj vždy praxe. Právě pole kultury je Wojtylovi plátnem, 

na které se promítá praktická rovina existence člověka jako osoby. Praktickou stránkou se 

zabýváme především na základě tří studií. První je již zmiňovaná studie Osoba a čin, ve které 

se Wojtyla zaobírá také lidskou tělesností, zde ukazuje, že skutečně lidský čin předpokládá 

přemožení pasivních tělesných dynamismů dynamismy aktivními. Aktivní dynamismus "já 

jednám", narozdíl od pasivního dynamismu "něco se ve mě děje", pak v sociální dimenzi 

utváří a formuje kulturu, z tohoto důvodu můžeme hovořit o kultuře těla. 

Druhou studií je Il Problema del costituirsi della cultura attraverso la <praxis> 

umana (Problém formování kultury prostřednictvím praxe člověka). Ta vychází poprvé  

v Rivista di Filosofia Neoscolastica, číslo 69, v roce 1977. Samotná studie je přednesena na 

Katolické Univerzitě v Milánu dne 18. března roku 1977. Wojtyla se zde poprvé otevřeně 

zabývá marxistickou tezí o přetváření světa a člověka pomocí práce. Do této chvíle nikde 

otevřeně s marxismem nepolemizuje, a to navíc v samotném středu marxistického dogmatu.  

Základní tezí zde je obhajoba neredukovatelnosti lidského subjektu a hájení 

metafyzické priority člověka před jeho praxí. Člověk sice prací realizuje sám sebe, ale je to 

člověk, osoba, kdo sám sebe realizuje, nerealizuje jej práce. Kdyby nebylo člověka, nebylo by 

ani práce. Lidskou kulturu skutečně člověk přetváří svou prací, ale nejprve je třeba do hloubi 

porozumět metafyzické prioritě člověka v práci. Kulturu tedy utváří na prvním místě člověk 

jako osoba, která se takto projevuje ve svém činu. 

Třetí studií, které se v tomto oddílu věnujeme, je Participation or Alienation?, která 

poprvé vychází v časopisu Analecta Husserliana, číslo 6, v roce 1977. Předtím je pronesena 

během mezinárodního fenomenologického kolokvia ve Friburgu dne 24-28. ledna 1975 

nazvaného Soi et altrui: La crisi de ľ irréductible dans l´ homme. 

Wojtyla se zde věnuje interpersonální rovině kultury. Člověk se plně realizuje ve 

společenství s ostatními lidmi. Kulturu charakterizují meziosobní vztahy na základě 

realizování participace. Odcizení, které je rozrušením a protikladem participace nebo které je 

utilitaristickým zpředmětněním člověka, skutečně lidskou kulturu, která je výrazem osoby, 

destruuje.  
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Kultura je dána seberealizací člověka jako osoby v činu, který člověk koná spolu  

s ostatními osobami. Skutečná kultura je výrazem uskutečňování pravdy o dobru člověka jako 

osoby. Součástí pravdy o člověku je i rovina participace, která je jak schopností, tak  

i vlastností člověka a je specifickou dimenzí bytí člověka. Člověk uskutečňuje sám sebe a tím 

tvoří kulturu. Sám sebe však uskutečňuje ve společenství a spolupráci s druhými. Stejně tak 

utváří také kulturu. 

 

 

9.1. Kultura těla 

  

 Dříve než se dostaneme k vlastnímu tématu kultury, které souvisí s Wojtylovou 

koncepcí osoby a činu, podíváme se ještě na jeden podstatný aspekt, který vstupuje do 

každého konkrétního činu a ovlivňuje jeho hodnotu. Je jím somatický dynamismus člověka, 

který je integrální součástí osoby,1117  neboli tělesnost člověka. 

 Wojtyla tělo chápe jako vlastní pole působnosti osoby a prostředek, pomocí něhož se 

osoba exteriorizuje a vyjadřuje.1118 Tělo je matérií pozemské existence.1119 Bez těla by bytí 

člověka ve světě nebylo možné. V těle se osoba exteriorizuje."Člověk jako osoba tělo vlastní 

a ve svém jednání si jím slouží."1120 Tím se dostáváme k otázce sebevlastnění  

a sebeovládání, ta hraje zásadní roli při formování a utváření osoby. Tedy při utváření  

a formování osoby v činu má svou specifickou úlohu také lidská tělesnost, konkrétní tělo 

člověka. Čin, ve kterém osoba nalézá svůj tvar, ve kterém se integruje, a který konstituuje jak 

materielně, tak i kvalitativně povahu kultury, nemůže být oddělen od somatického 

dynamismu. 

 Claudio Grotti v tomto ohledu říká: "Můžeme hovořit o skutečné kultuře těla, která má 

i své filosofické vyjádření."1121 Wojtyla se snaží ukázat, že ke kultuře těla dochází tehdy, když 

vědomé jednání dominuje a nakolik dominuje nad pasivním děním. V člověku jsou dva 

rozdílné dynamismy. Jde o dynamismus "něco se v člověku děje" a dynamismus "já jednám". 

"Když jednám, vnitřně žiji sám sebe jako činitele odpovědného za formu dynamizace vlastního 

                                                 
1117 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 489-493. 
1118 Srov. Tamtéž, s. 483. 
1119 Srov. Tamtéž. 
1120 Tamtéž, s. 485. 
1121 GROTTI, Claudio, L´integrazione della persona: il problema del corpo, in: RICCI, Francesco (ed.), Karol 

Wojtyla... , s. 50. 
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subjektu. Když se ve mě něco děje, tato dynamizace se odehrává bez aktivní intervence mého 

Já."1122 Dvojí strukturu jednání a dění Wojtyla v rovině metafyziky sjednocuje, integruje  

v konceptu suppositum. Suppositum znamená "to, co je pod", základ každého jednání  

a dění.1123 V rámci konceptu suppositum jde o vědomé podřízení tělesnosti, těla prvku 

vyššímu duchovnímu, o podřízení viditelného vnějšku neviditelnému nitru. 

  Wojtyla u člověka rozlišuje tři dynamismy činu: dynamismus somaticko-vegetativní, 

který se týká těla,1124 psychicko-emotivní dynamismus1125 a dynamismus duchovní, který se 

týká osoby jako účinné příčiny vlastního činu.1126 Studuje způsob, jakým je tělesný 

dynamismus vintegrován do činu osoby. U Wojtyly tedy neexistuje problém těla jako takový, 

ale otázka integrace somatického dynamismu v činu osoby. Tělo získává svůj vlastní význam 

ve vztahu k totalitě osoby. "Pokaždé, když se prostřednictvím těla uskutečňuje 

exterioriorizace osoby v činu, tak se současně tělo stává předmětem činu."1127  

  V díle Osoba a čin ukazuje, že osoba sama sebe transcenduje v činu. Transcendence 

je aspektem sebeovládání a sebevlastnění, což se sjednocuje v sebedeterminaci, tedy ve 

vůli.1128 Způsob a rovina integrace tělesnosti v činu, i její projevování se navenek, závisí na 

tom, nakolik člověk tělesnost vlastní svou vůlí. Tělo tedy patří k osobě jako předmět její 

sebevlády. Člověk není vlastněn tělem, ale své tělo vlastní. 

 Tedy nakolik je tělesnost podřízena pravdě o člověku, přesněji nakolik je podřízena 

duchovnímu dynamismu osoby, natolik je člověk plněji sám sebou. 

 Sebeovládání a sebevlastnění v sobě zahrnuje aktivní moment, v němž je osoba 

subjektem, který vládne a moment pasivní, v němž se osoba tomuto vládnutí podřizuje.  

V každém činu existuje syntéza aktivity, subjektivity a pasivity. Integrace somatického 

dynamismu naznačuje proces, v němž se pasivní stránka podřizuje stránce aktivní.1129 

Subjektivita, "já" se neztotožňuje s tělem, ale tělo vlastní.1130 "Člověk je sám sebou v té míře, 

v níž vlastní sám sebe, v tomto smyslu v míře, v níž vlastní své tělo."1131 

                                                 
1122 WOJTYLA, Persona... , s. 181. 
1123 Srov. Tamtéž, s. 181-183. 
1124 Tamtéž, s. 253. 
1125 Tamtéž. 
1126 Tamtéž, s. 333nn. 
1127 Tamtéž, s. 485. 
1128 Srov. Tamtéž, s. 435. 
1129 Srov. Tamtéž, s. 449. 
1130 Srov. Tamtéž, s. 485. 
1131 Tamtéž, s. 485-487. 
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 Zdravá kultura je dána mírou integrace jednotlivých dynamismů osob, které ji 

vytvářejí, naproti tomu dezintegrace těchto dynamismů působí i dezintegraci na poli 

kultury.1132 To se projevuje nejen v různých psychických nemocech, člověk není schopen sám 

sebe ovládat a vlastnit, jeho rebelující já se vzpírá integraci, ale také v obecném kulturním 

klimatu, étosu té či oné kultury a v důsledku v každé oblasti společenského života.1133 

Wojtyla kritizuje takové psychologické, antropologické a biologické pozice, které míří  

k psychosomatické jednotě bez toho, aby byl tematizován subjekt takové jednoty a jeho 

ontologická konstituce. 

 

 

 9.2. Osoba a práce 

 

 Pro Wojtylu není téma práce nějakým zásadním tématem, jím je pracující člověk. 

Práce jako projev člověka, druh nebo aspekt činu, povinnost bytování člověka na zemi, 

dovoluje vstoupit do nitra člověka, do jeho podstaty. Z jedné strany je práce způsobem 

porozumění člověku, buduje jistou vizi člověka, vytváří teologickou i filosofickou 

antropologii. Z druhé strany se stává základem nasměrování lidské praxis a v širším slova 

smyslu i základem plného sebeuskutečnění člověka.1134 "Skrze lidskou praxi člověk realizuje 

sám sebe a současně činí vnější svět lidštějším... můžeme hovořit o transformaci nebo  

o transmutaci světa."1135 

 Prací člověk vyjadřuje svůj postoj, tedy sám sebe, objektivizuje v ní svůj vnitřní svět. 

Člověk je osobou, nakolik zaujímá nějaký postoj. Osoba nemůže být beztvarou, podstatou 

duchovního dynamismu osoby je její závislost na pravdě. Ta se poté utváří v konkrétní postoj, 

který vstupuje do činu. "Zjednodušeně můžeme říci, že postoj je činným vztahem, ale ne ještě 

jednáním. Stojí hned za poznáním, za obohacením vědomí, ale současně je ve vztahu k němu 

něčím novým a odlišným. Je zaujetím stanoviska, a přitom připraveností, ve smyslu onoho 

stanoviska, konat. V jistém smyslu je obsažen v tom, co tomistická psychologie nazývá 

habitus, nebo habitus operativus, současně ale oba pojmy není možné ztotožnit... Vnitřní 

                                                 
1132 "Lidství je pozváno k tomu, aby uskutečnilo krok dopředu k moudrosti a kultuře. Nedostatek kultury  

a neznalost skutečně lidských hodnot s sebou přináší ohrožení základů lidskosti." DYBCIAK, Krysztof (ed.), 

Elementarz Karola Wojtyly, Gdańsk 2001, s. 215. 
1133 Srov. WOJTYLA, Persona... , 453-477. 
1134 Srov. WOJTYLA, Problem konstytuowania..., s. 12. 
1135 Tamtéž. 
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skutečnost, kterou vyjadřujeme pojmem "postoj", se podstatně zakládá na subjektivitě 

člověka... "1136 

 V postoji, který zaujímá konkrétní osoba, hrají důležitou roli nejen vnitřní dynamismy 

osoby, ale také její vztah a reflexe světa. Člověk "nalézá základní rozměr své existence, sám 

sebe ve všem, co skládá dohromady situaci člověka v současném světě."1137 Podle Wojtyly 

sobě člověk nemůže porozumět bez porozumění světu. Právě v tomto napětí mezi 

sebepoznáním a poznáním světa se ocitá dynamičnost podstaty člověka, jeho schopnost  

a disponibilita k jednání. 

 Člověk v sobě odhaluje potenci spravovat a přetvářet věci a svět prostřednictvím 

utváření důstojnosti člověka a lidské jednoty.1138 Potom je však zřejmé, že jestliže každý 

jednotlivý čin je činem morálním, jak jsme ukázali v oddílu věnovaném dílu Osoba a čin, pak 

také struktura činů, praxis, práce, přetváření světa má morální povahu, protože je dílem 

jednotlivých osob. V přirozenosti člověka jsou zahrnuty dva základní směry jeho usilování: 

"směřování k realizaci důstojnosti osoby a k uskutečnění skutečné jednoty mezi lidmi."1139 

Práce v sobě, v konečném důsledku, tuto potencialitu obsahuje. 

 Pouze člověk je schopen práce, pouze člověk ji vykonává a současně tím uskutečňuje 

své bytování na zemi. Práce je pro člověka dobrem a je prospěšná jeho lidství. Prací člověk 

nejen přetváří přírodu, přizpůsobuje ji ke svým potřebám, současně jí uskutečňuje sebe jako 

člověka, stává se jaksi "více člověkem".1140 Pak tedy sama práce v sobě nese známky člověka 

a jeho lidství. "Práce dělá člověka, ale chceme-li být věrní přesnému rozboru lidské osoby, 

musíme jasně prohlásit, že každé sebeuskutečnění, sebetvoření má zdroj... v duchovním středu 

člověka."1141  

 V práci, stejně tak jako v činu je primát bytí nad stáváním se. Člověk prací 

uskutečňuje to, čím je: "V analýze lidského dynamismu znovu vstupujeme do nejhlubší roviny 

– té, kterou pojmenovává výraz suppositum. Suppositum není statickým základem, ale první  

a základní rovinou zdynamizování bytí, které se stává osobním subjektem. Toto 

zdynamizování se děje prostřednictvím esse, skrze existenci. Do něj je třeba zahrnout každé 

stávání se, každé fieri, jaké je vlastní v okruhu existujícího podmětu "člověku". Stávat se, 

                                                 
1136 WOJTYLA, U podstaw... , s. 179. 
1137 Tamtéž, s. 239. 
1138 Srov. Tamtéž, s. 237. 
1139 Tamtéž, s. 241. 
1140 Srov. WOJTYLA, Problem konstytuowania... , s. 13. 
1141 WOJTYLA, Znamení... , s. 143. 
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znamená pouze "začít existovat". První zdynamizování skrze esse, to je současně prvním fieri 

lidského bytí, jeho vznik. Každé další zdynamizování skrze jakékoli operari už nepřináší 

vznikání v jeho základním smyslu. Nicméně současně s každým takovým zdynamizováním 

začíná existovat něco v již existujícím podmětu – člověku. V metafyzických kategoriích je 

takové vznikání případkové onomu prvotnímu, které konstituuje samotnou substanci. Člověk, 

který již substanciálně vznikl skrze vše, co činí a skrze vše, co se v něm děje – skrze obě 

podstaty jemu vlastnímu dynamismu – se současně stává více "nějakým", ba stále víc 

"někým". Analýza dynamismu člověka musí zdůraznit ono stávání se, fieri."1142 

 Zkušenost ukazuje, že práce je cíleným jednáním, což v subjektivním aspektu 

znamená, že je vedena rozumem, je rozumným jednáním. Jinak řečeno, je druhem činu. Čin 

zjevuje subjekt, je prodloužením existence, zjevením existence i struktury subjektu. Agere 

sequitur esse. Tedy aby vznikla práce, už musí existovat člověk. Jestliže je člověk příčinou 

práce, pak práce nemůže být příčinou existence, esse, své příčiny. Práce ale nezanechává svou 

příčinu bez následku, v prvotním stavu. Je jednáním nepřechodným, zůstávajícím v podmětu, 

posiluje jeho existenci a rozvíjí jeho fieri. Vyplňování bytí prací nemá význam jen v rovině 

ontologické, ale také v rovině morální, je povoláním člověka k tomu, aby utvářel své dějiny, 

sám sebe, aby tvořivě naplňoval své bytí, aby nebylo pusté. 

 Této ontologické pozici práce do jisté míry odpovídá marxistické pojetí. V marxismu 

se má za to, že práce není jen skutkem člověka, jeho lidství, ale také jeho příčinou. Wojtyla 

ale odmítá, aby mohl být skutek příčinou své příčiny. Podobnost spočívá v tom, že práce 

působí rozvoj člověka. Marxismus upřednostňuje rozvoj člověka jako druhu, křesťanství 

rozvoj člověka jako osoby. 

 Práce, i když primárně rozvíjí osobu, v sobě má také komunitární rozměr, v ní se 

realizuje vlastnost participace. Participace je "homogenní a niternou vlastností člověka"1143.  

V práci se ukazuje neúplnost a nesoběstačnost člověka a také skutečnost, že člověk "bytuje  

a koná spolu s ostatními."1144  

 Z osoby plyne nejen fakt společného konání, spolubytí, ale také skutečnost neustálého 

utváření vlastní osoby. Takové utváření není nahodilé, musí být ve shodě s pravdou  

o člověku. Společné konání lidí je současně jejich společným sebeuskutečňováním, 

uskutečňuje se výhradně a výlučně v součinnosti s druhými, v účastenství na jednání  

                                                 
1142 WOJTYLA, Persona... , s. 249-251. 
1143 Tamtéž, s. 632. 
1144 Tamtéž, s. 629.  
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a bytování druhých. Problematika sebeuskutečnění má u Wojtyly dvojí rozměr. Uskutečnění 

činu samo o sobě stanovuje prvotní hodnotu. Konání, práce je projevem lidského vědomí  

a svobody a současně odhaluje a umocňuje člověka v jeho subjektivitě, subjektem konání je 

osoba, kterou realizuje a rozvíjí. Proto Wojtyla tuto hodnotu nazývá hodnotou 

personalistickou.1145 Práce má podstatně personalistickou povahu. 

 Vzhledem ke společné přirozenosti osob znamená účastenství také jednání, které 

působí zdokonalování se osob, uskutečňování se společně bytujících a konajících osob, těch, 

které jsou podmětem konání i předmětem. Život ve společenství ohraničuje vlastní egoismus. 

Spolupráce bez účastenství lidské činy zbavuje jejich personalistické hodnoty.1146  

 Člověk stojí nad celou přírodou. Lidská práce jako výraz člověka v sobě tuto 

skutečnost odráží. Práce je tu pro člověka a ne naopak. "Ano, práce dělá člověka, ale proto,  

že je to práce, to znamená jednání, praxis člověka: actus personae."1147 Člověk jí nejen 

přetváří přírodu, ale sebe jí utváří jako osobu. Člověk je nejvyšší hodnotou a cílem, ke 

kterému vše směřuje a je podřízeno. V práci musí být zachován primát osoby nad věcí. 

Jestliže je práce vnímána jako zboží a člověk, který je podmětem a cílem práce, je chápán 

jako prostředek k produkci, pak je ohrožena samotná lidská identita. 

 

 

 9.3. Osoba a odcizení 

 

 Podle Wojtyly je lidská praxe oblastí, ve které mylná pojetí demaskují sama sebe. 

Práce u Marxe je podstatně zpředmětněná. Je vedená úmyslem vytvořit něco, co by nasytilo 

nějakou potřebu. Ke zpředmětnění práce však dochází i v produkcionismu moderního 

kapitalismu. Takové zpředmětnění práce je současně zpředmětněním subjektu práce. Osoba je 

zbavena své identity. 

 Wojtyla hodnotu práce nespojuje s tou či onou potřebou, ale dává ji do souvislosti  

s podstatou osobní seberealizace. Všem zpředmětňujícím tendencím se staví do cesty 

autenticita hodnoty osoby a zkušenost účastenství, tedy společné konání lidí, ve kterém každý 

                                                 
1145 Srov. Tamtéž, s. 625. 
1146 Srov. Tamtéž, s. 635nn. 
1147 WOJTYLA, Znamení... , s. 142. 
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jedinec zachovává personalistickou hodnotu činu. Bez tohoto personalistického rozměru se 

práce může stát odcizujícím elementem.1148 

 "Samo uskutečnění činu utváří základní hodnotu, kterou můžeme nazvat 

personalistickou hodnotou činu... Personalistická hodnota spočívá v uskutečnění činu osobou, 

v samotné skutečnosti, že člověk jedná způsobem sobě vlastním. Navíc takové jednání 

obsahuje charakter autentického sebekonstituování, realizuje se v něm transcendence osoby... 

Personalistická hodnota lidského činu, tedy osobní hodnota je svébytným a současně 

základním výrazem hodnoty samotné osoby... Ve vztahu k tomu je personalistická hodnota 

činu co nejtěsněji spjata s jeho uskutečněním skrze osobu, tvoří zdroj a základ poznání 

hodnoty osoby stejně jako hodnot, které jsou osobě vlastní."1149 

 Zde se otevírá pole svébytného porozumění kultury. Kultura je spojena s realizací  

a možností realizování personalistické hodnoty. Kultura, která v sobě nese tento rozměr, 

odpovídá člověku a jeho potřebám, naproti tomu kultura, která z jakýchkoli důvodů omezuje 

personalistickou hodnotu nebo ji ne zcela uznává, je kulturou odlidšťující a tedy odcizující. 

Lidskou kulturu je možné postihnout jen na pozadí lidské praxe.  

 V práci je obsažen jistý prostor ke kontemplaci. Kontakt s věcí v pracovním úkonu je 

současně prezentací její hodnoty. "Je možné, že konání nebo práce v sobě uzavírá i jisté 

specifické proměňování lidství, díky kterému se dílo kultury vpisuje do díla přírody. Odhalení 

kořenů jednoty člověka s přírodou je současně odhalením místa setkání se člověka se svým 

Stvořitelem v díle stvoření, na němž se člověk podílí díky své inteligenci a moudrosti.  

V podstatě světa tkví očekávání aktivity člověka, onoho proměňování lidství skrze praxi."1150  

 Člověk skrze práci konstituuje kulturu v té míře, v jaké uskutečňuje a objevuje 

hodnoty, první z nich je hodnota personalistická. I zde platí, že operari sequitur esse, kultura 

vzniká tím, že člověk objevuje řád bytí a hodnotu věcí. Takový postoj vyžaduje plně lidský, 

vědomý, chtěný a svobodný čin člověka. "Skrze lidskou praxi se kultura konstituuje v takové 

míře, v jaké člověk nezůstává otrokem konání, přebývá ve stavu údivu nad skutečností  

v takové míře, v jaké nalézá smysl kosmu, který překračuje "řád" světa v jeho mikro  

i makrokosmickém rozměru... Fascinace, údiv a kontemplace tvoří základ konstituování se 

kultury skrze lidskou praxi."1151  

                                                 
1148 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 637. 
1149 Tamtéž, s. 619-623. 
1150 Srov. WOJTYLA, Problem konstytuowania... , s. 15. 
1151 Tamtéž, s. 16. 
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 Kultura je světem člověka, je obrazem i tvarem toho, kdo ji vytváří.1152 V kultuře se 

koncentruje subjektivita osoby. Kultura je výrazem nesouhlasu s dynamismem patí. Zdrojem 

kultury je práce. Práce je nesouhlasem s dynamismem patí. Práce produkuje věci ke spotřebě, 

ale ty lidský život nemohou naplnit. Naplnění lidského života je závislé na uskutečnění osoby. 

V povaze kultury je zašifrována transcendence, neboť od počátku tkví v lidské osobě. Podle 

Wojtyly je výchozím bodem kultury čin osoby, ve kterém člověk objevuje transcendenci 

lidského ducha, přeznačení každého bytí v hranicích jemu náležející důstojnosti. Osoba je 

procesem uskutečňování osobního světa. Osoba je bytím, které sebe utváří ve světě, který 

musí učinit svým, aby se mohl uskutečnit ve smyslu své osobní existence. 

 Osoba svou potřebou po naplnění ukazuje k transcendenci. Transcendence není jen 

nasměrováním činu. Je v jistém smyslu i jeho podstatou. "Pravdivou lidskou kulturu není 

možné odtrhnout od Boha."1153 Netranscendentní, anti-personalistická kultura je kulturou  

s odlidšťujícími rysy. Člověk v ní nemůže plně realizovat sebe jako osobu. 

 Podle Wojtyly je kultura konkretizací transcendence člověka. Člověk svým 

personálním bytím vytváří kulturu. Tuto kulturu vytváří spolu s druhými. Kultura není 

aspektem společnosti, ale společnost je aspektem kultury. Společnost je nemateriální součástí 

kultury. 

 

 

 9.4. Odcizení a participace 

 

 V sedmdesátých letech Wojtyla rozvíjí téma participace v několika menších studiích. 

Jednu z nich Osoba: Subjekt a společenství jsme již analyzovali. V ní Wojtyla ukazuje, že 

odcizení je antitezí participace. Ve studii Participace nebo odcizení? se Wojtyla snaží ukázat, 

že tato teze je platná, neboť odcizení znamená neschopnost vytvářet vztahy jako osoba.1154 

 Kultura v sobě nese aspekt interpersonálních vztahů. V nich se uskutečňuje jedinec 

jako osoba. Podstatnou část svých činů tento jedinec – osoba uskutečňuje v rámci těchto 

interpersonálních vztahů. Kultura tedy obsahuje volitivní rovinu, neboť sebeuskutečnění 

předpokládá vědomý a chtěný čin: "V  tomto momentu je vůle doceněna v podstatě jako 

atribut osoby a její potenciality... prostřednictvím vůle člověk rozhoduje sám o sobě pokaždé, 

                                                 
1152 "Člověk je současně dítětem i otcem kultury ve které žije." DYBCIAK, Elementarz... , s. 102. 
1153 WOJTYLA, Karol, Ewangelizacja wspolczesnego świata, Znak 1975, nr. 4-5, s. 423. 
1154 Srov. WOJTYLA, Participazione... , s. 1398. 
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když uskutečňuje nějaký čin. Člověk je příčinou činu, tedy vůle se prezentuje jako 

sebedeterminace."1155 Kultura je výsledkem sebedeterminace jednotlivých osob. 

 Sebedeterminace osoby v činu rozkrývá svobodu osoby a ukazuje skutečnost 

sebevědomí a sebevlastnění "já". Tato zkušenost sebevlastnění je nepředatelná komukoliv 

druhému. Přesto utváří základ společných vztahů mezi osobami a společného bytí i jednání, 

potažmo kultury. "Nemožnost sdílet navenek to, co utváří mé vlastní já, neimplikuje 

neschopnost porozumět tomu, že druhý je konstituován podobně, že je jistým způsobem také 

"já"... Porozumění této skutečnosti do jisté míry definuje vztahy konkrétního "já" k ostatním 

lidským bytostem."1156 

 Díky tomu může jedinec participovat na lidství ostatních a co víc, tato participace je 

tak osobní, že "druhý" jako "jiné já", každý pro mne "může být "bližním"."1157 Participace se 

utváří na základě vědomého přiblížení se, které pramení ze zkušenosti vlastního "já". Wojtyla 

se domnívá, že: "Poznání bytí otevírá cestu k participaci."1158 Tímto způsobem se člověku 

otevírá možnost zakoušet "jiné já". Participace není jen ontologickou strukturou, přesahuje  

i do zkušenosti. 

 Společné bytí a jednání jedinců má personální povahu, ve které jednotlivé osoby 

participují na lidství druhých a současně zůstávají i nadále plně a nepředatelně samy sebou. 

"Participace naznačuje fundamentální personalizaci vztahu člověka k člověku."1159 

 Wojtyla ukazuje, že participace je součástí vnitřní konstituce každé osoby, chápe ji 

doslova jako povinnost, kterou je třeba naplňovat, aby člověk mohl žít autentický život a být 

plně osobou. Být osobou současně znamená plný respekt a akceptaci druhých jako osob  

a ještě přesněji, přijímat je jako své vlastní "já". Současně si je ale vědom, že reálná zkušenost 

ukazuje, že tato vnitřní povinnost potřebuje být zvnějšku aktualizována nějakým impulsem.  

 Zde je moment, ve kterém Wojtyla vidí možnost filosofického výkladu evangelního 

přikázání lásky, které takový impuls představuje: "S tím koinciduje podstata evangelního 

přikázání lásky..., které je v základu pozváním k zakoušení druhého člověka jako "jiného 

já"."1160 Přikázání odkazuje k vnitřní povinnosti zakoušet druhého jako "já", jako osobu. 

Tímto způsobem je třeba, aby takový impuls byl vnitřním podnětem. 

                                                 
1155 Tamtéž, s. 1389. 
1156 Tamtéž, s. 1390. 
1157 Tamtéž, s. 1391. 
1158 Tamtéž, s. 1392. 
1159 Tamtéž, s. 1393. 
1160 Tamtéž, s. 1394. 
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 Na základě apelu přikázání lásky, člověk mobilizuje své vědomí, které druhého znovu 

objeví jako "jiné já" a díky tomu zmobilizuje i vůli, díky které "druhého přijímám jako "já", 

jako osobu, tedy do jisté míry ho volím sám pro sebe."1161 

 Odcizení je přesným opakem této struktury přijetí druhého jako "jiné já". Odcizení 

znemožňuje nebo podstatně oslabuje možnost participace. "Odcizením rozumíme situace nebo 

podmínky, ve kterých není lidské osobě dovoleno zakoušet druhého člověka jako "jiné já"."1162  

Z výše řečeného je patrné, že jestliže se participace současně týká meziosobních vztahů  

i lidské interiority, jestliže je vlastností osoby a osobu v jistém slova smyslu vymezuje, pak 

také odcizení nezasahuje jen do meziosobní roviny lidské existentence, ale dotýká se  

a ovlivňuje i samotné nitro osoby.1163 

 Wojtyla si uvědomuje, že sociální struktury jsou vnitřně provázány se 

sebeuskutečněním jedince a s jeho schopností i povinností participace. Primární roli zde ale 

hraje jedinec. "Proměna sociálních struktur lidské existence současné společnosti je nezbytná. 

Avšak participace každého člověka na lidství jiného člověka dále zůstává základní."1164 Jak 

participace, tak i odcizení, se dotýká celého člověka, jeho interiority a také jeho exteriority. 

Kultuře je možné rozumět také jako objektivizaci interiority jednotlivých osob, tedy                

i objektivizaci participace. 

 

 

 9. 5. Kultura a participace  

 

 Na konci sedmdesátých let se Wojtyla poprvé explicitně utkává s jednou ze základních 

tezí marxismu týkající se primátu praxe nad konkrétním jedincem. Wojtyla tvrdí, že člověk 

má ve své "praxi" metafyzickou prioritu, "praxe" závisí na člověku a nikoliv opačně. V činu, 

neboli v praxi člověk uskutečňuje sám sebe. Je zde odmítnuta metoda produkcionistického  

a ekonomistického ražení, která chápe "praxi" jako určující faktor a tedy i jako faktor 

absorbující člověka. "Člověku je třeba přiznat prvenství, ať již ve smyslu metafyzickém nebo 

                                                 
1161 Tamtéž, s. 1396. 
1162 Tamtéž, s. 1398. 
1163 Srov. Tamtéž, s. 1399. 
1164 Tamtéž, s. 1403. 
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praxeologickém. Pouze na takovémto základě chápání praxe je možné hovořit o konstituování 

kultury skrze lidskou praxi."1165 

 Wojtyla se tak ostře staví proti ateismu, jeho ústřední myšlenkou není obhajoba 

existence popřeného Boha, ale obhajoba lidství nebo toho, co je skutečně lidské. Své 

argumenty Wojtyla demonstruje na poli kultury. "Dnes je kategorie osoby jádrem současného 

sporu o smysl humanum... kategorie osoby musí být základní myšlenkou sporu o humanum... 

V této dimenzi, v rámci autonomního subjektu, se rozvíjí kultura. Její základní proud není 

lidská produktivita, ale především lidská personalita."1166  

 Kultura je výslednicí lidské činnosti. Činnost má podle Wojtyly dvojí dimenzi, na 

jedné straně je "transitivní, nakolik vychází ze subjektu a hledá svůj výraz ve vnějším světě,      

a tak se objektivizuje v nějakém produktu. A je také netransitivní, v té míře v jaké zůstává       

v subjektu, určuje jeho kvalitu a hodnotu a stanovuje jeho podstatně lidské fieri."1167 Na jedné 

straně člověk realizuje nějaký čin, na druhé straně současně s tímto činem uskutečňuje sám 

sebe nebo je sám sebou. Člověk je subjektem činu a jako takový má prioritu. Tato skutečnost 

hraje důležitou roli při utváření kultury skrze lidskou praxi. 

 "Práce ve smyslu praxe člověka je možná jen na základě jeho existence - operari 

sequitur esse... Bylo by absurdní to chápat v opačném smyslu, tedy určitou praxi považovat za 

subjekt."1168 Člověk má nad svou praxí metafyzickou prioritu, osoba je subjektem činu, 

nikoliv naopak, jak to předpokládá Marx.1169 

 Podle Wojtyly čin jasně odhaluje člověka jako osobu. Učinit z něj pouhou druhovou 

jednotku by zásadně odporovalo podstatě jeho bytí. Lidská činnost, práce je pro něj čítankou 

lidské osoby. Osoba stojí v základu pojímání každé skutečnosti a roviny, která se týká 

člověka. "Nejde ale jen o metafyzickou prioritu, ale také o prioritu praxeologickou... 

jakoukoli věc člověk dělá, jakýkoliv je produkt jeho činnosti, vždy současně člověk produkuje 

sám sebe, můžeme říci, sám sebe vyjadřuje, formuje a v jistém slova smyslu sám sebe tvoří. 

Člověk se ve své činnosti aktualizuje, tedy realizuje... to, co skutečně je."1170 Priorita člověka  

v metafyzickém slova smyslu znamená, že praxe předpokládá člověka jako subjekt a ne 

naopak. 

                                                 
1165 WOJTYLA, Problem konstytuowania... , s. 12. 
1166 Tamtéž, s. 11. 
1167 Tamtéž, s. 12. 
1168 Tamtéž. 
1169 MARX, Karel, ENGELS, Bedřich, O Feuerbachovi, Praha 1974, s. 88. 
1170 WOJTYLA, Problem konstytuowania... , s. 12. 
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 Člověk, který je subjektem svého činu, činem realizuje sám sebe a také jím 

objektivizuje svou osobu navenek. "Skrze lidskou praxi člověk sám sebe realizuje a současně 

činí vnější svět lidštějším... můžeme hovořit o transformaci nebo o transmutaci světa."1171 Svět 

není proměňován nějakým neosobním duchem ani logikou dějin, ale osobou, která do něj 

prostřednictvím svého činu vnáší rozměr svého lidství a tím jej kultivuje. 

Wojtyla vyzývá k přehodnocení moderních racionalistických a produktivistických 

pohledů na skutečnost člověka. Vidí velké nebezpečí v zinstrumentalizování  

a zmechanizování lidské práce a tím i samotného člověka, který tak přestává být tím, kým je – 

osobou a stává se spíše výrobní jednotkou a výrobním nástrojem. "V tomto světle je třeba 

znovu zvážit všechny programy, které berou v potaz aktivitu člověka, zvláště ty ekonomické: 

produkci a konzum... je třeba se vyhnout tomu, aby se epifenoménem, produktem činnosti 

člověka stal sám člověk. Jestliže se má kultura konstituovat skrze lidskou praxi, nemůžeme 

tento "ekonomismus", "epifenomenalismus" nebo "produktivismus" v pojímání člověka a jeho 

činnosti přijmout."1172 

 Wojtyla filosoficky vykládá koncilní výzvu k tomu, aby člověk usiloval učinit svět 

lidštějším.1173 Intransitivní rovina činu je důležitější než jeho rovina transitivní. Bytí člověka 

je tu základem k jeho činnosti a ji také předchází. 

Nebezpečí opačného chápání důležitosti a významu lidského subjektu v činu Wojtyla 

rozkrývá především v utilitarismu. V rámci utilitaristického chápání pravdy nemá práce 

nezištný vztah k objektivní pravdě, kráse ani k dobru, ale slouží si jimi ve jménu nějakého 

parciálního prospěchu.1174 

S produktivismem a utilitarismem jde ruku v ruce konzumerismus. Namísto toho, aby 

se člověk jako osoba otiskoval do kultury a přetvářel ji k obrazu svému, tak je pohlcen 

svírajícím mechanismem produkce a spotřeby a jemu slouží, jemu se přizpůsobuje. Takovýto 

odlidšťující mechanismus však nelze nazvat kulturou. Kultura je výrazem transcendence 

osoby a ne jejím popřením. "Civilizace, která dává absolutní přednost produkci (transitivním 

efektům činnosti), která se zaměřuje na to, co člověk konzumuje, je civilizací smrti člověka. 

Lidská kultura je charakterizována dynamismem boje proti smrti... intransitivní aspekt 

činnosti znamená v jistém smyslu nesmrtelný."1175 

                                                 
1171 Tamtéž, s. 13. 
1172 Tamtéž. 
1173 Srov. GS 29;40;57. 
1174 Srov. WOJTYLA, Problem konstytuowania... , s. 16. 
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 Ve Wojtylově pojetí je patrné, že kulturou nelze nazývat jakýkoliv výsledek lidské 

činnosti, ale pouze ten, ve kterém se realizuje a uskutečňuje transcendence člověka, ve které 

se člověk seberealizuje ve vztahu k pravdě a dobru. Kultura v sobě nese morální aspekt, který 

staví na pravdě o člověku jako osobě. 

 

 

 9.6. Osoba a spolupráce 

 

 Pro Wojtylu téma práce nevyjadřuje jen praktickou stránku existence člověka ani pro 

něj není zajímavé jako předmět sociologického zkoumání. Důležitost práce je mu dána 

skutečností, že "tím, že poznáváme strukturu činnosti, můžeme zahlédnout samotnou strukturu 

osoby." 1176  

 Práce však umožňuje nahlédnout do struktury osoby pod zcela specifickým úhlem 

pohledu. V procesu práce sice člověk vykonává činnost, ale tu vykonává v rámci širšího 

procesu spolu s druhými. Člověk vykonává činnost a k tomu je ještě třeba dodat: "Člověk 

existuje spolu s ostatními lidskými bytostmi. Do existence člověka je otištěn komunitární nebo 

sociální rozměr."1177  

 Téma spolupráce je jen okrajově načrtnuto v poslední kapitole díla Osoba a čin, která 

se zabývá tématem participace. Wojtyla nahrazuje kategorii intersubjektivity, jak ji prezentuje 

Husserl v páté ze svých Karteziánských meditací, tedy jako poznávací kvalitu, kategorií 

participace.1178 Autor si je vědom, že právě toto téma vyžaduje další rozvinutí a zpracování, 

protože se jím otevírá nové pole zkoumání osoby. "Konání spolu s ostatními odhaluje novou 

dimenzi mne samotného jako osoby."1179  

 Přirozenost osoby má výrazně sociální a komunitární povahu.1180 Osobní a sociální 

bytí člověka jsou chápány jako paralelní atributy, které závisí od stejného základu 

přirozenosti: "Dynamická korelace činu a osoby je substanciální a fundamentální skutečností 

také na poli činů, které mají sociální, společenskou a mezilidskou povahu. Činy, které člověk 

uskutečňuje jako úd různých spolků, kolektivů a společenství, jsou současně činy osoby. Jejich 

                                                 
1176 GRYGIEL, Hermeneutika... , s. 140. 
1177 Tamtéž, s. 615. 
1178 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 613. 
1179 Tamtéž, s. 617. 
1180 Tamttéž, s. 629. 
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sociální a společenská povaha je zakořeněna v jejich osobním charakteru a nikoli 

naopak."1181 

 Navzdory tomu, že vypracování komunitárního aspektu bytí a jednání osoby zůstává 

jen v náčrtu, přece jen obsahuje zásadní výpovědi, které byly v době sepsání studie Osoba  

a čin zvlášť aktuálními a takovými se ukazují být i v současnosti. Italský filosof Rocco 

Buttiglione se v této věci vyjadřuje následně: "Základní otázkou, na níž se snaží Osoba a čin 

dát teoretickou odpověď, je: Jakým způsobem můžeme uvažovat o sociálním jednání, když 

budeme brát v potaz kolektivní praxi a také vzájemnou konstitutivní provázanost jedinců  

v procesu jejich seberealizace bez toho, abychom rozmělnili individuum v mase, v sociální 

třídě nebo národě, které nejsou chápány jako společenství osob?"1182 

 Wojtyla je přesvědčen, že podstatnou a hlavní práci pro budoucí vypracování teorie 

spolupráce přece jen učinil tím, že důkladně vypracoval vztah osoby a činu. Ten totiž zůstává 

v rovině spolupráce stejný a hlavní, jen je obohacen o další podstatný rozměr. "Pro 

interpretaci kooperace je nezbytné porozumění činu."1183  

 Osoba nesmí být vytlačena produkcí, stejně tak nesmí být vytlačena nějakým 

kolektivem. Vždy je třeba zachovat její metafyzický i praxeologický primát. V této věci se 

velmi jasně vyjádřil Marco Cangiotti na konferenci v Bologni, která se snažila vystihnout 

důležité momenty Wojtylova myšlení: "Základním výchozím bodem pro zkoumání vztahu 

osoby a činu je přesvědčení, že hlavní obsah tohoto vztahu nespočívá v produktu, ale  

v subjektu činu."1184 

 To nás odkazuje k Wojtylovu tvrzení, že základní hodnota činu je spojena s osobou, je 

to hodnota personalistická. "Samotné uskutečnění činu osobou utváří základní hodnotu, kterou 

můžeme nazvat personalistickou hodnotou osobního a personalistického činu."1185 Tedy stejně 

tak zásadní hodnotou společné činnosti, spolupráce je personalistická hodnota takového 

společného konání, která nejen že osobě nic neubírá, ale ještě ji sebeuskutečňuje. 

 Sebeuskutečnění v rámci společného konání, spolupráce v sobě nese stejné možnosti 

jako jednotlivý konkrétní čin, který může být buď seberealizací, nebo sebedestrukcí podle 

toho, v jakém je vztahu k pravdě o osobě. "Sebetvorba, nebo sebedestrukce, která se děje  

                                                 
1181 Tamtéž, s. 619. 
1182 BUTTIGLIONE, Il pensiero del´uomo... , s. 206. 
1183 WOJTYLA, Persona... , s. 615. 
1184 CANGIOTTI, Sul concetto... , s. 86. 
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v činu, dovoluje hlouběji porozumět lidské osobě, která právě v míře, v jaké sama sebe 

uskutečňuje... se ukazuje jako nedovršenost, která je vzdálená od svého naplnění. Osoba je ve 

své plnosti vzdálená od aktuálního subjektu, byť je v něm jistým způsobem již přítomna na 

základě toho, že se z ní již něco realizovalo v konkrétním činu. Skrze částečnou realizaci se 

zpřítomňuje plnost."1186  

 Právě struktura sebeuskutečnění v činu ukazuje personalistickou hodnotu činu  

a současně i společného činu - spolupráce. Schopnost spolupráce s druhými lidmi umožňuje 

člověku realizaci autentické personalistické hodnoty: Člověk uskutečňuje čin a v něm 

uskutečňuje sebe.1187 Aby nějaký čin mohl být součástí společného konání, spolupráce, 

umožňuje vlastnost participace, která má rozměr schopnosti jak společného bytí, tak  

i společného konání osob. Současně vlastnost participace ukazuje na skutečnost vlastnění 

části nějakého celku nebo plnosti-totality.1188  

Rocco Buttiglione se domnívá, že zkušenost spolupráce odhaluje participaci v její 

konstitutivní úloze vést jednotlivé osoby k plnosti bytí. "To současně předpokládá nějaké 

společné poslání celé komunity... a také antropologii, ve které se člověk realizuje skrze 

druhého a neodděluje se od něj, tedy komunita je konstitutivní dimenzí osobní 

seberealizace."1189 

 Participace je to, co personalistické hodnotě dovoluje existovat uvnitř společenského  

a společného života. Na základě zkušenosti je participace tím, co subjektu, který je osobou, 

dovoluje potkat jiný subjekt a teoreticky i prakticky uznat jeho osobní statut. Participace je 

vztahem mezi osobami. Participace není jen uznáním druhé osoby, ale je důležitým rozměrem 

existence, který se rozkrývá na základě zkušenosti spolupráce a spolubytí. "Vztah "Já-Druhý" 

se nemůže omezit na "uznání dvou subjektů, které reálně existují i jednají, ale vyžaduje 

analýzu zkušenosti, která by tomuto existování a jednání dala význam existence a jednání, 

které je vlastní "mně" a "druhému"."1190 

 Wojtyla poukazuje na sociální přirozenost osob. Výraz sociální přirozenost naznačuje 

zkušenost konání spolu s druhými. Uvnitř této zkušenosti Wojtyla používá slovo participace, 

aby naznačil, jakým způsobem ve společném konání osoba zachovává personalistickou 
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hodnotu vlastního činu. Participace je podmínkou, aby mohl člověk zůstat svobodný a sám 

sebou a současně sebe zakoušel ve vztazích s druhými, ve společném životě a ve spolupráci. 
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10. Osoba jako signum 
 

Poslední kapitola Osoba jako signum se zabývá srovnáním několika sekulárních 

humanistických koncepcí člověka s koncepcí Wojtylovou. Vybíráme pouze ty autory, na které 

Wojtyla podle našeho názoru přímo nebo nepřímo reaguje anebo řeší stejné otázky. Je 

pozoruhodné, že Wojtylovy zásadní práce reagují a jsou v kontextu se soudobým děním ve 

filosofii na poli uvažování o člověku.  

Wojtyla reaguje na soudobý vzestup marxistické filosofie i jejích reformních směrů, 

sleduje a čte marxistické časopisy. To jej vede k promýšlení některých marxistických tezí  

a také k jeho vlastním řešením některých otázek. Dalo by se říci, že v duchu jeho 

dialogického přístupu neodmítá názory, kterým oponuje, ale snaží se o jejich prohloubení, 

čímž mnohdy zcela mění výchozí pozice daných tezí. Klíčem k řešení jednotlivých otázek je 

mu vždy osoba. Wojtyla prohlubuje a mnohdy i osmyslňuje závěry jednotlivých filosofů nebo 

celých systémů právě poukazem na opomenutí anebo nedostatečné docenění skutečnosti, že 

člověk je osoba. 

V případě filosofie Karla Marxe připouští, že člověk je společenskou bytostí, že 

člověka vymezují vztahy a dokonce i skutečnost, že člověk a jeho činnost na sebe vzájemně 

působí. Současně však ukazuje, že ve vztazích zůstává člověk vždy neredukovatelnou 

subjektivitou, osobou, že společnost není beztvarou masou, nýbrž souhrnem osob a také, že 

člověk sice sebe utváří v činu, ale není to práce, čin, kdo hraje primární roli, nýbrž je to 

člověk jako osoba. 

Ve vztahu k filosofii Ernsta Blocha, která překračuje marxistickou ortodoxii tím, že 

ukazuje člověka jako tajemství, ale současně člověka vidí jako vrcholný projev materiality, 

Wojtyla poukazuje na duchovnost člověka, která se zakládá na jeho seberealizaci ve vztahu  

k pravdě. 

Velmi zajímavým vztahem je také vztah Wojtylovy filosofii k pohledům na člověka 

Sigmunda Freuda. Zdá se, že Wojtyla velmi záhy pochopí, jak zásadní roli bude hrát  

v evropské kultuře lidská sexualita a zvláště pak otázka sexuálního pudu. Wojtyla neodmítá 

libido a sexuální energii, vidí v ní důležitý energetický potenciál člověka, ale ukazuje, že to 

není libido, co je jednotícím principem člověka jako osoby, ale duše. Osoba v sobě integruje 

všechny bio-psychologické i duchovní dynamismy. 

Freudův pohled na člověka zásadním způsobem překonal a doplnil Erich Fromm.  
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V několika ohledech by se mohlo zdát, že Fromm je např. v kritice utilitarismu a materialismu 

blízký pohledu Karola Wojtyly, avšak Wojtyla se svou teorií osoby jednotlivé Frommovy 

závěry podstatně prohlubuje. Fromm sice dochází k závěru, že láska je jediným 

odpovídajícím vztahem k člověku, Wojtyla však doplňuje, že láska souvisí s pravdou o dobru 

člověka, s ontologickou konstitucí člověka jako osoby. 

V šedesátých letech filosofické uvažování o člověku významně ovlivňuje myšlení 

Jeana Paula Sartra. Sartre v šedesátých letech dochází k závěru, že člověk má sice v sobě 

potřebu po lásce, potřebu po bytí s druhými, ale to vše je v přímém rozporu s možností tuto 

potřebu uskutečnit. Člověk je sám, druhý je pro něj překážkou. Člověk sám sebe utváří jako 

sebeprojekt bez jakéhokoli vztahu k nějaké objektivní realitě. Člověk nemá esenci, tu si teprve 

sám utváří. Wojtyla naproti tomu představuje člověka jako osobu, která je ve vztahu  

k objektivní realitě, která sebe svobodně uskutečňuje ve vztahu k pravdě o člověku.  

 

 

10.1. Wojtyla a Marx 

 

 10.1.1. Marxovo pojetí člověka 

 

 Doba a okolnosti nedovolovaly, aby se Wojtyla mohl s marxismem utkat v přímém 

intelektuálním střetu a svobodné diskusi. Nicméně některé pozice, které ve svém 

myšlenkovém konceptu zaujímá, jsou formovány jako reakce na marxistický pohled na 

člověka a práci atp. Wojtyla nevyzývá k ostrému střetu, ale spíše k novému promýšlení, 

zkoumání a ověřování marxistických východisek. Často dokonce přijímá některé marxistické 

pozice, ale současně se ve jménu osoby dožaduje jejich doplnění a rozšíření.  

 Podívejme se nyní na některé základní koncepty marxistického filosofického myšlení, 

které tématicky korespondují s Wojtylovou koncepcí osoby tak, jak nám je předkládá 

především filosofie Karla Marxe.1191 

                                                 
1191 Karel Marx (1818-1883), německý filosof, politický ekonom, zakládá dělnické spolky, píše sociologicko-

ekonomické teorie, kde se kriticky vyrovnává s utopickým socialismem, spolu s B. Engelsem píše Komunistický 

manifest (1848), obsahující radikální kritiku kapitalistické společnosti a zároveň politické výzvy proletariátu. 

Obhajoval nutnost proletářské revoluce k tomu, aby se uskutečnila humánní společnost. Mezi jeho důležitá díla 

patří např. Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik (Svatá rodina neboli Kritika kritické kritiky, 

1845), Die Deutsche Ideologie (Německá ideologie, 1845), spolu s B. Engelsem Manifest der Kommunistischen 
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 Marx ve spisech Teze o Feuerbachovi a Německá ideologie definuje podstatu člověka 

jako jeho praxi. Člověk je to, co dělá. Podstatou člověka je jeho schopnost proměňovat svět  

a tak upravovat svou vizi světa. Praxe je tedy činností, která proměňuje, předchází ji vize, 

která uzrává v revolučním vědomí a znovu se vrací k uskutečnění v praxi, a tak vytváří model 

nového vědomí. Tato praxe bude postupně označena jako praxe revoluční. 

Marx je silně ovlivněn filosofií Ludwiga Feuerbacha, zvláště pak jeho naukou  

o podstatě člověka. "Jednotlivý člověk pro sebe nemá podstatu člověka ani v sobě jakožto 

mravní bytosti, ani v sobě jakožto bytosti myslící. Podstata člověka je obsažena jen ve 

společenství, v jednotě člověka s člověkem…"1192 V idealistickém Feuerbachově pohledu na 

člověka jako Lidský rod je chápána individualita jako abstraktum.  

Marxova antropologie staví na tvrzeních, že člověk je vymezen svými vztahy, jak je to 

ve spisu Svatá rodina.1193 Současně je člověk tím, co dělá, jako je tomu ve spisu Teze  

o Feuerbachovi 1194 a tedy tím, co vyprodukuje, jako je tomu ve spisu Německá ideologie.1195 

Marxovo toužebné volání po "integrálním člověku" nebo po "člověku zcela rozvinutém"1196 je 

třeba chápat ve smyslu sebeuskutečnění se produkcí. Člověk je podle Marxe zapředen do 

vztahové sítě. V šesté tezi o Feuerbachovi Marx píše: "Lidská podstata... je souhrnem 

sociálních vztahů."1197 Tyto vztahy určují kvalitu-produktivitu člověka.1198 Tak se přechází od 

člověka-Lidského rodu k člověku-vztahům, k člověku-produktivitě.  

 Člověk je definován svou prací, je s ní ztotožněn. Je výrobním vztahem, je schopností 

získávat, je schopností vytvářet především lepší soužití. Když je zasažena hodnota práce, 

člověk je smrtelně raněn. Člověk, který je svou tvůrčí prací určen k nad-životu, je tak 

odsouzen k přežívání. 

 Odcizení člověka je podstatně určováno výrobními vztahy. Toto vyvlastnění, které 

dopadá na celé masy a je působeno hrstkou utlačovatelů, má svou oporu ve zcizujícím 

                                                                                                                                                         
Partei (Komunistický manifest, 1848), Das Kapital- Kritik der politischen Oekonomie I-III (Kapitál-Kritika 

politické ekonomie, 1867, 1885, 1894). 
1192 FEUERBACH, Ludwig, Zásady filosofie budoucnosti a jiné filosofické práce, Praha 1959, s. 51. 
1193 MARX, Karel, ENGELS, Bedřich, Svatá rodina aneb Kritika kritické Kritiky, in: Spisy II, Praha 1958,  

s. 150-151. 
1194 MARX, ENGELS, O Feuerbachovi, s. 87. 
1195 MARX, Karel, Německá ideologie, Praha 1952, s. 78-79. 
1196 Tamtéž, s. 83. 
1197 MARX, ENGELS, O Feuerbachovi, s. 88. 
1198 Srov. MARX, ENGELS, Svatá rodina... ; MARX, ENGELS O Feuerbachovi; MARX, Německá ideologie. 
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charakteru náboženství. Zoufalý výkřik utlačovaných je sublimován do blažené vize života po 

životě. Náboženství navíc legitimizuje dělbu práce a tříd. 

 Náboženství je spolu s politikou, uměním a zvyky vnímáno jako nadstavba socio-

ekonomické základny a je zároveň vnímáno jako úskočná mystifikace. Potají vniká do 

svědomí, které ze svatých důvodů trýzní. "... Stát,…společnost produkují náboženství, 

převrácené vědomí světa, protože jsou samy převráceným světem. Náboženství je totiž 

sebeuvědomění a sebedůvěra člověka, který se buďto ještě nenašel, nebo se už zase sám sobě 

ztratil."1199 Marx tak interpretuje a domýšlí Feuerbachovy teze o podstatě náboženství: 

"Povyšuji antropologii na teologii"1200 nebo: "Božská bytost není nic jiného než lidská 

bytost."1201 

 Kritika náboženství je pro Marxe předpokladem pro kritiku společnosti, politiky  

a práva. Náboženství je chápáno jako hlavní překážka pro sejmutí lidských okovů, zcela 

ovládá svědomí člověka, a tak jej odcizuje od jeho podstaty. "Toto ustálení sociální činnosti, 

toto ustavení našeho vlastního produktu jako věcné (objektivní) moci nad námi, která se 

vymyká naší kontrole, kříží naše očekávání, maří naše výpočty, je jedním z nejdůležitějších 

momentů dosavadního dějinného vývoje."1202  

 Rozštěpení jednoty, dělba práce, která není legitimním rozdělením rolí, nýbrž 

falešným oceňováním jednotlivých prací, je stále přítomno jako temné zlo dějin způsobené 

soukromým vlastnictvím výrobních prostředků. Prehistorie je stále přítomná, neboť se člověk 

chová jako divoká šelma, neboť ještě panuje zákon džungle, ve které je pořádán lov za kořistí  

a její následné požírání. Nespravedlivá logika je o to drásavější, oč více je vydávána za 

spravedlnost. Tak se podle Marxe děje v dosavadním pojetí státního zřízení. V industriální 

epoše tíhne kapitál ze své přirozenosti k mocnému růstu podle vzorce, který je jádrem druhé 

knihy Kapitálu: P→Z→ P¹, P¹→Z→P² atd.1203 (P jsou peníze, Z je zboží, které produktivní 

spotřebou vytváří další peníze) 

 Předkapitalistické ekonomie vycházely ze zboží, které uspokojovalo lidské potřeby,  

i peníze plnily úlohu uspokojení potřeb. Mít bylo ve funkci být, ve funkci potřeby více být, 

nyní však jsou peníze účelem o sobě. Cílem potřeby být víc, je více mít.1204 Zrůdný růst 

                                                 
1199 MARX, Karel, ENGELS, Bedřich, Úvod do Hegelovy filosofie práva, in: Spisy 2, Praha 1956, s. 401. 
1200 FEUERBACH, Ludwig, Podstata křesťanství, Praha 1954, s. 51. 
1201 Tamtéž, s. 73. 
1202 MARX, Německá ideologie, s. 32. 
1203 MARX, Karel, Kapitál-Kritika politické ekonomie, díl druhý, Praha 1979, s. 29. 
1204 Tamtéž, s. 64-97. 
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kapitálu je možný jen díky nadvýrobě utlačovaných, kteří vytvářejí nadhodnotu 

nahromaděnou v čistém zisku vládnoucí třídy. A tak se vývoj dějin stává nutně třídním bojem. 

"Dějiny všech dosavadních společností jsou dějiny třídních bojů."1205 

Nový svět povstane jedině skrze císařský řez revoluce. Ta je výslednicí jednak 

rostoucího napětí mezi třídami a jednak rostoucího sebeuvědomění mas, které mesiášsky spějí 

k beztřídní společnosti. "Uskutečnit tento čin, který osvobodí svět, je historickým posláním 

moderního proletariátu. Prozkoumat historické podmínky a tím i samu povahu tohoto činu  

a tak objasnit dnes potlačené třídě, která je povolána vykonat tento čin, podmínky a povahu 

jejího vlastního činu – to je úkol teoretického vyjádření proletářského hnutí, vědeckého 

socialismu."1206  

  Pro Marxe není toto hnutí beztvaré, je to především uchopení moci a zřízení diktatury 

proletariátu.1207 Sebevědomí proletariátu jej promění z beztvaré masy v dělnickou třídu, 

jejímž kvasem bude strana, která bude řídit proces osvobozování-sebeosvobozování mas.1208 

Diktatura proletariátu je nezbytnou podmínkou totálního osvobození. "Tato diktatura je sama 

jen přechodem ke zrušení všech tříd a k beztřídní společnosti."1209 

 Následuje fáze potlačení soukromého vlastnictví. Zde se kladou základy skutečně 

spravedlivých výrobních vztahů společnosti, ve kterých společná výroba všech vytváří 

společenský výnos. Společnost vypracovává, kontroluje a uzpůsobuje plány výroby tomu, aby 

výroba sloužila k reinvesticím a zároveň vyhověla požadavkům společenského růstu. Vše je 

zahrnuto do společného vlastnictví. Marx předvídá dva způsoby přerozdělování statků, jeden 

je zahrnut v modelu socialistickém a druhý v komunistickém. V prvním je každý vyplácen 

podle práce a ve druhém podle svých potřeb. Nejde tedy o rovnostářství. Není větší 

nespravedlnosti než dát stejný díl každému, když je každý jiný.  

 A to je nejvyšší meta marxistické koncepce osvobození. Ve středu této antropologie 

stojí materiální potřeby člověka. Osvobození je pro Marxe znovurozdělení společenských 

statků jedinci a společnosti. Společnost je založena na produktivním základě. Člověk je 

vysvobozen od nedostatku, který jej odlidšťoval a zbavoval jej jeho esence. Člověk už nebude 

na zemi více cizincem. Osvobození spolupřináší nové mezilidské vztahy. Nové myšlení má 

vycházet ze zkušenosti a k ní má zase přivádět. Již nemá být abstrakcí skutečnosti. 

                                                 
1205 MARX, Karel, ENGELS, Bedřich, Komunistický manifest, Brno 1973, s. 61. 
1206 ENGELS, Bedřich, Vývoj socialismu od utopie k vědě, Praha 1987, s. 66. 
1207 MARX, ENGELS, Komunistický manifest, s. 90-91. 
1208 Tamtéž, s. 92; 109. 
1209 MARX, Karel, ENGELS, Bedřich, O historickém materialismu, Praha 1974, s. 24. 
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"Filosofové svět jen různě vykládali, jde o to jej změnit."1210 Beztřídní společností ale dějiny 

nekončí. Jí začínají dějiny svobody. V beztřídní společnosti lidé objeví práci jako výraz své 

vlastní esence, jako výraz společenství. Práce bude cestou k soužití a zároveň i důvodem 

existence. Člověk se stane auto-produktivním, svobodně tvůrčím. To bude základem 

nekonečného pokroku lidstva. 

 Takovýto popis společnosti bez tříd, po několikasetleté bolestné pouti ke svobodě, je 

opojný. Jen v náznaku je popsán vztah vyváženosti mezi společností a jedincem. "Na místo 

staré měšťácké společnosti s jejími třídami a třídními protivami nastoupí sdružení, ve kterém 

bude volný vývin každého jednotlivce podmínkou volného vývinu všech."1211 Bloch tuto 

Marxovu intuici rozvine ve své teorii dialektiky naděje1212, v radostném poodhalování 

skrytého člověka, který v každém okamžiku svého života nalézá neočekávaný důvod k naději. 

 V tomto pohledu na sebeosvobození je humanismus pojímán v naprosto 

netranscendentním horizontu ateismu. Kromě pojetí člověka jako prométheovského boha 

nekonečného vývoje slovo Bůh nemá smysl, nikoho již nezajímá. Bůh je překonán ne snad 

proto, že by bylo prokázáno, že neexistuje, ale proto, že je objeven člověk se svojí bezbřehou 

kapacitou vývoje. V uskutečňování sebe samého je člověk naprosto soběstačný.  

 

 

 10.1.2. Osoba a Marxův člověk-vztahy 

 

 Vzhledem k tomu, že Wojtyla žije v době masivního nástupu marxismu k moci, kdy je 

této filosofii člověka dán téměř neomezený prostor k realizaci, jeho přemýšlení o podstatě 

člověka nemohlo marxistické teze obejít bez povšimnutí. Zatímco marxismus vychází  

z německého teoretického idealismu, který poté aplikuje na konkrétní sociální sféru lidské 

existence, Wojtyla vychází z konkrétní zkušenosti jedince, kterou se snaží co nejdůsledněji 

analyzovat a nalézt v ní strukturu člověka.1213 

 Wojtylova metoda není ani metafyzická ani sociologická, jeho metoda je 

fenomenologická a předmětem zkoumání je mu konkrétní čin, už jen z tohoto faktu je zřejmé, 

jakou váhu pro něj má konkrétní jedinec. Jedinec je pro něj především osobou, která je sui 

                                                 
1210 MARX, ENGELS, O Feuerbachovi, s. 89. 
1211 MARX, ENGELS, Komunistický manifest, s. 92. 
1212 Srov. BLOCH, Ernst, Principio speranza, Milano 2005, s. 1378nn. 
1213 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 35. 
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iuris a alteri incomunicabilis.1214 V jeho pojetí osoba poznává sebe jako bytí, které samo sebe 

utváří a poznává svět jako obzor své seberealizace. Sama sebe utváří pomocí svobodné vůle. 

Být osobou ve světě znamená být svobodně účasten v různých vztazích. Člověk není nikdy 

předmětem, produktem. Osoba je vždy podmětem.1215  

 Společnost pak není ideálním subjektem, který pohlcuje subjektivitu jedinců nebo je 

jejím součtem, ale je společenstvím osob, která každá sama o sobě zůstává i nadále 

jedinečnou, neopakovatelnou a neredukovatelnou. U Wojtyly je základem společnosti 

personalistické communio personarum.1216 Jednota nevzniká potlačením individuality ve 

jménu kolektivu, ale na základě solidarity, která je dána niternou vlastností participace na 

lidství ostatních, která odhaluje skutečnost, že člověk je plně člověkem jen "spolu  

s druhými"1217.  

 Pro Wojtylu má tedy lidství podobně zásadní význam jako je tomu u Feuerbacha  

a Marxe, ale je to personalizované lidství: "Lidství není abstraktum nebo zobecněním, ale  

v každém člověku obsahuje specifickou roli druhově osobního bytí."1218 Osoba má primát před 

jednotou.1219 Osoba participuje na lidství ostatních osob. 

 Právě tento nález, ke kterému Wojtyla dospívá analýzou zkušenosti člověka, podstatně 

posouvá interpretaci toho, co ve skutečnosti působí odcizení člověka. Zatímco u Marxe je to 

nerovnoměrné a nespravedlivé rozdělení výrobních prostředků a práce, které působí 

nerovnováhu celého lidského rodu a tedy i odcizení jedince jako druhové jednotky, u Wojtyly 

se odcizení týká osobního subjektu. "Člověk jako individuum nepřestává být člověkem, 

nezávisle na jakémkoli interpersonálním a sociálním vztahu, zatímco člověk jako osobní 

subjekt v těchto vztazích může prožívat odcizení."1220 

 Wojtyla se dotýká základního významu pojetí odcizení jako centrální myšlenky.1221 

Odcizení se netýká jen exteriority člověka, ale především jeho interiority, o níž má zkušenost. 

U té je třeba začínat. Mezi exterioritou a interioritou existuje vzájemný vztah. Každá 

                                                 
1214 Srov. WOJTYLA, Milość... , s. 41. 
1215 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 267. 
1216 Srov. WOJTYLA, Osoba:... , s. 36. 
1217 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 665; 683. 
1218 Tamtéž, s. 23. 
1219 Srov. WOJTYLA, Osoba:..., s. 26. 
1220 Tamtéž, s. 23. 
1221 Srov. WOJTYLA, Karol, W poszukiwaniu podstaw perfekcionizmu w etyce, Roczniki Filozoficzne 5/1955-

1957, z. 4, s. 303-317. 
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zkušenost je tedy jistým způsobem, jistou formou porozumění ve vzájemné výměně mezi 

interioritou a exterioritou.1222 

Odcizení se týká celého člověka, nikoli jen některé z jeho dimenzí. Týká se tedy 

především jeho bytí osobou, která sebe vlastní, nad sebou vládne, o sobě rozhoduje v plně 

lidském, vědomém, svobodném a chtěném činu. Neosobní substance sama sebe nevlastní, ani 

své úkony, ty jsou zapříčiněny zvnějšku. "Odcizení je také nedostatkem zkušenosti "ty"."1223 

Míra odcizení nebo sebevlastnění je také závislá na míře svobody konkrétní osoby. 

Rozvažování o svobodě osoby a vůle v činu odhaluje transcendenci osoby díky jejímu 

podřízení se pravdě. Kdybychom uvažovali o svobodě čistě abstraktně, pak bychom podléhali 

idealismu nebo subjektivismu. Taková svoboda by však nutně způsobovala odcizení.1224 

V tomto světle je patrné, že hrozba odcizení člověka vychází z něho samého, z jeho 

svobodné volby. Mechanismus sebeodcizení můžeme schematicky popsat tímto způsobem: 

Člověk se odcizuje, neboť buď nevidí pravdu o sobě, anebo nevolí pravdu o sobě. Tuto 

pravdu nevidí buď z důvodu vlastního pomýlení, nebo z důvodu, že byl k bludu přiveden. 

Odcizení je dáno nekonsekventností subjektu, nekonsekventnosti mezi úkonem rozumu 

(soud) a úkonem vůle (čin). Vzhledem k tomu, že subjekt, který soudí a subjekt, který volí, je 

tím samým podmětem, nekonsekventnost se týká subjektu ve vztahu k sobě samému. 

Zpronevěření se poznané pravdě je v konečném důsledku zpronevěřením se sám sobě.1225 

Bytí člověka má však také komunitární rozměr, a to na základě vlastnosti participace. 

Člověk uzavřený v solipsistickém kruhu se odcizuje pravdě o své existenci. Participace 

znamená účastenství na lidství ostatních osob, které vidím jako "jiné já". Participace není 

součtem, množinou jednotlivců, kteří dohromady tvoří neosobní subjekt lidského rodu. 

Odcizení oslabuje nebo dokonce ničí schopnost participace vstoupit do vztahu s druhou 

osobou, s druhým "já", maří schopnost přijmout druhého.1226 

"Odcizení jako antiteze participace znamená, že omezení této dimenze "já-ty" nebo 

vyloučení toho, skrze co se člověk druhému člověku stává druhým "já"."1227 Giovanni Reale  

v úvaze nad Wojtylovou publikační činností po vydání studie Osoba a čin velmi trefně napsal, 

že "odcizení je privatizací možnosti sám sebe uskutečnit."1228 

                                                 
1222 Srov. WOJTYLA, Participazione... , s. 1399. 
1223 Srov. WOJTYLA, Osoba:..., s. 28. 
1224 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 373. 
1225 Srov. WOJTYLA, Problem konstytuowania... , s. 9-20. 
1226 Srov. WOJTYLA, Osoba:..., s. 38. 
1227 Tamtéž, s. 39. 
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 Pojem odcizení v Marxově formulaci je, jak víme, připisován také náboženství. Podle 

tohoto tvrzení náboženství odcizuje. "Odcizovat znamená odlidšťovat. V náboženství zbavuje 

člověk sám sebe práva na lidství, zbavuje se ho ve prospěch pojmu, který si sám vytvořil.  

A takto se tedy nechal ujařmit svým výplodem."1229  

 Náboženství se v jedné ze svých hlavních tendencí- konstituovat se jako systém, stalo 

jednou z odcizujících variant. Marxismus požaduje osvobození se od náboženství, Wojtyla 

naopak vidí cestu skrze autentické prožívání náboženství.1230 Wojtyla interpretuje evangelní 

přikázání lásky jako filosofickou personalistickou normu, která koresponduje s pravdou  

o člověku, ve které osoba odhaluje druhého na základě participace jako "jiné já" a zaujímá  

k němu jediný adekvátní postoj vztahu bližního k bližnímu.1231 Láska je autentickým anti–

odcizujícím postojem, který vyplývá z pravdy o člověku jako osoby.1232 Alfred Wierzbicky se 

domnívá, že "Wojtyla... odhaluje křesťanství jako personalistické náboženství, které 

osvobozuje člověka k jeho skutečné podstatě."1233 

 Nové vztahy nevytvoří žádná sociální revoluce ustavením beztřídní společnosti ani 

vnější změna sociálních struktur, ale vnitřní proměna na základě akceptování a respektování 

pravdy o člověku jako o osobě. Teprve na tomto základě je možné reformovat vnější 

struktury.1234 

Podobně jako Marx také Wojtyla, když hovoří o uskutečňování pravdy o člověku, 

klade zvlášť velký důraz na jeho praxi, práci, čin.1235 Wojtyla připouští, že je možné uvažovat 

o užitkové hodnotě práce. Specifická potřeba seberealizace, na kterou práce odpovídá, 

dovoluje klást otázku odcizení práce. Hodnota práce u Wojtyly není ve vztahu k produkci  

a nasycení nějaké potřeby člověka, ale v celostním vztahu činu k seberealizaci osoby.1236 

Osoba je duchovním výrazem podstaty člověka na základě jejího dynamického vztahu  

                                                                                                                                                         
1228 REALE, Giovanni, Dieci articoli di complemento alle opere in volume publicati fra il 1975 e il 1978, in: 

WOJTYLA, Metafysica... , s. 1311. 
1229 WOJTYLA, Znamení... , s. 42. 
1230 Srov.WOJTYLA, U podstaw... , s. 13nn. 
1231 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 683. 
1232 Srov. Tamtéž, s. 689. 
1233 WIERZBICKI, Alfred, La barca interiore, Affinitá spirituale del pensiero di Karol Wojtyla con il pensiero  

di San Giovanni della Croce, in: WOJTYLA, Metafysica... , s. 3. 
1234 Srov. WOJTYLA, Osoba:... , s. 31. 
1235 Srov. WOJTYLA, Problem konstytuowania... , s. 12. 
1236 WOJTYLA, Znamení... , s. 143. 
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k pravdě.1237 Sebeuskutečňování, seberealizace v činu, práce má pro Wojtylu výrazně 

personalistický, tedy nemateriální, duchovní charakter.1238 Práce má na prvním místě 

personalistickou hodnotu.1239 

Wojtyla nahrazuje člověka-vztahy a člověka-produktivitu člověkem, který je osobou  

a jen díky tomu může vytvářet skutečné vztahy a realizovat plně lidskou činnost. Materiální 

seberealizaci nahradil seberealizací duchovní, teprve ta dává smysl seberealizaci materiální. 

Materiální hodnoty podmiňují hodnoty duchovní, ale nevytváří je.1240 Marxistický 

myšlenkový koncept, který plně neuznává a nerespektuje jedince jako osobu, který se 

vztahuje jen k horizontálnímu pojímání člověka, v konečném důsledku člověka potlačuje  

a redukuje.1241 

 

 

10.2. Wojtyla a Bloch 

 

10.2.1. Blochovo pojetí člověka 

 

Marxistická filosofie značně ovlivňuje myšlení především prvních tří čtvrtin 

dvacátého století. Uvnitř samotného marxismu byla pociťována potřeba po doplnění nebo 

rozšíření původního marxistického pojetí člověka. Mezi nejvlivnější reformátory marxistické 

koncepce člověka patří německý filosof Ernst Bloch.1242 Hlavní Blochovo dílo Das Prinzip 

Hoffnung časově koresponduje s vydáním Wojtylova díla Milość i odpowiedzialność a o deset 

let předchází vydání Wojtylova hlavního filosofického spisu Osoba i czyn. 

                                                 
1237 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 397. 
1238 "Práce utváří člověka, ale utváří jej proto, že je to člověk, kdo pracuje." KOLODZIEJCZYK, Kazimierz, 

Etyka spoleczna Karola Wojtyly, Toruń 2000, s. 67. 
1239 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 625. 
1240 Srov. WOJTYLA, Elementarz... , s. 75;  
1241 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 643. 
1242 Ernst Simon BLOCH (1885-1977), německý marxistický filosof, díky svému dílu se dostal do sporu 

s ortodoxními marxisty a byl obviněn z revizionismu, emigroval do SRN. Mezi jeho důležitá díla patří např. 

Geist der Utopie (Duch utopie, 1918), Subjekt-Objekt, Erläuterungen zu Hegel (Subjekt-Objekt, Výklad Hegela, 

1951), Das Prinzip Hoffnung (Princip naděje, Frankfurt 1959), Atheismus im Christentum (Ateismus a 

křesťanství, 1968). 
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Marxistická filosofie klade důraz na filosofii dějin, která vychází z interpretace 

Hegelova pojetí sebeuvědomování si tzv. Absolutního Ducha. Budoucnost je dosažitelná díky 

Absolutnímu Duchu, který je evolucí dějin.1243 Lidská budoucnost je zaručena duchem, který 

poznává sám sebe, a tak neomylně dosahuje absolutního poznání, a který sám sebe postihuje 

jako sebeutvářející se a sebeospravedlňující se racionální jednotu.1244 Bloch Hegelovo  

a Marxovo myšlení dále rozvíjí. 

 Bloch se domnívá, že smysl dějin leží v budoucnosti. Budoucnost je rozvíjení 

přítomného. Člověk je podstatně bytostí, která doufá a plánuje. Člověk je svou podstatou 

homo absconditus1245, který se ještě sám sobě nezjevil, neboť se ještě plně nerealizoval. Skrze 

revoluční praxi je ale neustále stimulován k tomu, aby se stále konstruoval. Stimulujícím 

podnětem jeho vývoje je "princip naděje". Naděje je duší dějin. "To, co je skutečně důležité, 

je naučit se doufat."1246 

 Ernst Bloch rozlišuje mezi rudým-studeným směrem, kterým je marxismus ve svém 

úsilí o socialismus a směrem rudým-teplým1247, který nazývá "biblickou červenou nití", 

jejímiž uzlovými body jsou Exodus a Apokalypsa, kde je vyzdvižen primát budoucnosti. 

Člověk je neustále napřažen směrem k budoucnosti.1248 Člověk se stále upíná k možnosti, 

kterou má před sebou. Bloch vidí člověka jako nekonečnou možnost.1249 

                                                 
1243"Poněvadž substance individua, poněvadž dokonce světoduch byl tak trpěliv, že těmito formami prošel 

v dlouhém rozpětí času, a že vzal na sebe obrovitou práci světových dějin, v jejímž průběhu vložil do každé 

z těchto forem celý svůj obsah, pokud je schopna jej pojmout, a poněvadž nemohl vědomí o sobě získati žádnou 

menší prací, nemůže individuum po věcné stránce pochopit svou substanci nějakou kratší cestou." A dále: "Duch 

sám však je bytím celku o sobě a pro sebe…"; "Duch, který je tedy pouze věčný, či abstraktní, stává se pro sebe 

jiným, čili vstupuje v jsoucno, a bezprostředně vstupuje v jsoucno bezprostřední. Tvoří tedy svět."Tato evoluce 

probíhá procesem sebeuvědomování si Ducha prostřednictvím vědomí: "Toto pochopení je tedy duch, který 

provolává ke každému vědomí: buďte sami pro sebe, čím jste sami o sobě-buďte rozumní." HEGEL, Georg 

Wilhelm Friedrich, Fenomenologie Ducha, Praha 1960, s. 67; 320; 445; 443. 
1244 "sebevědomí je rozumem"; "Duch o sobě má tu dvojí stránku… jedna je ta, že substance se zbavuje sebe 

samé se sebevědomím, druhá, že sebevědomí se zbavuje sebe sama a činí se věčností či všeobecnou osobou." 

Tamtéž, s. 179; 456. 
1245 BLOCH, Ernst, Ateismo nel cristianesimo, Per la religione dell´Esodo e del Regno –Chi vede me vede 

Padre-, Milano 2005, s. 320; BLOCH, Principio... , s. 1379. 
1246 Tamtéž, s. 5. 
1247 Srov. Tamtéž, s. 246. 
1248 Tamtéž, s. 10n; 1301-9. 
1249 Tamtéž, s. 263 nn. 
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 Chladný směr razí cestu beztřídní společnosti a teplý směr zamýšlí zbudovat novou, 

hlubší identitu člověka, skutečný rodinný krb, ve které je člověk identický jak ve vztahu 

k sobě, tak i ve vztahu k věcem. Budoucnost není projektována především jako absolutní 

technická výbava nebo jako maximum produkce, ale jako novum, které je charakterizováno 

novostí člověka. Bloch je zachránce marxismu z jeho mechanistického zajetí, které působí jak 

na teorii, tak i na praxi. Je podněcovatelem tzv. teplého směru eschatologického pojetí 

marxismu, jehož odrazovým můstkem je naděje, která je uložena v ještě ne člověka. 1250  

 Nový člověk je východiskem pro expanzi člověka-nevyčerpatelné zásobárny 

možností.1251 Člověk svojí otevřeností k budoucnosti hněte vlastní bytí, které je stálým ještě 

ne. Bylo by mylné ono ne stávající existence zaměnit s nicotou, naopak je tím dán stimul 

k stávání se člověkem v plnosti. Ještě ne je motorem existence, osmyslňuje bytí. 

 Nejen člověk je otevřený pro budoucnost, ale i celý svět. Nic by se zevnitř nemohlo 

rozvíjet, kdyby byl vnější svět hermeticky uzavřenou daností.1252 Nejpodstatnějším základem 

všech věcí a samotné naděje je nevyčerpatelná rezerva člověka ukrytá v jeho ještě ne. Zde, 

daleko za ekonomickým horizontem, je zdroj neustálé naděje na novum, zde je vlast skutečné 

identity člověka.  

 Studený směr, neoživený teplým je jen pouhou strategií ekonomismu. Je odcizením. 

Nebezpečí odcizení spočívá mimo jiné v tom, že se zastavíme na rovině strukturálních 

(vnějších) podmínek rozvoje člověka. V tomto rámci chápe Bloch náboženství nikoliv jako 

opium lidstva1253, ale jako neustálý osvobozující protest. "Kde je naděje, tam je 

náboženství."1254 Bloch usiluje o položení metafyzického základu naděje jako otevřenosti pro 

novou a jistou budoucnost člověka. Člověk je vymezen svou transcendencí. 

                                                 
1250 Srov. Tamtéž, s. 135. 
1251 Tamtéž, s. 135nn. 
1252"Ještě-ne je všude přítomno, v člověku ještě v mnoha věcech nedošlo k uvědomění, mnoho věcí ve světě ještě 

nedošlo k naplnění. Avšak obojí ještě-ne by tu nebyla, kdyby se nepohybovala v prostoru možnosti a nemohla se 

obracet směrem k otevřenosti." Tamtéž, s. 283. 
1253 V roce 1848 napsal Marx tato slova: "Náboženské utrpení je výrazem skutečného utrpení a zároveň 

protestem proti němu. Náboženství je povzdechem potlačeného stvoření, je srdcem světa bez srdce, právě tak 

jako je duchem v bezduché situaci. Je to opium lidu. Požadavek, aby lidé zanechali iluzí o jeho stavu, je 

požadavkem vzdát se stavu, který vyžaduje iluzí. Kritika strhla imaginární květy z řetězu, ne proto, aby člověk 

zůstal v řetězech bez jakékoli fantazie nebo útěchy, ale proto, aby řetězy shodil a utrhl si živou květinu" MARX, 

Úvod... , s.402. 
1254 BLOCH, Principio... , s. 1389. 
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 Blochovo myšlení bylo pro západní kulturu cenným podnětem, zvláště na kulturním, 

politickém a dokonce i teologickém poli.1255 Naděje se zde stala výchozím bodem. 

 Blochův stále nový člověk, který je na cestě k budoucnosti, zcela ignoruje svoji 

výchozí pozici. Bloch výchozí bod odmítá z důvodu svého materialistického pojetí 

skutečnosti. Materie je všezahrnujícím principem. "Jedině rozvoj matérie je procesem, který 

vstupuje do budoucnosti, matérie skrze člověka čerpá budoucnost sama ze sebe, nachází svůj 

nejvíce možný rozvoj a dovršuje své utváření."1256 

Bloch odhalil tísnivý a dusivý dopad mechanicistického materialismu. Jeho 

materialismus je spíše utopickým, než vědeckým, ale je to stále materialismus, tudíž pro 

objasnění celé skutečnosti nepostačuje. Pakliže je transcendenci upřen vertikální rozměr  

a je přičten materii, jedná se o výklad světa, který je "objasněním celé totality, skutečnosti 

světa, který má důvod a objasnění sám v sobě."1257 V takovém pojetí je však zjevná 

kontradikce definování objektu objektem samým. A v takovém případě se jedná o nové 

odcizení. Do Blochova materialistického výkladu světa, který je všepojímající a všezahrnující, 

je v konečném důsledku včleněn i sám člověk. 

Nejvyšší možnou koncentrací matérie je člověk, pojímaný jako "anticipované vědomí-

poznání", které je zacíleno na budování a vytváření onoho novum. A tato skutečnost je tou 

nadějí, která zakládá a prochází dějinami a utváří je.1258 

Blochovo rozhodné "transcendovat bez transcendence"1259 nebo oslavování království 

Božího bez Boha1260, člověku přičítá úlohu sebetranscendence. Sebepřekročení člověka je 

                                                 
1255 Tento vliv je patrný v např.: MOLTMANN, Jürgen, Teologia della speranza, Brescia 1970; METZ, Johan 

Baptist, Sulla teologia del mondo, Brescia 1977; PANNENBERG, Wolfhart, Il Dio della speranza, Bologna 

1969; COX, Harvey, La cittá secolare, Firenze 1968; SCHILLEBEECKX, Edward, Dio il futuro dell´uomo, 

Roma 1970. 
1256 BLOCH, Principio... , s. 290. 
1257 Tamtéž, s. 314. 
1258 Zde je patrný vliv Hegelovy filosofie ducha. V člověku si duch uvědomuje sám sebe. "(Duch) přivádí se 

k svému uskutečnění, k prožitku sebe sama a k sebeuchopení. Duchu jde totiž o produkci sebe sama… Duch 

jedná svou podstatou – činí se tím, čím je o sobě, činí se svým činem, svým dílem… je určitým duchem, který ze 

sebe buduje daný svět… Principy duchů národů v nějakém nutném sledu jsou samy jen momenty jednoho 

obecného ducha, který se jimi v dějinách povznáší k sebechápající totalitě a uzavře se v ní." HEGEL, Georg 

Wilhelm Friedrich, Filosofie dějin, Praha Pelhřimov 2004, s. 53-8; Srov. také STÖRIG, Hans Joachim, Malé 

dějiny filosofie, Praha 1991, s. 334. 
1259 BLOCH, Principio... , s. 1487. 
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neustále ohrožováno nebezpečím uzavřenosti a znovu se rodícího egoismu. Sebepřekročení 

zůstává uzavřeno v čistě horizontální dimenzi.  

 Tato naděje, kterou je člověk, však definitivně naráží na skutečnost bolesti a smrti.  

V tomto horizontu se jeví být spíše beznadějí. I sám Bloch to mezi řádky uznává: "Chřtán 

pomíjivosti pohlcuje každou teleologii."1261 

 Marxismus smrt chápe jako individuální nehodu, která se týká jedince, zatímco 

společnost pokračuje ve svém dějinném běhu. Bloch hovoří o materiální "extrateritorialitě 

smrti".1262 Vědomí jedince nehraje žádnou roli, je zahrnuto v třídním vědomí, a to se 

neztrácí.1263 Marxisté odmítají smrt v duchu materialismu, vždyť stůl přežívá truhláře. Tedy  

o to více je třeba se dát do díla, neboť dílo nás přežívá a v něm žijeme, hodnota člověka je 

dána hodnotou jeho práce.  

 Tak se projevuje nadřazenost tzv. rudého hrdiny1264, který stále bojuje a umírá jakoby 

náhodou, bez útěchy, bez naděje. V tomto bodě se ukazuje, že marxismus se vyhýbá odpovědi 

na otázku po smyslu všech věcí. Člověk je nekonečná možnost1265, ale smrt je radikální 

nemožností každé možnosti. Titul jedné z Blochových knih je parafrází křesťanského autora: 

Ateismus v křesťanství: Septimo die nos erimus.1266 Opravdu je "sedmý den" v naší vlasti 

pozemské horizontální a materiální identity dnem, ve kterém se konečně budeme zcela 

realizovat? Na jakém základě lze tvrdit, že dějinný vývoj, který je neustávajícím ještě ne, je 

najednou oné potence ještě ne zbaven? 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
1260 "Pravdivá výpověď o ideálním Bohu spočívá pouze v utopické vizi království, předpokladem takového 

království je, že nad námi není žádného Boha, v okamžiku kdy tam nahoře není, není tam, ani nebyl, nikdo." 

Tamtéž, s. 1490. 
1261 Tamtéž, s. 1301. 
1262 Tamtéž, s. 1360n. 
1263 "Osobní vědomí je tak zahrnuto do vědomí třídního, tak pro jedince není rozhodující, jestli se na něj na cestě 

za vítězstvím bude vzpomínat, či nikoliv." Tamtéž, s. 1354. 
1264 Tamtéž, s. 1353. 
1265 Tamtéž, s. 263 nn. 
1266 BLOCH, Ernst, Atheismus im Christentum: septimo die nos erimus, Suhrkamp 1985. (Ateismo nel 

cristianesimo, Per la religione dell´Esodo e del Regno –Chi vede me vede Padre-, Milano 2005). 
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10.2.2. Osoba a materialita 

 

Stejně tak jako pro Blocha i pro Wojtylu člověk představuje téměř neomezený 

potenciál možností. Dalo by se říci, že i pro Wojtylu je člověk nadějí: "Na váze světa 

převažuje člověk."1267 Odlišnost však spočívá v tom, na čem se tato naděje u Wojtyly zakládá.  

U obou autorů je naděje uložena v možnosti realizace toho, čím se člověk může a má 

stát. U Blocha jde o vrůstání a uskutečňování toho, co člověk ještě není. Člověk především 

uskutečňuje sebe jako nejvyšší výraz materiality, která se stále zdokonaluje. U Wojtyly jde  

o seberealizaci osoby,1268 o uskutečňování toho, co člověk ve své potencialitě už je. "Člověk 

se ve své činnosti aktualizuje, tedy realizuje... to, co skutečně je."1269 Osoba se realizuje  

v činu, ale předmětem její realizace není jen produkt, ale také sama osoba. Čin má dvojí 

charakter, transitivní a netransitivní. Transitivním je, nakolik je jeho výsledkem nějaký 

produkt a netransitivním je, nakolik zůstává ve svém subjektu, kterým je osoba.1270 Člověk 

"produkuje sám sebe."1271  

Zatímco u Blocha je základ nebo cíl uskutečnění člověka neurčitý, u Wojtyly je určen 

dynamikou činu, která v sobě odhaluje člověka jako osobu. Dynamická struktura osoby, která 

rozkrývá sebezávislost osoby na pravdě, dává konečnému a plnému seberealizování člověka 

podobu dokonalé integrace všech jeho dimenzí v duchovní transcendenci osoby.1272 

Pro Blocha je základem uskutečnění potenciality člověka jeho materialita. Pro Wojtylu 

je to osobní charakter subjektu činu. "Čin jako actus humanus je sám o sobě schopen 

pomoci... aktualizaci takové potenciality, která se nalézá u jeho kořene. Je to potencialita 

osobního bytí, čin není jen actus humanus, ale je současně i actus personae."1273 Subjektem 

činu není materialita člověka, ale nepředatelná a nezcizitelná povaha jeho osobní 

subjektivity.1274 Vrcholným činem, kterým osoba aktualizuje celou svou potencialitu je  

u Wojtyly láska. "Láska je aktualizací nejvyšších možností člověka."1275 

                                                 
1267 WOJTYLA, Profili... , s. 173. 
1268 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 363-369. 
1269 WOJTYLA, Problem konstytuowania... , s. 12. 
1270 Srov. Tamtéž. 
1271 Tamtéž. 
1272 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 467; 535. 
1273 Tamtéž, s. 87. 
1274 Srov. WOJTYLA, Milość... , s. 110. 
1275 WOJTYLA, Elementarz... , s. 67. 
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Člověk sám sebe vlastní, na základě své svobodné vůle sebe determinuje a o sobě 

rozhoduje, čímž sebe uskutečňuje. Člověk se v činu jeví jako osobní suppositum. Člověk je 

subjektem i objektem svého činu.1276 Je subjektem svého bytí i jednání. V konceptu 

suppositum je spojena aktivita i pasivita člověka v nerozlučitelnou jednotu osoby.  

Jestliže u Blocha osmyslňuje bytí člověka ještě ne člověka, u Wojtyly je motorem 

existence osobní suppositum, osoba. U Blocha by se zdálo, že hlavní roli při uskutečnění hraje 

dějinná nutnost, neosobní logika dějin, materiální princip a jeho potencialita, absolutní 

vědomí, na kterém jedinec participuje. Totalita se uskutečňuje prostřednictvím jedinců. 

Wojtylův člověk neuskutečňuje neosobní absolutní dynamickou strukturu materie, ale 

své vlastní osobní bytí, sám sebe jako osobu. Jedinec odhaluje a realizuje totalitu, plnost 

svého osobního bytí - "operari znamená sequitur esse".1277 V činu člověk aktualizuje své bytí, 

svou potencialitu. "Actus je v úzkém vztahu s odpovídající potentia. Ta naznačuje potenciální 

základ aktualizace, to je důvodem, proč actus humanus manifestuje člověka jako subjekt."1278  

Člověk jako osoba je subjektem, který se v činu realizuje. Je závislým sám na sobě, na 

svém vlastním bytí osobou, na svém vlastním subjektivním "já".1279 Z toho je patrné, jak 

důležitou roli hraje při sebeuskutečnění v činu sebevědomí a sebepoznání.1280 

Vlastní dynamismus sebeuskutečnování je u Wojtyly podřízen vnitřní duchovní 

struktuře osoby a jejímu vztahu k pravdě o osobě, kterou poznává ve svědomí jako povinnost 

a závazek k uskutečnění. "Duchovní prvek je základem dynamismu osoby... Tento 

dynamismus se vyjadřuje... ve vztahu k pravdě... "1281 Tato pravda je především pravdou  

o dobru osoby.1282 Osoba poznává a je si vědoma pravdy o svém vlastním dobru, které v činu 

uskutečňuje tím, že ji volí. Volit ji však také nemusí. Wojtyla uznává možnost svobodné 

volby.1283 Bloch naproti tomu věří v dějinnou nutnost. 

Vztah osoby k pravdě není vztahem vlastnickým, osoba o pravdě nerozhoduje, ale  

                                                 
1276 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 295. 
1277 Tamtéž, s. 219. 
1278 Tamtéž, s. 85. 
1279 Srov. Tamtéž, s. 291-293. 
1280 Srov. Tamtéž, s. 117nn. 
1281 Tamtéž, s. 437. 
1282 Srov. WOJTYLA, L´uomo... , s. 131-133. 
1283 Srov. WOJTYLA, Milość... , s. 25. 
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v pravdě rozhoduje sama o sobě. Realizace člověka je podřízením se pravdě o osobě.1284 

Člověk se nepřizpůsobuje pravdě dějinného vývoje, ale pravdě o dobru osoby.1285 Tento vztah 

vymezuje i umožňuje autonomii osoby. Pravda o osobě je současně výrazem transcendence 

člověka. Člověk se transcenduje ve vztahu k pravdě, transcendence je podmínkou uskutečnění 

člověka: "Transcendence osoby se uskutečňuje prostřednictvím svobody v pravdě, která je 

nejkrajnější formou transcendence osoby."1286 "Bez transcendence, bez překonání a bez růstu 

ve směru pravdy a dobra, které je chtěné a zvolené ve světle pravdy, osoba, subjekt osoby 

 v jistém slova smyslu nemůže být sám sebou."1287 

Sebezávislost člověka na pravdě o dobru člověka jako osoby, transcendence člověka  

v činu, na základě tohoto vztahu sebezávislosti ukazuje, že hlavní skutečností seberealizace 

člověka je jeho lidská důstojnost, která je dána skutečností bytí osobou. Člověk přetváří  

a realizuje sebe i svět na základě realizování důstojnosti člověka jako jedince i jako součásti 

obecné lidské jednoty.1288 

Uskutečnění člověka, které je jeho transcendencí, má tak v sobě jak horizontální, tak  

i vertikální dimenzi, přičemž ta druhá osmyslňuje první a má před ní primát. Právě vertikalita 

sebeuskutečnění, kterou Wojtyla akcentuje, mu dovoluje překročit bariéru, na kterou Bloch 

naráží, bariéru smrti. 

 Smrt těla je paradoxem, horizontalita lidské zkušenosti pro ni nenachází porozumění.  

Z tohoto důvodu je smrt tajemstvím. Wojtyla se tohoto tajemství dotýká v analýze zkušenosti 

víry. Víra je zkušeností archetypičnosti lidského bytí, rekonstrukcí světa. Zkušenost víry 

odhaluje zdroj osobního bytí v Bohu, současně ukazuje na směřování osoby k sjednocení se  

s Bohem.1289 Tímto způsobem je počátkem nového člověka.1290 "Víra má esenciální 

podobnost (s Bohem). Je schopna vést k sjednocení. Je schopna překročit hranice 

nadpřirozeného řádu, čerpá z božství, spolupůsobí na participativní transformaci duše."1291 

 Wojtyla díky tomu může říci, že člověk "skrze smrt přechází do života, 

                                                 
1284 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 371. 
1285 "Rozum je schopen se oprošťovat ze svých omylů a bludů a stále víc uchopovat pravdu o dobru." 

WOJTYLA, Elementarz... , s. 47. 
1286 Tamtéž, s. 397. 
1287 WOJTYLA, Osoba:... , s. 19. 
1288 Srov. WOJTYLA, U podstaw... , s. 237. 
1289 WOJTYLA, La dotrina... , s. 79. 
1290 Srov. WOJTYLA, U podstaw... , s. 62n. 
1291 Tamtéž, s. 107. 
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to je to tajemství."1292 Se smyslem smrti podstatně souvisí i smysl utrpení a bolesti. Mimo 

prostor víry, podle Wojtyly, nelze nalézt žádnou uspokojivou odpověď na tuto otázku.1293 

Lidská činnost je na základě svého personálního charakteru, ve kterém se osoba 

uskutečňuje v závislosti na pravdě o osobě, charakterizována dynamismem boje proti smrti. 

Intransitivita činu osoby tak znamená překročení hranice smrti.1294 "Materialistická 

antropologie není schopna vysvětlit transcendenci člověka... Člověk v sobě nosí zárodek 

věčnosti, který nelze redukovat na pouhou matérii, a který se vzpírá smrti."1295 

Člověk ve své osobě i ve svém činu nosí eschatologickou dimenzi svého bytí. 

"Eschatologická dimenze vyplývá neustále z potřeby člověka po pravdě a dobru, která 

realizuje potřebu po společenství a skrze níž osoby participují na Lásce."1296 

Čistě lidské transcendování v sobě nemá dostatečnou energii pro dostatečně silný 

odraz k budoucnosti, ke skutečnému novum. Blochova zabsolutizovaná pozemská utopie 

považuje za svůj primární termín rozvoj, který je chápán výlučně v horizontální rovině. 

Lidstvo může dosáhnout novum, které je zároveň totum1297, jedině mimo dějiny, mimo 

pozemskou, lidskou skutečnost.1298 Dosažení novum a totum uvnitř dějin, přesahuje lidské 

možnosti. 

 

 

10.3. Wojtyla a Freud 

 

10.3.1. Freudovo pojetí člověka 

 

Dalším humanismem, na který Wojtyla více či méně reaguje svým dílem, je pojetí 

člověka podle Sigismunda Freuda.1299 Freudova psychoanalytická koncepce se pohybuje 

                                                 
1292 WOJTYLA, Meditazione... , s. 95. 
1293 Srov. WOJTYLA, Pellegrinaggio... , s. 189. 
1294 Srov. WOJTYLA, Problem konstytuowania... , s. 18. 
1295 WOJTYLA, Karol, L´uomo in prospettiva: sviluppo integrale ed escatologia, in: Metafysica... , s. 1504. 
1296 Tamtéž, s. 1506. 
1297 Termínu totum používá Bloch ve svém utopickém konceptu dějin jako vyvrcholení a uskutečnění všech 

možností v čase a prostoru. Srov. BLOCH, Principio... , s. 290. 
1298 Srov. RATZINGER, Josef, Úvod do křesťanství, Brno 1991, s. 176-177. 
1299 Sigmund Freud (1856-1939), psychiatr, lékař, autor teorie psychoanalýzy. K jeho nejvýznamnějším dílům 

patří: Studien über Hysterie (Studie o hysterii,1895), Traumdeutung (Výklad snů, 1899), Drei Abhandlungen zur 
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v rovině subjektu, zahrnuje především neuchopitelné roviny lidského vědomí. Freudistická 

diagnóza se zabývá hlubinou bytosti. Již od dob Descartových1300 má moderní filosofie za 

Archimedův bod pohledu na člověka jeho vědomí, které je sídlem jasných a racionálních 

jistot.1301 Freud se při výkladu člověka soustřeďuje na jeho podvědomí. Jeho homo 

psychologicus se jeví být nevyrovnaným a rozkolísaným, člověkem z podzemí, člověkem 

hlubin nevědomí, které v sobě tají, ale o kterém nic neví. 

Tento člověk rozumem nebo egem vytěsnil do podvědomí všechny libidinózní 

podněty, což neustále zažehává vnitřní konflikty, které působí pocit viny. Freud vykládá 

hlubinné nitro člověka prostřednictvím hypotézy o prvotním stavu světa, ve kterém byla 

spáchána otcovražda z důvodu vlastnění věcí, zvláště pak žen ze strany mužů. To slouží 

k pochopení podstaty všech lidských komplexů, zvláště pak komplexu viny  

a tzv. Oidipovského komplexu.1302 Člověk, aby vymazal svůj původ, spáchal “otcovraždu”  

a zároveň pociťuje zoufalou potřebu zacelení vlastního sebevykořenění. Interiorizací této 

skutečnosti a jejím ustálením v hlubinách nitra člověka, se vysvětluje trvalý stav člověka, 

v jehož nitru se střetávají pocity viny, tendence k vlastnění a potřeba nápravy.1303 

Freud hovoří o třech vývojových etapách sexuálního zrání v dětství. Nejprve prochází 

dítě stádiem, ve kterém jen přijímá, posléze v druhém stádiu přijímá i dává1304 a nakonec 

přechází do konkurenčního Oidipovského postoje.1305 To v něm vyvolává vnitřní 

rozpolcenost. 

Náprava je pociťována jako nezbytnost utišit vnitřní konflikt. Člověk v sobě 

interiorizuje jisté konvenční společenské normy, morální kodex společnosti, který poté ožívá 

ve svědomí. Z jedné strany potlačuje žádosti, a tak působí neurózy (ty zase vyvolávají 

neustálé psychické napětí) a z druhé strany přináší odměnu, neboť krátkodobě dává smysl 

dani, kterou člověk opakovaně platí ve svém svědomí. V tomto hlubinném kontextu se 

                                                                                                                                                         
Sexualtheorie (Tři eseje o teorii sexuality, 1905), Totem und Tabu (Totem a tabu, 1913), Das Ich und das Es (Já 

a Ono, 1923), Zukunft einer iluzi (Budoucnost jedné iluze, 1927), Das Unbehagen v der Kultur (Nespokojenost 

v kultuře, 1929), Der Mann Moses und die monotheistische Religion (Mojžíš a monoteismus, 1939) aj. 
1300 René Descartes (1596-1650), známý jako Cartesius, filosof a matematik. K jeho nejvýznamnějším dílům 

patří: Le Discours de la méthode (Rozprava o metodě, 1637) a Méditations sur la philosophie première 

(Meditace o první filosofii, 1641). 
1301 DESCARTES, René, Rozprava o Metodě, Praha 1933, s. 20; 89. 
1302 FREUD, Sigmund, Příspěvky k psychologii milostného života, in: Spisy z let 1909-1913, Praha 1997, s. 66n. 
1303 Srov. Tamtéž. 
1304 FREUD, Sigmund, Tři pojednání k teorii sexuality, in: Spisy z let 1904-1905, Praha 2000, s. 81. 
1305 FREUD, Příspěvky... , s. 66. 
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nachází základ lidské religiozity. Ta je hypostatizovanou sublimací postavy otce, který před 

přestupkem odpuzuje a po něm naopak přitahuje.1306 

Náboženská skutečnost se tak stává neurotickým vztahem. Náboženství je fenoménem 

neurotičnosti lidstva.1307 Takto chápaná religiozita postupným vývojem lidstva vstoupila 

natrvalo do lidského nitra, člověk se s Oidipovským komplexem setkává již jako dítě. Je 

přitahován a odpuzován postavou otce podle toho, kolik ochrany u něj cítí. 

 Freud v knize Totem a tabu říká, že vládnoucí společnost, její právní a morální 

aspekty, náboženský a společenský život závisí na dynamismu Oidipova komplexu. Rozdílné 

formy lidského soužití, zvl. pak náboženské, nejsou ničím jiným než pokusy překonat pocit 

viny a dosáhnout tak bezpečí.1308 

 Náboženství sice přiznává jistou terapeutickou úlohu, ale spíše ve funkci paliativní, 

která léčí symptomy vnitřní rozpolcenosti, ale ponechává stranou patologický střed, ba co víc, 

ještě svým paliativním efektem prodlužuje infantilní ráz této rozpolcenosti.1309 

 Freudistický obraz otce je obecně obrazem jakékoliv autority. Autorita je ochranou, 

která dává pocit bezpečí, je zárukou bezpečí. A tak člověk přijímá různé újmy, aby dosáhl 

bezpečí. Tímto způsobem je budována společnost a její kultura.1310 

 Obecně má psychoanalýza nezpochybnitelnou zásluhu na tom, že uvnitř sexuálního 

chování člověka nalezla základní informační zdroj, týkající se hlubinných dynamismů 

v lidském subjektu. Avšak všechny lidské fenomény, kulturní, politické, náboženské apod. se 

vyvozují jen z jedné stránky lidské osobnosti, v tomto případě sexuální, která je ještě navíc 

redukována na libido.1311 Sigmund Freud, věren ose svého myšlení, svěřil sexuálnímu 

instinktu téměř celý energetický kapitál člověka.1312 

                                                 
1306 Srov. FREUD, Sigmund, Budoucnost jedné iluze, in: FREUD, Sigmund, O člověku a kultuře, Praha 1990,  

s. 304-5. 
1307 FREUD, Sigmund, Totem a tabu, Praha 1997, s. 129-134. 
1308 Tamtéž, s. 130-133.  
1309 Srov. FREUD, Sigmund, Nespokojenost v kultuře, in: FREUD, O člověku... , s. 323-325. 
1310 "Právě proti těmto ohrožením kulturou jsme se spojili a vytvořili kulturu, která má kromě jiného též umožnit 

naše soužití. Hlavní úlohou kultury, jejím nejvlastnějším důvodem je přece chránit nás před přírodou." Srov. 

Tamtéž, s. 284-5. 
1311 Např. FREUD, Sigmund, Výklad snů, O snu, Praha 1998, s. 371; FREUD, Sigmund, Psychológia masy 

a analýza ja, Bratislava 1996, s. 36; FREUD, Sigmund, Nutkavé jednání a náboženské úkony, in: Spisy z let 

1906-1909, Praha 1999, s. 101 a násl. 
1312 FREUD, Výklad snů... ; FREUD, Tři pojednání... , s. 100; FREUD, Sigmund, Vzpomínka z dětství Leonarda 

da Vinci, in: Spisy z let 1909 – 1913, Praha 1997, s. 109 a násl. 
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 Organismus přirozeně tíhne k uspokojení libidózních vznětů a ty, když nejsou 

uspokojeny, se sublimují do jiných forem energie, které ale podstatně souvisí se sexuální 

energií. Stejným způsobem, díky této sublimaci, jsou podněty Já proměněny v sociální 

energii. 

 Společnost je založena na dialektice, která vzniká potlačováním jedné energie pro 

druhou.1313 Freud popisuje tři stádia lidské společnosti na základě způsobu uložení této 

energie. První období je charakterizováno svobodným průchodem sexuálního instinktu bez 

toho, aby byl stanoven vztah tohoto instinktu k účelu plodnosti člověka. Ve druhém období je 

již stanovena reproduktivní účelnost na základě potřeby obranných a pracovních sil. A ve 

třetím období je reproduktivní účelnost legitimizována podle norem té které společnosti  

a státu.1314 

 A tak princip reality vítězí nad libidinózním principem slasti.1315 Člověk se stává 

předmětem občanských a společenských povinností. 

 Freud byl přesvědčený, že během dějin došlo ke změně těžiště, z libidózního požitku 

se přesunulo do věcné roviny a tím zatížilo člověka mnoha neuspokojenými potřebami.1316  

 Freud sice připouští, že člověk tím, že potlačil princip slasti ve prospěch principu 

reality, vytvořil struktury, které nazývá kulturou. Nicméně kulturu interpretuje jako 

nedokonalou sublimaci libida: "Sublimace pudů je zvláště výrazný rys kulturního vývoje, 

umožňuje aby vyšší psychické činnosti, vědecké, umělecké, ideologické hrály v kulturním 

životě významnou roli… nelze přehlédnout, v jakém rozsahu je kultura vybudována na 

zřeknutí se pudů, jak je jejím předpokladem právě neuspokojení (potlačení, vytěsnění či ještě 

něco jiného?) mocných pudů. Toto kulturní odepření ovládá velkou oblast sociálních vztahů 

lidí; víme, že je příčinou nepřátelství, proti němuž musí všechny kultury bojovat."1317 

 Je třeba ale také poznamenat, že pozdní Freud uznává hodnotu jistých omezujících 

společenských pravidel, etický smysl cenzury, i samotnou sublimaci sexuální energie, která se 

pokouší sladit (ač neúspěšně) princip žádostivosti s principy reálné skutečnosti.1318 

 Freud není filosofem, nikdy nevytvořil žádnou systematickou koncepci, přesto však 

jeho závěry nebo postuláty formují pojetí člověka jako pudovou bytost1319, toto pojetí se navíc 

                                                 
1313 Srov. FREUD, Budoucnost... , s. 279. 
1314 Srov. FREUD, Sigmund, Kulturní sexuální morálka a moderní nervosita, in: FREUD, O člověku... , s. 68nn. 
1315 Jedná se o překonání principu slasti principem reality. Srov. Tamtéž, s. 93-5. 
1316 Srov. FREUD, Sigmund, Časové poznámky o válce a smrti, in: FREUD, O člověku... , s. 183-4. 
1317 FREUD, Nespokojenost... , s. 343. 
1318 Srov. FREUD, Časové poznámky... , s. 182; Nespokojenost... , s. 327-9. 
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stalo velmi autoritativním a ovlivnilo nejen odborný svět, ale také veřejné mínění. 

Freudistická koncepce člověka bere na zřetel nezměrnou bio-psychologickou energii a za 

tento objev jsme mu povinováni díkem, ale zároveň je velmi chudá na významy. 

  

 

 10.3.2. Osoba a pud 

 

 Wojtyla přímo reaguje na Freuda ve své studii Milość i odpowiedzialność, ve které se 

snaží ukázat, že podstatou sexuality člověka není uspokojení potřeby rozkoše, ale vztahová 

rovina lásky1320 a ve studii Osoba a čin, ve které se v oddíle věnovaném lidské tělesnosti snaží 

ukázat na to, že osoba v sobě integruje bio-psychologické, somatické i duchovní 

dynamismy1321 a tím se plně stává člověkem.1322 Nepřímo reaguje na Freuda tehdy, když ve 

svých studiích hovoří o utilitarismu nebo hedonismu, potažmo konzumerismu.1323 

 Wojtyla chápe člověka jako celek, jako takový je nadán jistými dynamismy, které mají 

konkrétní směr a účel. Wojtyla je přesvědčen, že přirozenost člověka je nasměrována  

k dobru.1324 V tomto smyslu je třeba rozumět také dynamismům sexuality a podvědomí. 

Wojtyla si klade otázku, zda konečným účelem pudových dynamismů je slast, uspokojení  

                                                                                                                                                         
1319 Pudovým člověkem máme na mysli člověka, který je podstatně formován a motivován vnitřní strukturou bio-

psychologického puzení: "Všechno psychické a duchovní musí být pochopeno z pudů, smyslových počitků  

a jejich genetických derivátů.Takzvaný myslící duch - schopnost záměrné vůle a kladení cílů, zdánlivě odlišná od 

pudů; osvojování hodnot a hodnocení; duchovní láska -, a tedy i díla vytvořená těmito činiteli (kultura) jsou 

toliko dodatečnými epifenomény a pasivními zrcadleními těchto činitelů ve vědomí, přičemž tito činitelé působí 

také v podlidském světě zvířat. Člověk tedy není na prvním místě bytost rozumová, nikoli homo sapiens, nýbrž 

bytost pudová. Co nazýváme svými myšlenkami, vůlí a vyššími emocionálními akty, láska (ve smyslu ryzí 

laskavosti) je zde pouze druhem vzájemné řeči pudových impulsů." SCHELER, Max, Můj filosofický pohled na 

svět, Praha 2003, s. 131-2. 
1320 Např. WOJTYLA, Milość... , s. 49. 
1321 WOJTYLA, Persona... , s. 515. Wilk nazývá duchovní dynamismus osobním, duchovní a osobní jsou  

u Wojtyly synonyma. Srov. WILK, Osobowy charakter... , s. 117. Galarowicz zase onen duchovní nazývá 

morálním. GALAROWITZ, Czlowiek... , s. 132.  
1322 Srov. Tamtéž, s. 509-517. 
1323 Např. WOJTYLA, Milość... , s. 37, s. 136; WOJTYLA, L´uomo... , s. 119; WOJTYLA, Problem 

konstytuowania... , s. 16; WOJTYLA, Karol, O kierowniczej lub sluzebnej roli rozumu v etyce. Na tle pogladov 

Tomasza z Akwinu, Hume´a i Kanta , in: Roczniki Filozoficzne 6/1958, z. 2, s. 18 n; WOJTYLA, Znamení... ,  

s. 19. aj. 
1324 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 397. 
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a rozkoš. 

 V přirozenosti člověka je obsažena schopnost sebekonstituování, ta má základ  

v reflexi, která se projevuje tím, že člověk ve svém jednání volí to, co chce učinit. Je to 

aktivní složka jeho dynamismu, tím se liší od zvířete.1325 Pak je tu ale ještě pasivní struktura 

dynamismu, "něco se v člověku děje" bez jeho iniciativy. Toto "dění se" není účelem samo 

sobě, ale je materiálem, který má zpracovat reflexivita člověka: "Toto vnitřní "dění se" vytváří 

základ pro konkrétní jednání, reflexivní jednání, kterým člověk sám sebe determinuje, sám je 

volí a bere za ně odpovědnost."1326 

 Projevem plně lidské aktivity je chtěný, reflektovaný a svobodný čin, jehož součástí 

může být i vnitřní dynamika pudu a instinktu. "Člověk není odpovědný za to, co se v něm děje 

v sexuální oblasti, avšak je odpovědný za to, co v této oblasti koná."1327 Člověk celou svou 

přirozeností směřuje k sebeuskutečnění, které se realizuje plně lidským činem osoby. Když 

Wojtyla zkoumá lidskou přirozenost, snaží se v ní vintegrovat vše, co je člověku vlastní. 

"Instinkt je spontánní činností, která není podřízena reflexi. Tento způsob činnosti není 

typickým pro člověka, který má schopnost reflexivity ve vztahu k prostředkům, které slouží  

k dosažení nějakého cíle. Prostředky volí v závislosti na cíli, ke kterému směřuje. Ve výsledku 

člověk jedná způsobem sobě vlastním... Člověk je ze své přirozenosti schopen nad-

instinktivního jednání."1328 

 Vlastností plně lidského činu, a tedy i vlastností osoby, je svobodná vůle a její 

realizace v rozhodnutí. Pud v jistém ohledu stojí proti svobodě člověka. Člověk je v konfliktu 

s puzením nikoliv na základě skutečnosti, že princip reality, který ve své osobnosti integroval, 

potlačuje princip slasti a on neví, že se hájením principu reality sobě odcizuje, jak je tomu  

u Freuda, ale proto, že "Člověk pociťuje svoji svobodu, schopnost sebekonstituování, a proto 

se bezděky staví proti všemu, co tuto svobodu jakkoli znásliňuje. Pud je tedy v jakémsi 

konfliktu se svobodou."1329 

 Wojtyla nepopírá, že je člověk bytostí pohlavní, ale současně tak je bytostí 

společenskou.1330 Jako bytost společenská se projevuje také jako bytost pohlavní. Ve vztazích 

                                                 
1325 Srov. Tamtéž, s. 107nn. 
1326 WOJTYLA, Milość... , s. 46. 
1327 WOJTYLA, Milość... , s. 47. 
1328 Tamtéž, s. 46. 
1329 Tamtéž, s. 45. 
1330 Tamtéž, s. 49. 
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se projevuje, na základě své schopnosti participace, akceptace druhého jako "jiné já", jako 

osoba. Stejně tak i druhý je osobou. Žádná osoba nemůže být chápána jako prostředek  

k uspokojení. "Osoba nemůže být nějaké druhé osobě prostředkem k dosažení nějakého cíle, 

který stanovuje příjemnost nebo sexuální rozkoš. Přesvědčení, že člověk je osoba, vede  

k přijetí postulátu podřízení "užívání" lásce."1331  

 Adekvátním postojem vztahu mezi osobami není vzájemná realizace pudového napětí, 

ale jeho integrace do vztahu lásky. Tím je dán i smysl kultury, která nepotlačuje primárně 

sexualitu člověka, ale integruje ji do vyššího personalistického celku. Jistě člověk jako druh je 

determinován realizací sexuálního pudu.1332 Realizace sexuálního pudu má hlubší souvislosti, 

je spojena s existenciálním rozměrem lidské existence. "Člověk často ve svém vědomí, ve 

svém rozumu dává sexuálnímu pudu pouze "přírodní" význam a nepojímá jeho vlastní 

existenciální význam dost do hloubky."1333 

 Člověk, muž a žena se realizováním sexuálního pudu podílejí na zrodu nového 

člověka. "Onen nový člověk je osoba. Rodiče mají podíl na genezi osoby. Víme, že osoba není 

hlavně a především organismus. Lidské tělo je tělem osoby proto, že utváří substanciální 

jednotu s lidským duchem. Lidský duch se nerodí tělesným spojením muže a ženy."1334 

 Smysl a účel lidské sexuality je tak spojen s nejhlubším tajemstvím člověka, který je 

osobou. "Libidistická interpretace sexuálního pudu... se jeví jako neúplná."1335 Stejně tak 

neúplná je i rigoristická interpretace sexuálního pudu.1336 Obojí interpretace je v rozporu  

s personalistickou normou, která je v rozporu s nepředmětným chápáním osoby. Obě 

interpretace se totiž pohybují v logice utilitaristického pohledu na člověka. 

 Wojtyla viní Freuda z nedostatečného porozumění sexuálnímu pudu za to, že pud je 

pro něj především "puzením k rozkoši".1337 Podle Wojtyly Freud obrátil pořadí důležitosti  

v chápání účelu rozkoše: "Rozkoš je hlavním cílem sexuálního pudu a celého pudového života 

člověka, je cílem per se. Předávání života, prokreace je v tomto pojetí něčím vedlejším, cílem 

                                                 
1331 Tamtéž, s. 36. 
1332 "Můžeme říci a myslet, že sexuální pud je svébytnou přírodní silou, ale nemůžeme myslet nebo říkat, že má 

čistě přírodní význam. Sexuální pud má význam existenciální, je úzce svázaný s existencí člověka, s existencí 

druhu Homo sapiens a není spojen pouze s fyziologií nebo psycho-fyziologií člověka, kterou se zabývají přírodní 

vědy." Tamtéž, s. 50. 
1333 Tamtéž, s. 52. 
1334 Tamtéž, s. 53. 
1335 Tamtéž, s. 57. 
1336 Srov. Tamtéž, s. 59. 
1337 Srov. Tamtéž, s. 60. 
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per accidens."1338 Rozkoš a puzení k ní se stává všeobjímajícím principem. Tím je anulováno 

celé nitro osoby.1339 Sexuální pud má ale také existenciální povahu, a to především.  

 Člověk je podle Wojtyly subjektem svých činů a tedy jako subjekt ve svém jednání 

integruje i sexuální puzení, a to ve smyslu vytváření skutečně lidských vztahů. Účelnost 

sexuálního pudu "můžeme nazvat "altero-centrismem"".1340 Libidistická interpretace 

sexuálního pudu má spíše egocentrický charakter. 

 Také Wojtyla vidí konflikt principu slasti s principem reality, ale jeho řešení nevidí  

v osvobození principu slasti od principu reality1341 jako je tomu u Freuda, tento konflikt "musí 

být rovněž vyřešen pod zorným úhlem lidské osoby."1342 Cílem je vždy osoba.  

 Oba autoři, jak Freud, tak Wojtyla, kladou důraz na přirozenost člověka. Tuto 

přirozenost však Wojtyla chápe odlišně. ""Přirozenost" neznamená "příroda"... přirozenost 

člověka je pojata co nejhlouběji, tzn. zohledňuje a vynáší na světlo takové obsahy a roviny, 

které nezachycuje a není sto zachytit fyzikální pojetí člověka."1343  

 Sexuální pud je integrován osobou prostřednictvím vůle na základě sebezávislosti 

osoby na pravdě.1344 "V procesu psychické integrace, který se odehrává současně se sexuální 

láskou v nitru osoby, jde nejen o zaangažování vůle, ale také o plnohodnotné zaangažování 

svobody."1345 Proces integrace probíhá v duchovní oblasti osoby. "Duše, myslíme tím duchová 

duše, musí být konečným principem integrace."1346 Integrace je podřízena hodnotě nebo spíše 

důstojnosti osoby. "Proto také plnost integrace lidské lásky musíme hledat v etice a ne  

v psychologii."1347 

 Integrace jako proces sebedeterminace, na základě vztahu člověka k pravdě o osobě, je 

komplementární složkou transcendence osoby, dokonce transcendenci završuje.1348 Osoba je 

                                                 
1338 Tamtéž. 
1339 Srov. Tamtéž, s. 61. 
1340 Tamtéž, s. 63. 
1341 "Celá tato otázka má ještě své další pozadí, a to ekonomicko-společenské... Současné Lidstvo prožívá velkou 

obavu, že se nedokáže ekonomicky vypořádat s přirozeným rozrůstáním. Sexuální pud se ukazuje mít větší 

potenci než lidská prozíravost v ekonomické oblasti. Takových dvě stě let se ve společnosti, zvláště ve smyslu 

euro-americké společnosti, pociťuje potřeba se postavit potencialitě sexuálního pudu." Tamtéž, s. 61-63. 
1342 Tamtéž, s. 63. 
1343 Tamtéž, s. 65. 
1344 WOJTYLA, Persona... , s. 337. 
1345 WOJTYLA, Milość... , s. 105. 
1346 WOJTYLA, Persona... , s. 485. 
1347 WOJTYLA, Milość... , s. 107. 
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duchovním principem člověka, osoba je výrazem duše člověka. Tedy "duše je principem 

transcendence a integrace osoby"1349. Nikoliv libido, ale duše je hlavním dynamismem 

člověka. Transcendence odkazuje k náboženskému rozměru osoby, náboženství není 

odcizujícím faktorem sublimované potřeby po bezpečí, ale je výrazem integrace osoby.1350 

 Duchovní rámec integrace sexuálního pudu je také klíčem pro interpretaci otázky viny, 

kterou Freud postuluje jako komplex, který vznikl na základě potlačení principu slasti. 

Wojtyla si je vědom toho, že zkušenost člověka odhaluje i zkušenost viny. Ta je však ve 

vztahu ke svědomí, které reflektuje a soudí, nakolik se člověk realizuje a tedy i integruje ve 

vztahu k pravdě o osobě.1351 Člověk je závislý na pravdě.1352 "Člověk sebe vnímá jako úkol  

k naplnění. Tento úkol, který bychom také mohli nazvat dovršením své plnosti, pociťuje jako 

jistou povinnost. Povinnost je svébytnou skutečností uvnitř osoby, jejímž výrazem je 

uskutečňování sebe jako osoby. Povinnost dojití k životnímu cíli, být plně osobou, je niterným 

spojením, nebo kontaktem pravdivosti se svědomím, což je vyjádřeno v kontaktu vědomí  

s hodnotou."1353 

 Pocit viny tak odhaluje na prvním místě potřebu člověka po skutečné integraci osoby. 

Svědomí není zákonodárcem, nevytváří normy, ale nalézá je v řádu objektivní skutečnosti.1354 

Vina je v přímém vztahu k pravdě o osobě. Svědomí je hledáním pravdy a dotýkáním se 

pravdy, teprve poté se stává soudem a jistotou. Pravdivost, jako normativní moc pravdy, se ve 

svědomí uskutečňuje jako svorník celé struktury sebevlastnění.1355 Ve vztahu k nejhlubší 

pravdě o osobě se rodí jak odpovědnost, tak i povinnost.1356 Svědomí přetváří "pravdivost na 

konkrétní povinnost."1357 V psychologické rovině vnitřní povinnost formuje pocit uspokojení, 

nebo viny.  

 Také otázku původu kultury Wojtyla interpretuje podstatně odlišným způsobem než 

Freud. Freud kulturu pojímá jako sublimaci libida, někdy také jako represivní faktor, který 

brání průchodu sexuálního puzení. Jeho vymezení kultury má namnoze negativní charakter, 

                                                                                                                                                         
1348 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 531. 
1349 Tamtéž, s. 607. 
1350 Srov. WOJTYLA, Znamení... , s. 156. 
1351 Srov. WOJTYLA, Transcendenza... , s. 1414-1416. 
1352 WOJTYLA, Persona... , s. 371. 
1353 Tamtéž, s. 395.  
1354 Srov. Tamtéž, s. 393n. 
1355 Srov. Tamtéž, s. 381. 
1356 Srov. Tamtéž, s. 409. 
1357 Tamtéž, s. 391. 
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kultura je vnější strukturou, která má vliv na odcizení člověka. Wojtyla vidí kulturu 

pozitivně,1358 je dána sebeuskutečňováním jednotlivých osob v závislosti na pravdě o dobru 

osoby.1359  

 Základní dimenzí kultury je "především lidská personalita".1360 Hodnota kultury je 

dána tím, nakolik odpovídá pravdě o člověku. Wojtyla uznává, že jisté formy kultury, které 

před osobou upřednostňují např. konzum, produktivitu nebo slast, mohou mít odcizující 

vliv.1361  

 Kultura pro Wojtylu není sublimací libida, ale výrazem sebeuskutečňování lidské 

osoby v závislosti na pravdě o dobru osoby.1362 "Kultura je tím, čím se člověk stává více 

člověkem: Více "je"."1363 

 

 

 10.4. Wojtyla a Fromm 

 

 10.4.1. Frommovo pojetí člověka 

 

 Podobně jako tomu bylo u marxismu, tak také v rámci psychoanalýzy, je pociťována 

potřeba původní Freudův obraz člověka doplnit a prohloubit. Zásadním pokusem o reformu 

                                                 
1358 "Člověk žije skutečně lidsky díky kultuře... Kultura je způsobem existence a bytování, který je člověku vlastní. 

Člověk vždy bytuje po způsobu nějaké kultury, která je mu vlastní.Tato kultura mezi lidmi utužuje svazky, které 

jsou jim vlastní a ustavuje mezilidský a společenský charakter lidského bytování." DYBCIAK, Elementarz... ,  

s. 82. 
1359 Srov. WOJTYLA, Problem konstytuowania... , s. 12. 
1360 Tamtéž, s. 11. 
1361 Srov. Tamtéž, s. 12-13. 
1362 Pravda o dobru osoby je u Wojtyly ve spojení s přirozeností osoby. "To, co odpovídá přirozenosti, je dobré." 

WOJTYLA, Wyklady... , s. 93; "Zkušenost poukazuje na skutečnost... že každé bytí směřuje k takovému dobru, 

které mu z přirozenosti odpovídá." Tamtéž, s. 94; "Dobro jakéhokoli bytí spočívá v plnosti bytování, která 

odpovídá jeho přirozenosti." Tamtéž, s. 139. 
1363 DYBCIAK, Elementarz... , s. 82; "Pravá kultura je humanizací, zatímco nekultura nebo falešná kultura je 

dehumanizací." Tamtéž, s. 83. 
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Freudových postulátů je koncept Ericha Fromma,1364 který potřebu uspokojení sexuálního 

puzení rozšířil o strukturu umění milovat. 

 Fromm má zásluhu na tom, že odhaluje materialistické východisko Freudových tezí. 

"Freud byl ostatně ve svém myšlení značně ovlivněn materialismem toho typu, který byl velmi 

rozšířen v devatenáctém století. Věřilo se, že substrát všech dosavadních jevů lze najít 

v jevech fyziologických. Freud tedy vysvětloval lásku, nenávist, žárlivost jako výplody různých 

forem pohlavního pudu. " 1365 

 Fromm čte pomocí politického výkladu freudismus i jeho následný úspěch a shledává, 

že kapitalismus a darwinismus jsou v základu variantami převládajícího společenského 

materialismu. "Mezi činiteli, které ovlivnily jak populární koncepci, tak Freuda, je na prvním 

místě reakce proti přísným mravům viktoriánského období. Dalším činitelem, který působil na 

Freudovy teorie, je obecně přijatý pojem člověka založený na struktuře kapitalismu. Aby se 

dokázalo, že kapitalismus odpovídá přirozeným lidským potřebám, bylo třeba dokázat, že 

člověk je svou povahou soutěživý a plný vzájemného nepřátelství. Zatímco to ekonomové 

dokazovali neukojitelnou touhou po ekonomickém zisku a darwinisté biologickým zákonem  

o přežití nejschopnějšího, Freud dospěl k stejnému výsledku na základě předpokladu, že 

člověk je hnán bezmeznou touhou po sexuálním dobývání všech žen a jen tlak společnosti mu 

brání, aby jednal podle této touhy."1366 

 Fromm tento směr svých úvah prohlubuje a poukazuje na konzumní klima společnosti, 

které je důsledkem kapitalistické mentality, která tíhne ke stále větší spotřebě, aby pokryla 

nabídku stále se rozpínajícího trhu. Do tohoto obrazu zapadá i spotřební přístup k sexu  

a Freudovy teze o štěstí jsou vždy nahlíženy pod zorným úhlem libidózní sexuality. "Podle 

Freuda plné neinhibované uspokojení všech pudových tužeb by vytvořilo stav duševního 

zdraví a štěstí. Zřejmá klinická fakta však dokazují, že muži – a stejně tak ženy - , kteří věnují 

svůj život neomezenému sexuálnímu ukojení, nedosahují štěstí a velmi často trpí těžkými 

                                                 
1364 FROMM, Erich (1900-1980), psychoanalytik, sociolog a humanistický filosof. Vedle Marcuse, Löwenthala, 

Adorna aj. patří do okruhu mladých vědců, které kolem sebe soustředil ve dvacátých letech 20. století sociolog 

Max Horkheimer a kterým se obecně říká Frankfurtská škola. Širokou veřejnost osloví poprvé v roce 1941, kdy 

vychází Strach ze svobody (Escape from freedom), následují další významná díla, jako např. Man for Himself 

(1947), Psychoanalýza a náboženství (Psychoanalysis And Religion, 1950), Umění milovat (The Art Of Loving, 

1956), Lidské srdce: Jeho nadání k dobru a zlu (The Heart Of Man, 1964), Budete jako bohové (You Shall Be As 

Gods, 1966), Anatomie lidské destruktivity (The Anatomy of Human destructivness, 1973), Mít nebo být/Být či 

mít (To Have Or To Be?, 1976). 
1365 FROMM, Erich, Umění milovat, Praha 1966, s. 71. 
1366 FROMM, Umění... , s. 70. 
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neurotickými konflikty a symptomy. Úplné uspokojení všech pudových potřeb nejen 

nezaručuje štěstí, ale nezaručuje ani duševní zdraví. Freudovy ideje mohly získat tolik 

popularity v období po první světové válce jen v důsledku změny, která proběhla v duchu 

kapitalismu od důrazu na spoření k důrazu na hojné vydávání peněz, od názoru, že 

sebeodříkání je cesta k úspěchu, k přesvědčení, že spotřeba je základ stálého růstu trhu  

a zároveň hlavní cestou k uspokojení automatizovaného člověka, sžíraného úzkostí. 

Neodkládat uspokojení touhy se stalo hlavní tendencí v pohlavním životě stejně jako ve 

spotřebě hmotných statků."1367 

 Fromm není nelítostným Freudovým kritikem. Je kritikem některých Freudových 

závěrů, ale je neustále jeho žákem, pokud jde o některá východiska (objev nevědomí, 

incestuální povaha autoritářské kultury, podvědomý mechanismus neuróz apod.).1368 

 Přesto, že je Fromm kritikem čistého biologismu a radikálního materialismu, je nutné 

podotknout, že nikdy nepřekročil svá marxistická východiska. Je obdivovatelem raného 

Marxe,1369 jehož teorii člověka vnímá jako prorocký mesianismus.1370 Marxismus vidí jako 

nejúčinnější obranu proti "odcizení člověka… a proti odlidštění a zmechanizování"1371. Celé 

Frommovo dílo je bojem proti mechanistickému materialismu, který redukuje člověka. 

 Fromm demytizuje Freudův pansexualismus. Pansexualismus staví pohlavní instinkt 

jako základní element, ze kterého všechny ostatní mají svůj původ, jehož derivátem je i láska 

a společenství. Fromm naproti tomu vyzdvihuje vzájemný vztah lásky a pohlavního instinktu. 

Základní potřebou člověka je láska, ta se uskutečňuje ve společenství a pohlavní instinkt je 

jen jednou z jejích forem. 

 "Hovořil jsem již dříve o Freudově omylu, že viděl v lásce výhradně výraz – či 

sublimaci – pohlavního pudu, že nepoznal, že pohlavní touha je jedním z projevů potřeby 

lásky a spojení. Ale Freudův omyl je ještě hlubší. V souladu se svým fyziologickým 

materialismem vidí v pohlavním pudu výsledek chemicky vyvolaného napětí v těle, které je 

bolestivé a hledá uvolnění. Cílem pohlavní touhy je odstranění tohoto bolestného napětí… co 

však Freud kupodivu ignoruje, je psychologická stránka sexuality, polarita mužského 

                                                 
1367 Tamtéž, s. 71. 
1368 Srov. FROMM, Erich, Psychoanalýza a náboženství, Praha 2003, s. 84-89. 
1369 Fromm je také kritikem Marxova determinismu. Srov. FROMM, Erich, Lidské srdce, Praha 1969, s. 118-

120. 
1370 Srov. FROMM, Erich, Obraz člověka u Marxe, Brno 2004, s. 12. 
1371 Tamtéž, s. 4. 
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 a ženského a touha přemostit tuto polaritu spojením."1372 

 Fromm tak realizuje přechod od vysvobození se ze sevřenosti vlastního "já" 

k darování se nějakému "ty". Tak překračuje Freudův pansexualistický biologismus, který 

téměř absolutizuje pohlavní pud, k uchopení sexuality jako postoje plného významů, postoje, 

který tíhne k uskutečnění svého cíle-integrálního růstu. Sexualita je takto výrazem dialogické 

povahy člověka. Sexualita je způsobem komunikace. 

 Sexualita vintegrovaná do dynamismu osobnosti má své jádro, tím jádrem, které ji 

charakterizuje, je společenství.1373 Funkce společenství je sjednocovací a sjednocení je zde 

myšleno v globálním měřítku. A jestliže tomu tak není, pak je zapouzdřená do tísnivého obalu 

sobeckého egocentrismu.1374 Sexualita se v dynamismu osobnosti dotýká všech jejích oblastí, 

počínaje biologickými a konče těmi duchovními. 

 Fromm dává důraz na jedince, ale tento jedinec je vždy součástí společenství. 

"Schopnost být sám, paradoxně, je první podmínkou pro schopnost milovat."1375 Druhou 

podmínkou je schopnost překonání vlastního narcismu. Pro Fromma je láska esencí člověka. 

Láska je pro něj určujícím faktorem růstu. Láska v sobě shrnuje všechny bio-psychické  

a spirituální energie pro život ve společenství. Život ve společenství je základní autentickou 

strukturou a postojem, který charakterizuje člověka.1376 

 Láska, která je esencí člověka, vyžaduje pěstování umění milovat, "... které, tak jako 

každé jiné umění, vyžaduje disciplínu a řád."1377 Láska je chápána jako úsilí a snaha o umění 

milovat. Cílem takovéhoto umění je být více člověkem. Láska je otázkou proměny samotného 

nitra člověka: "Fyzické přežití lidstva závisí na radikální změně lidského srdce."1378 Tuto 

změnu nazývá poněkud nezvykle přechodem od nekrofilní etiky k etice biofilní,1379 tedy 

přechodem od lásky ke smrti k lásce k životu.1380 

                                                 
1372 FROMM, Umění... , s. 32. 
1373 Tamtéž, s. 30-33. 
1374 FROMM, Erich, Mít či být, Praha 1992, s. 83. 
1375 FROMM, Erich, Psycologia dell´amore, Milano 1968, s. 65. 
1376 "Jednota dosažená produktivní prací není jednotou mezi osobami; jednota vytvořená orgiastickým splynutím 

je přechodná; jednota na základě konformity je jen pseudojednotou. Jsou to tedy jen dílčí odpovědi na problém 

existence. Plná odpověď je v dosažení spojení mezi osobami, ve splynutí s jinou osobou, v lásce." FROMM, 

Umění... , s. 20. 
1377 FROMM, Psycologia... , s. 64. 
1378 FROMM, Mít... , s. 15. 
1379 Srov. FROMM, Lidské... , s. 36-37. 
1380 Tamtéž, s. 28. 
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 Láska a tedy i člověk se realizuje vyjitím ze sebe, její podstatou je skutečnost daru. 

Když se opravdu dává, zažívá a plně žije sebe.1381 Fromm si uvědomuje potřebu člověka po 

transcendenci, uznává ji jako konstitutivní faktum, uznává i náboženský rozměr lidské 

existence jako nezjevenou antropologickou danost.1382  

Otázka tedy stojí, o jaký druh náboženství má člověk usilovat. Odpovědí je mu respekt 

a komunikace se svědomím, odhalování vnitřní pravdivosti,1383 odhalení a potlačení falešné 

racionalizace a znovunalezení schopnosti údivu pomocí psychoanalýzy.1384 Psychoanalýza 

tedy v člověku očišťuje konstitutivní náboženskost člověka. 

 

 

 10.4.2. Láska a pravda o dobru osoby 

 

 Wojtyla sice na Fromma nikde přímo nereaguje, avšak jeho koncepce člověka  

v některých důležitých momentech, jako je například kritika utilitarismu ve jménu důstojnosti 

člověka, zdůraznění vztahové roviny lidské existence, vyzdvižení lásky jako podstaty člověka 

nebo odhalování vnitřní pravdivosti, s Frommovým pojetím koresponduje. 

 Fromm kritizuje kapitalistický produkcionismus a socioekonomickou interpretaci 

darwinistického principu soutěživosti, oba činí z člověka prostředek k dosažení nějakého cíle. 

Wojtyla také kritizuje obě polohy redukování podstaty člověka. Nazývá je konzumismem,1385 

biologismem1386 a materialismem1387. Narozdíl od Fromma ale vidí jistou formu 

produkcionismu také v marxistickém pohledu na práci jako podstatu člověka.1388  

 Wojtyla vidí společného jmenovatele všech těchto redukujících pojetí  

v naturalistickém a instrumentalizujícím chápání člověka. Podle něj všechny naturalistické 

interpretační systémy mají společného jmenovatele v horizontálním pojímání člověka a vedou 

ke konzumnímu pojetí společnosti. Morální ambice, které z člověka činí věcné, instrumentální 

                                                 
1381 FROMM, Umění... , s. 24-25. 
1382 Srov. FROMM, Psychoanalýza... , s. 34-35. 
1383 Srov. Tamtéž, s. 84. 
1384 Srov. Tamtéž, s. 102. 
1385 Srov. WOJTYLA, Problem konstytuowania... , s. 12. 
1386 Srov. WOJTYLA, Karol, Paternitá-maternitá e la communio personarum, in: Metafysica... , s. 1497. 
1387 Srov. WOJTYLA, L´uomo in prospettiva... , s. 1504. 
1388 Srov. WOJTYLA, Problem konstytuowania... , s. 11nn. 
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bytí, jsou založeny utilitaristicky, liberálně nebo hedonisticky. Tato okolnost naráží na odpor 

a na výzvu po autentičnosti a hodnotě lidské osoby.1389 

 Hlavním důvodem, proč Wojtyla nepřijímá logiku utilitarismu, je vnitřní uzavřenost 

jedince, který se ocitá v sebestředném kruhu a nedokáže se plně rozvinout ve společenství ani 

jako integrální osoba. "Utilitaristická metodologie, stavějící na bonum delectabile, je 

důsledkem subjektivistického redukcionismu, který dovoluje izolovat obsah vnitřní zkušenosti 

od celku lidského bytí."1390 Člověk není schopen vyjít ze sebe a vytvářet společenství osob. 

"Utilitarismus se zdá být programem konsekventního egoismu bez žádné možnosti přechodu 

 k autentickému altruismu."1391 

 Logika utilitarismu nedovoluje, aby některé dynamismy člověka, zvláště dynamismus 

sexuální, mohly sloužit integritě osoby. "Lidský duch zde na zemi vytváří s tělem 

nerozlučitelnou substanciální jednotu... nemůže se rozvíjet normálně, jestliže jsou základní 

linie lidské existence poplatny těm sférám, ve kterých je bezprostředně zaangažováno 

tělo."1392 Uspokojení, které není integrální, nakonec působí neurotické symptomy a konflikty, 

sebeukojení není sebeuskutečnění.1393 

 Wojtyla vidí osobu jako mravní bytost, která je závislá na pravdě o dobru osoby. 

"Utilitarismus otevřel cestu pozitivistické nauce o morálce, ve které přestává etika de facto 

existovat."1394 Osoba nejedná na základě vnitřního puzení, na základě uspokojování pasivního 

dynamismu "něco se v člověku děje", ale na základě aktivního dynamismu plně lidského, 

chtěného, svobodného a vědomého činu, který je ve vztahu k pravdě o osobě. "Morálka se 

konstituuje na správnosti, tou je dána i užitečnost a žádoucnost."1395 

 Utilitarismus a hedonismus vycházejí z toho, co je v člověku pasivní, co se v člověku 

děje. Pohled Karola Wojtyly je zcela opačný. Dobro, štěstí-sebeuskutečnění osoby vychází  

z toho, co je v člověku aktivní a tvůrčí. Člověk dobro nekoná proto, aby byl šťastný, ale stává 

se šťastný tím, že koná dobro. Tedy i práce plodí štěstí, je aspektem lidského štěstí. "Štěstí 

                                                 
1389 Srov. WOJTYLA, Znamení... , s. 20-26. 
1390 WOJTYLA, O kierowniczej... , s. 25. 
1391 WOJTYLA, Milość... , s. 39. 
1392 Tamtéž, s. 64. 
1393 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 453nn. 
1394 WOJTYLA, O kierowniczej... , s. 26. 
1395 Tamtéž, s. 41. 
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vykazuje zvláštní odpovědnost ve vztahu k osobě."1396 "Uskutečnit sám sebe-být šťastný 

znamená identitu"1397 osoby. 

 Obecným požadavkem rozlomení solipsistického kruhu je opuštění vlastní egoistické 

sebestřednosti. Tím se dostáváme k tématice společenství a lásky. Láska, neboli 

personalistická norma, je konstitutivum společenství. "Jediným východiskem z egoismu se zdá 

být uznat vedle subjektivního dobra také dobro objektivní, které je schopno spojovat osoby  

a současně má povahu společného dobra. Toto společné, objektivní dobro je základem lásky, 

osoby je společně volí a společně se mu podřizují."1398 

 Osoba, která se v činu sebeuskutečňuje, integruje a transcenduje, volí dobro o osobě  

a lásku k druhé osobě jako adekvátní odpověď na toto dobro. Osoba praktikuje umění milovat 

na základě pravdy o osobě.1399 "Láska osoby musí spočívat na afirmování hodnoty osoby, 

která je nad věcmi a stojí mimo konzumování a užitek."1400 

 I u Wojtyly je láska součástí samotného smyslu existence, ale nadto je spojena  

s ontologickou strukturou člověka. Láska podstatně souvisí s pravdou o dobru osoby. "Láska 

je takovým aktem, jednáním, které co nejplněji rozvíjí existenci osoby... Nestačí jen toužit po 

osobě jako po dobru pro sebe, je třeba především prahnout po jejím dobru... Jinak by nebyla 

láskou, ale egoismem."1401 

 Láska tedy usiluje o objektivní hodnotu osoby, subjektivismus ve volbě hodnot by 

člověka přivedl k utilitaristickému zpředmětnění člověka a víceméně také k egoismu. 

"Subjektivismus hodnot... znamená nastavení na příjemnost... ovocem subjektivismu je 

hedonizace lásky... egoismus je zaměřen výlučně na vlastní já, na ego, nepočítá s druhými 

lidmi. Egoismus znemožňuje lásku, tedy společné dobro, vylučuje možnost vzájemnosti, která 

vždy staví na směřování ke společnému dobru."1402 

 Předmětem sexuálního uspokojení, smyslem sexuálního puzení, musí být osoba a její 

dobro.1403 Z podstaty osoby, jejíž vlastností je participace, je patrné, že sexualita působí 

vztahy, které mají být vztahy mezi osobami. Adekvátním postojem vztahu mezi osobami je 

                                                 
1396 WOJTYLA, Persona... , s. 417. 
1397 Tamtéž, s. 413. 
1398 WOJTYLA, Milość... , s. 40. 
1399 Srov. Tamtéž, s. 41-47. 
1400 Tamtéž, s. 43. 
1401 Tamtéž, s. 77; Srov. také WOJTYLA, Elementarz... , s. 67. 
1402 WOJTYLA, Milość... , s. 140. 
1403 Srov. Tamtéž, s. 35. 
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láska. Sexualita má být vintegrována do postoje lásky.1404 Láska je úkonem člověka jako 

osoby. Umění milovat je úsilím o integraci osoby. "Láska není jen přírodní, psycho-

fyziologická krystalizace sexuálního pudu, je od něj zásadně odlišná. I když vyrostla  

a krystalizuje na jeho základě, v okruhu podmínek, které pud vytváří v psycho-fyziologickém 

životě konkrétních lidí, přece jen se utváří díky úkonům svobodné vůle na rovině osoby."1405 

 Wojtyla ve své koncepci osoby jako suppositum, ve které je osoba subjektem své 

existence i svého jednání, ukazuje, že osoba je nezaměnitelná a nezcizitelná, je sui iuris  

a alterí incomunicabilis, nelze ji rozmělnit v kolektivu, ale stejně tak ji nelze separovat od 

ostatních osob. Člověk participuje na lidství druhých, druzí jsou jen "jiné já". Člověk ke své 

plné existenci potřebuje společenství, potřebuje vztah lásky. Sexualita člověka odkazuje ke 

skutečnosti, že si sám nestačí, že je neúplný. "Muž potřebuje ženu k doplnění svého bytí, 

podobně jako potřebuje žena jeho. Tato objektivní ontická potřeba dává o sobě vědět 

prostřednictvím sexuálního pudu."1406 Tělo a tělesnost je integrální součástí osoby a v tomto 

smyslu je třeba je interpretovat. Hodnota sexuality je spojena s celým člověkem a nezastavuje 

se jen u těla. 1407 

 U Wojtyly osoba ze své přirozenosti vytváří společenství osob, vztahy mezi osobami 

jsou dány na základě personalistické normy, ve které se jiná osoba jeví jako bližní.1408 

Společenství je personalistickým vztahem "já"-"ty", ve kterém "ty" je jen jiné, kompletní 

"já".1409 Společenství je součástí přirozenosti člověka.1410 Společné úsilí o integraci osoby ve 

společenství ohraničuje egoismus, a tak umožňuje plnou realizaci osoby.1411 

 Společenství i jedinec mají za prioritu realizaci člověka jako osoby na základě 

uskutečňování pravdy o dobru osoby. Vnitřní pravdivost je svorníkem všeho úsilí osoby. 

Vztah k pravdě je výrazem transcendence osoby. 

 Pro Fromma i Wojtylu je láska součástí podstaty člověka. Láska znamená přechod od 

já k druhému a skrze druhého ke všem ostatním, přechod od monologu k dialogu. Vratkost 

Frommovy pozice je citelná hlavně v jejím nejsilnějším místě. Tato koncepce je svrchovaně 

                                                 
1404 Srov. Tamtéž, s. 44. 
1405 Tamtéž, s. 49. 
1406 Tamtéž, s. 75. 
1407 Srov. Tamtéž, s. 97. 
1408 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 683-691. 
1409 Srov. WOJTYLA, Osoba:... , s. 27. 
1410 Srov. WOJTYLA, U podstaw... , s. 31. 
1411 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 635nn. 
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lidská. Jako takovou by ji však bylo třeba založit na pevnějších a silnějších základech 

antropologického pohledu na člověka. Frommovy obdivuhodné intuice doslova volají po tom, 

aby byly lépe podloženy, lépe charakterizovány, aby v sobě obsahovaly pevnější záruky. Bez 

toho riskují, že sklouznou do atmosféry utopických projektů. Frommova vize nabízí mnoho, 

ale nezajišťuje energetický kapitál, který člověka osvobozuje na psychologické úrovni z jeho 

iracionálního narcismu, v etické rovině z jeho agresivního egoismu. Takové ontologické 

založení nabízí Wojtyla v pojetí člověka jako osoby. 

 

 

 10.5. Wojtyla a Sartre  

 

 10.5.1. Sartrovo pojetí člověka 

 

 Ve druhé čtvrtině dvacátého století a v šedesátých letech se velmi silně prezentuje 

nový filosofický proud, který je nazván existencialismem. Ovlivňuje i křesťanskou filosofii  

a zvláštní vliv má právě na polské prostředí. Jeho radikální podoba je spojena se jménem 

francouzského filosofa Jeana Paula Sartra.1412 Právě na něj Wojtyla reaguje na několika 

místech svého rozsáhlého díla, stejně tak jako na existencialismus. 

 Existencialismus klade do středu svých úvah konkrétního člověka, konkrétní lidskou 

bytost, která se táže a je tázána na jádro toho, že může existovat.1413 Tak zní 

heideggerovská1414 fundamentální ontologická otázka po smyslu bytí.1415 Člověk je pojímán  

                                                 
1412 Jean-Paul Sartre (1905-1980), francouzský existencialista filozof, dramatik, romanopisec a kritik. Mezi jeho 

důležitá díla patří např. La Nausée (Nevolnost, 1938), Le mur (Zeď, 1939), Les Mouches (Mouchy, 1943), L' être 

et le néant (Bytí a nicota, 1943), Huis-clos (S vyloučením veřejnosti, 1944), Les Chemins de la liberté (Cesty ke 

svobodě, 1945-1949), L'Existentialisme est humanisme un (Existencialismus je humanismus, 1946), Baudelaire 

(1947). 
1413 Člověk "bytí-pro-sebe... není nikdy dané, nýbrž dotazované... " SARTRE, Jean Paul, Bytí a nicota, Praha 

2006, s. 702. 
1414 Martin HEIDEGGER (1889–1976), německý filozof, ovlivnil mnoho jiných hlavních filozofů: Hanse-

Georga Gadamera, Hanse Jonase Emmanuela Levinase, Hannah Arendtovou, Xaviera Zubiri, Karla Löwitha, 

Jeana-Paula Sartra aj. Čerpal z fenomenologie a mocně ovlivnil existencialismus, dekonstuktivismus                   

a postmodernismus. Kritik tradiční metafyziky. Mezi jeho důležitá díla patří např. Sein und Zeit (Bytí a čas, 

1927), Einführung in Metaphysik (Úvod do metafyziky, 1935), Holzwege (Zcestí, 1950) aj. 
1415 HEIDEGGER, Martin, Bytí a čas, Praha 2002, s. 17n.; 481. 
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v jeho nitru, ve kterém zrají jeho rozhodnutí. Je chápán skrze jeho existenci. Člověk existuje 

v nějaké situaci1416, ta není jen daností, ale je složitým pletencem uskutečňování jeho 

existence, která je stále ve vztahu k základním podmíněnostem nebo kategoriím, které 

ustavují existenci samu. Předně je to kategorie možnosti, která je zakotvena ve skutečnosti  

a určuje její obzory do budoucnosti, pokud jde o nějaké plánování a projektování.1417 S tím, že 

je něco možné, souvisí i to, že něco možné není. Nejzazším bodem nemožnosti uskutečnění 

nějaké možnosti je smrt.1418 Pak je zde kategorie nahodilosti1419 a transcendence1420, jako 

konstitutivní otevřenosti časovosti a pobytu, kategorie emocionality1421, která je blíže 

specifikovaná jako úzkost1422, naděje a víra.1423  

V člověku je obnoveno morální úsilí, které se snaží vyprostit člověka z konformismu  

a konzumismu. Do středu pozornosti je položena odpovědnost člověka.1424 Ve světe 

oproštěném od prefabrikovaných významů je člověk sám a bez pomoci.1425 V tomto duchu je 

pak existence uchopena jako odvaha být.1426 Existence je esence.1427 Autentická existence, 

zcela oproštěná od nánosů nepravd a fabulací je vlastně napojením se na esenci, podstatu 

                                                 
1416 Srov. SARTRE, Bytí... , s. 78; s. 563. 
1417 Srov. Tamtéž, s. 608. 
1418 Srov. Tamtéž, s. 615. 
1419 Srov. Tamtéž, s. 34. 
1420 Srov. Tamtéž, s. 222nn. 
1421 Srov. SARTRE, Jean Paul, Nástin teorie emocí, in: Vědomí a existence, Praha 2006, s. 53-101. 
1422 Srov. SARTRE, Bytí... , s. 83n. 
1423 Srov. Tamtéž, s. 67-113. 
1424 Tato odpovědnost je u Martina Heideggera zahrnuta do konceptu starosti, která je přímým důsledkem 

transcendentního charakteru bytí zde: "Možnost pobytu být je v zřejmém rozporu s ontologickým smyslem 

starosti, která tvoří celost strukturního celku tohoto jsoucna. Primární moment starosti, být v předstihu před 

sebou, přece znamená: pobyt existuje přece vždy kvůli sobě samému. Dokud jest, vztahuje se až do svého konce 

ke svému moci být… bytí (je) stále určeno předstihem." HEIDEGGER, Bytí... , s. 236; Srov. SARTRE, Bytí... ,  

s. 629-633. 
1425 Tamtéž, s. 632. "Nesu tíhu světa na svých bedrech zcela sám, aniž ji kdo nebo něco může ulehčit." Tamtéž. 
1426 Srov. např. Tamtéž; TILLICH, Paul, Odvaha být, Brno 2004. 
1427 "existence předchází a podmiňuje esenci", SARTRE, Bytí... , s. 509.; "substance člověka je existence" 

HEIDEGGER, Bytí... , s. 242. 
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člověka. Ten kdo existuje, si vytváří svůj projekt života a jen tímto způsobem ex-sistuje1428, 

vystupuje z objektivní danosti, sebe transcenduje. Existence je transcendence.1429 

 Existenciální úsilí o autentický život1430 je alternativou vůči současnému životu 

banálnímu. Autentický život je vlastním projektem existence. Existencialisté nezastírají, že 

nejvyšší definitivní tečkou takovéhoto vlastního projektu je smrt, která je jim vstupem do 

nicoty.1431 "Smrt se tak odhaluje jako nejvlastnější, bezevztažná, nepředstižná možnost. Jako 

taková je tím, co nás čeká, ve význačném smyslu. Existenciální možnost toho, že nás čeká, tkví 

v tom, že pobyt je sám sobě bytostně odemčen formou předstihu před sebou."1432 "Bytí k této 

možnosti odemyká pobyt jeho nejvlastnější moci být, v němž jde o bytí pobytu vůbec."1433 

Člověk je ve skutečnosti "bytím k smrti."1434 

 Sartre formuluje teze existencialismu v programovém prohlášení, které je shrnuto do 

tezí výroků a bonmotů přednášky Existencialismus je humanismus.1435 Zde je Sartre 

jednoznačný. Člověk je bytostí odkázanou zcela na sebe, jeho existence předchází esenci.1436 

Člověk je sobě jediným a svrchovaným zákonodárcem.1437 

 Jestliže člověk neustále volí svou esenci, pak "každý lidský čin vyjevuje člověka."1438 

Člověk je absolutně svobodný, je svou svobodou. Čin tedy neodhaluje podstatu člověka, 

                                                 
1428 SARTRE, Bytí... , s. 521; 629; 692; 711; "Pobyt je jsoucno, jemuž jde v jeho bytí o toto bytí samo. Toto “jde 

mu o…” se ujasnilo v bytostné struktuře rozumění jako seberozvrhujícího bytí ke svému nejvlastnějšímu moci 

být. Toto moci být je to, kvůli čemu je pobyt vždycky tak, jak je." HEIDEGGER, Bytí... , s. 220. 
1429 "Motivy a pohnutky mají smysl jedině v rámci projektovaného celku... A tímto celkem jsem nakonec já sám 

jakožto transcendence... " SARTRE, Bytí... , s. 507; Také Heidegger chápe bytí zde podstatně jako transcedenci: 

"Tento strukturní moment pobytu (předstih) říká přece jednoznačně, že v pobytu vždycky ještě chybí něco, co se 

jako jeho vlastní moci být ještě neuskutečnilo. V bytnosti základní stavby pobytu je tedy stálá neuzavřenost. Tato 

necelost znamená stále otevřenou položku v moci být… Odstranění neukončenosti bytí znamená zánik bytí 

pobytu. Dokud pobyt jako jsoucno jest, nikdy nedosáhl své celosti." HEIDEGGER, Bytí... , s. 266. 
1430 Srov. Tamtéž, s. 296n. 
1431 Vyjma těch křesťansky založených. 
1432 Tamtéž, s. 287. 
1433 Tamtéž, s. 299. 
1434 Tamtéž, s. 296n. 
1435 SARTRE, Existencialismus je humanismus, Praha 2004. 
1436 Tamtéž, s. 13. 
1437 Tamtéž, s. 19. 
1438 SARTRE, Bytí... , s. 647. 
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"funkcí činu je manifestovat a zpřítomnit absolutní svobodu právě té osobě, jejímž je samým 

bytím."1439 

 Otázka svobody odhaluje konfliktuální povahu jakéhokoli vztahu. Člověk nikdy 

nevystoupí z jakési obdoby sado-masochistického kruhu. "Druhý je v principu neuchopitelný, 

uniká mi, když ho hledám a drží mě, když mu unikám."1440 Prvním postojem ve vztahu 

k druhému je láska, řeč a masochismus.1441 Druhým postojem je pak lhostejnost, žádostivost  

a sadismus.1442 

 Jakákoliv vzájemnost je proniknuta touto konstitutivní konfliktualitou. Láska, která by 

měla znamenat vrchol vztahu mezi dvěma subjekty, mu vyznívá jako nemožná z toho důvodu, 

že v okamžiku, ve kterém se jeden subjekt staví před jiný, je ten druhý anulován, je z něj 

učiněn pouhý předmět.1443 Vzájemnost se vytratí. Je redukována na pouhý vlastnický poměr 

mezi subjektem a předmětem jeho zájmu a uspokojení. Když se objeví druzí, "jsem nyní 

schopen posuzovat sám sebe jako předmět, protože jako předmět se jevím druhému"1444  

a pociťuji tak nad sebou stud. Abych pochopil všechny struktury vlastního bytí, potřebuji 

druhé, bytí pro sebe odkazuje k bytí pro druhé. Jenomže "druhý je pro mě především bytím, 

pro které jsem předmětem, tj. bytí, prostřednictvím kterého získávám svou předmětnost."1445 

 Objevení se druhého se děje v pohledu. Tento pohled má zpředmětňující charakter.1446 

Pohled druhého je mi transcendovanou transcendencí. Proto je pro mě základním zlem 

existence druhého. Když jsem pod pohledem, stávám se otrokem, neboť se stávám předmětem 

soudů o hodnotě.1447 Člověk při pokusu obhájit sebe samého před tím, kdo potlačuje jeho 

subjektivitu, může zaujmout dva základní postoje: Buď "transcendovat transcendenci 

druhých, nebo naopak tuto transcendenci v sobě pohltit, aniž ji zbavím jejího charakteru 

transcendence... Obě tyto snahy jimiž jsem, jsou protikladné... Oba tyto postoje probíhají  

v kruhu, ve kterém jeden potírá druhý."1448 

                                                 
1439 Tamtéž, s. 660. 
1440 Tamtéž, s. 474. 
1441 Srov. Tamtéž, s. 426-442. 
1442 Srov. Tamtéž, s. 443-478. 
1443 Srov. Tamtéž, s. 426-430. 
1444 Tamtéž, s. 276. 
1445 Tamtéž, s. 328. 
1446 Srov. Tamtéž, s. 309. 
1447 Srov. Tamtéž, s. 325; 347. 
1448 Tamtéž, s. 425. 
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 Autentická láska by pro Sartra předpokládala dva subjekty, dvě subjektivity, které se 

vzájemně zcela přijímají a rovnocenně se obohacují. Láska by předpokládala dvoustranný 

rovnocenný obětující se vztah. Ale to je absurdní, protože každý vztah je konfliktuální 

povahy.1449 Láska se formuje jako pokus zmocnit se subjektivity druhého a jako 

masochismus. Milovat znamená chtít se zmocnit druhého, kterého miluji. Člověk se snaží 

přivlastnit si svobodu druhého. V lásce chce být milující předmětem "V lásce chce milující být 

pro milovanou osobu vším na světě, a to znamená, že se řadí po bok světa. Je zkratkou  

a symbolem světa... je předmětem a je s tím srozuměn."1450 Chce být předmětem, ve kterém 

"se svoboda druhého dobrovolně ztrácí, předmětem, v němž druhý ze svého rozhodnutí nalézá 

jakoby svou druhou fakticitu, své bytí a důvod svého bytí."1451 

 Jediným prostředkem jak uskutečnit toto přiblížení subjektivity druhého, je nechat se 

milovat. A v tom je zřetelné, že láska je rozporným projektem. Druhý tím, že "mě miluje, 

zakouší mě jako subjekt a hrouží se před mou subjektivitou do své objektivity. Problém mého 

bytí-pro-druhého zůstává tedy bez řešení a milující setrvávají každý pro sebe v naprosté 

subjektivitě."1452 Problém vlastního bytí pro druhé tedy zůstává nevyřešen, milující zůstávají 

každý pro sebe v totální subjektivitě. 

 Z tohoto patu se může narodit pokus řešení v masochistickém postoji.1453 

Masochismus je sám o sobě přiznáním prohry. Svojí transcendencí se masochista disponuje 

jako bytí, které chce být transcendováno a bude se snažit víc okoušet svou objektivitu, tím víc 

bude ale ponořen do vědomí své subjektivity.  

 Zde je jen jedna cesta ven: Transcendovat transcendenci druhého tím, že ji pohltím, 

toto je existenciální smysl sexuální touhy a sadismu.1454 Sadista však odhaluje svůj omyl ve 

chvíli, když vidí, že se na něj jeho oběť dívá, "když zakouší absolutní odcizení svého bytí ve 

svobodě druhého."1455  

 Zkušenosti "my", "bytí s", Sartre nepřičítá žádný ontologický význam. "My", "bytí s" 

je prostě kontext, v němž se odehrává zkušenost našeho objektivizování druhých a našeho 

                                                 
1449 "Podstata vztahů mezi vědomími není totiž Mit-sen, nýbrž konflikt." Tamtéž, s. 497. 
1450 Tamtéž, s. 430. 
1451 Tamtéž. 
1452 Tamtéž, s. 439. 
1453 Srov. Tamtéž, s. 441. 
1454 Srov. Tamtéž, s. 443. 
1455 Tamtéž, s. 471. 
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bytí jimi objektivizovaného. "Podstata vztahů mezi vědomími není totiž Mit-sen, nýbrž 

konflikt."1456 

 Zdá se, že Sartre na fenomenologické úrovni vykresluje lidskou neschopnost milovat, 

podobně jako ji tematizuje Freud na úrovni psychoanalytické. Sartre však dotahuje tuto 

myšlenku ke konečnému pesimistickému důsledku. Smysl se vytratil, smysl je jen ztroskotaná 

iluze. Člověk tíhne ke společenství, ale to je absurdní pro svou konstitutivní konfliktualitu.1457 

Paradoxně shledává, že je veden ke štěstí, které přesahuje jeho možnosti. To je výsměch bytí 

zde. Sama existence není než omyl. Sartre tuší, že esencí člověka je láska,1458 a že radost 

člověka pochází ze zakoušení společenství. Ke svému závěru, že "člověk je marnou vášní, 

zbytečným utrpením"1459, dochází poté, co si uvědomí lidskou konstitutivní neschopnost 

ohledně plného společenství. 

 Sartre chápe člověka jako ustavičný sebeprojekt,1460 který svou esenci teprve ustavuje. 

Vědomí jedince je obráceno k sobě, je vědomím kruhovým, tedy sebevědomím.1461 

Karteziánské východisko je zřejmé. V Sartrově ateistické poloze má ono cogito absolutní 

charakter, mimo ně je pouze nicota. "Za východisko lze považovat pouze tuto pravdu: Myslím 

tedy jsem, což je absolutní pravda vědomí, jež nalézá samo sebe."1462 Prostřednictvím cogito 

člověk nenalézá jen sám sebe (a to na prvním místě), ale také všechny ostatní. Cogita všech 

lidí jsou ve vzájemném vztahu. Každý individuální sebeprojekt má univerzální hodnotu.1463

 Takovéto postavení situace svobody naprosto pozměňuje klasický humanistický 

koncept. Role volby, angažovanosti a odpovědnosti je zcela odlišná. Zatímco tradiční 

humanismus je vystavěn na samozřejmém předpokladu lidství, pak u Sartra žádný objektivní 

koncept lidství nepřichází v úvahu.1464 Člověk nemá esenci, tu teprve konstituuje, jeho lidství 

je nic, jako osoba se neustále konstituuje. Dochází zde ke ztotožnění osobnosti a osoby. 

V logice Sartrova upozadění esence za existencí lze říci, že stejně tak osobnost upozaďuje, ne-

                                                 
1456 Tamtéž, s. 497. 
1457 Srov. Tamtéž, s. 495; 489. 
1458 Srov. Tamtéž, s. 428. 
1459 Tamtéž, s. 697.  
1460 Srov. Tamtéž, s. 553. 
1461 Srov. HORÁK, Petr, Jedna přednáška Jeana – Paula Sartra, doslov ke knize Jeana Paula Sartra 

Existencialismus je humanismus, Praha 2004, s. 102. 
1462 SARTRE, Existencialismus... , s. 39. 
1463 Srov. SARTRE, Bytí... , s. 23. 
1464 Srov. Tamtéž, s. 74. 
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li přímo vylučuje osobu. Osobnost znamená kdo čím je, přičemž ono čím je je zde chápáno 

jako proces neustálého dění, stávání se, sebeprojektování. 1465 

 Esence, která by měla určovat, čím kdo je, je Sartrovi hlavním nepřítelem svobody.1466 

Svoboda a esence jsou postaveny do vzájemně se vylučujícího vztahu. Tradiční humanismus 

je tímto radikálně dekomponován. Sice i zde jde o jistý druh humanismu, neboť v centru stojí 

opět člověk a jeho budoucnost, ale je to člověk konkrétní, situovaný, na nějž nelze aplikovat 

žádná objektivní měřítka. Sartrův humanismus je absolutní. Člověk není jen ve středu, ale je 

pouze on.1467 

Ateismus je Sartrovi nutným předpokladem svobody, bez níž je mu pravý humanismus 

nemyslitelný. Kdybychom připustili stvoření, vše stvořené by ztratilo svou nezávislost  

a konzistenci.1468 Jen v ateistickém prostoru může být člověk člověkem, jen tehdy je mu 

zajištěna svoboda volby. To, co konstituuje člověka člověkem, je jeho existence, která se 

neustále děje, člověk se neustále stává. "Ateismus filosofů 18. století potlačil sice pojem Boha, 

nikoli však myšlenku, že esence předchází existenci. S touto myšlenkou se setkáváme tak 

trochu všude: Setkáváme se s ní u Diderota, u Voltaira a dokonce i u Kanta. Člověk má 

jakousi lidskou přirozenost; tato lidská přirozenost, která je konceptem lidství, se nachází  

u všech lidí, což znamená, že každý člověk představuje jeden zvláštní exemplář univerzálního 

konceptu, totiž člověka;…Ateistický existencialismus, který já zastávám, je důslednější. 

Prohlašuje, že Bůh neexistuje, pak je přinejmenším jedna bytost, u níž existence předchází 

esenci, bytost, která existuje dříve, než by mohla být definována jakýmkoli konceptem, a že 

touto bytostí je člověk…není tedy žádná lidská přirozenost, protože není Bůh, který by ji pojal 

ve své mysli."1469 

Ateismus je Sartrovi východiskem ke každé myšlence, je mu dokonce jedinou 

možností filosofování. Neexistuje žádné nebe vyplněné metafyzickými hodnotami. Neexistuje 

ani lidská přirozenost, která by byla obsahem Boží mysli. Kdyby tomu tak bylo, člověk by byl 

zproštěn plné odpovědnosti za sebe a nepoznal by námahu, která charakterizuje svobodného 

člověka.1470 

                                                 
1465 Srov. Tamtéž, s. 646. 
1466 "Lidská svoboda u člověka předchází jeho esenci a činí ji možnou, takže lze říci, že esence lidského bytí tkví 

ve svobodě." Tamtéž, s. 63; "Svoboda však žádnou esenci nemá." Tamtéž, s. 507. 
1467 Srov. Tamtéž, s. 489. 
1468 Srov. SARTRE, Bytí... , s. 31-32. 
1469 SARTRE, Existencialismus... , s. 15-16. 
1470 Srov. SARTRE, Bytí... , s. 632. 
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 Jestliže není Bůh, nejsou zde žádné esence, žádné objektivní hodnoty. Člověk musí 

hodnoty utvářet, je naprosto (absolutně) odpovědný za své volby a skutky, neboť je ponechán 

jen a jen sobě. Není zde nic, čeho by se mohl člověk přidržet.1471 Vše je výplodem lidského 

vědomí. Člověk je subjektivní projekt, je takovým, jakým se učiní.1472 Bez jakékoli opory  

a pomoci vynalézá člověka, vynalézá a volí si svou morálku.1473 

 U Sartra je skutečnost člověka charakterizována vědomím. Pro Sartra je vědomí stále 

vědomím něčeho a jeho projevy jsou zahrnuty v pojímání předmětu. Tedy vědomí něčeho je 

současně vědomím sebe samého. Člověk si je neustále vědom sám sebe, ale nemůže jít nikdy  

o poziční vědomí sebe samého, nemůže mít sám o sobě nějaké objektivní poznání. Jestliže je 

vědomí stále vědomím něčeho, vědomí nikdy nemůže být věcí, ani nemůže být nástrojem ve 

světě věcí, ale je ve světě.1474 

 Vědomí transcenduje všechny objekty. Není ničím jiným než intencionalitou 

obrácenou ke skutečnosti.1475 Avšak vědomí, které je intencionalitou, tedy nezbytně v pozici 

něčeho, co je transcenduje, v sobě zahrnuje bytí, které je od něj odlišné. Toto bytí, které je 

bytím všeho, co jest, Sartre definuje jako bytí v sobě. "Bytí v sobě je plnou pozitivitou. Nezná 

žádnou jinakost... nedokáže s jiným bytím udržovat žádný vztah. Bytí v sobě je samo bez 

hranic a vyčerpává se jednoduše tím, že je bytím... je nestvořené, bez důvodu být, bez 

jakéhokoli vztahu s jiným bytím."1476 Vědomí je sobě absolutnem, má charakter plnosti. 

Vědomí je absolutní, neboť není k ničemu jinému vztaženo, ani k Bohu, ten není, ani 

k věcem, od nich je odděleno.1477 Člověk je tak odsouzen k tomu, aby bez ustání volil sám 

sebe.1478 Svobodný člověk odmítá objektivní realitu.  

 Jak je ale možné, že je tu bytí, které existuje skrze sebe bez toho, aby sobě bylo 

základem svého bytí? Sartre odpovídá: K tomu, abych mohl založit vlastní bytí, by bylo 

potřeba existovat odděleně od sebe, což by implikovalo jisté potření bytí, které je založeno 

jako bytí, které zakládá. Tak bytí upadá do pozice bytí pro sebe. Jinými slovy, vědomí 

                                                 
1471 Srov. SARTRE, Jean Paul, Mouchy, Praha 1964, s. 58. 
1472 Srov. SARTRE, Bytí... , s. 692. 
1473 Srov. SARTRE, Existencialismus... , s 47. 
1474 Srov. SARTRE, Bytí... , s. 33.  
1475 Srov. Tamtéž, s. 20; 28n. 
1476 Tamtéž, s. 34. 
1477 Srov. Tamtéž, s. 129. 
1478 Srov. Tamtéž, s. 513-516. 
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nemůže existovat neomezeně díky nemožnosti být základem bytí, které by bylo základem.1479 

"Existuje-li Bůh, pak je kontingentní."1480 Člověk je tedy naprosto svobodný, tedy odpovědný                   

v rozhodování o smyslu bytí.1481 "Avšak nevolíme si být svobodni: Jsme odsouzeni ke 

svobodě. Jsme vrženi do svobody."1482 

 Bytí vědomí je intencionální, vědomí nějaké věci znamená uznávat jinakost vědomí ve 

vztahu k nějaké věci, kterou vědomí intencionálně pojímá, znamená také negovat identitu  

s předmětem. Člověk je svobodný nakolik je schopen produkovat nic, které ho izoluje.1483 

"Lidská svoboda předchází u člověka jeho esenci člověka a činí ji možnou."1484 "Svoboda je 

lidské bytí, jež suspenduje svou minulost vylučováním své vlastní nicoty... Lidské bytí ve 

svobodě je svou vlastní minulostí (i budoucností) ve formě nicování."1485 Svoboda člověka je 

potření tohoto bytí. 

 Avšak už sám fakt intencionality vědomí-bytí znamená, že bytí-vědomí se sebou plně 

nekoinciduje. Sartre ho chápe jako bytí, které je tím, čím není a není tím, čím je: bytím pro 

sebe.1486 Bytí pro sebe je přímo totální prázdno, absolutní nedostatek bytí, z tohoto důvodu je 

posedlé neustálou nostalgií po koincidenci se sebou samým.1487 Sartre uznává, že člověk touží 

po čisté subjektivitě, po plnosti bytí i vědomí. "Být člověkem znamená usilovat o to stát se 

Bohem."1488 Subjekt se nevyhnutelně staví do centra skutečnosti a předmětům dává smysl  

a hodnotu. Svět se jeví být v kruhu ipseity, jako korelativ bytí pro sebe, které v něm realizuje 

svůj záměr dojít sám k sobě. Bytí pro sebe je ve světě zahrnuto v situaci.1489 

 Člověk je jakýmsi "in-se-per-se”.1490 Jinými slovy, vědomí chce být identifikováno se 

sebou samým. To je pravým důvodem toho, že Sartre se domnívá, že láska není možná: 

"…Vnímáme v povaze lásky rozpornost její. Usiluje v subjektu sice o sám subjekt, ale 

ochočením jeho, spoutáním, redukcí na subjekt můj; v podstatě milujeme v milovaném jen 

                                                 
1479 Srov. Tamtéž, s. 558. 
1480 Tamtéž, s. 126. 
1481 Srov. Tamtéž, s. 129. 
1482 Tamtéž, s. 558. 
1483 Srov. "Schopnost člověka plodit nicotu, jež ho izoluje, nazval Descartes po stoicích svoboda." Tamtéž, s. 62. 
1484 Tamtéž, s. 63. 
1485 Tamtéž, s. 67. 
1486 Srov. Tamtéž, s. 185. 
1487 Srov. Tamtéž, s. 118-136. 
1488 Tamtéž, s. 680. 
1489 Srov. Tamtéž, s. 123n. 
1490 Tamtéž, s. 690. 
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samé sebe; láskou proměňujeme druhého v něco, čím on není, tedy vzhledem k němu ve 

věc…láska…existenčně, je krach."1491 Sartre se ptá, co by se muselo stát, aby se v nějakém 

absolutním bytí uvolnil prostor pro nějaké jiné vědomí. Dochází k tomu, že by to musel být 

nějaký mohutný otřes, nějaká puklina v totalitě bytí, která ale v konceptu bytí možná není.1492 

 

 

 10.5.2. Osoba a identita subjektu  

 

 Základní osnovou moderního myšlení je tematika subjektivity jedince. Do tohoto 

proudu je situováno Sartrovo rané myšlení a může být dokonce považováno za jeden z jeho 

vrcholných projevů. Sartre radikalizuje centralitu konkrétního individua a jeho partikulárně 

pojímané transcendence. 

 Také Wojtyla vychází z této osnovy, snaží se ji promýšlet a zkoumat pod zorným 

úhlem zkušenosti jedince. Jak Sartre, tak Wojtyla, se snaží věnovat pozornost poznání toho, 

co je v člověku neredukovatelné a dát tomu jistou převahu jak v teorii, tak i v praxi.1493 Je 

velmi zajímavé podívat se, nakolik jsou tyto dva filosofické programy, které jsou ve svých 

východiscích podobné, věrné konkrétnímu člověku a jeho životní zkušenosti. 

 Sartrovo pojetí subjektu je v úzkém vztahu k Husserlovu objevu intencionality. 

Intencionalita jako struktura dělá z vědomí nepřetržitý proud úkonů, které jsou každý ve 

vztahu k nějakému předmětu. To Sartrovi dává záruku neredukovatelnosti vědomí na 

fyzikální zákony a současně mu dovoluje postavit vědomí jako absolutní střed bytí.  

 Problémem se Sartrovi stává subjektivita druhého. Subjektivita jedince existuje  

v transcendování objektu, ale před pohledem druhého se odhaluje jako předmět, který pohled 

druhého transcenduje. 

 Také pro Wojtylu hraje role vědomí zásadní význam. Člověk je pro Wojtylu 

konstituován jako osoba, vědomí pomáhá při konstituování lidského suppositum. Vědomí ale 

neexistuje jako substanciální podmět vědomých aktů.1494 Vědomí má instrumentální roli pro 

konstituování "já" osoby. Vědomí je tím, co v subjektu vytváří subjektivní rozměr lidského 

"já". Můžeme říci, že se lidské suppositum stává "já" a jako takové se projevuje díky vědomí. 

                                                 
1491 ČERNÝ, Václav, První a druhý sešit o existencialismu, Praha 1992, s. 45. 
1492 Srov. SARTRE, Bytí... , s. 701-707. 
1493 Srov. WOJTYLA, Karol, La soggettivitá e l´irriducibilitá del´uomo, in: Metafysica... , s. 1317-1328. 
1494 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 107nn. 
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"Můžeme říci, že termín suppositum slouží k definování objektivní roviny subjektu, odděluje se 

(suppositum) tak od žité zkušenosti, především od prožívání subjektivity, v níž je dán subjekt 

sobě jako "já"."1495 "Termín "já" předpokládá určitou koncepci vědomí a jeho vztahu  

k člověku jako reálnému subjektu."1496 Vědomí je tedy prostředníkem mezi suppositum 

humanum a vždy výlučným, osobním lidským "já". Jde o vztah mezi metafyzickou a osobní 

subjektivitou. Sartre tyto roviny směšuje. 

 Wojtyla si uvědomuje, že ani suppositum ani vědomí nelze chápat jako abstrakt nebo 

jako věc. Je třeba mít stále na zřeteli, že: "Osoba je něco víc, než jen zindividualizovaná 

přirozenost... Identifikace osoby s suppositum se dožaduje zohlednění rozdílnosti, jaká panuje 

mezi "někým" a "něčím"."1497 Wojtyla tvrdí, že k podstatě člověka jako osoby patří, že "každý 

člověk ve zkušenosti jako suppositum se jeví být jako bytí existencí i jednání".1498 Osoba je 

osobní suppositum, ve kterém se snoubí metafyzický koncept suppositum a subjektivita 

vědomí. Zkušenost je zakořeněna v ontologii, odkazuje k metafyzice člověka, odkazuje  

k suppositum. 

 Subjekt jako bytí (suppositum) stojí v základu každé dynamické struktury, která je 

člověku vlastní, zvláště pak v základu struktury jednání. Mezi existencí a jednáním je úzký 

svazek: Operari sequitur esse.1499 Každá dynamická struktura je v subjektu ve vztahu  

k prvotnímu dynamismu druhotná. Zkušenost "já" se zakládá na metafyzické subjektivitě. Ta 

zakládá vlastní dynamismus osoby.1500 Navíc "suppositum není statickým podkladem, ale 

první základní rovinou zdynamizování jsoucna, které je personálním subjektem: Je to 

zdynamizování skrze samo esse, skrze existenci. K němu je třeba v posledku vztáhnout veškeré 

stávání se, veškeré fieri, které nastává v rámci již existujícího subjektu člověka. Avšak stávat 

se je totéž, co začít existovat. První zdynamizování... je zároveň první fieri lidské bytosti, její 

vznik."1501 

 Suppositum zakládá v každém činu a v existenci člověka totožnost, identitu 

jedince.1502 Všechny roviny vnitřního dynamismu v člověku "protínají metafyzické pole 

                                                 
1495 Tamtéž, s. 131. 
1496 Tamtéž, s. 132. 
1497 Tamtéž, s. 199. 
1498 Tamtéž. 
1499 Tamtéž, s. 197. 
1500 Srov. Tamtéž. 
1501 Tamtéž, s. 203. 
1502 Srov. Tamtéž, s. 197-199. 
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zkušenosti, v něm se pak spojují a sjednocují. Člověk-osoba stanovuje jejich syntézu, výsledný 

podmět této syntézy vyjadřujeme jako suppositum... Suppositum nelze redukovat na vědomí, 

nebo sebevědomí."1503  

 Podobně jako u Sartra, kde člověk svobodnou sebevolbou utváří sám sebe, se  

u Wojtyly člověk-osoba sebeuskutečňuje v činu. 1504 Suppositum poukazuje na skutečnost jisté 

nedovršenosti osobního subjektu v činu. "Účelem bytí suppositum, které zakouší vlastní 

nenaplněnost, nedovršenost, je uskutečnění, dovršení sebe samého, neboli autoteleologie."1505 

Podobně jako Sartrův jedinec touží Wojtylova osoba po plnosti bytí. Autoteleologie ve 

Wojtylově pojetí ukazuje, že "cílem jednání není pouze vnější důsledek činu, ale též jeho 

vnitřní, personalistická hodnota."1506 

 Osoba se uskutečňuje naprosto svobodně v závislosti na vlastním "já". Tato 

sebezávislost připomíná Sartrův svobodný sebeprojekt. "Skrze moment sebedeterminace se 

lidské "já" sobě odhaluje jako sebevlastnění a sebeovládání, ale současně také jako potřeba 

po sebezavršení. Tak ukazuje, že osobní subjektivita není uzavřenou strukturou... naopak, že 

je pramenem otevřenosti tohoto subjektu... Tedy konstatujeme úzké pouto mezi uskutečněním 

sebe samého a transcendencí."1507 

Ve vědomí se uskutečňuje transcendence osoby. Zde je ale také rozdíl v pojetí 

transcendence, zatímco u Sartra jde o transcendenci horizontální, Wojtyla hovoří  

o transcendenci vertikální, o sebeuskutečnění se, o svobodné volbě pravdy o dobru osoby. "Ve 

vědomí promlouvá pravda, která je zdrojem morální povinnosti... Promlouvá jako 

konstitutivní podmínka vlastní svobody činu. V této svobodě se projevuje sebedeterminace 

osoby. Být svobodný neznamená jen "chtít", ale také "volit" a " rozhodovat", to vše nám 

poukazuje na transcendentní souvislost dobra a pravdy v činu. Avšak je to pouze vědomí, 

které je místem pro takovou souvislost... Ve vědomí se uskutečňuje autentická transcendence 

osoby v činu."1508 

Wojtyla znovu odkazuje k metafyzické identitě osoby, což by u Sartra bylo 

nemyslitelné. Zatímco Sartrova svoboda je neustále ohrožena narcismem a egoistickými 

                                                 
1503 Wojtyla, Osoba:... , s. 11. 
1504 Srov. WOJTYLA, Persona... , s. 367. 
1505 Wojtyla, Osoba:... , s. 21. 
1506 TATRANSKÝ, Tomáš, Subjekt a transcendence. Základy filozofické antropologie Karola Wojtyly, 

Teologické texty 3/2007, s. 116. 
1507 Wojtyla, Osoba:... , s. 17. 
1508 Tamtéž, s. 19. 
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sklony, Wojtylovo pojetí svobody je v přímém vztahu k pravdě. "Tímto způsobem nám 

vědomí v činu ukazuje transcendenci pravdy a svobody. Bez transcendence, bez růstu  

k pravdě a dobru... osoba, v jistém slova smyslu, není sama sebou."1509 

Sebeuskutečnění osoby se neděje v absolutní izolaci, ale vstupuje do něj také otázka 

vztahů s druhými. První rozměr vztahové roviny je dán ve vztahu já-ty. Druhý rozměr 

vyjadřuje výraz "my", což současně poukazuje na jistou specifičnost a vlastnost mezilidských 

vztahů jako vztahů společných.  

Sartre existenci druhého chápe jako vážné ohrožení identity člověka. V Sartrově 

divadelní hře S vyloučením veřejnosti hlavní představitel Garcin žádá, když je odsouzen do 

pekla ke společnému životu s Estelou a Ines, aby mu byly otevřeny dveře a mohl podstoupit 

jakékoli mučení, jen aby nemusel žít společně s těmito dvěma ženami, neboť "peklo, to jsou 

druzí"1510. 

  Wojtyla stojí přesně na opačné pozici než Sartre v šedesátých letech. Meziosobní 

vztahy nechápe jako konflikt. "Ty" je jakýmsi druhem "já". Ve výrazu "ty" je vyjádřen vztah 

odlišnosti i spojení. V rozměru "já"-"ty" je radikálně vyjádřena subjektivita osoby v jejím 

svazku s jednotou: ""Ty" zůstává stále jen jiným "já"... odlišným ode mě..."Ty" není jen 

výrazem oddělení, ale také jednoty."1511 

 "Ty" pomáhá odhalovat "já". Vzájemně si tak slouží v upevňování vlastní subjektivity. 

"Současně zkušenost, že je něco mého, může začít existovat jen ve vztahu k nějakému "ty"... 

"já"-"ty" narušuje solipsistický popis zkušenosti "já"."1512 U Sartra je pohled druhého příčinou 

odcizení. Činí z něj předmět, ohraničuje jeho transcendenci. U Wojtyly je tomu naopak: 

"Odcizení je nedostatkem zkušenosti "ty"."1513 Jedině rovina osoby je schopna odolat 

zpředmětnění. Na místo "pohledu" a "bytí sledován" Wojtyla klade kategorii "vzájemného 

odhalování"1514. Ve vzájemném darování a odhalování člověk nemusí před druhým pociťovat 

stud. 

                                                 
1509 Tamtéž. 
1510 SARTRE, Jean Paul, S vyloučením veřejnosti, in: 5 her a jedna aktovka, Praha 1962, s 77. 
1511 Wojtyla, Osoba:... , s. 28. 
1512 Tamtéž. 
1513 Tamtéž. 
1514 "Prostřednictvím vztahu "já-ty" se musí člověk člověku odhalit v hlubinné struktuře sebevlastnění  

a sebeovládání, ale především v napětí, které vrcholí ve vědomém činu a který svědčí o transcendenci vlastní 

člověku jako osobě. V pravdě o své osobní skutečnosti se člověk musí druhému člověku nejen odhalit  

v interpersonálních vztazích "já-ty", ale v této skutečnosti musí být také přijat." Tamtéž, s. 32. 
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 Ve vztahu k "ty" nedochází k odcizení, protože přijetím druhého volím svobodně sám 

sebe. "Ta volba spočívá v tom, že druhého přijímám jako "já", jako osobu, tedy do jisté míry 

jej volím sám pro sebe."1515 

 ""My" zakládá jednotu bytování i jednání lidských "já"."1516 Základem této jednoty je 

hodnota osoby. Společenství nezakládá konflikt, ale jeho podstatou je participace jednotlivých 

osob na lidství ostatních.1517 Adekvátním postojem osob je vzájemná láska. "Láska je 

společenstvím osob."1518 

 Zatímco Sartrovi je zárukou neredukovatelnosti subjektivity subjektivní vědomí  

a ničím neomezená svoboda, která je účelem sama sobě a která svou podstatou vylučuje 

lásku, u Wojtyly je zárukou neredukovatelnosti subjektu osoba a její dynamismus, ke kterému 

patří jak struktura sebevědomí, tak struktura svobodného chtění, volby, činu a také láska jako 

vrcholný projev integrity osoby. 

                                                 
1515 WOJTYLA, Participazione... , s. 1396. 
1516 Wojtyla, Osoba:... , s. 30. 
1517 Srov. Tamtéž, s. 24. 
1518 Tamtéž, s. 40. 
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11. Závěr 

 
 Filosofické myšlení Karola Wojtyly se zcela evidentně soustřeďuje na člověka. Od 

samého počátku jeho filosofického uvažování je pro něj zásadním tématem otázka, kým je 

člověk, jaký je smysl jeho života, jakým způsobem člověk musí konat, aby naplnil svou 

lidskou úlohu. Wojtyla je hluboce přesvědčen, že hlavní a nejdůležitější potřebou současné 

kultury je hledání plné pravdy o člověku. V jeho pojetí je současná krize kultury způsobena 

tzv. antropologickým bludem, nevhodným konceptem člověka. Z nedokonalé koncepce 

člověka vyvěrají morální omyly, které se dotýkají jak jedince, tak i společenství, stejně tak  

z ní vyvěrají bludné ideologie a politické systémy, které člověka deformují a odlidšťují. 

 Wojtyla je přesvědčený, že zásadní roli na poli humanitních věd hraje filosofická 

antropologie. Antropologie je chápána v úzkém sepětí s etikou a naopak. Svědčí o tom např. 

díla jako Rozwaźania o istocie czlowieka1519 nebo Milość i odpowiedzialność aj. Je to jeden  

z důležitých rysů Wojtylova myšlení. Teoretické zkoumání v sobě vždy nese úzký vztah ke 

zkoumání praktickému. Díky tomu si jeho uvažování zachovává přísně racionální disciplínu, 

dotýká se živého, skrze vlastní konání se uskutečňujícího člověka a jeho existenciálních 

problémů s ohledem na celkový kulturní, společenský i politický kontext, ve kterém se 

nachází. 

 Tento rozměr obsahují všechna Wojtylova díla. Analýza praktických a existenciálních 

problémů člověka, která vrcholí v období II. vatikánského koncilu, na kterém se Wojtyla 

aktivně podílí, ho inspiruje k teoretickému zkoumání celkové koncepce člověka. Henri de 

Lubacovi o tom v té době píše: "Obětuji své velmi vzácné chvilky volného času práci, která je 

blízká mému srdci a je věnována metafyzickému významu a tajemství OSOBY. Zdá se mi, že 

debata se odehrává v dnešní době právě na této rovině. Zlo naší doby spočívá v prvé řadě  

v jakési degradaci, vskutku jisté zkáze fundamentální jedinečnosti každé lidské osoby. Toto zlo 

je mnohem více metafyzické než mravní. Tomuto rozkladu, jež nyní plánují ateistické 

ideologie, se musíme postavit, a ne vést o něm sterilní polemiku, jakousi rekapitulaci 

nedotknutelného tajemství lidské osoby..."1520 

 Wojtyla jako filosof dobře rozeznává filosofické tendence a směry, které vedly ke krizi 

pravdy o člověku. Často se tento proces odvíjel nechtěně a bez záměru v dílech velkých 

                                                 
1519 Srov. WOJTYLA, Rozwaźania...33 
1520 LUBAC, At the Sevice..., s. 176. 
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filosofů. Descartes ve filosofii uskutečnil "antropologický obrat". Výchozím bodem se stalo 

vědomí, lidská mysl: Cogito ergo sum.1521 Zdroj pravdy o vlastní existenci hledal v lidském 

subjektu. Absolutizoval lidské vědomí tím, že zpřetrhal přirozený poznávací vztah  

s objektivně existující skutečností.1522 Postavil zásadní hranici mezi res cogitans a res 

extensa, tedy mezi duší a matérií. Podle Descarta je člověk především res cogitans. Descartes 

tak přispěl k tomu, že se člověk začal nevyváženě zabývat svým nitrem. Absolutizace vědomí 

následně filosofii dovedla k uvěznění v lidském subjektu. To se projevilo v různých formách 

idealismu, ideologizace a utopismu.1523  

 Antimetafyzický postoj, který Descartes načrtl, se ještě více prohloubil u Kanta. 

Lidský subjekt, lidský rozum, který je strukturován na základě vrozených idejí, je v důsledku 

doveden k jisté absolutizaci a autonomii. Přesvědčení, že není možné vyřešit otázky týkající 

se světa, duše a Boha (agnosticismus), zpochybnění metafyziky jako filosofie reálného bytí, 

přesvědčení o absolutní autonomii člověka, nakonec vedlo k negaci existence Boha (Marx, 

Nietzsche, Sartre).1524 

 Zatímco tyto směry vnesly nevyváženost do vztahů mezi myšlením a poznáním, 

subjektem a objektem, osvícenský racionalismus uskutečnil roztržku mezi rozumem a vírou. 

Tím, že zabsolutizoval rozum, zpochybnil autoritu Zjevení jako zdroje poznání hodnot. 

Kritika osvícenského racionalismu se v prvé řadě dotýkala křesťanské koncepce osobního 

Boha. To vedlo k deismu a posléze i k různým formám ateismu. Kategorie "člověk" a "Bůh" 

se postupně staly nesmiřitelnými. To se odrazilo v mylném pojetí náboženství a jeho místa  

v kultuře. 

 Následně se objevily nové formy racionalismu, především to byl racionalismus 

vědecký a pozitivistický a s ním spojený pragmatismus. Tyto formy přispěly k nebývalému 

rozvoji a rozkvětu techniky, který přispěl k zásadní proměně života na zemi. Současně ale 

také přinesly i jisté ohrožení porozumění člověku a jeho rozvoji. Chápání rozumu bylo zúženo 

na instrumentální pojetí rozumu, v jednotlivých oborech vědy došlo k pragmatizaci poznání, 

které vedlo k funkcionálnímu pojetí člověka a k vymazání jeho transcendentního rozměru,  

                                                 
1521 DESCARTES, Rozprava..., s. 36. 
1522 Srov. WOJTYLA, Osoba:..., s. 11. 
1523 Vědomí přestává být chápáno jako aspekt, stává se výlučným subjektem, esse = percipi. "Uznání nezávislosti 

vědomí, uznání vědomí jako nezávislého subjektu by mohlo razit cestu jeho absolutizaci, a následně idealismu, 

kdy by vědomí-absolutno bylo uznáno za jediný subjekt všech obsahů, které k němu směřují a vedou. 

(esse=percipi)." WOJTYLA, Persona..., s. 103, Srov. také WOJTYLA, The Acting..., s. VII-VIII. 
1524 Srov. WOJTYLA, O kierowniczej..., s. 24nn. 
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k jeho uvěznění v imanenci. Vědecko-technická mentalita tak přispěla k nastavení života na 

materiální pokrok, konzum a příjemnost. 

 Subjektivizace pravdy a její rozličné formy, antimetafyzický postoj, následné zúžení 

prostoru lidského rozumu, vedlo v důsledku k relativismu v oblasti poznání i morálky  

a dokonce k nihilismu. Krize pravdy se prohloubila a současníky byla akceptována. 

Zpochybněna byla možnost i hodnota poznání pravdy, zvláště pak pravdy, která se týkala 

člověka a důležitých otázek jeho života. Postmoderní rezignace na obecné pravdy, obecně 

závazné morální zásady, vedla ke krizi smyslu, cíle, nebo směru lidského života. 

 Všechny tyto extrémy, roztržky, rozdělení a absolutizace, které vstupují na pole 

filosofie v průběhu posledních století, se odehrávaly na poli koncepce člověka, to mělo 

zásadní dopad na utváření kultury.  

 Narozdíl od agnostiků, skeptiků a relativistů se Karol Wojtyla domnívá, že člověk má 

přirozenou schopnost k poznání pravdy nejen o okolním světě, ale především také sám o sobě. 

Wojtyla formuloval novou definici člověka: Člověk je ten, „kdo hledá pravdu“1525. Touha po 

pravdě je v člověku hluboce zakořeněná, kdyby se člověk pravdy zřekl, vedlo by jej to  

k hluboké existenciální krizi. Pravda, zvláště pravda filosofická se dotýká základních rozměrů 

skutečnosti a člověka a pro lidský život je nezbytná. Schopnost údivu nad skutečností  

a hledání odpovědi na otázku po smyslu a cíli vlastní každý člověk, z toho důvodu je každý 

člověk ze své přirozenosti filosofem, což však ještě neznamená nutnost organizovaného, 

metodologického výzkumu v této oblasti. 

 Primát pravdy a důraz na pravdu není u Wojtyly totožný s intelektualismem, nejde  

o primát činnosti poznání, jde o cosi hlubšího, o to, že každé jednání člověka má být ve shodě 

s pravdou a má jí být podřízeno. 

 Ve filosofické reflexi o člověku se Wojtyla snaží vyjít za novodobá i soudobá pojetí 

člověka, která pomíjejí to, co se jim nevejde do zúžených hranic instrumentálního nebo 

informativního pojetí rozumu. 

 Karol Wojtyla je typem myslitele, který se neustále snaží jít do hloubi, na dřeň, ke 

zdroji skutečnosti, především skutečnosti člověka. Svým pronikavým pohledem zkoumá 

lidskou osobu v její neopakovatelnosti a jedinečnosti. Slučuje metodologii jednotlivých 

speciálních věd s kontemplativním pohledem na pravdu a tíhnutím ke kořeni. Dovede 

integrovat to, co jiní rozdělují. Tato schopnost integrace se projevuje v celém jeho díle. 

Uskutečnil integraci: a) filosofie bytí (metafyziku) a filosofie vědomí (fenomenologii).  

                                                 
1525 FR 28. 
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b) filosofické antropologie s koncepcí teologickou, integruje rozum a víru. c) ukazuje na úzké 

spojení mezi teoretickou a praktickou antropologií. d) s tím souvisí usmíření praktické  

a normativní etiky. e) usiluje o smíření mezi člověkem a nadlidskou skutečností. f) usiluje  

o smíření mezi člověkem a ostatními lidskými osobami. g) usiluje také o smíření člověka se 

sebou samým, pomáhá mu nalézt identitu a smysl života. 

 Wojtyla si je vědom, že aby mohl svůj záměr uskutečnit, je třeba znovu vytvořit 

integrální a celostní koncepci člověka. Na tomto záměru pracuje dlouhá léta. Začíná  

u filosofického zkoumání. Krizi pravdy o člověku uchopuje především v oblasti filosofické. 

Nejpůvodnějším a nejucelenějším výsledkem filosofického zkoumání Karola Wojtyly je jeho 

dílo Osoba a čin. V něm je kondenzována celá jeho filosofie osoby, kterou sám nazval 

"metafyzikou osoby", neboli filosofická antropologie. 

 Zásadně pečlivý je v uplatňování fenomenologické metodologie, postavené na 

zkoumání zkušenosti, na jejímž základě svou antropologii buduje. Považuje ji za pokus  

o zcelení roztržky mezi filosofií bytí a filosofií vědomí v samotné koncepci člověka. Oceňuje 

přínos jak jednoho, tak i druhého proudu filosofického myšlení. "Filosofii vědomí nepřímo 

vděčíme za hlubší poznání člověka ze strany vědomí, to přirozeně vede k obohacení koncepce 

osoby a činu. Zůstáváme na základě filosofie bytí, ale chceme využít také toto obohacení."1526 

Člověk ale zakouší jen skutky, příčiny musí hledat. 

 Autor si je vědom obtíží, které takový pokus přináší. "Každý, kdo si je vědom hloubky 

roztržky mezi nimi (filosofie bytí a filosofie vědomí), a z toho pramenících odlišností, které 

charakterizují jejich způsob myšlení i styl jazyka, musí přiznat, že takový záměr není vůbec 

snadný."1527 

 Wojtyla však před touto obtížností nerezignuje. Jasně definuje cíl filosofování. Usiluje 

o "porozumění lidské osoby sobě samé... Jde o to, abychom se dotkli lidské osoby v jejím 

nejvlastnějším bodě, bodě na který poukazuje zkušenost člověka a na který člověk nemůže 

zrezignovat bez pocitu, že sám sebe ztratil."1528 

 To objasňuje způsob jeho filosofování, pro který je výchozím bodem široce chápaná 

zkušenost člověka. Prvotním zdrojem poznání člověka je jeho bezprostřední kontakt se sebou 

samým. Jde tu o celostní zkušenost člověka, vnitřní i vnější, přičemž prvotním zdrojem 

                                                 
1526 WOJTYLA, Karol, Osoba i czyn, Krakow 1969, s. 22-23. První polské vydání Wojtylova díla obsahuje části, 

které byly z pozdějších vydání vypuštěny. Z tohoto důvodu citujeme také z prvního vydání. 
1527 Tamtéž, s. 23. 
1528 WOJTYLA, Persona..., s. 79. 
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poznání člověka je zkušenost vnitřní, díky níž člověk navazuje poznávací kontakt se sebou 

samým. Bezprostředním předmětem zkušenosti je pro Wojtylu situace "člověk jedná",  

a především pak jedná morálně, neboli vědomě a svobodně. Člověk tedy zakouší 

(bezprostředně poznává) základní pravdu o sobě, že je osobou, a že je o tom přesvědčený, 

neboť uskutečňuje morální činy. Takové jednání, které je činem, nemůžeme přisoudit nikomu 

jinému, leč osobě. Čin stanovuje osobu, tedy čin osobu zjevuje. Wojtyla svou studii popisuje 

jako: "studie činu, který odhaluje osobu, studie osoby skrze čin."1529 

 Ve svém filosofickém zkoumání se Wojtyla nezastavuje jen na popisu zkušenosti. 

Ukazuje, že ve filosofii nejde jen o ukázání fenoménu (toho, co se jeví ve vědomí), ale také  

o poukázání na metafyzické základy, čili o přechod od fenoménu k fundamentu.1530 

 Wojtyla ve své filosofické antropologii přijímá řešení otázek struktury bytí člověka  

z filosofie bytí, z antropologie sv. Tomáše Akvinského. Poukazuje na skutečnost, že lidský 

subjekt, osoba, má substanciální charakter (bytí v sobě a ne v něčem jiném), je jednotou duše  

i těla (hilemorfismus, lidská duše organizuje matérii, je duchová a nesmrtelná). Dynamismus 

člověka (utváření sebe skrze čin) je popisován v kategoriích možnosti a uskutečnění. Wojtyla 

zohledňuje zkušenost člověka a dělá z ní výchozí bod svého filosofování, tím ukazuje, že to, 

co bylo správně formulováno v tradičních kategoriích, bylo pojato příliš objektivisticky  

a spekulativně a vyžaduje doplnění o vnitřní zkušenost zakoušejícího subjektu. Přestože 

Wojtyla využívá filosofii vědomí, nepřestává být realistou, nerezignuje na metafyzický 

rozměr bytí.  

 Velmi důležitým bodem je ve Wojtylově filosofické antropologii důraz na vnitřní 

zkušenost člověka, která odhaluje sebevědomí člověka a jeho sebekonstituování. Člověk 

jedná a je si vědom toho, že jedná. Člověk zakouší, že je subjektem ("já") a strůjcem svého 

jednání. Ve vědomí má osoba nejen vědomí o svém "já", ale také je prožívá, prožívá sebe jako 

subjekt.1531 Ve zkušenosti se odhaluje dynamická souvztažnost osoby a činu. Člověk jedná  

a jednáním sám sebe utváří. Jednání, neboli morální čin, je tvorbou "jejíž materia prima je 

člověk sám. Člověk jednáním utváří především sám sebe."1532 Člověk je bytím, které se 

rozvíjí, je dynamické, "stává se "někdo" především skrze své činy, skrze své vědomé jednání... 

                                                 
1529 Tamtéž, s. 53. 
1530 Srov. GALAROWICZ, Blask..., s. 125. 
1531 Srov. WOJTYLA, Persona..., s. 109nn; s. 133nn.   
1532 Tamtéž, s. 191. 
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Výsledkem tvořivosti osobního "já" je morálka, nikoli jako abstrakt, ale jako existenciální 

skutečnost důsledně spojená s osobou jako svým vlastním subjektem."1533 

 Člověk je ve svém morálním jednání závislý sám na sobě. Sebekonstituování, které 

zakládá sebe-poznání a sebe-vlastnění, spočívá v tom, že lidský subjekt záleží ve svém 

jednání sám na sobě. V sebekonstituování se projevuje svoboda člověka. Svoboda stojí  

u "kořene stávání se morálně dobrým, nebo zlým skrze činy."1534 Sebekonstituování je spojeno  

s dynamikou osoby. Člověk se nerodí hotový, ale rozvíjí se, stává se více sám sebou, tímto 

způsobem se člověk uskutečňuje. Základním projevem svobody člověka je to, že člověk-

osoba rozhoduje o svém uskutečnění a aktivně je ovlivňuje. 

 Člověk není absolutně svobodný, neboť je vnitřně závislý na pravdě. Wojtyla rozlišuje 

pravdu ontickou od axiologické. V lidském jednání jde o tu axiologickou, o prožitek pravdy. 

Ten se odehrává ve svědomí, které poukazuje na spojitost svobody a závislosti na pravdě. 

"Funkce svědomí spočívá v definování skutečného dobra v činu a v utváření povinnosti, která 

tomuto dobru odpovídá...Pravá a kompletní funkce svědomí spočívá v tom, že činí čin 

závislým na poznané pravdě...na dobru v pravdě."1535 V tom se projevuje normativita lidského 

svědomí.  

 Duchovní život člověka se soustředí a pulzuje kolem základních hodnot pravdy, dobra 

a krásna. Člověk má schopnost odpovídat na hodnoty. Hodnoty zdokonalují osobu. V plném 

slova smyslu se to vztahuje na hodnoty morální. Pravda je hlavní hodnotou poznání, dobro 

uskutečňuje směřování k morální hodnotě, krása uskutečňuje směřování ke kontemplaci 

pravdy a dobra.  

 Ve své antropologii Wojtyla ukazuje pravdu o člověku, který je osobou, současně 

ukazuje velkou důstojnost člověka, přirozenou důstojnost, která vyplývá z jeho způsobu 

existence, člověka, který je rozumný a svobodný, ve kterém se aktualizují možnosti osobní 

subjektivity a tvořivosti, který je schopen řídit svůj život a který je současně spojen s Bohem. 

 Základem důstojnosti osoby je integrita osoby v činu, její sebekonstituování, neboli 

svoboda jako závislost na sobě samém, na svém "já". Člověk je odpovědný za sebe, za své 

uskutečnění, za své stávání se stále více člověkem. 

 Výsledkem filosofického zkoumání člověka, které Wojtyla podniká, je formulování 

tzv. "personalistické hodnoty". Ta spočívá v tom, že osoba sebe aktualizuje v činu, v čemž se 

                                                 
1533 Tamtéž, s. 255. 
1534 Tamtéž, s. 257. 
1535 Tamtéž, s. 373. 
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projevuje struktura sebe-vlastnění a sebe-opanování. Je výsledkem dynamické souvztažnosti 

osoby a činu. Člověk je osoba, neboť se projevuje jako struktura sebe-vlastnění, sebe-ovládání 

a v tom se projevující struktura dynamismu sebe-konstituování.1536 Personalistická hodnota je 

hodnotou, která působí osobní uskutečnění činu a současně uskutečnění se osoby v činu.1537  

 Naproti tomu personalistická norma spočívá v tom, že člověk nikdy nemůže jiného 

člověka pojímat jako prostředek, který slouží k uskutečnění nějakého cíle. Základním cílem je 

osoba, její plné uskutečnění. To způsobuje, že člověk-osoba se domáhá potvrzení své 

osobitosti. Vztahem, který je osobě vlastní, ve smyslu její důstojnosti, je tedy láska. 

 Studie Osoba a čin je dílem plně filosofickým, které uchopuje pravdu o člověku na 

základě zkušenosti a rozumového zkoumání bez toho, aby se odvolávalo na Zjevení. Karol 

Wojtyla je obhájce autonomní filosofie, v tom vidí její hodnotu a univerzální rozměr. To 

současně ukazuje na její nezastupitelnou úlohu v rámci náboženského a teologického myšlení. 

Wojtyla hájí autonomii filosofie jako teolog a pastýř. Osobu a čin pojímá jako přípravu na 

teologické zkoumání. To však uskuteční až jako papež, když formuluje křesťanskou 

antropologii.1538  

 Karol Wojtyla je teoretickým filosofem. Hledá pravdu v její původnosti. Je si vědom 

jednoty a jedinečnosti člověka-osoby a toho, že se uskutečňuje skrze čin. Když popisuje 

dynamickou souvztažnost osoby a činu nebo společenský charakter lidské osoby, chce  

v lidském jednání obnovit harmonickou jednotu mezi pravdou o člověku a jeho praktickým 

jednáním, životem a kulturním kontextem. 

 Wojtyla odhaluje pravdu o člověku, který je osoba, která vlastní bezpodmínečnou 

důstojnos konstituující nejvyšší hodnotu. To se stává základem jeho personalismu, neboli 

pojímání a řešení různých existenciálních, individuálních, společenských, světských i 

náboženských otázek a skutečností ve shodě s tezí, že člověk je osobou, a tedy nepomíjející  

a neopakovatelnou hodnotou. 

 Z koncepce lidské osoby vyplývá také vlastní koncepce společenství. Stejný obrat  

k člověku jako osobě Wojtyla uskutečňuje také tehdy, když se zabývá skutečností 

společenského nebo politického života. Také zde poukazuje na zásady a cesty k řešení, které 

jsou ve shodě s personalistickou koncepcí člověka. Společenský rozměr přináleží  

                                                 
1536 Srov. Tamtéž, s. 385-387. 
1537 Srov. Tamtéž, s. 623n. 
1538 Např. v JAN PAVEL II, Teologie těla,  nebo v encyklice Fides et Ratio. 
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k přirozenosti člověka. Člověk jedná a bytuje spolu s ostatními.1539 Tuto pravdu Wojtyla 

rozvíjí ve své teorii participace. "Rys participace poukazuje na to, že člověk, když koná spolu  

s druhými, ve svém jednání zachovává personalistickou hodnotu vlastního činu a současně 

uskutečňuje to, co vyplývá ze společného konání."1540 

 Člověk, když koná spolu s druhými a pro druhé, současně uskutečňuje sám sebe. 

"Participace označuje vlastnost samotné osoby, vnitřní a homogenní vlastnost, která 

rozhoduje o tom, že když osoba koná a bytuje spolu s ostatními, tak bytuje a koná jako 

osoba."1541 Osoba tím, že koná spolu s ostatními, uskutečňuje čin a současně v něm 

uskutečňuje sama sebe. "Participace rozhoduje o personalistické hodnotě každého společného 

konání...Člověk, když volí to, co volí druzí, a právě proto, že to druzí volí, vidí v takovém 

předmětu volby hodnotu, která je mu jistým způsobem vlastní."1542 

 K primátu osoby nad společenstvím u Karola Wojtyly obrací pozornost i filosof 

Emmanule Levinas: "V žádném okamžiku reflexe nad člověkem jednajícím se ve Wojtylově 

uvažování neposouvá těžiště z lidského rozměru na rozměr společenský nebosociologický."1543 

Tento primát Wojtyla neustále hájí a střeží. 

 Uskutečňování činu spolu s druhými, které je současně uskutečňováním sebe osoby  

v činu, může být ohraničeno dvěma způsoby. Skrze individualismus (nedostatek participace 

pochází od osoby jako původce činu) nebo skrze anti-individualismus (totalitarismus). Tehdy 

vychází nedostatek participace ze špatné společenské struktury. V základu obou dvou 

deformací stojí antipersonalistické chápání člověka.1544 

 Naproti tomu personalismus uznává, že osoba je vždy, také když bytuje a koná spolu  

s druhými, subjektem existence. Jednota v lidství je základem každé jednoty. Odtud vychází 

povinnost vytváření takových společenských a politických podmínek života, ve kterých by 

člověk tím, že bytuje a koná spolu s druhými, uskutečňoval sám sebe. 

                                                 
1539 Srov. WOJTYLA, Persona..., s. 629; WOJTYLA, Osoba:..., s. 21. 
1540 WOJTYLA, Persona..., s. 631. 
1541 Tamtéž, s. 633. 
1542 Tamtéž, s. 635-637. 
1543 LEVINAS, Emmanuel, La filosofia di Karol Wojtyla, in: Vita e Pensiero  4/1980, s. 31. 
1544 V roce 1958 Wojtyla např. definuje individualismus takto: "Jestliže jako základ postavíme  figuru člověka 

jako jednotlivce, který ve své přirozenosti nemá žádný vztah ke společenství-to je jen výsledkem smlouvy, jak 

tvrdil např. Hume, Hobbes nebo Rousseau, pak má jednotlivec ve všem  právo diktovat svou vůli společenství. 

Každou chvíli může porušovat společenskou smlouvu a modifikovat ji podle svého uznání a řídit se vlastním 

ziskem. Každý postoj, který vychází z takového založení, bez ohledu na to, jaký program hlásá, je 

individualismem." WOJTYLA, Aby Chrystus..., s. 170. 
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 Vztahem, který je osobě vlastní, také ve společenství bytování a jednání, je láska. 

Láska určuje "vlastní rozměr úkolů a požadavků, které si musí položit všichni lidé, osoby 

 i společenství, aby se mohlo skutečně realizovat celé dobro jednání a bytování spolu  

s druhými."1545 

 Významným Wojtylovým počinem je také uchopení problematiky lidské sexuality.  

V době sexuální revoluce vypracovává moderní sexuální etiku. Tato problematika je 

předmětem jeho zkoumání v padesátých a šedesátých letech a výsledkem je především studie 

Láska a odpovědnost. Hlavní jeho tezí je, že lidské tělo, sexualitu nelze oddělovat od celku, 

kterým je člověk, bez porozumění skutečnosti, že je osobou a tedy, že je bytím vědomým  

a panujícím nad sebou samým. Lidské tělo je terénem, prostředkem k projevení se osoby. 

Člověk jedinečným způsobem vlastní své tělo a jedinečným způsobem si je vědom, že jej 

vlastní, když si jím při jednání činu slouží jako prostředkem výrazu svého sebekonstituování. 

"Člověk jako osoba v somatickém aspektu vlastní sebe skrze to, že vlastní své tělo, panuje nad 

sebou skrze to, že panuje nad svým tělem."1546 Wojtyla tak dává personalistickou odpověď na 

řešení sexuální revoluce. 

 Ve vztahu k tendenci současné kultury, která favorizuje jen určitý typ poznání a která 

koncentruje kulturní úsilí na produkci neustále dokonalejších nástrojů a věcí, tedy lidských 

výtvorů, které jako by začínaly vládnout nad člověkem, Wojtyla poukazuje na konstitutivní 

pouto kultury se samotným člověkem a teprve poté na vazbu kultury k výtvorům člověka. 

Důstojnost člověka člověku dává centrální místo v přírodě i kultuře. Člověk je prvním 

subjektem a nejdůležitějším objektem kultury. Je její původce i tvůrce, v ní se odhaluje  

i uskutečňuje. Působí zde souvztažnost osoby a činu, především morální roviny činu. Ta se 

dotýká všeho kulturního jednání. 

 Člověk žije jako bytost rozumná a tvořící. Kultura je vlastním způsobem bytování 

osoby. Člověk se jí stává více člověkem. Wojtyla ukazuje člověka jako subjekt kultury, 

podtrhuje integritu lidského subjektu, který je původcem kultury. I když je člověk onticky 

bytím složeným z mnoha prvků, především z materiálního a duchovního prvku, ve svém 

jednání je celkem, tedy vytváří kulturu jako jeden subjekt, jako duchovně-materiální celek. 

 Duchovně-materiální rozměr člověka působí, že člověk současně tvoří jak duchovní, 

tak materiální kulturu. Materiální díla kultury svědčí o jakémsi zduchovnění matérie a naopak 

duchovní díla svědčí o jakési materialitě ducha. Wojtyla objasňuje, jak rozumí duchovnosti 

                                                 
1545 WOJTYLA, Persona..., s. 693. 
1546 Tamtéž, s. 489. 
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člověka. Není to antiteze materiality, ale je výrazem transcendence osoby v činu. Wojtyla ji 

popisuje jako "tvar transcendence, která je konkrétním tvarem existence člověka, jeho života. 

Člověk se v tomto tvaru uskutečňuje."1547 

 Člověk tím, že uskutečňuje čin, utváří kulturu. Takový čin rozvíjí člověka, ale člověk 

v sobě existuje jako subjekt těchto činů, u kultury se tedy nemůže jednat jen o pouhou sumu 

činů. Člověk tím, že vytváří kulturní díla, zdokonaluje sám sebe. Člověk není jen výplodem 

kultury, je i jejím původcem.  

 Lidská osoba není otevřená jen horizontální transcendenci, ale též transcendenci 

vertikální. Je otevřena plnosti pravdy, absolutnímu dobru a kráse. Člověk není jen subjektem 

a původcem kultury, je také jejím cílem a předmětem. Úkolem kultury je rozvoj člověka, jeho 

zdokonalení, uskutečnění ve shodě s pravdou o člověku. Cílem kultury je člověk v plnosti 

pravdy. Pravda je fundamentální hodnotou. 

 Kultura má v prvé řadě utvářet člověka, aby stále lépe poznával pravdu, jednal 

morálně, to znamená stále dokonaleji miloval druhé osoby. Skutečně lidská kultura tedy musí 

vykazovat jisté priority: primát osoby nad věcmi, primát morálky nad technikou, primát ducha 

nad materií a primát milosrdenství nad spravedlností.  

 Wojtyla svojí integrální antropologií1548 uskutečňuje skutečný antropologický obrat, 

a to jak na církevní, tak i společenské úrovni. V souvislosti s jeho pohledem na člověka 

můžeme hovořit o novém humanismu. Wojtyla uskutečňuje odvážný pokus přepracování  

a obnovení filosofického myšlení, které opírá o antropologii. 

 Jeho antropologie je díky metodologickému východisku zkoumání zkušenosti 

naprosto nezávislá na kritériích jakéhokoli filosofického systému. "To znamená, že v prostoru 

zkušenosti člověka se mohou setkat všichni lidé, nezávisle na tom, jaký je jejich filosofický 

nebo náboženský světopohled."1549 Na základě daných zkušeností člověka však vzniká systém, 

který je kompozicí, vzniká teorie, která v sobě snoubí zkušenost a logiku.1550 

 Tento rozměr Wojtylova myšlení ukazuje na jeho podstatně dialogickou povahu. Tu 

jsme se snažili ukázat ve srovnání pohledů na člověka některých moderních myslitelů, na 

                                                 
1547 Tamtéž, s. 431. 
1548 Marian Grabowski používá termín "adekvátní antropologie", který chce říci to samé, co pojem integrální 

antropologie, tedy antropologie, která je ve shodě se zkušeností člověka a současně i pravdou o dobru člověka. 

Srov. GRABOWSKI, Marian, Antropologia adekwatna – Testament filozoficzny Karola Wojtyly, in: Kwartalnik 

Filozoficzny 3/2007, s. 35nn. 
1549 STYCZEŃ, Rozum..., s. 38. 
1550 Srov. Tamtéž, s. 41. 
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které Wojtyla ve svém díle přímo či nepřímo reaguje jako je Karel Marx, Ernst Bloch, 

Sigmund Freud, Erich Fromm a Jean Paul Sartre. Wojtyla s nimi nevede ostrou polemiku, ale 

snaží se jim porozumět, ocenit jejich správné intuice a jejich závěry obohatit a prohloubit. 

Wojtyla ukazuje, že humanistická koncepce může jako humanistická obstát jedině tehdy, je-li 

současně koncepcí personalistickou. Wojtylovu antropologii můžeme také chápat jako 

personalistický humanismus. 
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Annotation 
 

 

Philosophical thought of Karol Wojtyla apparently concentrates on man. From the 

very beginning of his philosophical contemplation the essential theme is who is man, what is  

the sense of his life, what way man must act to fulfil his human role.Wojtyla is deeply 

convinced that the main and most important need of the contemporary culture is full truth 

about man. In his conception the temporary crisis of the culture is caused by so called 

anthropological mistake, unsuitable concept of man. The moral mistakes, concerning as  

an individual as the society, as well as wrong ideologies and political systems that deform 

man and rob him of humanity, have their source in imperfect conception of man.  

Wojtyla is convinced that philosophical anthropology acts the main role on the field  

of humanistic science. Anthropology is perceived in the close relationship with ethics  

and vice versa. Pieces of work like for example Rozwaźania o istocie czlowieka1551, or Milość 

 i odpowiedzialność and others give testimony to that. It is one of the important features  

of Wojtyla’s thought. The theoretic examining is always carrying strong ties to practical 

examining. Thanks to this his thought keeps strictly rational discipline, touches man alive,  

who realizes himself through his own acting, man and his existential problems, with regard 

for whole cultural, social and political context in which he is positioned. 

All Wojtyla’s work includes this dimension. The analysis of practical and existential 

man’s problems that culminates in the period of II Vatican Council in which is Wojtyla 

actively involved inspires him to theoretical examining of general conception of man. At that 

time he writes to H.de Lubac: "I devote my very rare moments of free time to work which is 

close to my heart and dedicated to the metaphysical meaning and mystery of PERSON. It 

seems to me that the debate takes place nowadays just on this platform. The evil of our period 

of time lies first and foremost in a sort of degradation, in fact certain destruction  

of fundamental uniqueness of each human being. This evil is much more metaphysical than 

moral. We must stand against this disintegration that is planned by atheistic ideologies and 

not to carry on sterile polemics about it, with a sort of recapitulation inviolable mystery  

of a human person…"1552 

                                                 
1551 Comp. WOJTYLA, Rozwaźania... 
1552 LUBAC, Henri de, At the Service of the Church, p.171-172, quot. in: WEIGEL, Svědek…p.176. 
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Wojtyla as a philosopher recognizes well philosophical trends and directions that lead 

to the crisis of the truth about man. This process has often passed off unconsciously and 

without intention in work of great philosophers. Descartes realized so called „anthropological 

turnabout“ in philosophy. Consciousness, human mind became the starting point: cogito ergo 

sum.1553 He searched for the source of truth about one’s own existence in human subject. He 

absolutized the human consciousness by breaking the natural cognitive relation with 

objectively existed reality.1554 He drew a principal line between res cogitans and res extensa, 

i.e. between soul and substance. According to Descartes man is first of all res cogitans. Thus 

Descartes contributed to that man started to occupy himself by his interior in unbalanced way. 

The absolutization of consciousness thus led philosophy to imprisonment in a human subject. 

This displayed various forms of idealism, ideologization and utopism.1555 

Antimetaphysical attitude drawn by Descartes deepened even more at Kant. A human 

subject, human intellect which is structuralized on the base of congenital ideas is in result 

brought to certain absolutization and autonomy. Conviction that it is not possible to solve 

questions involving world, soul and God (agnosticism), dubiousness about metaphysics  

as philosophy of real existence, conviction about absolute autonomy of man in the end led  

to negation of existence of God (Marx, Nietzsche, Sartre).1556 

While these directions brought unbalance into relations between thought and 

knowledge, subject and object, rationalism of the Enlightenment made the break between 

intellect and faith. By absolutizing intellect it brought doubts about the authority  

of Revelation as the source of realization of values. The criticism of the rationalism  

of the Enlightenment in the first place concerned Christian conception of personal God. This 

led to deism and various forms of atheism. The categories "man" and "God" have gradually 

become implacable. This was reflected in mistaken conception of religion and its place  

in the culture. 

                                                 
1553 DESCARTES, Rozprava…, p.36. 
1554 Comp. WOJTYLA, Osoba…, p.11. 
1555 Consciousness ceases to be comprehended as aspect, it becomes an exclusive subject, esse=percipi.  

"The admission of independence of consciousness, admission consciousness as an independent subject could 

make way for its absolutization and consequently for idealism, when consciousness-the absolute would be 

admitted as only one subject of all contents that aim and lead to it ( esse=percipi )."    WOJTYLA, Persona…,  

p. 103, Comp. also WOJTYLA, The Acting…, p.VII-VIII. 
1556 Comp. WOJTYLA, O kierowniczej..., p.24nn. 
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Successively new forms of rationalism have occurred, first rationalism of science and 

of positivism and then pragmatism connected to it. These forms led to unprecedented growth 

and bloom of technology that has caused the fundamental change of life on the Earth. But  

at the same time they brought certain endangering of understanding to man, his growth and 

development. Comprehension of intellect was narrowed to instrumental conception  

of intellect, in the particular branches of science it has come to pragmatization of knowledge, 

which led to functional conception of man and to wiping off his transcendental dimension,  

to his imprisonment in immanence. Thus the science-technological mentality helped to setting 

up the life towards material progress, consumerism and pleasure. 

Subjectification of truth and its various forms, antimetaphysical attitude followed  

by narrowing space of human intellect resulted in relativism in the sphere of knowledge and 

morals and moreover to nihilism. Crisis of truth deepened and was accepted by 

contemporaries. Also the possibility and value of cognizance of truth was put in doubt, 

especially the truth concerning man and important questions of his life. Postmodern 

resignation on universal truths, generally binding moral principles, led to the crisis  

of the sense, aim or direction of human life.  

All these extremes, breakdowns, partings and absolutization that enter the field  

of philosophy in the course of last centuries took place on the field of conception of man, 

which had a fundamental impact on forming culture.  

On the opposite of agnostics, sceptics and relativists Karol Wojtyla assumes that man 

has a natural ability to recognize truth not only about the surrounding world, but in the first 

place also about himself. Wojtyla formulated a new definition of man: man is one who is 

searching for truth.1557 Desire for truth is deeply rooted in man, if man renounced truth, he 

would be led to the deep existential crisis. Truth, especially truth of philosophy, concerns 

basic dimensions of reality and man, and is necessary for human life. The ability  

of amazement with reality and searching for the answer to the question about the sense and 

aim is owned by every man, that’s why every man, from the nature, is a philosopher, which 

yet does not mean the necessity of organized, methodological research in this area.  

The primacy of truth and stress on truth is not at Wojtyla the same as intellectualism, 

the matter is not the primacy of the progress of knowledge, it’s something deeper, the matter 

is that each act of man should be in consensus with truth and it should be inferior to it. 

                                                 
1557 Fides et Ratio 28. 
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On philosophical reflection of man Wojtyla tries to go over modern and temporary 

conception of man that omits what doesn’t get into narrowed borders of instrumental or 

informative intellect.  

Karol Wojtyla is a type of thinker who persistently attempts to go deep into the depth, 

to the pith, to the source of reality, first reality of man. By his penetrating sight he examines  

a human person in his unrepeatibility and individuality. He synthesizes the methodology of 

particular and special branches of science with the contemplative view of truth and tending to 

the root. He can integrate what others separate. This ability of integration is shown in his 

whole work. He realized integration a) philosophy of being (metaphysics) and 

philosophy of consciousness (phenomenology), b) philosophical anthropology with 

theological conception, he integrates intellect and belief, he shows the close connection 

between theoretical and practical anthropology, d) which is connected to reconciliation  

of practical and normative ethics, e) he puts effort into reconciliation between man and 

superhuman reality, f) puts effort into reconciliation between man and other human persons, 

g) puts effort into reconciliation man with himself, he helps man to find his identity and sense 

of life.  

Wojtyla is aware that for his project being realized, the reforming of conception  

of integrity and wholeness is needed. He had been working on this project for a long time. He 

started with philosophical examining. He got at the crisis of the truth about man first  

in the region of philosophy. His work The Acting Person is the most original and completed 

result of Karol Wojtyla’s philosophical examining. His whole philosophy of a person is 

condensed in it, which he himself called “metaphysics of a person” or philosophical 

anthropology.  

He is careful on principle in applying phenomenological methodology based on 

examining experience on which base he builds his anthropology. He sees it as an experiment 

how to heal up the gap between philosophy of being and philosophy of consciousness in  

the very conception of man. He appreciates the boon of both of the streams of philosophical 

thought. "We are indirectly obliged to philosophy of consciousness for deeper knowledge of 

man from the side of consciousness, what naturally leads to enrichment of the conception of 
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 a person and the act. We stay standing on the base of philosophy of being but want to use 

also this enrichment."1558 However man experiences only the acts, the reasons he must search 

for. 

The author sees the problems that such an experiment brings along. "Everybody who is 

aware of the depth of the gap between them (philosophy of being and philosophy  

of consciousness) and the differences that have their source there, differences that 

characterize their way of thought and the style of language, must admit that such aim is not 

easy at all."1559 

Yet Wojtyla doesn’t resign from this difficulty. He defines clearly the aim of 

philosophy. He struggles for "…a person’s understanding himself…What matters is to touch 

the person in his very own point, the point that is shown at by the man’s experience and that 

man cannot leave without feeling of the lost of himself."1560 

This makes clear the way of his philosophy that has its source in widely meant man’s 

experience. The primary source of man’s knowledge is in a direct contact with himself. It is 

the whole experience of man, both inner and outer; while the primary source of man’s 

knowledge is inner experience thanks which man establishes a cognitive contact with himself. 

For Wojtyla is the situation “man acts” an imminent object of experience, and, first of all, 

man acts morally, consciously and freely. Therefore man experiences ( imminently learns)  

the basic truth about himself, that he is a person and that he is convinced of it because he 

realizes moral acts. Such doing that is an act we can’t ascribe anybody else but a person. The 

act establishes the person, i.e. the act reveals a person. Wojtyla describes his study as "a study 

of an act that reveals a person, a study of a person through the act."1561  

In his philosophical examining Wojtyla does not stop just on the description  

of experience. He shows that in philosophy not only performance of phenomenon (which 

appears in consciousness) matters, but also performance of metaphysical grounds ergo 

transition from phenomenon to fundament.1562  

           Wojtyla in his philosophical anthropology accepts solving questions of the structure  

                                                 
1558 Karol WOJTYLA, Osoba i czyn, Krakow 1969, p.22-23. The first edition of Wojtyla’s work contents also 

parts that were later omitted. This is why we cite from the first edition.  
1559 Ibid., p. 23. 
1560 WOJTYLA, Persona…, p. 79. 
1561 Ibid., p. 53. 
1562 Comp. GALAROWICZ, Blask…, p. 125. 
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of man’s being from anthropology by St. Thomas Aquinas. He shows the fact that the human 

subject, a person has substantive nature (being in himself and not in anything else), is unity  

of a soul and body (hilemorfism, a soul organizes the substance, is spiritual and immortal). 

Dynamism of man (formation his self through the act) is described in categories of possibility 

and realizing. Wojtyla considerates man’s experience and makes of it the starting point of his 

philosophy and by this he shows that what was correctly formulated in traditional categories 

was taken in in a too objectivistic and speculative way and asks for completion with inner 

experience of the experiencing subject. In spite of the fact that he uses the philosophy of 

consciousness Wojtyla does not stop to be a realist, he does not resign from the metaphysical 

dimension of being.  

The stress on inner experience of man which reveals self-consciousness and self-

constitution is a very important point in Wojtyla’s philosophical anthropology. Man acts and 

is conscious that he acts. Man experiences that he is a subject (I) and originator of his acting. 

In his consciousness the person has not only consciousness about his "self" but he also 

experiences it, he experiences himself as a subject.1563 The dynamic correlation between  

a person and an act reveals itself in experience. Man acts and by his acting he forms himself. 

Acting, or a moral act, is formation "of which materia prima is man himself. By acting man 

forms first of all himself. "1564 Man is being that develops, is dynamic, being which 

"establishes “somebody”first of all through his acts, through his conscious acting…The result 

of creativity of the personal ” self” is the morals not as an abstract but as existential reality 

rigorously connected to a person as to its own subject. "1565  

Man is in his moral acting dependant on himself. Self-constitution that establishes 

self-knowledge and self-possession consist in the fact that a human subject depends in its 

acting on itself. Man’s freedom expresses itself in self-constitution. Freedom stands by  

the "root of becoming morally good or bad through acts."1566 Self-constitution is connected to 

the dynamics of a person. Man isn’t born ready but he develops, becomes more himself, this 

way he realizes himself. The fact that man –person decides about his realization and actively 

influences it is a basic demonstration of man’s freedom. 

Man isn’t free absolutely, because he is internally dependant on truth. Wojtyla differs 

between truth ontic and axiologic. In human acting it is the axiologic truth, the experience of 

                                                 
1563Comp. Wojtyla, Persona…, p. 109nn; p. 133nn.   
1564 Ibid., p. 191.  
1565 Ibid., p. 225. 
1566 Ibid., p. 257. 
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truth. It takes place in conscience which points to connection between freedom and 

dependence on truth. "The function of conscience lies in defining the real good in an act and 

forming the obligation that corresponds to the good…The right and complete function of 

conscience lies in making the act dependant on recognized truth…on the good in truth."1567 

The normativity of human conscience is showing in it.  

Spiritual life of man concentrates and pulsates around basic values of truth, good and 

beauty. Man is able to respond to values. The values make the person more perfect. In the full 

sense of the word it relates to moral values. Truth is the main value of knowledge; the good 

makes real the aiming for the moral value, beauty makes real the aiming for contemplation  

of truth and good.  

In his anthropology Wojtyla shows truth about man as a person and at the same time 

great dignity of man, the natural dignity that flows from his way of existence, man who is 

reasonable and free, in whom possibilities of personal subjectivity and creativity actualize, 

man who is able to keep control of his life and who is at the same time connected to God.  

The basis of a person’s dignity is the integrity of a person in an act, his self-

constitution or freedom as dependence on himself, on his "self". Man’s responsible for 

himself, for his self-realization, for his becoming man more and more. 

The result of philosophical examining of man which Wojtyla undertakes is 

formulation of so called "personalistic value". It consists in the fact that a person actualizes 

himself in the act, in which the structure of self-possession and self-control could be seen. He 

is the result of a dynamic relationship of a person and an act. Man is a person, because he 

demonstrates himself as a structure of self-possession and self-control and the structure  

of dynamism of self-constitution which is displayed in it.1568  

The personalistic value is a value that causes the personal realizing an act and at  

the same time realizing a person in an act.1569  

On the other hand the personalistic norm consists in the fact that man never can take in 

the other man as an instrument which serves realizing an aim. The basic aim is the person, his 

full realization. It causes that man-person strives for confirmation of his own personality and 

individuality. So the relationship which is inherent to a person, in the sense of his dignity, is 

love. 

                                                 
1567 Ibid., p. 373. 
1568 Comp. Ibid., p. 385-387. 
1569 Comp. Ibid., p. 623n. 
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Thesis The Acting Person is fully philosophical work that grasps truth about man on 

the basis of experience and intellectual examining without referring to the Revelation. Karol 

Wojtyla is an advocate for the autonomic philosophy; in it he sees its value and universal 

dimension. That at the same time points to its irreplaceable role in the frame of religious and 

theological thought. Wojtyla defends the autonomy of philosophy as a theologian and pastor. 

He conceives The Acting Person as preparation for theological examining. He realizes this 

only after becoming the pope, when he formulates Christian anthropology.1570 However in his 

philosophical work, first of all in study Doctrine of faith at St John of the Cross, Wojtyla 

already touches the sacredness of a person.  

Karol Wojtyla is a theoretical philosopher. He searches for truth in its originality. He 

is aware of oneness and individuality of man-person and the fact that he realizes himself 

through an act. When he describes the dynamic correlation of a person and an act or social 

character of a person, he wants to rebuild harmonic oneness between truth about man and his 

practical acting, the life and cultural context. 

Wojtyla reveals truth about man as about person that possesses unconditional dignity 

that constitutes the highest value. This becomes the basis of his personalism, or conception 

and decisions various existential, individual, social, secular and religious problems and facts  

in the consensus with the theory, that man is a person, and thus abiding and unrepeatable 

value.  

 From the concept of a human person flows also the very conception of society.  

The same turn to the man as a person Wojtyla realizes also when he concerns over the reality 

of social or political life. Here, too, he points to the principles and ways to the solving that are 

in accord with personalistc conception of man. Social dimension is intrinsic to man. Man acts 

and resides together with others.1571 Wojtyla developed this truth in his theory of 

participation. "The feature of participation points to the fact that man acts together with 

others and for others, he keeps the personalistic value of the act itself in his acting and at the 

same time realizes what flows from the collective acting. "1572  

Man when acts together with others and for others at the same time realizes himself. 

"Participation indicates the quality of the person himself, the inner and homogeneous quality 

                                                 
1570 E.g. in JAN PAVEL II, Teologie těla, Praha 2005 or in the encyclical Fides et Ratio.     
1571 Comp. WOJTYLA, Persona…, p. 629; WOJTYLA, Osoba…, p. 21.  
1572 WOJTYLA, Persona…, p. 631.  
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which decides that provided a person acts and resides together with others, he acts and 

resides as a person."1573 The person by acting together with others realizes the act and at  

the same time he realizes himself. "Participation decides about the personalistic value  

of every collective acting…Man, when votes for what the others vote, and just because that 

the others vote for it, sees in such object of choice a value which is for him intrinsic in 

 a way."1574 

Philosopher Emmanuel Levinas also turns the attention to the primacy of a person 

over community at Karol Wojtyla: "Wojtyla in any moment of reflection over man proceeding 

in his thought does not push the crux of the matter from the human dimension to the social  

or sociological dimension."1575 Wojtyla defends and guards this primacy unceasingly.  

The realizing of the act together with others which is at the same time realizing  

the own self in the act can be limited by two ways. Through individualism (the lack  

of participation comes from the person as the originator of the act) or through anti-

individualism (totalitarism). Then the lack of participation comes from the wrong social 

structure. It is anti-personalistic conception of man that stands at the base of both of these two 

deformations.1576 On the other hand personalism admits that a person is always, also when 

exists and acts together with others, the subject of existence. The unity in humanity is  

the basis of every unity. This is where the obligation comes from, to create such social and 

political conditions of life, in which man would by existing and acting together with others 

realize himself. 

The relationship, which is innate for a person, also in community of existing and 

acting, is love. Love determines "an inherent dimension of assignments and demands which 

all people must lay down, persons or communities, so that the whole goodness of acting and 

existing together with others could realize."1577  

                                                 
1573 Ibid., p. 633. 
1574 Ibid., p. 635-637. 
1575 Emmanuel LEVINAS, La filosofia di Karol Wojtyla, in: Vita e Pensiero 4/1980, p. 31. 
1576 In 1958 Wojtyla for example defines individualism like this: "If we take the figure of man as an individual 

for a basis, a man who in his naturalness has no relation to the community-it is just the result of agreement, as 

for example Hume, Hobbes or Rousseau claimed, then the individual has right always dictate his will to the 

community. Now and then he can contravene the social agreement and modify it according to his estimation and 

abide by his own profit. Every stand that comes from such establishment without regard for the program which it 

claims is individualism." WOJTYLA, Aby Chrystus…, p. 170.      
1577 WOJTYLA, Persona… , p. 693. 
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Also his grasp of the problems of human sexuality is Wojtyla’s important 

achievement. On the eve of sexual revolution he works out modern sexual ethics. These 

problems are the object of his examining in the fifties and sixties and the result is first of all 

Love and Responsibility. His main theory is that it is not possible to separate the human body, 

sexuality, from the whole, which is man, without understanding the fact, that he is a person, 

ergo he is being conscious and ruling over himself. Human body is terrain, instrument  

of demonstration of a person. Man owns his body in a unique way and in a unique way he is 

aware that he owns it, when he during acting the act serves himself by it as the instrument  

of the expression of his self-constitution. "Man as a person in somatic aspect owns himself 

through the fact that he owns his own body, he rules over himself through the fact that he 

rules over his body."1578 Wojtyla thus gives the personalistic answer to the solving the 

questions of sexual revolution. 

In the relation to the tendency of contemporary culture, which prefers only a certain 

type of knowledge and which concentrates cultural effort on production still more perfect 

instruments and things, i.e. human products, that as if started to rule over man, Wojtyla points 

to constitutive tie of culture to man-person alone and only after that to the tie of culture  

to products of man. The dignity of man gives man the central place in the nature and  

in the culture. Man is the first subject and the most important object of culture. He is  

an originator and creator; he reveals himself in it and realizes himself. Correlation of a person 

and an act effects here, first of all the moral level of an act. It touches all culture action. 

Man lives as a sensible and creative being. Culture is in its own sense the person’s 

existing. Man under the influence of it becomes more a man. Wojtyla showed man as  

a subject of culture, he stressed the integrity of the human subject, which is the originator  

of culture. Even if man is ontically being consisting of many elements, first of all from 

material and spiritual element, in his acting he is the whole, i.e. he creates culture as one 

subject, as a spiritually-material whole.  

The spiritually-material dimension of man causes that man creates at the same time 

both spiritual and material culture. Pieces of material work testify to some spiritualization  

of substance and on the other hand pieces of spiritual work testify to some materialization  

of spirit. Wojtyla clarifies how he understands to spirituality of man. It is not the antithesis  

                                                 
1578 Ibid., p. 489. 
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of materiality, but it is the expression of transcendence of a person in an act. Wojtyla 

describes it as "form of transcendence which is the concrete form of man, of his life. Man 

realizes himself in this form."1579 

Man by realizing the act forms culture. Such act develops the man, but man exists  

in himself as a subject of these acts, thus in the culture it is not only a sum of acts. Man  

by creating cultural deeds perfects himself. Man is not only the fruit of culture; he is also its 

originator. 

The human person is not open only to horizontal transcendence, but also to vertical 

transcendence. He is open to fullness of truth, the absolute good and beauty. Man is not only 

the subject and originator of culture; he is also its aim and instrument. The assignment  

of culture is development of man, his perfection, his realizing in the consensus with the truth 

about man. The aim of culture is man in fullness of truth. Truth is the fundamental value.  

Culture is due to first of all form man, so that he could learn truth better, act morally, 

i.e. still more perfectly love other persons. So really human culture must show out certain 

priorities: primacy of a person over things, primacy of ethics over technology, primacy  

of spirit over substance and primacy of mercy over justice. 

 

Wojtyla by his integral anthropology1580 realized the new anthropological turn on both 

religious and social level. In connection with his point of view of man we can speak about 

new humanism. Wojtyla realized a courageous experiment in restructuring and renovating 

philosophical thought, which he supported by anthropology. 

His anthropology is thanks to the methodological starting point of examining 

experience completely independent on criteria for any philosophical system. "That means, 

that in the space of man’s experience all people can meet, independently on what is their 

philosophical or religious world view."1581 However on the basis of given experience of man 

the system composition rises, the theory which unites experience and logic rises.1582  

                                                 
1579 Ibid., p. 431. 
1580 Marian Grabowski uses the term "adequate anthropology", which is willing to say the same as the term 

integral anthropology, i.e. anthropology, which is in consensus with the experience of man and at the same time 

with truth about the good of man. Comp. Marian GRABOWSKI, Antropologia adekwatna – Testament 

filozoficzny Karola Wojtyly, in: Kwartalnik Filozoficzny 3/2007, p. 35nn.    
1581 STYCZEŃ, Rozum…, p. 38. 
1582 Comp. Ibid., p. 41. 
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This dimension of Wojtyla’s  thought points to its essentially dialogical character. We 

tried to show it in comparison of some modern thinkers and their points of view on man,  

to which Wojtyla directly or indirectly reacts, such as Karel Marx, Ernst Bloch, Sigmund 

Freud, Erich Fromm and Jean Paul Sartre. Wojtyla does not conduct sharp polemics with 

them, but he tries to understand them, to evaluate their right intuition and enrich and deepen 

their own conclusions. Wojtyla shows, that human conception can sustain only when it is at 

the same time personalistic conception. Wojtyla’s anthropology can be understood as 

personalistic humanism.         
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