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Był samotny z tym swoim zdumieniem
pośród istot, które się nie zdumiewały
– wystarczyło im istnieć i przemijać.
Człowiek przemijał wraz z nimi
na fali zdumień14.

Zdumienie jako kategoria antropologiczna pojawia się wśród innych wąt-
ków w encyklice Jana Pawła II Fides et ratio z roku 1998. Papież wskazuje, 
że „zadziwienie”15 bierze swój początek z kontemplacji tego, co stworzone, 
i jest pierwszym krokiem na drodze zdobywania wiedzy. Zdumienie pozostaje 
zarówno początkiem, jak i warunkiem sine qua non nie tylko namysłu fi lo-
zofi cznego, ale w ogóle myślenia ludzkiego jako takiego. „Bez zadziwienia 
– pisze Papież – człowiek popadłby w rutynę, przestałby się rozwijać i stopnio-
wo stałby się niezdolny do życia naprawdę osobowego”16. Człowiek jako byt 
racjonalny jest koroną stworzenia. Na fakt ten zwracał uwagę już Arystoteles, 
defi niując człowieka jako animal rationale; wyjątkowość osoby ludzkiej pod-
kreślał również Boecjusz w słynnej defi nicji osoby ludzkiej: „individua sub-
stantia rationalis naturae”17. Jan Paweł II wielokroć – zwłaszcza w kontekście 
problemu łamania praw człowieka – powtarzał, że osobie ludzkiej przysługu-
je niezbywalna godność (zwana naturalną czy też przyrodzoną), wynikająca 
z wolności i rozumności, których podmiotem jest wśród bytów stworzonych 
jedynie człowiek. Już w roku 1964 Karol Wojtyła mówił w tym kontekście 
o możliwości „potwierdzenia godności osoby ludzkiej niejako w dół”18, pod-
kreślając, że godność ta wypływa z doświadczenia bycia człowieka wśród 
innych, niższych od niego w sensie ontycznym bytów. Pisał wówczas: „Tak 
więc nieustanna konfrontacja swojego bytu z przyrodą doprowadza człowieka 
na próg zrozumienia osoby oraz jej godności. Trzeba jednak przejść poza ten 
próg i szukać podstaw wewnątrz człowieka. Kiedy mowa o osobie ludzkiej, nie 
chodzi tylko o wyższość – a więc o stosunek do innych stworzeń; chodzi przed 
wszystkim o to, czym a raczej kim człowiek jest sam w sobie. To, kim czło-
wiek jest sam w sobie, wiąże się nade wszystko z jego wnętrzem. […] Umysł 
i wolność stanowią istotne i zarazem nieodzowne właściwości osoby. Tu tak-
że tkwi cała naturalna podstawa jej godności”19. Pojęcie wolności łączy się 
w myśli Wojtyły z kategorią samostanowienia, które zakłada samo-panowanie 

  

15  T e n ż  e, Encyklika Fides et ratio, nr 4.
16  Tamże.
17  B o e c j u s z, De duabus naturae et una persona, nr 3, Patrologia Latina, t. 64, kol. 1339.
18  K.  W o j t y ł a, Człowiek jest osobą, w: tenże „Osoba i czyn” oraz inne studia antropolo-

giczne, s. 419. 
19  Tamże, s.  418.
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i samo-posiadanie20. Samostanowienie z jednej strony wskazuje, że to „ja sam 
stanowię”, czyli jestem wolny w chceniu („mogę, ale nie muszę”), z drugiej 
zaś strony akcentuje, że poprzez wolny wybór „stanowię o samym sobie”21. 
Innymi słowy, bycie wolnym w działaniu jest najpierw swego rodzaju samo-
zależnością człowieka, który nie jest zdeterminowany ani przez przedmioty 
swojego wyboru, ani przez własne dynamizmy o charakterze poznawczym czy 
wolitywnym22. Mamy tu zatem do czynienia z transcendencją wolności23 czy 
też – jak nazwie ją Massimo Serretti – z „transcendencja osoby”24. Jednocze-
śnie jednak – co mocno podkreśla Wojtyła – poprzez skierowanie się aktem 
woli ku wartościom człowiek stanowi o sobie samym. Wojtyła pisze, że „w po-
jęciu samostanowienia zawiera się więcej niż w pojęciu sprawczości: człowiek 
nie tylko jest sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś 
sposób «twórcą siebie samego»”25. Bycie twórcą samego siebie zakłada nie 
tylko samozależność, lecz w jeszcze większym stopniu zależność od prawdy, 
transcendencję w prawdzie26 (zwaną przez Serrettiego „transcendencją w oso-
bie”27. Zajmując takie stanowisko, przyszły Papież zabierał głos w dyskusji 
z nurtami intelektualnymi zmierzającymi do absolutyzacji ludzkiej wolności. 

Czy jednak rozumność i wolność osoby ludzkiej stanowią ostateczną pod-
stawę ludzkiej godności w ujęciu Jana Pawła II? Zacytujmy kolejny fragment 
Tryptyku rzymskiego:

Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał
 z tej fali, która go unosiła, 
jakby mówiąc wszystkiemu wokoło:
 „zatrzymaj się! – masz we mnie przystań”
„we mnie jest miejsce spotkania 
z Przedwiecznym Słowem” – 
„zatrzymaj się, to przemijanie ma sens”
„ma sens... ma sens... ma sens!”28.

20  Por.  t  e n ż  e , Osoba i czyn, s. 154n.; t e n ż e, Osobowa struktura samostanowienia, 
w: tenże, „Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne, s. 427-429. 

21  Por.  t  e n ż  e, Osoba i czyn, s. 153n.
22  Por. J.  S e i  f e r t , Truth and Transcendence of the Person in the Philosophical Thought 

of Karol Wojtyła, w: Karol Wojtyła: fi losofo, teologo, poeta, red. R. Buttiglione, C. Fedeli, A. Scola, 
Liberia Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1984, s. 102; J.  G a ł  k o w s k i , Sumienie a trans-
cendencja, „Roczniki Filozofi czne”, 28(1980) nr 2, s. 146.

23  Por.  W o j t  y ł  a , Osoba i czyn, s. 199.
24  M.  S e r r e t t i, Conoscenza di sé e trascendenza. Introduzione alla fi losofi a dell’uomo at-

traverso Husserl, Scheler, Ingarden, Wojtyła, CSEO, Bologna 1984, s. 131 (tłum. fragm. – M.Z.).
25  W o j t y ł a,  Osobowa struktura samostanowienia, dz. cyt., s. 427n.
26  Por.  t  e n ż  e, Osoba i czyn, s. 183, 199.
27   S e r r e t t i, dz. cyt., s. 131.
28  J a n  P a w e ł  I I , Tryptyk rzymski, s. 510.
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Spotkanie zdumionego człowieka z Bogiem nadaje sens ludzkiemu przemi-
janiu. Trzykrotne podkreślenie słów „ma sens” wydaje się nie do przecenienia. 
Wbrew nihilistycznym prądom, których nie brakowało w wiekach dziewięt-
nastym i dwudziestym, Jan Paweł II potwierdza godność i wartość człowieka. 
W słowach „ma sens” zawiera się wielka afi rmacja życia. Papież był jej orędow-
nikiem, i to nawet wówczas, kiedy w jego życiu boleśnie dawały o sobie znać 
choroba i starość. W Liście do osób w podeszłym wieku z roku 1999 wyznawał: 
„Mimo ograniczeń mego wieku bardzo wysoko cenię sobie życie i umiem się 
nim cieszyć. Dziękuję za to Bogu! Pięknie jest służyć aż do końca sprawie Króle-
stwa Bożego”.  W słowach  tych nie bez powodu przywołane zostało Królestwo 
Boże. Jan Paweł II uważał, że kluczowe znaczenie ma związek każdej ludzkiej 
osoby z Bogiem. W pierwszej części Tryptyku rzymskiego mowa jest o spotkaniu 
ze Słowem Przedwiecznym, a wątek ten zostaje rozwinięty w kolejnych odsło-
nach poematu, wskazując na niejako „odgórne” potwierdzenie godności osoby 
ludzkiej, którego źródła nie stanowi już tylko konfrontacja człowieka ze światem 
stworzonym: godność ta okazuje się konsekwencją objawionej prawdy o tym, 
że człowiek został stworzony i odkupiony przez Boga.  Naturalne  fundamenty 
godności, którymi są wolność i racjonalność człowieka, zostają bowiem dopeł-
nione elementami nadprzyrodzonymi. To właśnie podstawy ludzkiej godności 
tworzą ramy, w których rozwija się antropologia Jana Pawła II.

W pierwszej części Tryptyku... poeta nie tłumaczy jednak, czym jest Słowo 
Przedwieczne, które przemawia w stworzonym świecie, ani nie wyjaśnia, dla-
czego spotkanie z Bogiem miałoby mieć fundamentalne znaczenie dla egzy-
stencji człowieka. Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania wymaga wędrówki, 
do której czytelnik zostaje w tym miejscu zaproszony. Prawdę o Bogu i prawdę 
o człowieku, prawdę o sensie chrześcijaństwa, można bowiem odnaleźć nie 
w biernym trwaniu, ale w dynamizmie drogi.

Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być –
Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie jesteś, źródło?!31.

Ten właśnie fragment Tryptyku rzymskiego, należący do najczęściej cytowa-
nych, otwiera niebywale bogate możliwości interpretacyjne, także takie, które 
wykraczają daleko poza kontekst poematu. Wydaje się, że zacytowane słowa 

29  T e n ż  e , List do osób w podeszłym wieku, nr 17, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 
20(1999) nr 12, s. 11.

30  Por. W o j t y ł a, Człowiek jest osobą, s. 419.
31  J a n  P a w e ł  I I , Tryptyk rzymski, dz. cyt., s. 510.
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