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duchowości otwiera na prawdę, na kulturę, ale przede wszystkim kieruje ku 
spotkaniu z osobą – na tym polega specyfi ka człowieczeństwa i ducha ludz-
kiego, który chce być sobą.

BYĆ NAJPIERW SOBĄ

Ks. Tadeusz Styczeń w eseju Objawiać osobę6 zawarł fundamentalną praw-
dę o człowieku: aby adekwatnie odpowiedzieć na godność innej osoby, trzeba 
najpierw poznać prawdę o samym sobie i zaafi rmować własną godność. Po-
dążając za myślą Karola Wojtyły, Styczeń twierdzi, że godność to właściwość 
osoby ludzkiej, która utożsamia się z osobą, odsłania się w doświadczeniu 
moralnym i jawi się w powinnościach wobec osoby własnej, innych osób 
oraz świata rzeczy. W przestrzeni tych odniesień deontologicznych funkcjo-
nuje również ludzka komunikacja jako szeroko pojęta relacja interpersonalna. 
Można zatem powiedzieć, że wszelka komunikacja nakłada się na owe odnie-
sienia i przez nie się wyraża7. Osoba ludzka jest fundamentem komunikacji 
międzyludzkiej; dzięki wymiarowi osobowemu człowiek może nawiązywać 
relacje z innymi.

Wydaje się, że łatwo jest wyjaśnić pojęcie bycia sobą, znacznie trudniejsze 
okazuje się jednak bycie sobą w praktyce (w czasach panowania systemu 
komunistycznego dla wielu osób stanowiło to zapewne poważny problem). 
Chciałbym postawić dwie tezy dotyczące tego pojęcia.

Po pierwsze, nie wiemy dokładnie, co znaczy „być sobą”. Każdy z nas ma 
w tej kwestii jakieś intuicyjne przekonanie i odczuwa dyskomfort, gdy ktoś 
mu zarzuci, że nie jest on sobą, albo gdy sam to dostrzeże. 

Po drugie, wartość bycia sobą jest dyskusyjna. Przeciętny obserwator życia 
może postawić pytanie: Dlaczego mamy być sobą, skoro łatwiej, wygodniej, 
a czasem piękniej jest sobą nie być? Twierdzę, że bycie sobą stanowi zagadkę, 
chociaż może się wydawać, że wszyscy rozumiemy, na czym ono polega. Co 
zatem wiemy? 

Adam Workowski w artykule opublikowanym na łamach miesięcznika 
„Znak” pisze, że bycie sobą jest czymś, co można osiągnąć, podążając trzema 
podstawowymi drogami8:

Pierwsza droga to panowanie nad własnym życiem, autonomia. Współ-
cześnie autonomia rozumiana jest w następujący sposób: Żyjemy w świecie, 

6  Zob. T. S t y c z e ń, Objawiać osobę, w: tenże, W drodze do etyki, Redakcja Wydawnictw 
KUL, Lublin 1984, s. 261-268.

7  Zob. t e n ż e, Zakończenie, w: tenże, W drodze do etyki, s. 269-272.
8  Por. A. W o r k o w s k i, Sztuka bycia sobą, „Znak” 2014, nr 1(704), s. 56n. (https://www.

miesiecznik.znak.com.pl/7042014adam-workowskisztuka-bycia-soba/).
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mamy pewne pragnienia i wybieramy z nich te, które są ważne i które my 
sami uważamy za ważne. Jeśli potrafi my to uczynić, będziemy sobą. Wydaje 
się, że w niektórych sytuacjach, nawet wtedy gdy zniewalają nas okoliczności 
zewnętrzne (na przykład ktoś stosuje wobec nas przemoc) bądź wewnętrzne 
(na przykład nałóg), jesteśmy w stanie ocenić, co jest ważne, i możemy przy-
najmniej starać się zrealizować owe pragnienia. Miarą naszej autonomii jest 
to, na ile potrafi my zapanować nad życiem, a więc kierować się własnymi 
wyborami. 

Kolejna droga to droga autentyczności. Zasadniczo polega ona na realizo-
waniu, spełnianiu czy rozwijaniu w sobie tego, co jest istotnie nasze: naszych 
pragnień, talentów, spotkań, a więc doświadczeń, które są dla nas najcenniejsze, 
z którymi przyszliśmy na świat, oraz naszych najgłębiej zakorzenionych ma-
rzeń. Tak rozumiane spełnienie stanowi jeden z warunków szczęścia – zdaniem 
niektórych nawet warunek wystarczający. Główną ideę tej drogi można zatem 
ująć w następujący sposób: Być sobą to realizować, spełniać samego siebie. 

Trzecia droga to droga autokreacji. Oznacza ona uwolnienie się od ogra-
niczeń własnej natury, otwartość na zmiany, ciągły rozwój, możliwość stałego 
kształtowania siebie, a także zachowanie dystansu wobec samego siebie. Może 
należy starać się o to, by nie pozostawać niewolnikiem własnych dobrych 
i złych przyzwyczajeń? Im jednak jesteśmy starsi, tym mniejszy staje się za-
kres naszej wolności. Wraz z upływem lat zmniejsza się nasza „plastyczność” 
wobec zmian, umiejętność „podania siebie w wątpliwość” i zdolność autokre-
acji. Narasta wówczas lęk, obawa przed zejściem z utartego szlaku, po którym 
przez lata kroczyliśmy, świadomość, że inne ścieżki bywają niebezpieczne 
i łatwo się na nich potknąć9.

Współcześni ludzie za kwintesencję bycia sobą uważają postawę wyraża-
jącą się w stwierdzeniach: „Jakim mnie Boże stworzyłeś, takim jestem” lub 
– w wersji triumfalistycznej – „Jestem, jaki jestem”. Idea autokreacji domaga 
się wolności od własnej natury, nabrania dystansu wobec najgłębiej zako-
rzenionych w człowieku cech, przyzwyczajeń i przekonań o sobie i świecie. 
Ciągle wybierając i tworząc siebie na nowo, porzucając stare sposoby istnie-
nia, stanowimy po części swoją własną kreację. Jeśli nie jest to tylko zabawa 
w przybieranie tożsamości, czyli karykatura tworzenia siebie, przyjmujemy za 
własną kreację pełną odpowiedzialność. Czy jednak dążenie do ideału autokre-
acji – nieokiełznana pasja w tworzeniu samego siebie – nie grozi zagubieniem 
siebie? 

Może się okazać, że ktoś czuje się szczęśliwy jako niewolnik: spełnia się 
w niewoli, nie chce być autonomiczny, nie chce wybierać, pragnie, by nim 
kierowano, ale w taki sposób, żeby pozostał sobą. Podejście to bywa niekie-

9  Por. tamże.
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dy bardzo autentyczne. Czy gdybyśmy mieli zapewnioną wygodę i posiadali 
rzeczy, o których marzymy, to wolność byłaby naprawdę czymś tak ważnym? 
Podobna kwestia pojawia się obecnie na przykład w debacie dotyczącej aktyw-
ności zawodowej kobiet: Czy kobieta może się realizować, rezygnując z pracy 
zarobkowej na rzecz prowadzenia domu i wychowywania dzieci? Jak postrze-
gać uległą żonę, która uważa, że jej mąż ma zawsze rację? Może rzeczywiście 
czuje się spełniona w małżeństwie i odnajduje w nim swoje powołanie. Jaki 
sens miałoby odebranie jej możliwości realizowania siebie w ten sposób? 

Zdarza się, że ktoś w pewnym momencie porzuca swoje dotychczasowe ży-
cie i zostaje mnichem bądź pustelnikiem. To specyfi czne – w obliczu dzisiejszej 
niechęci do życia ubogiego – powołanie zakotwiczone jest w Bogu. Czy zatem 
prowadzi ono do realizacji samego siebie, czy przeciwnie, stanowi realizację 
drogi Boga? Czy takie porzucenie siebie oznacza zdradę, czy raczej odwagę 
pójścia za głosem Pana? Może właśnie na tym polega odnalezienie samego 
siebie? Trudno sformułować jednoznaczne odpowiedzi na powyższe pytania. 

W PRAKTYCE ŻYCIA

W praktyce bycie sobą wymaga przestrzegania określonych zasad. Moż-
na by wskazać – z pewnym uproszczeniem – trzy reguły. Pierwsza dotyczy 
nadawania jedności własnemu życiu. Gdy dokonuję wyboru, to w konsekwen-
cji zmienia on całą konstrukcję mojego życia; nawet jeśli po pewnym czasie 
dokonam innego wyboru dotyczącego tej samej sprawy, to poprzedni wybór 
nie zostanie całkiem pozbawiony znaczenia, ponieważ w jego wyniku ja sam 
już się zmieniłem. Każdy wybór w chwili dokonania go zmienia konfi gurację 
ludzkiej egzystencji: ważne stają się dla człowieka rzeczy inne niż te, które 
dotąd cenił, co innego pragnie teraz zrealizować. Jedność życia zależy przede 
wszystkim od prawości intencji: od jasnej i trwałej decyzji podjętej z miłości 
do Boga i człowieka, nie zaś motywowanej ambicją albo wynikającej z jakiejś 
formy egoizmu. Jeśli dokonujemy wyborów w odniesieniu do Boga i w po-
szukiwaniu Jego chwały, a nie odniesieniu do ludzi i w poszukiwaniu własnej 
chwały, osobistej satysfakcji lub podziwu innych, konsekwentnie budujemy 
swoją historię. Jedność życia ma decydujące znaczenie dla każdego człowie-
ka. Jak naucza Jan Paweł II, wszystko powinno być okazją do zjednoczenia 
z Bogiem i do służby innym10.

Dokonując wyborów, kształtujemy swoją tożsamość. Obecnie często mówi 
się o tak zwanej tożsamości narracyjnej11. W tym znaczeniu kształtowanie 

10  Por. J a n  P a w e ł  II, Adhortacja apostolska Christifi deles laici, nr 17, 59.
11  Zob. J.S. B r u n e r, Życie jako narracja, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1990, nr 4, s. 3-17.
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