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A szerző 1974-ben szüle
tett. A Miskolci Egyete
men szerzett filozófia sza
kos diplomál. Jelenleg jo
got tanul ésazELTE Filo
zófiai Doktori Iskolájának
hallgatója. 2001 óta a PA<E
Bölcsészettudományi Ka
rán megbízott előadó.

'Rocco Buttiglione
professzor teológiát és

társadalomtudományokat
tanít a Filozófia

Nemzetközi Akadémiáján
Schaanban. Augusto Del

Noce filozófus legjobb
tanítványa, aki az egyik

jobbközép katolikus
pártnak a vezetője.

Bultiglione 1994-ben lett
olasz parlamenti képvi

selő, 1999-ben pedig
európai képviselő.

2001-ben az európai
ügyek minisztere. Kor
mányba kerülése után

rögtön olyan javaslatokat
terjesztett a parlament

elé, amelyek vitatták az
oktatás állami mono
póliumát, és amelyek

egyenlő elbírálást köve-
teltek a magán- és az

állami iskoláknak. Indít
ványozta az abortuszt

Karol Wojtyla
perszonalizmusának
filozófiai gyökerei
II. János Pál pápát ifjú kora óta élénk kulturális és tudományos ér
deklődés jellemezte, mindvégig párbeszédet folytatott a kortárs fi
lozófiai irányzatokkal is. Írásunkban II. János Pál pápának korai
időszakát tesszük elemzés tárgyává. Körképet próbálunk adni
azokról a gondolkodókról, akik direkt vagy indirekt módon hatot
tak gondolkodására, felvillantjuk azt a gondolati hátteret, amelyből
kiemelkedett. Wojtyla filozófiai gondolkodásmódjának kialakulása
és körvonalazödása a II. világháború befejezésétó11960-ig (a Szeretet
és felelősség publikálásának évéig) tartott. Ez a korszakolás Rocco
Buttíglíone-töl' származik, aki a Karol Wojtyla filozófiája2 című mű

szerzője, ezenkívül több könyvet szentelt II. János Pál pápának.'

Wojtyla tomista gyökerei

Az Angelicum meghatározó tanáregyénisége volt a tomista Re
ginald Garrigou-Lagrange domonkos, akit a hit dinamikája foglal
koztatott elsősorban mint az értelem mozgásának csúcspontja. Woj
tylának az Angelicumon bemutatott doktori munkája: A hit Keresz
tes Szent János szerint.' Témaválasztására feltehetően hatott az a
tény, hogy Carrigou-Lagrange'' kiváló ismerője volt Keresztes Szent
Jánosnak. Keresztes Szent János műveiben a lélek tevőleges és
szenvedőleges (aktív és passzív) tisztulását mondja el, és lefekteti a
misztikus teológia alapjait. A misztika lényege: személyes találko
zás Istennel, a találkozás érzelmi és nem értelmi átélése. Az Isten
nel való személyes találkozás végeredményben leírhatatlan, sza
vakba nem önthető élmény. Esetleg szimbólumokkal, művészi esz
közökkel körülírható. megközelíthető. A misztika lényege szerint
nem a tudás, hanem a szeretet vezet el Istenhez."

Keresztes Szent János hitfelfogásának elemzésében Wojtyla
doktori értekezése két fontos ponton lép túl Garrigou-Lagrange
munkáin. Beépítette M. Labourdette domonkos/ és J. Baruzi"
könyvének mondanivalóját. Mindkettőjük tanulmánya a dogmati
kus hit és a misztikus hit közőtti relációk kérdését veti fel. Baruzi
e két hittípust ellentétbe állította, ütköztette Keresztes Szent János
misztikus hitkoncepcióját a tomistákéval. Labourdette azonban
Garrigou-Lagrange nyomdokán a két elv egységét kívánta megmu-
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engedélyező törvény
felülvizsgálatát is.

2Rocco Buttiglione:
II pensiero di Karol

Wojtyla. Jaca Book,
Milano, 1982.

3Rocco Buttiglione: Karol
Wojtyla. The Thought of

the Man Who Became
John Paul II. 1997.

4Karol Wojtyla: Doctrína
de fide apud

S. Joannem a Cruce.
Pontifical University of

St. Thomas Aquinas,
Rome, 1948. Későbbi

angol fordításban: John
Paul II.: Faith according

to St. John of the
Cross. (Trans. Jordan

Aumann OP.) San
Francisco, 1981.

5Fő művei: Les trois
ages de la vie

interíeure, prélude de
celle du ciel. T. I-II,

Paris, 1938.; Perfection
chrétienne et

contemplation selon
S. Thomas d'Aquin et
S. Jean de la Croix.

Paris, 1923.
6Az átélés és a szeretet

központi szerepet kap
majd Wojtyla morálteoló

giájában, amelyet
Max Scheler fenomeno
lógiai módszere alapján

dolgoz ki.

7M. Labourdette: La foi
théologa/e et la

connafflsance mystique
d'apres Saint Jean de la
Croix. 1936. Különösen:

191-229.

tatni. Ilyen álláspontot képviselt Wojtyla is. Wojtyla azonban még
tovább ment: aláhúzta Isten és ember találkozásának személyes
jeliegét. A misztikus átélés pedig nem más, mint autotranszcen
dens élmény, amely Isten kegyelme révén jön létre.

Aquinói Szent Tamásnál a hit az értelem erénye, amely befogja
az akaratot, míg Keresztes Szent János számára a hit hasonlósági
arány (proporción de semejanza) Isten és az ember között, azaz
vakhit, ahol a "hit éjében" az értelem lemond a maga megisme
rési törekvéseiről. Ebben az ellentétben látni lehet azt az elvet,
amely a hitet az ember által megismert igazságban gyökerezteti,
valamint azt, amely a hitben képességet lát az értelmi lehetősé

geket túlszárnyalva a végtelennel való érintkezéshez. A hit éjsö
tétjében az értelem megismeri tárgya "tárgyiatlanságát", azaz
magát Istent. A tudás a megismerés tárgyának tárgyiatlanságáról
nem más, mint a tudás legfelsóbb foka, amit ember megszerez
het Istenről. Ez a tudás arról szól, hogy Isten nem fogható fel
mint tárgy, csak mint személy. Az ember Isten belsejébe kerül,
Isten az emberébe; ez azonban nem vezet az ember és Isten kö
zötti különbségek eltüntetéséhez. Így értelmezendő Keresztes
Szent János azon kifejezése, hogy az ember "Istenné válik a rész
vételével" (Dios por participatión).

Wojtyla doktori értekezése kiindulópontnak tekinthető a ké
sóbbi antropológiai felfogása felé.

Krakkóban szoros kapcsolatba került a Znak (Jel) csoporttal.
A Znak csoporthoz tartozó katolikus értelmiségiek az 1930-as
évek haladó francia katolikus gondolkodóinak, Mounier-nek és
Maritainnek a műveit olvasták. A Znak csoporttal való kapcsola
tának már nemcsak lelkipásztori és kulturális jelentősége volt,
hanem politikai is. Lengyelországban ugyanis 1945 után nem jött
létre katolikus politikai párt, hanem az egyház különböző szer
vezeteken keresztül érvényesítette politikai érdekeit. Ezek közül
kiemelkedik a varsói Pax és a krakkói Znak csoport. Ám a kettő

alapvetően különbözött egymástól. A Pax kereste az együttmű

ködés és a párbeszéd lehetőségét a katolicizmus és a marxizmus
kőzőtt, együtt akart működni a kormánnyal a béke és a haladás
érdekében. Ugyanakkor a teológiában ortodox irányzatot köve
tett. A Znak a modernebb katolikus teológiai irányzatokhoz kap
csolódott, de elzárkózott a baloldallal való párbeszéd elől, és
mintegy "kivonulva" a társadalomból, a katolicizmust a társada
lomtól elkülönülő tényezőként fogta föl.

Max Scheler és a fenomenológia hatása

Wojtyla életútján újabb fordulatot hozott az 1951-es esztendő.

Egyik teológiatanára azt javasolta neki, hogya sikeres doktori ér
tekezés megírása után foglalkozzék Max Schelerrel, próbálja meg
a Scheler-féle értékfilozófiát a keresztényetikára alkalmazni, vagy
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8Jean Baruzi: Saint Jean
de la Croix et le

probléme de I'expérience
mystique. 1924.

Wojtila "tomista
perszonalizmusa"

A fenomenológiai
módszer

másként fogalmazva, a katolikus etikai rendszert ültesse át a német
filozófus értékfilozófiájába. A tudományos munka érdekében az ér
sek utasítására fel kellett adnia lelkészi állását, és áthelyezték a
krakkói Szent Katalin plébániára. 1952-től két éven át etikát hall
gatott a Jagello Egyetem teológiai karán. Bár Sapieha érsek 1951 nya
rán elhunyt, utóda, Baziakérsek is megerősítette ezt a döntést. Wojtyla
így a tudományos munka elkötelezettje lett. Átköltözött a krakkói
Kanonok-sorra, ahol biztosították számára a zavartalan munka feltét
eleit. Fő feladata az volt, hogy elkészítse a habilitációs értekezését.

Wojtyla lényegében a tomista metafizika alapelveire építette az
emberről alkotott filozófiáját, de módszere fenomenológiai, azaz
tárgyát a tapasztalata alapján közelítette meg. Róma és Lengyel
ország tomista légköre, a létfilozófia kategóriáinak használata és
a lublini fenomenológiai mozgalom lehetővé teszi, hogy Wojtyla
kifejtse sajátos "tomista perszonalizmusát", melynek módszere a
fenomenológia. Vegyük sorra ezt a három kifejezést, rámutatva
azokra a szerzőkre, akik érezhetően hatottak Wojtylára.

Amikor ma a fenomenológiáról szó esik, a Németországban a
20. század elején létrejövő filozófiai mozgalmat értjük rajta, mely
E. Husserl munkásságával született, s folytatta Max Scheler, N.
Hartmann, E. Stein és a későbbi generációhoz tartozó R. Ingar
den, P. Ricoeur, E. Levinas, M. Heidegger, O. Becker stb. Wojtyla
írásaiban szinte mindegyikük megjelenik valamilyen módon, azon
ban Scheler foglal el kiemelt helyet, különösen abban, ami a feno
menológiai módszert érinti. A fenomenológia arra irányuló törek
vés, hogy megértsük "magukat a dolgokat", vagyis a valóságot a
maga tisztaságában, előítéletek, prekoncepciók, idolumok nélkül.

Wojtyla úgy vélte, hogy a fenomenológia nincs ellentétben a to
mizmussal, s módszerként használható. A fenomenológiai módszer
azokban az években haladónak és modernnek számított a katoli
kus teológia gondolkodásában. Miért volt ez újszerű vállalkozás?
Azért, mert XIIT. Leó pápa 1879-ben kiadott Aeterni Patris kezdetű

enciklikájával a tomizmust tette az egyház hivatalos filozófiai és
teológiai rendszerének alapjává. Wojtyla munkássága nagymérték
ben hozzájárult az új katolikus morálteológia kialakulásához,
amely az addigi "morális" dimenzióit kitágította a személyiség
gyakorlati magatartásának valamennyi szférájára, mégpedig a
kortárs kultúrával és tudománnyal folytatott dialógus segítségé
vel. Ez az irányzat azután a II. Vatikáni zsinaton teljes polgárjogot
nyert az egyházban, ahogy arra a Gaudium et spes is utal.

A fenomenológiának a lényege a dolgokhoz és a cselekvéshez
fordulás, egyfajta aktivitás. A fenomenológia mint tudományos ku
tatási módszer a közvetlenül észlelhető sajátosságokra, illetve azok
összefüggéseire irányuló, leíró jellegű kutatás, amely tartózkodik a
mélyebb okok, a jelenségek mögötti összefüggések, törvényszerűsé

gek feltárásától. E kutatómunka végeredménye egy materiális,
antropológiai jellegű, élet és szeretetközpontú erkölcstan lett.
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Wojtyla és Ingarden

9R. Ingarden a Husserl
nél tanultakat irodalomel

méleti munkáiban
hasznosította. Irodalmi

ontológiával foglalkozott,
célja, hogy az addiginál

konkrétabb alapot
teremtsen a fenomenoló

giai esztétika számára
a műalkotásra

koncentrálva.

10Karol Wojtyla: Milosc i
Odpowiedzialnosc.

Wydawnictwo
Towarzystwa Naukowego
Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego, Lublin,
1960. Későbbi olasz

fordításban: Amore e
Responsabilitá. Marietti,

Milano, 1978; angolul:
Love and Responsibility.

(Trans. H. T. Willetts.)
Farrar, Straus, Giroux,

New York, 1981.

"Iadeusz Styczen
szalvatoriánus atya a

lublini katolikus egyetem
erkölcsteológiai

tanszékén Karol Wojtyla
utóda lett; gyakran társa
volt nyári vakációi során.

Max Scheler 0847-1918) 1908-ban ismerte meg E. Husserl fe
nomenológiáját, átvette ezt a szemléletmódot, noha más úton in
dult el, hiszen a gyakorlati filozófia és az etika problémáira al
kalmazta a módszert.

A krakkói Iagello Egyetemen a legkiválóbb egyéniség Roman
Ingarden," aki Husserl barátja és a lengyel fenomenológia atyja
volt. Ingarden (és más krakkói kortársak) megismertették Wojtylával
Scheler gondolatait és az újkori filozófiát, különösképpen Kantot.
Roman Ingarden és Karol Wojtyla között egy mondhatni indi
rekt viszony létezik. George Huntston Williams szerint lehetsé
ges, hogy Wojtyla ismerte Ingarden kritikáját a Max Scheler és a
keresztény etika című téziséről. Figyelembe kell venni, hogy
amikor Wojtyla elkezdte megfogalmazni a tézisét Schelerről,

Ingardent épp felmentették a Lengyelországban betöltött filozó
fiaprofesszori megbízatása alól (idealista tendenciájának köszön
hetően), noha később visszahívták, hogy ismét foglalja el a ka
tedrát. A tudat filozófiájának idealista tendenciájával szemben
Wojtylát fenomenológiai és ontológiai realizmus jellemzi.

A Szeretet és felelősséglO 1960-as megjelenését követően Wojtyla
meghívta Ingarden professzort azon heti összejövetelekre, me
lyeket katolikus értelmiségiekkel szokott tartani. Az egyik ilyen
összejövetelen Ingarden felolvasta a bécsi nemzetközi filozófiai
kongresszusra 1968-ban írt művét, melynek címe: A felelősség

ontikus alapjai. Azonban Tadeusz Styczen" megállapítása szerint In
garden és Wojtyla között nincs szoros nézetbeli kapcsolat. Meg
kell hagyni, Styczennel egyetértve, hogy "Wojtyla Ingardennel
csak azután találkozott, hogy megírta a Személy és cselekedetet."

Wojtyla tudott róla, hogya Személy és cselekedet kapcsán kelet
kezett vitákban a résztvevők közül egyesek, köztük M. [aworski,
T. Styczen az ő tanulmánya és Roman Ingarden között analógiá
kat fedeztek fel: a felelősség előzetesen feltételezi a személy
konkrét elméletét, a felelősség lényegi feltételei között van a cse
lekvést megvalósító személy szabadsága, továbbá mindketten
úgy vélik, hogy levezethető a kapcsolat a felelősség és a köteles
ség között.

Wojtyla kapcsolatba került a würzburgi iskolával. A würzburgi
iskola egyik jellemzője, hogy a szintetikus struktúrát támogatja,
ellentétben az analitikus egyoldalúsággal. Megfigyelhető Wojtylá
nál a kortárs, Ach által megalkotott és Lengyelországban gyako
rolt kísérleti pszichológia határozott befolyása. A személy kauza
litásán és a személyes én hatóokként való megtapasztalása által
Wojtyla szerint felül tudunk emelkedni Kant racionális és Scheler
emocionális apriorizmusán, melyekben nem sikerült tárgyiasítani
a cselekvést. Az apriorizmus a tapasztalat ellenségévé vált. Inkább a
Scheler által választott út lesz Wojtyláé is, mely egyfajta filozófiai
antropológia kidolgozásához vezeti. Scheler eltávolodik a kanti
formális etikától, újraértékelve az ember érzelmi szféráját.
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Kötelesség és érték

12Karol Wojtyla:
Evaluation of the

Possibility of
Gonstrueting a Ghristian

Ethies in the
Assumptions of Max
Seheler's System of

Philosophy. Lublin,
1959, 213.

13UO.214.

Érték éstapasztalat

Kant nézeteit Wojtyla nem közvetlenül, hanem Max Scheler
tanulmányozása során, közvetve vette át. Kant kijelenti, hogy az
ember és minden racionális lény önmagáért való cél. Wojtyla gon
dolkodásában ez konstans elemmé válik: az ember nem válhat a
gyakorlat eszközévé, hanem méltósággal rendelkezik, felsőbb

rendűséget és elsőbbséget élvez. Kant számára a kötelesség fo
galma elsődleges, Wojtyla számára az első a jó fogalma, a köte
lességet ez alá rendeli. A kötelesség"vak" - mondja Scheler -,
mert az érték átérzésétől meg van fosztva. Amikor tehát a pa
rancsok nyomása alatt csak kötelességünket teljesítjük, akkor
egyidejűleg erkölcsi életünk elveszíti azt a stílusát, amit Scheler
látni akar benne, és kényszerűségből negatív jelleget ölt. 12 A kö
telesség és az érték Scheler szerint kölcsönösen kizárják egy
mást: hiszen az érték adja a morális életnek azt a pozitív és kre
atív karakterét, amelyet a kötelesség elvenne tőle. Scheler
tiltakozik az ilyen kötelességek és tiltások ellen, mert úgy tartja,
hogy az emberi természet iránti bizalmatlanságot hordozzák
magukban. Wojtyla észreveszi, hogy ha Scheler hivatkozik is
munkájában időnként az Evangéliumra vagy Pálleveleire, nem
azért teszi, hogy ezen szövegek értelmezőjeként tüntesse fel
magát. Scheler csak azért hivatkozik rájuk, hogy megerősítse

rendszerének pontosságát."
Kant nem ad választ a kérdésre, hogy az embernek mely csele

kedete jó, és melyik rossz. Felfogásában nincs szó a morális jóról,
jelezvén, hogy az önmeghatározás a személynek a joga. Mindazo
náltal egy norma nem lóghat a levegőben, hanem kell, hogy le
gyen egy neki megfelelő reális struktúra is. Ezen a ponton
eltávolodást mutat Kanttól a lengyel fenomenológus, s Kant forma
lizmusa ellen Max Scheler mellett foglal állást. A Kant és Scheler
közötti vita támpontként szolgált Wojtyla gondolkodásában.

Scheler számára minden tudományos ismeret és minden egzakt
tudománya maga induktív empirikus módszerével a megtapaszta
lásra épül. Az etika is egy külön tapasztalaton, a morális jó és .
rossz tapasztalatán alapul, mivel az etika tárgyai az "objektív" mo
rális értékek. Így Scheler fenomenológiai tapasztalata megengedi,
hogy magát az értéket közvetlen és intuitív módon ragadjuk meg.
Wojtyla is ehhez csatlakozik, amikor megállapítja: az etika alapja a
tapasztalat. Az ember belső tapasztalataiból merít, amikor cselekvé
sének erkölcsi normáit kialakítja. Ezt a tapasztalást azonban nem
azonosíthatjuk az úgynevezett introspekcióval, vagyis a belső észle
léssel, amely a tapasztalati pszichológia módszerét képezi. Ez a
módszer ugyanis megengedi az értéktényező mesterséges kikap
csolását az emberi átélés tartalmából, így absztrahálva keresi a tisz
tán pszichológiai tényeket, ami meghamisítja az ember belső életé
nek képét. A fenomenológiai tapasztalás ezt megelőzi, mivel alapját
nem az érte'kektó1 megfosztott, tartalmától elszakított átélések jelentik, ha
nem az érte1<ekkel együtt való megtapasztalások.
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Az emberi cselekvés
jelentósége

14UO.246.

Az igazság és a jó

15UO.258.

A szeretet

16Stanislaw Grygiel:
L'uomo vista della

Vista/a. Bologna, 1978.

Wojtyla szerint Scheler nem azáltal határozza meg az értéket,
hogy micsoda, hanem azáltal, hogy mi nem. Wojtyla Schelerrel
együtt úgy véli, hogyamorális érték megtapasztalása különle
ges tapasztalat, mely eltér a többi értéktől és a materiális vagy
objektív érték megtapasztalásától. De az, hogy az érték csak az
érzésben jelenik meg, nem jelentheti azt, hogy mi hoznánk létre
az értéket, csupán felfedezzük - hangsúlyozza Wojtyla. Ezáltal
kivédi az etikai relativizmus vádját. Az alany érzékelése nem
izolált, hanem mindig egy adott légkör, a társadalom egy kor
szakának ethos-án belül alakul ki. "Az ember cselekvésével sze
mélyessé teszi az értéket.,,14 Az emberi cselekvés dinamikus va
lóság, vég nélküli cselekvés. Nem készen "van", hanem "lesz",
mégpedig cselekedetei által.

Az érték emocionális érzékelése megelőzi az intellektuális
megismerést, ami az emocionális beállítódás gyakorlati elsöbbsé
gét mutatja. És mindezt az a Karol Wojtyla hangsúlyozza, aki
olyan kulturális közegből jött, ahol az európai nihilizmus érez
hető volt, ahol nem volt alap és nem volt középpont, ahol az ér
tékeket lerombolták, és újra fel kellett fedezni.

A morális élet lényege nemcsak az értékek "megélésében" áll,
hanem valójában a jó igazságának "megélésében", amely a cse
lekvés tárgyát alkotja, és amely megvalósul az ilyen cselekvés
ben. Amint azt P. Bednarski domonkos megállapítja, Wojtylánál
az igazság és a jó egymásba hatolnak, egymásba fűződnek: a jó
igazsággá válik. Az igazság az értelem java és az akarat célja is,
ezért űzi az értelmet az igazság felé. Igy a jó mindenekelőtt a
cselekvés célja. Wojtyla szerint: "A fenomenológiai alapok nem
engedik meg a személynek az értékekhez fűződő kauzális viszo
nyának megállapítását, de Scheler rendszerének ugyanez a belső

struktúrája még azt sem engedi meg, hogy a személy és az érté
kek kauzális viszonyát általánosan fogjuk fel.,,15

A szeretet a személy spontán cselekedete, amely az értékkel
való találkozásból születik. Ily módon a szeretet Scheler számára
a személyre irányuló morális tapasztalat. A tomista perszonaliz
mus nem áll meg itt. Wojtyla nem elégszik meg a szeretet felis
merésével: lennie kell a személy és az értékek közt egy kauzális vi
szonynak, mely a szeretet segítségével valósul meg. A személy a
szeretet alanya és tárgya is. A szeretet olyan erő, amely egyesít
és integrál mindent, érzelmi szinten éppúgy, mint szellemi szin
ten. A scheleri személy-felfogás, a "nyitás a világra" külőnös

képp termékeny talajra talált Wojtyla gondolatvilágában.
Paul Ricoeur hatása Wojtylára csekély, de bizonyos dolgokban

közös állásponton vannak. Például Ricoeur számára, mint
Wojtyla számára is, a filozófusnak fenomenológusnak kell lenni,
amennyiben tartja magát ahhoz, ami adott. Stanislaw Grygiel"
szorosabbnak tartja ezt a kapcsolatot. Ricoeur és Wojtyla egyetért
abban, hogy nincs szimbólum hermeneutika vagy értelmezés
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Wojtyla habilitációja

17Evaluation of the
Possibility of

Constructing a Christian
Ethics in the

Assumptions of Max
Scheler's System of

Philosophy. Lublin, 1959.
18Franciaországban

azonban kialakult e né
ven a szűkebb értelem

ben vett perszonalizmus.
A század elején az
újkantiánus Charles

Renouvier (1815-1903)
egyik könyvében (Le

Personnalisme, 1903) ez
alatt a címszó alatt fej
tette ki kanti, individua

lista irányú személyi-
ség-elméletél. Lucien

Laberthonniére
(1860-1932) pedig a ke
resztény tanítás alapján
a személyiség lényegét
abban emelte ki, hogy

az ember nemcsak a faj
mulandó egyede, hanem
lsten gyermeke, Istentől

szándékolt céljának a
megvalósítására
(Esquisse d'une

philosophie
personnaliste, 1942).

nélkül, és fordítva. A szimbólum megköveteli azt a módszert,
mely által értelmezést nyer. Wojtylánál a cselekvés a szimbólum, ez
szimbolizálja a megnyilvánuló személyt.

Összegezve tehát a scheleri hatást: a fenomenológia scheleri al
kalmazását az értékek felfedezésének módszerévé teszi Wojtyla.
Megállapítható, hogy vannak ugyan konvergens és divergens
elemek Scheler és Wojtyla filozófiai gondolkodásában, de a sze
mélyről való felfogásukban a hasonlóság dominál. Ami eltérést
mutat, az az, hogy Schelernél a személy elemzése a döntő, Wojtylánál
a személy és a cselekedet egysége. Számára a kiindulópont az emberi
cselekvés, amely felfedi a személyt.

Wojtyla a Scheler-kutatások eredményeként 1953-ban habilitált
a Lublini Katolikus Egyetemen. Disszertációjának címe: Lehetsé
ges-e a keresztény etika Max Scheler rendszere alapján? Az 1953-ban
megvédett habilitációjának továbbfejlesztett változata 1959-ben
Lublinban jelent meg,17 melyből már többször idéztünk. Wojtyla
a sikeres habilitáció után szociális etikát tanított a krakkói sze
mináriumban. Hamarosan előadta ugyanezt a tantárgyat a
Lublini Katolikus Egyetem (LKE) teológiai karán is. 1954-ben pe
dig elfogadta a meghívást a LKE etikai intézetébe, ahol ettől

kezdve másodállásban tanított. Hetente két napot Lublinban töl
tött. Max Schelerre alapozott antropológiai tanulmánya eszmei
fegyvert adott a kezébe, amelyet a későbbi zsinati vitákban is
eredménnyel alkalmazott.

A perszonalizmus

A tomizmus és a fenomenológia nem a kizárólagos élő filozófia
sem Wojtyla, sem Krakkó kulturális környezetében, hiszen ide is
eljutott az úgynevezett "lengyel barátok" segítségével E. Mounier
és J. Maritain francia perszonalista mozgalma. Nehéz meghatároz
ni, hogy mikor kezdődött a perszonalizmus filozófiája. Talán
Anxagórászig vissza kellene mennünk, és Szókratészt, Platónt,
Arisztotelészt, Boethius-t kellene vizsgálnunk, akik úgy határoz
ták meg a személyt, mint Ifa racionális természetnek egy individu
ális szubsztanciája" . A lista folytatódik Ágostonnal, Avicennával
és Aquinói Szent Tamással.

A modern filozófia irányzatai megegyeznek az emberre mint
középponti témára irányuló vizsgálódásukban. Ontológiailag
megegyeznek az embernek a természetben kiemelkedő helyzetének
elismerésében. Etikailag pedig elvben elismerik Kant maximáját,
mely szerint az embert mindenkor célnak kell tekinteni, sohasem
eszközként használni. A perszonalisták az ember ontológiailag és eti
kailag ezen sajátszerű jellegét a "személy" fogalmában látják kifejezhe
tőnek. Ezeket az alarselveket tehát a mai filozófiai irányzatok is
magukénák vallják. 8
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Emmanuel Mounier

19Qu' est-ce que /e

personnalisme? 1946.
Le personna/isme, 1949.

A transzcendencia
követelménye

2°Mieczyslaw Albert
Krapiec: Ja-cz/owiek:

zarys antrop%gii
filozoficznej. Tow.

Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu

Lubelskiego, Lublin,
1974.

Hatásában náluk jelentősebb lett a perszonalizmus Emmanuel
Mounier 0905-50) által kidolgozott változata.l" Mounier az Esp
rit folyóirat megalapítója és haláláig szerkesztője volt. Körülötte
alakult ki az irányát követő filozófusok, írók, publicisták cso
portja, közülük a legjelentősebb Jean Lacroix, aki főképp a
perszonalizmus pszichológiai alapjait igyekezett kifejteni. A Mou
nier kezdeményezte perszonalizmus alapgondolatait így foglal
hatjuk össze röviden:

Az egzisztencializmushoz hasonlóan a perszonalizmus kiala
kulását is az emberi élet megpróbáltatásainak, veszélyeztetésé
nek a tapasztalata alakította ki.

A perszonalizmus nyomatékosan hangsúlyozza, hogy nem
rendszer s nem politikai mozgalom, hanem perspektívát nyújtó ember
szemiélet. A személy lényegét nem a magába zárt individuum
ban, hanem inkább annak a többi ember iránti nyitottságában,
érintkezési készségében kell látni, ami személyisége fejlődésének

elengedhetetlen feltétele. Miként a személy nem különítheti el
magát más személyektől, nem tekinthető a természettől sem füg
getlennek. Azt is hangsúlyozza, hogya test nem csupán a szelle
mi aktivitás végrehajtó szerve, hanem test és lélek a legszoro
sabb egységet képezi; a test közvetíti az érzéki benyomásokat, s
érzéki kifejezője a szellemi lélek működésének. Az ember csak a
bensőségesség és a külső tevékenység egyensúlyában élheti át s fejtheti
ki személyiségét. Belső, lelki világa gondozásának nem az elszigetelődés

és a felelősség eló1 való menekülés a célja, hanem erőgyűjtés a minél tö
kéletesebb elkötelezettségre és tevékenységre.

Lényeges jellegzetessége a perszonalizmusnak a transzcenden
cia követelményének a kiemelése. Ebben elvben csatlakozik Nietz
sche megállapításához, hogy az ember az a lény, akinek állandó
an felül kell múlnia önmagát. De csak mint személy, személyisége
tudatával válhat több emberré, nem személytelen, elvont eszmék köve
tésével, vagy a tömegbe olvadás felelőtlenségével. Az individualizmus
és a kollektivizmus ellentétében a perszonalizmus eszménye a szabad,
felelősségtudó személyek társas közössége.

A perszonalizmus nem követi az egzisztencializmus kötetlen
szabadság-eszméjét. Elvitathatatlan érdeme a modem filozófiában
sokat használt "személy" és .szeméiviseg" fogalmának tisztázására irá
nyuló törekvése; egy lehetőleg teljes, sokoldalú személyiség-eszme ki
alakításának az igyekezete. Nem becsülhető le a személyes fele
lősség, a szociális gondolkodás, a világ felé való nyitottság, az
emberiség közös kérdéseiben való együttműködésre, egy embersé
gesebb világ kialakítására, a dialógusra való készség tekintetében a
keresztény értelmiségi rétegre gyakorolt hatása sem. Ezek az esz
mék elismerésre és megerősítésre találtak a II. Vatikáni zsinaton.

A lengyel perszonalizmus nagy alakjai közé tartozott Mie
czyslaw Albert Krapíec, dominikánus szerzetes, a Lublini Katoli
kus Egyetem rektora. Főműve a la-czlowiefo (Én-ember), melyben
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Jozef Tischner

21Karol Wojtyla: Osoba
i Gzyn. 1969. (1979.,

Person und Tat. Herder,
Freiburg im Breisgau,

1981. Spanyol
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Autores Cristianos,
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változata: Personne et
Acte. Centurion,

Paris, 1983.)

22A személy és cseleke
det címü tanulmány

feltehetáen egy célzás
M. Blondelre, vagy leg

alábbis a tanulmány egy
hasonló perspektívát
adoptál: az embert a

cselekvésében értelmezi,
a szubjektív megélésé

ben, tágabb értelemben
a tapasztalásában.
Természetesen van

terminológiai különbség;
Blondel a cselekvésről

beszél, Wojtyla a
cselekedetről.

kifejti tomista koncepcióját a perszonalizmus eszméit figyelembe
véve. A szerzö Boethius személydefinícióját alkalmazza, hangsú
lyozza a lélek létezésének tényét. Az embert "nyitott énként" áb
rázolja, minden "Én" meg akarja teremteni a másik ember "Te"
létével a kapcsolatot. Az interperszonális kommunikáció külön
bözőképpen realizálódik, de főleg a szeretet cselekedete által. Az
ember "potenciális személyiség", aki a szociális élet különféle te
rületein él: család, nemzet, humanitás. Másrészről az ember érte
lemmel rendelkező, független lényként való létezése a társada
lom feltétele. A közös jót az ész belátja, s így az a személy előtt

mint saját személyes java tűnik fel. E belátás által a "jó" belső

kötelességgé válik, és nem egy külső hatalom által diktált köte
lességgé. (A már említett Kant-Schelér vitában elfogadhatónak
tartotta Wojtyla a kötelesség mozzanatát.)

[ozef Tischner, a Krakkói Teológiai és Pápai Akadémia pro
fesszora a hagyományos keresztény perszonalizmustól teljesen
eltérő koncepciót javasol. A tomista antropológiát megtagadva
Martin Heidegger kutatásait veszi át. Az ember "énje" mindig
egy tudatos ént jelent. Másik fontos jellemzője az, hogy képes
érezni az értékeket. Tischner Scheler axiológiájára hívja fel a figyel
met. Tischner kevesebb figyelmet szentel az értékek ontológiájá
nak, mint az értékek érzetének. Értéken a következőket érti:
igazság, jó és rossz, szenvedés, halál, szép, remény, szeretet.
Mindhárom jelentős lengyel gondolkodó kötődik a kereszténységhez, de
három különböző módon: Wojtyla egyesíti a tomizmust és a fenomeno
lógiát, Krapiec folytatja az egzisztencialista tomizmust, Tischner a fe
nomenológiára és egzisztencializmusra hivatkozik.

Karol Wojtyla tomista fenomenológiai perszonalizmusa

Wojtyla perszonalizmusa különbözőtényezőket tartalmaz: ontoló
giaiakat, axiológiaiakat, teológiaiakat, fenomenológiaiakat. Egyik
filozófiai jellegű főművéből, A személy és cselekedetből21 következte
tünk vissza főként lengyel forrásokra, de sajnos ebben a művében

teljesen mellőzi az utalásokat és hivatkozásokat, s ez nehezebbé te
szi gondolkodásának metodológiai és filozófiai forrásainak azono
sítását." A tomizmusból, a fenomenológiából, az intencionalitás
újrafelfedezéséből kiindulva a század gondolkodásában nagy
visszhangot kiváltó perszonalista antropológiát hozott létre
Wojtyla. Noha a perszonalizmust Aquinói Szent Tamásnál jóval
késöbb fogalmazták meg, mégis Szent Tamás filozófiájának és teo
lógiájának egysége megengedi, hogy tomista perszonalizmusról
beszéljünk. Wojtyla a tomizmusba illeszti be saját, a cselekvésben
"átélt tapasztalások" fenomenológiáját. A tomizmus az igazságot
ok-okozati úton keresi, a fenomenológia viszont a tapasztalatra
építi megállapításait. Arisztotelészt és Aquinói Szent Tamást
Wojtyla igen gyakran egyedi módon idézi, többnyire azonosulást
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Szeretet és felelősség

mutatva velük. Wojtyla ismeretei Aquinói Tamásról bőségesek és
teljesek, amint azt doktori tézise is mutatja. Az "alany" fogalmából
indul ki, hogy eljusson a személy világába. Ragyogóan megvilágít
ja az alany és az én közötti distinkciót a következő idézet: "Az »én
olyan személyes névmás, amely mindig egy konkrét személyt jelöl.
Az énnek a megjelölése kiterjedtebbnek tűnik, mint az alanyé, mi
vel az előző a megtapasztalt szubjektivitását az ontikus szubjekti
vitásával kombinálja, míg a második csak az utóbbi aspektusról
szól.,,23 Aquinói Tamásnál a személy objektív létezésében és cse
lekvésében találja magát, de nehéz felfedezni rendszerében a
személy átélt tapasztalatait. Aquinói Tamás objektív perszona
lizmusát az átélt tapasztalatoknak a szubjektív dimenziójával egészíti
ki Wojtyla. Bizonyos, hogy Wojtyla egyik jellemzője a mód, ahogy
kitér a cselekvés dinamizmusára. Karol Wojtyla különbséget tesz a
szubjektivitás és szubjektivizmus közt. Elfogadja az elsőt és elveti
a másodikat.

Wojtyla a Kísérlet két filozófiai irányzat egyesítésére című művé

ben többször hangoztatja, hogy nem eklektikusan kívánja egye
síteni a tomizmust és a fenomenológiát, nem áll szándékában
új metateóriát vagy új interdiszciplináris területet megalkotni.
Célja nem a perszonalizmus és atomizmus teóriájának szisztematikus
bemutatása és egyesítése volt, hanem azokat újraértelmezni és közelíteni
próbálta a kortárs emberhez. Wojtyla problémaanalízise ugyanúgy
eltér a hagyományos tomizmustól, mint Husserl fenomenológiá
jától. Lublin etikusát kezdettől fogva az erkölcsi problematika
foglalkoztatta, ezért bizonyos értelemben el kellett térnie a belső

tapasztalás jelenségétől.

A személy és cselekedet szerzője az ember dinamizmusát vizsgál
va két formát külőnbőztet meg: aktívat és passzívat. Az első

esetben mondjuk, hogy az ember "cselekszik", másikban "vala
mi történik az emberben". Az aktív dinamizmus összegzi az em
ber összes tudatos tettét, úgy, hogy betölti a tudatos szerző sze
repét és értékszabadságát. A passzív dinamizmus elsődlegesen az
emberi természet szomatikus szférájával kötődik össze, ahol az
ember tárgya a megélt tapasztalásnak, amelyben nem az ember
a kezdeményező. Ez nem tudatos tett, hanem passzív tapaszta
lás (pati et non agere). Wojtyla perszonalizmusának másik eleme a
"részvétel" teóriája, tehát a társadalom keretein belül az emberek ko
operációja. A "részvétel" által a keresztény perszonalizmus harmadik
utat tud találni a radikális individualizmus és a totalitarizmus közt.
Egy hiteles közösség alapjának az ember elidegeníthetetlen méltó
ságának megerősítését tekinti.

Lublini professzorként tette közzé 1960-ban a Szeretet és fele
lősség című szexuáletikai összefoglalóját. Művében a házastársi
szeretetnek, a férfi és a nő szerelmének etikai magyarázatával
foglalkozik. Ez a kérdés nyilván nagyon foglalkoztatta Wojtylát,
hiszen ezt a témát körüljárta az akkoriban írt: Az aranyműves
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boltja című színművében is. Szeretet és felelősség című művében

az egyetemen tartott erkölcstani előadásait foglalta össze. A
nemi etikát itt sajátosan kialakított filozófiai rendszerével vizs
gálja: nézeteiben a tomizmus, a fenomenológia és a perszonaliz
mus ötvöződik. Tartalma Wojtyla örök témája: az emberi szemé
lyiség, az ember mint a test és a lélek egysége, a személyiség
értéke, a szeretet szerepe az emberben. Általa Wojtyla a családi
élet szférájában hatékonyan védi a keresztény hagyományt. A
szeretet módjait veszi sorba: mi a rokonszenv, a barátság, a sze
relem, a nemi ösztön, az önzés, a házasság, az apaság, az anya
ság stb. lényege. Etikai, s különösen szexuáletikai fejtegetéseiben
Wojtyla korszerű, fenomenológiai módszereket alkalmazott,
szemléletében azonban az egyház hagyományos tételei érvénye
sültek. A szexuális erkölcsben figyelembe veszi az egyes tudo
mányágak (a fiziológia, a biológia, a pszichológia, a szociológia)
álláspontját, de a teljes ember nézőpontjából értelmezi az ered
ményeket. Érvelésének középpontjában a házasság és a szexuális
kapcsolatok perszonalista és utilitarista nézőpontjának különbsé
ge áll. Wojtyla a hétköznapi emberi tapasztalatból indul ki, de
logikailag építi föl elméletét, s konklúziója megegyezik az egy
ház tanításával.

Összegzés

24Karol Wojtyla: Love
and Responsibility.

(Trans. H. T. Willetts.)
Reprinted San

Francisco, 1993.
25Karol Wojtyla: The

Acting Person. (Trans.
Andrzej PotockL) R.

Reidel Publishing Com
pany, Holland, 1979.

Wojtyla munkássága megfelelő válasz a "Mi az ember?" kérdésre.
Gondolkodása autentikus erőfeszítés az ember misztériumának
megközelítésére és megfejtésére. Nézeteiben megfigyelhetőugyan
fejlődés a korai kevésbé ismert írásaitól (habilitációs dolgozata és a
lublini előadások) a sokkal népszerűbb írásaiig (Szeretet és felelős

ség/4 Cselekvő személy'ls). Ez inkább kifejlődésnek tekinthető, hiszen
Wojtyla következetes gondolkodó volt, elmélkedései, nézetei soha
nem torpantak meg, nem fejlődtek vissza, nem változtak igazán.
Korai írásainak ismerete ezért feltétlenül segíti II. János Pál pápa
ismertebb szövegeinek és enciklikáinak teljesebb megértését.

869


