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„swoje”, i  w  n i c h  oraz  p o p r z e z  n i e  ujmuje swoją podmiotowość. 
Świadomość warunkuje i kształtuje przeżycie, dzięki czemu możemy doświad-
czyć swojej podmiotowości, „czyny przeżywać jako czyny i jako własne”16. 
Dzięki świadomości  u p o d m i o t o w i a m y  to, co przedmiotowe. Funkcja 
refl eksywności umożliwia nam, jak pisał Karol Wojtyła, śledzenie świadomo-
ści „w ścisłej organicznej łączności z «bytem»: z człowiekiem, a zwłaszcza 
z człowiekiem, który działa”17, dzięki czemu możemy rozróżnić bycie podmio-
tem, bycie poznanym i przeżywanie siebie. W tak rozumianej świadomości, 
mimo jej rysu podmiotowego, dochodzi do odsłonięcia bytu człowieka, odsło-
nięcia od wewnątrz, do poznania go „w jego swoistej odrębności i najbardziej 
niepowtarzalnej konkretności”18. Dzięki refl eksywnej funkcji świadomości 
„człowiek bytuje «do wewnątrz» i zarazem bytuje w pełnym wymiarze swej 
umysłowej (rozumnej!) istoty”19. Mówiąc inaczej: człowiek przeżywa, czyli 
doświadcza, ale też przekracza i rozwija swoje życie wewnętrzne, żyje swymi 
wewnętrznymi dynamizmami i sobą samym, choć zarazem jego życie toczy się 
w odniesieniu do świata. To wszystko należy w sposób istotny do przeżycia, 
choć nie wiadomo, czy to jest już pełna jego charakterystyka.

Przeżycie ukazuje człowieka zarazem jako podmiot i jako przedmiot. 
Jako  p o d m i o t, czyli centrum świata, świata „swojego”, a także jako ciągle 
żywy podmiot działania podejmowanego przez siebie i ukierunkowanego na 
siebie samego, jako żywe źródło siły. Jest też  p r z e d m i o t e m  oddziały-
wania, tak siebie samego, swych własnych działań (dowolnych i bezwolnych), 
swych własnych aktów, jak i sił zewnętrznych. 

W całym pojęciu i rzeczywistości przeżycia ludzkie „ja” założone jest 
jako podmiot, źródło siły, a także jako „miejsce” i sposób odnoszenia się do 
rzeczywistości. Stanowi ono ich swoisty fundament. W takim ujęciu człowiek 
rozumiany jest jako twórca siły płynącej od niego do niego samego i na ze-
wnątrz, do świata.

Jednakże w doświadczeniu, w przeżyciu, człowiek ujmowany jest rów-
nież jako przedmiot – przedmiot własnych aktów wolnych i świadomych, we-
wnętrznych determinacji cielesnych oraz działania sił zewnętrznych. Ujmuje 
więc siebie jako rzeczywistość złożoną, dwubiegunową, tworzącą i tworzoną: 
tworzącą siebie i świat, tworzoną przez siebie i przez świat. Ta dwubiegu-
nowość, ambiwalencja bytowa, wynika z pewnej opozycji człowieka wobec 
świata, z nieutożsamiania się z nim, a zarazem z pewnej konieczności życia 
w świecie i poprzez świat, życia w symbiozie z całą rzeczywistością.

16  Tamże, s. 91.
17  Tamże, s. 93.
18  Tamże, s. 95.
19  Tamże.

Jerzy W. GAŁKOWSKI



271

Fakt przeżywania siebie samego, swojego sposobu istnienia wskazuje, 
że człowiek nie istnieje tylko sam-w-sobie, ale jest „umiejscowiony” w całej 
rzeczywistości – rzeczywistości przyrody, społeczeństwa, Boga. Umiejsco-
wiony, czyli powiązany różnorodnymi relacjami: z sobą samym, przyrodą, 
społeczeństwem, Bogiem. Fakt ten rzutuje na całą wielką problematykę mo-
ralności, kultury, religii i społeczeństwa (na zagadnienia pracy, gospodarki, 
sztuki czy polityki). Problematyka przeżywania to nie tylko zagadnienie treści 
tego przeżywania, czyli ujmowanych faktów i prawd, ale także sposobów ich 
ujmowania, różniących poszczególne osoby i etapy życia jednostki, związa-
nych ze zmieniającą się biografi ą, a także atmosferą społeczną. Wynika to 
z odmienności wyposażenia wrodzonego i nabytego, ze struktury somatycz-
nej, emocjonalnej i poznawczej. Ten sam fakt, ta sama prawda, będące czymś 
złożonym i powiązanym z innymi faktami i prawdami, powodują, że  t e n  
człowiek – lub inny będący w  t a k i e j  s a m e j  sytuacji – akcentuje różne 
aspekty rzeczywistości i z różną siłą. W ten to sposób  i n a c z e j  bytujący 
człowiek dodatkowo inaczej tworzy sam siebie. Oczywiście ta jednostkowa 
inność jest tylko częściowa, aspektowa, gdyż fundamentalne struktury ontycz-
ne są niejako wspólne, analogiczne, co pozwala na objęcie wielości jednostek 
wspólną nazwą i wspólnym losem. 

Przede wszystkim trzeba podkreślić podstawowy fakt kondycji ludzkiej, 
ludzkiego sposobu istnienia – jest ono ludzkie, a więc niekonieczne, przy-
godne, istniejemy nie mocą własną. Przygodność oznacza nie tylko to, że 
konkretny człowiek  n i e  m u s i  istnieć, że kiedyś nie istniał, teraz istnieje, 
a w jakiejś nieokreślonej przyszłości znów nie będzie istniał (przynajmniej 
w perspektywie ziemskiej – jest bowiem różnica między ziemskim życiem 
a istnieniem po prostu), że sam nie powołał się do istnienia i nie trwa w ist-
nieniu mocą własną, że istnieje jako człowiek i jako  t a k i  właśnie człowiek, 
o jakimś konkretnym wyposażeniu. To wszystko człowieka spotyka, jest od 
niego niezależne. Przygodność jako zasadnicza kruchość istnienia stanowi 
przeciwieństwo pełni bytu, absolutności, oznacza brak absolutnej mocy, brak 
bezwzględnej doskonałości. Mówienie o braku doskonałości istnienia świad-
czy jednak o posiadaniu istnienia (i związanej z tym wartości), w jakiejś mierze 
nie jest to więc pogląd całkowicie pesymistyczny, choć i nie całkiem optymi-
styczny. Człowiek istnieje jakby w zawieszeniu między istnieniem a nieistnie-
niem, między pełnią a nicością. 

Wielcy fi lozofowie i teologowie chrześcijańscy – i nie tylko chrześcijań-
scy – od starożytności po dzień dzisiejszy twierdzili ponadto, że człowiekowi 
in statu isto, in via, a więc w życiu ziemskim, brak stałego i niezmiennego 
przylgnięcia do dobra, a także do prawdy. Człowiek jako stworzenie, byt przy-
godny, chociaż ma siłę dochodzenia do prawdy i siłę przemiany świata, jest 
również słaby i kruchy. To, co uważa za prawdę i dobro, co przeżywa jako 
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