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Na rzecz człowieka – personalistyczne aspekty  

myśli Jana Pawła II  

For the benefit of the human being - personalistic aspects  

of John Paul II's thought 

 

 
Abstrakt:. Encyklika Redemptor hominis, będąca programem pontyfikatu Jana Pawła II, zawierała  
w swej myśli przewodniej przekonanie nie tylko o związaniu losów człowieka z Chrystusem, ale 
także refleksję nad indywidualną i społeczną naturą osoby ludzkiej. Wiedza na temat siebie  
i rzeczywistości jawi się w nauczaniu papieża jako zobowiązanie do działania, do brania 
odpowiedzialności w duchu sformułowanej przez niego normy personalistycznej, czyli przekonania, 
że każdemu człowiekowi należy się miłość ze względu na to, że jest osobą. To jedno proste zdanie 
można nazwać osią działania i postępowania Karola Wojtyły, które urzeczywistnia się poprzez triadę 
postaw nawzajem z siebie wynikających. Są nimi zasada uczestnictwa, dialog i przywództwo. 
Omówieniu tej triady oraz porządku zależności między nimi jest poświęcony niniejszy artykuł.  
Słowa kluczowe: Dialog, przywództwo, uczestnictwo, personalizm, odpowiedzialność 
 
 

Abstract: The guiding principle of the Redemptor hominis encyclical letter (John Paul II, 1979), which 
was John Paul II’s pontificate programme, was the conviction that man’s destiny is bound to Christ, 
reflecting on the individual and social nature of the human person. In the Pope’s teaching, knowing 
oneself and reality appears as an obligation to act, to take responsibility in the spirit of the 
personalistic principle he formulated, that is, the faith that every human being deserves love namely 
because he or she is a person. This one sentence can be called the axis of Karol Wojtyła’s action and 
conduct, which is realised through a triad of attitudes mutually derived from one another. These are: 
dialogue, the participatory principle, and leadership. This chapter is devoted to discussing the above 
triad and the order of relationships between its elements.  
Keywords: Dialogue, leadership, participation, personalism, responsibility 

 

Wprowadzenie 

 

Encyklika Redemptor hominis (Jan Paweł II, 1979), będąca programem pontyfikatu Jana 

Pawła II, zawierała w swej myśli przewodniej przekonanie nie tylko o związaniu losów 

człowieka z Chrystusem, ale także refleksję nad indywidualną i społeczną naturą osoby 

ludzkiej. Wiedza na temat siebie i rzeczywistości jawi się w nauczaniu papieża jako 

zobowiązanie do działania, do brania odpowiedzialności w duchu sformułowanej przez 

niego normy personalistycznej, czyli przekonania, że każdemu człowiekowi należy się 

miłość ze względu na to, że jest osobą. Norma personalistyczna jako zasada mówi: „osoba jest 

takim bytem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi miłość” (Wojtyła, 1960,  
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s. 43). To jedno proste zdanie można nazwać osią działania i postępowania Karola Wojtyły, 

które urzeczywistnia się poprzez triadę postaw nawzajem z siebie wynikających. Są nimi 

dialog, zasada uczestnictwa i przywództwo. Niniejszy rozdział zostanie poświęcony 

omówieniu powyższej triady oraz porządku zależności między nimi. Wydaje się bowiem, że 

teksty naukowe traktujące do tej pory na temat personalizmu, rzadko jeżeli w ogóle 

ujawniały przyczynowo-skutkowy charakter rozwoju osoby czyniącej z przykazania miłości 

świadomą normę własnego postępowania. Metodologia niniejszego artykułu zasadza się na 

analizie pojęć dialog, uczestnictwo, przywództwo, w ramach których zauważa się wspólny 

fundament: ukierunkowanie na osobę, która słucha i która jest słuchana (dialog); która 

uczestnicząc w życiu innych, tworzy samą siebie (uczestnictwo); która ma wyznaczone cele  

i wywiera wpływ na inne, w taki sposób, że pomaga im to się rozwijać i wzrastać 

(przywództwo).  

 

1. Treść i zakres normy personalistycznej 

 

Pojęcie normy personalistycznej pojawia się u Karola Wojtyły w książce Miłość  

i odpowiedzialność. Formułuje on ją jako odpowiedź na przedmiotowe, utylitarystyczne 

podejście do drugiej osoby. Osoba jest takim bytem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do 

niej stanowi miłość. (Wojtyła, 1960, s. 24). Propozycja praktycznej realizacji normy 

personalistycznej w życiu codziennym pojawia się w wielu dokumentach i wypowiedziach 

papieża. Należałoby rozpocząć refleksję od adhortacji Familiaris consortio, która powstała 

jako podsumowanie kilku lat prac Synodu Biskupów. Jan Paweł II wskazał w niej na cztery 

zadania rodziny chrześcijańskiej: tworzenie wspólnoty osób, służba życiu, uczestnictwo  

w rozwoju społeczeństwa, uczestnictwo w życiu i misji Kościoła. Jednym z najważniejszych 

cytatów z tego dokumentu, który wiąże te cztery poszczególne zadania jest fragment 

dotyczący miłości będącej istotą rodziny (Jan Paweł II, 1981, nr 17). Zatem każde z zadań 

rodziny, ale także każdego z jej członków można zinterpretować integralnie i realizować nie 

jako oddzielne wezwania, ale jako przenikające się rzeczywistości, życiowe decyzje  

i działania. Szczególnym rysem tych wskazań są zatem nie tyle konkretne zalecenia, co 

raczej ich źródło, czyli miłość, która domaga się odpowiedzialności.  

Wojtyła rozeznał, że zgodnie z normą personalistyczną wartość osoby jest zawsze 

wyższa niż przyjemność czy potrzeba lub użyteczność. A w czasie swojego pontyfikatu 

wskazywał nieoczywiste do tej pory obszary aktywności człowieka, które podobnie jak 

przestrzeń relacji rodzinnych, powinny w kształtowaniu relacji społecznych, kierować się 

ową normą: w miejscu pracy, w kontaktach instytucjonalnych, w zarządzaniu państwem,  

w stosunkach międzynarodowych. 

Istnieje wiele przemówień Jana Pawła II, które były wypowiadane w duchu wspólnej 

odpowiedzialności za ochronę życia, sprawiedliwość, pokój. Najciekawsze, ponieważ 
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przynoszące nadzieję na największą sprawczość, wydają się te związane z polityką. Nikt nie 

może uchylać się od aktywnego, odpowiedzialnego i wspaniałomyślnego uczestnictwa w tym 

wspólnym dziele. Sprawiedliwość i pokój zależą od każdego z nas (Jan Paweł II, 2011f, s. 529). 

To przeświadczenie wynika z założeń antropologicznych i filozoficznych, które 

przyjął Karol Wojtyła i przez które wpisuje się on jako reprezentant katolickiej nauki 

społecznej. Jednak nie tylko dlatego. Sposób, w jaki rozwija aksjologię i jak rozumie normy 

społeczne ugruntowane w myśli chrześcijańskiej, wynika także z jego pogłębionej refleksji 

nad pytaniem o tożsamość osoby i przestrzenie jej stawania się, urzeczywistniania się.  

Aktualne badania dotyczące poglądów Polaków i kształtowania się ich wartości 

pokazują, że pytani o to, kto w pierwszej kolejności jest odpowiedzialny za zmiany 

społeczne, wcale nie mają na uwadze samych siebie, ale odpowiedzialność tę oddają 

państwu, instytucjom, szkole. Ponad 70% respondentów w odpowiedzi na pytanie, z jakiego 

powodu warto chronić środowisko wskazuje na przyszłe pokolenie (Badanie, 2020). 

Bezpośrednio więc nie adresują do siebie potrzeby zmian. Przez to także jednostka zdejmuje 

z siebie odpowiedzialność na bliżej nieokreślone i trudne do rozliczenia kolejne pokolenia. 

W innym kierunku prowadzi nauczanie Jana Pawła II. Koncentruje się na wskazaniu, 

że sprawczość w działaniu musi zrealizować się poprzez osobę tu i teraz. Stąd jego wołanie  

o odpowiedzialne uczestnictwo w życiu publicznym, które jest skierowane do każdego  

z uwzględnieniem zakresu obowiązków, które może na siebie przyjąć.  

W tym kontekście nieocenione są wypowiedzi papieża adresowane do polityków 

jako jednej z grup najbardziej skutecznych i najsilniej wpływających na zmiany społeczne. 

Przekaz papieża koncentruje się na kilku punktach. Dwa najważniejsze z nich, to po 

pierwsze, promocja trwałych wartości w życiu publicznym. Zmiana rzeczywistości dokonuje 

się nie przez wezwanie do niej, ale dzięki pracy na rzecz promocji trwałych wartości ludzkich  

w życiu publicznym, zgodnie ze słusznymi zasadami obowiązującym w działalności politycznej (Jan 

Paweł II, 2011c, s. 875). Zadania dla polityków Jan Paweł II określa w kategoriach 

niezbywalnych obowiązków. Wśród nich znajdują się tworzenie i wykorzystywanie wszelkich 

warunków społecznych sprzyjających autentycznemu, pełnemu dobru osoby (Jan XXIII, 1961, nr 66). 

Drugi punkt dotyczy absolutnego poszanowania osoby ludzkiej, opartego na duchowej wizji 

człowieka (Jan Paweł II, 2011b, s. 867).  

Szczególny rys nauczania wiąże się z głębokim, uzasadnianym przez niego 

wielokrotnie antropologiczno-etycznym przekonaniem, że braterstwo i solidarność nie są 

utopią i że można je realizować bez utraty wartościowych, własnych tradycji. Ten przekaz 

jest obecny chociażby w jego przemówieniach do Parlamentu Europejskiego (Jan Paweł II, 

2011a, s. 50-53). Źródłem jest przekonanie, że każda organizacja, wspólnota, także taka jak 

Unia Europejska, może osiągać jedność w różnorodności pod warunkiem, że wszelkie 

działania ukierunkowane będą na jeden cel: służbę człowiekowi. To on (człowiek) jest 

decydującym kryterium, które powinno porządkować wszystkie wysiłki i kierować nimi. 
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Tego rodzaju służba wymaga ciągle nowych inicjatyw (Jan Paweł II, 2011e, 102-104). 

Zaangażowanie na rzecz osoby ludzkiej musi być w centrum uwagi. Wtedy pojęcia, takie jak 

sprawiedliwość, rozwój, solidarność, zyskują swoją siłę (Jan Paweł II, 2011d, s. 181-183). 

Jan Paweł II był przekonany, że wszelkie zmiany strukturalne winny dokonywać się 

z myślą o człowieku. A wskaźnik postępu powinien wyznaczać stopień rozwoju osoby, 

poziom planowania i realizowania lokalnych polityk społecznych, które miałyby czynić 

życie bardziej ludzkim. Papież używał pojęcia miasto na miarę człowieka (Miasto, 2020), aby 

wskazać, że dla rozwoju osoby znaczenie ma nie tyle dobrobyt materialny, choć i on jest 

potrzebny, ale wartość życia w jego różnych odsłonach (od fundamentalnych, jak ochrona 

od poczęcia do naturalnej śmierci, po równie kluczowe jak prawo do wyznawanej religii, 

bezpieczeństwa, opieki, rozwoju, uczciwości). Całokształt praw człowieka odpowiada istocie 

godności człowieka rozumianego całościowo, a nie sprowadzonego tylko do jednego wymiaru (Jan 

Paweł II, 2011g, s. 85).  

Koncepcja, którą posługuje się Jan Paweł II w swoim przekazie zmierza do wyrażenia 

idei, że dobra materialne, nawet jeżeli wydają się nieograniczone w swej wielości  

i wszechstronności, nie mają niestety nieograniczonej zdolności zaspokajania potrzeb 

człowieka. Pragnienia i potrzeby materialne zwykle prowadzą do konfliktów i podziałów 

pomiędzy posiadającymi te dobra i korzystającymi z nich. Potrzeby, takie jak wolność, 

poczucie spełnienia, relacja z drugą osobą, nie ograniczają się wyłącznie do materialnego lub 

duchowego zakresu wartości. Dla konkretnego człowieka znaczenie mają równolegle 

obydwa poziomy wartości. Przy tym wartości materialne są trudne do podziału w tym 

sensie, że zawsze będą ograniczone. Dobra duchowe natomiast mogą stawać się równocześnie 

udziałem wielu ludzi bez żadnego ograniczenia i żadnej szkody dla samego dobra. Wręcz przeciwnie: 

im większa ilość ludzi w danym dobru uczestniczy, im więcej się z niego korzysta i czerpie, tym 

bardziej owo dobro okazuje swą niezniszczalną i nieśmiertelną wartość (tamże). 

Aby zrozumieć źródła powyższego przekazu, należy za Janem Pawłem II przyjąć 

założenie, że życie człowieka jest fundamentalną wartością i jego ochrona jest priorytetem 

we wszystkich decyzjach, na które można mieć wpływ. Samostanowienie (także 

samowychowanie i samoposiadanie), o którym w Osoba i czyn (Wojtyła, 2000, s. 152-154) 

pisze Wojtyła, oznacza m.in. nieustanny proces uświadamiania sobie, czym jest szacunek do 

życia i w jaki sposób powinien on się objawić podczas codziennie podejmowanych decyzji. 

Wojtyła mówi o kształtowaniu w sobie postawy dzielności i wiarygodności. Świadomość 

reakcji własnego ciała i umysłu, ich potrzeb, ograniczeń i możliwości, powodów 

podejmowanych decyzji, to nic innego jak podbudowa pod silną, stabilną tożsamość, która 

nie tylko nie chwieje się pod wpływem opinii i poglądów, ale wsparta przeżytym 

doświadczeniem, kształtuje osobowość. Sprawia, że w chwilach trudnych, ekstremalnie 

zaskakujących, podejmuje się właściwą decyzję (Starnawski, 2020). Właściwą, dlatego, że jest 

efektem pracy nad sobą i zawsze taką, na jaką w danym momencie jest się gotowym. 
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Równolegle oznacza to, że dojrzałość osobowa jest swego rodzaju uznaniowym, 

porządkującym życie społeczne pojęciem. 

2. Dialog 

 

Urzeczywistnianie normy personalistycznej jest możliwe dzięki szeregu cech, które 

koncentrują się w postawie dialogu. Są nimi znajomość i akceptacja własnej tożsamości, 

słuchanie i otwartość na innego oraz gotowość do wspólnego poszukiwania prawdy. Istotą 

w koncepcji dialogu u Wojtyły, jej rdzeniem, jest poznanie drugiego bez intencji czy chęci 

traktowania go w sposób instrumentalny w jakiejkolwiek formie i postaci. To poznanie dla 

samego poznania, które jest jednak warunkiem wszelkiego dalszego działania i współpracy, 

stanowi o wyjątkowości koncepcji Wojtyły. Dialog w takim znaczeniu nie jest więc 

pierwotnie rozumiany jako porozumienie, kompromis, konsensus itp., ale jest przede 

wszystkim spotkaniem osób i otwarciem na wzajemne poznanie.  

Według Karola Wojtyły niezbędna jest akceptacja faktu, że wspólnota będzie zawsze 

niejednorodna, jak różnorodni są ludzie, którzy ją tworzą. Nie sposób wyobrazić sobie 

rzeczywistości, w której wszyscy będą myśleli tak samo, pragnęli tego samego, identycznie 

rozwiązywali problemy. Prawdziwe więc wydaje się założenie czynione przez Wojtyłę, że 

każdy kontakt z drugim – innym to spotkanie osób w przestrzeni ich różnic. Pozornie w tym 

kontekście można by podjąć polemikę z pierwszym założeniem filozofii Emmanuela 

Levinasa czy ks. Józefa Tischnera, którzy przyjęli za punkt wyjścia, że inny to obcy. W idei 

dialogu konieczne jest zbudowanie założenia, że każdy drugi to inny, ale nie obcy. 

Pierwszym krokiem wprowadzenia myśli dialogicznej w społeczeństwie jest zrozumienie, że 

utopią jest taki model myślenia, w którym wszystko i wszystkich chcemy ze sobą pogodzić. 

To inność drugiego, a więc właśnie różnorodność, pozwala poznać samego siebie. W tym 

miejscu rozpoczyna się także realizacja zasady uczestnictwa. Akceptacja różnorodności jest 

pierwszym krokiem do dialogu międzyosobowego i społecznego (Żukowska-Gardzńska, 

2020). O rozwoju nie świadczy wcale jakość naszego życia, ale to jak bardzo potrafimy być 

świadomi samych siebie i na ile dla możliwości bycia w dialogu pozwalamy innym także 

być sobą. To ze względu na szacunek do siebie i innych poziom i format dialogu będzie 

wyznacznikiem naszego człowieczeństwa. W dialogu obok otwartości na to, co myśli inny, 

równie ważna jest świadomość tego, z jakiego powodu tak się dzieje. Niezwykle trudno jest 

przystać i zgodzić się na różnice międzyosobowe, szczególnie w sytuacjach, gdzie 

należałoby podjąć decyzje wspólnotowe. Jeszcze trudniej uznać, że mimo różnic tylko dialog 

może być tym, co nas, jako społeczeństwo, łączy i utrzymuje zarazem. Słuszny sprzeciw 

(Wojtyła, 2020, s. 324-325) również będzie elementem dialogu, ale takiego, który nie tylko jest 

rozmową i komunikacją, lecz który domaga się spotkania osób, nie ról społecznych, opinii, 

efektownych i emocjonalnych racji. W dialogu nie zakłada się przecież odejścia od własnej 
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tożsamości i poświęcenia jej dla krótkotrwałego porozumienia. Dialog musi zmierzać do tego, 

by uznane były specyficzne właściwości i odrębności poszczególnych ludzi i grup z zachowaną 

przestrzenią wolności (Jan Paweł II, 1983a, nr 10). Prowadzić dialog lub podjąć 

odpowiedzialność poprzez decyzje oraz działanie jest szczególnie trudno w konfliktach 

dotyczących spraw fundamentalnych, czyli wartości (jak życie czy wolność) i potrzeb (jak 

bezpieczeństwo czy przynależność). Najbardziej skomplikowane sytuacje społeczne, to 

najczęściej takie, które dalece wnikają w kwestie osobowościowe definiujące człowieka. 

Wtedy porozumienie, a nawet akceptacja innych poglądów i decyzji jest niezwykle trudna. 

Dla Jana Pawła II pierwszym krokiem wyjścia z tak pojętego społecznego passusu jest 

ukierunkowanie dyskusji nie na to kto, kiedy i jakie ma prawa lub kto jest w danej sytuacji 

bardziej poszkodowany, ale pytanie o to, jak zbudować rzeczywistość, w której zaczniemy 

od zastosowania normy personalistycznej. W innym przypadku, kiedy podejmowane 

działania nie służą dobru wspólnemu, uprawniony i zasadny jest słuszny sprzeciw. 

Dokonuje się on nie przeciwko postawom dialogu, ale właśnie paradoksalnie w jego obronie. 

Sprzeciw w rozumieniu Wojtyły jest konieczny wtedy, gdy jesteśmy świadkami lub 

uczestnikami wydarzeń, w których dobro osoby w ogóle znika z horyzontu i zastępuje je 

perspektywa osiągania subiektywnych potrzeb osób lub grupy (Wojtyła, 2020, s. 325-326). 

Jeszcze istotniejszym dla tej sytuacji jest fakt, że słuszny sprzeciw nigdy nie jest wynikiem 

dywagacji czy rozmyślań. Nie ma charakteru emocjonalnego, ale jest efektem pracy  

z własnym sumieniem. Jest wyrazem obrony wartości, a więc także własnej tożsamości. W 

tym sensie jest dialogiczny, ponieważ nie pozwala, po pierwsze, zatracić własnej 

osobowości, a po drugie, jeszcze ważniejsze, stoi na straży szacunku i afirmacji bliźniego 

(norma personalistyczna). To właśnie praca nad urzeczywistnianiem dialogu sprawia, że 

rozbudowujemy przestrzeń spotkania subiektywnych prawd i egoistycznych potrzeb na 

rzecz wspólnego zbliżania się do prawdy o nas samych i o rzeczywistości, która w danym 

momencie i czasie jest najlepszą, jaką możemy sobie nawzajem dać i wspólnie ją kształtować.  

3. Z postawy dialogu wyrasta uczestnictwo 

 

Tak rozumiany dialog kształtuje rzeczywistość, w której zanurzony jest człowiek, ale 

równocześnie staje się sposobem realizowania teorii uczestnictwa, opisanej przez Wojtyłę 

niejako na zakończenie jego rozważań w książce Osoba i czyn. Mówiąc językiem 

praktycznym, jest to pewna koncepcja procesu kształtowania się osobowości człowieka. Na 

treść tego pojęcia składa się wzajemna zależność między tym, że człowiek odnajduje siebie  

i rozumie siebie poprzez uczestniczenie w działaniu innych, a równocześnie potrafi działać 

wspólnie z innymi, realizując tym samym siebie (Wojtyła, 2020, s. 308-309; Zboralska, 2012). 

Czyn prawdziwie ludzki (Wojtyła 2020, s. 304-306), o którym pisze Wojtyła, jest nim dlatego, 

że oddziałuje na osobę, kształtując ją, a intencją jego podjęcia jest po prostu lub aż osoba. 
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Poprzez czyn człowiek uzyskuje informacje o sobie i na tej podstawie buduje własną 

tożsamość także poprzez bycie we wspólnocie z innymi. Nie chodzi Wojtyle o każde 

działania, jakie podejmuje człowiek. Rozumie je jako świadome i twórcze działanie 

człowieka. Czyn jest szczególnym momentem danym w doświadczeniu osoby, a tak 

naprawdę poprzez niego ujawnia się osoba. Im bardziej jest się autentycznym i świadomym 

samego siebie, tym bardziej autentyczne relacje się tworzy. Dokonanie czynu prawdziwie 

ludzkiego jest wezwaniem do przeniesienia subiektywnego rozpoznawania wartości w głąb 

prawdy obiektywnej, u źródeł której jest Bóg. 

Jeśli więc, funkcjonując we wspólnocie, osoba urzeczywistnia siebie, to równocześnie 

to, jakie czyny dokonuje z innymi, wpływa na wartości, które urzeczywistnia i które ją 

współtworzą (Tamże, s. 306-307). Można powiedzieć, że tożsamość jednostki tworzy się 

poprzez powiązania z innymi, a solidarność prowadzi do tego, aby występować w interesie 

innych. W tyk kontekście bardzie zrozumiałe staje się, że norma personalistyczna nie 

powinna być traktowana jako światopoglądowy lub filozoficzny wybór człowieka, choć od 

wolności decyzji zawsze będzie zależała. Znaczenia nabiera tu pojęcie normy, ponieważ 

przez zastosowanie się do niej człowiek tworzy sam siebie. Inaczej mówiąc być sobą oznacza 

przekraczać siebie. Równolegle przecież jakiekolwiek bycie wspólnie z innymi zakłada 

etyczne odniesienie bliźni i społeczne członek wspólnoty. Z tym, że pierwsze odniesienie bliźni 

mówi o przyporządkowaniu wszystkich ludzi do siebie na zasadzie samego człowieczeństwa, a system 

odniesienia „członek wspólnoty” jeszcze tego przyporządkowania nie odsłania (Wojtyła, 2000,  

s. 333). Zdaniem Wojtyły wciąż aktualne zadania dla wspólnot ludzkich to w warstwie 

personalistycznej dostrzec konieczność tworzenia takich więzi wspólnie z innymi, które 

układowi odniesienia bliźni zapewnią charakter podstawowy i nadrzędny (Tamże, 335).  

W tym kontekście przywództwo transformacyjne, którego celem jest zmiana ze względu na 

wartość osoby jako takiej, jest formą realizacji tego zadania. 

4. Przywództwo 

 

Realizacja dialogu i zasady uczestnictwa powalają osobie działać jako przywódca. To 

połączenie trzech pojęć uczestnictwa, dialogu i przywództwa składają się na wizualizację 

tego, czym jest w praktyce i jak może wyglądać życie osoby integralnej, która emocje  

i pragnienia podporządkowuje sumieniu, działającej w wolności, w oparciu o wiarę w Boga.  

Przywództwo to postawa, dzięki której osoba skutecznie pociąga za sobą innych 

ludzi, nadaje kierunek ich działaniom (Maxwell, 2019, s. 17). Wśród kilku funkcjonujących 

szkół i modeli przywództwa zawsze podkreśla się, że przywódca poprzez swoje zachowania 

wpływa na zmianę decyzji, zachowań, postaw i doprowadza do zmiany społecznej nie tylko 

rozumianej w kontekście zawodowym, ale także indywidualnym, rodzinnym czy globalnym 

(Karaszewski, 2008, s. 68). Przywódcą nie staje się z powodu używania narzędzi przymusu, 
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nie można też samemu się nim ustanowić. Dzieje się tak z powodu osobistych cech lidera, 

który staje się dla grupy autorytetem, a grupa podąża za nim, ponieważ w jego działaniu 

widzi możliwość zmiany istniejącej rzeczywistości oraz rozwoju samego siebie. 

W kontekście Jana Pawła II możemy mówić o przywództwie integralnym, które 

charakteryzowało: jego osobisty autorytet, siła woli, determinacja i konsekwencja działania, 

ale także pokora i wspierający osobę charakter relacji, które tworzył. Przywództwo Wojtyły 

polegało na tym, że angażował się w działania na rzecz dobra innych, a przez naturalne 

działanie – poprzez dialog i zasadę uczestnictwa, gromadził spontanicznie osoby, które przy 

nim i wspólnie z nim zmieniały rzeczywistość. Charakterystycznym rysem przywództwa 

Jana Pawła II jest wyprowadzenie go z dialogu jako naturalnego można powiedzieć sposobu 

funkcjonowania człowieka w rzeczywistości stworzonej na obraz i podobieństwo Boga, za 

którą przywódca czuje się szczególnie odpowiedzialny.  

Sam Wojtyła nie analizował wprost pojęcia przywództwo czy liderstwo, podejmował 

natomiast te treści, poprzez liczne przemówienia, spotkania, wypowiedzi. Jednym  

z najciekawszych są te skierowane do młodych (Jan Paweł II, 1985b) lub do polityków, 

omawiające sens i cel działań, które się podejmuje. 

Przywódca przez całe życie rozwija w sobie cechy lidera. Jest więc w procesie 

nieustannego samo-wychowania i samo-posiadania. Nie robi tego z powodu osobistych 

ambicji. Raczej czuje niedosyt w relacjach i sytuacjach, których doświadcza, a przez to 

przyjmuje postawę dążenia do poznawania rzeczywistości, nieustannego rozwijania się, 

nawiązuje i buduje oparte na zaufaniu relacje, dostrzega szerzy kontekst wydarzeń, które go 

spotykają, a swoje reakcje ukierunkowuje na służbę innym.  

Dla przywódcy dążenie do integralności jest naturalną drogą poznawania samego 

siebie. Dzięki temu potrafi korzystać ze wszystkich cech swojego charakteru, reagować 

skutecznie na okoliczności, a równocześnie zamieniać wyzwania w drogę własnego rozwoju. 

Przywództwo integralne nie jest jednak umiejętnością. Oczywiście w ramach rozwoju osoba 

wypracowuje różne umiejętności i cechy, ale przywództwo to postawa. Dotyczy tego, kim 

się jest i odzwierciedla się to we wszystkich aspektach życia osobistego i zawodowego. 

Taką osobowość miał także Karol Wojtyła, ale równocześnie o tym bardzo wiele pisał 

i w prosty sposób definiował założenia modelu przywództwa. Często korzystał z formy 

nazywanej w języku komunikacji jako call to action. Używał krótkich sformułowań 

wzywających do działania. Jako przykład można wymienić kilka najbardziej wyrazistych:  

Nie lękajcie się (Jan Paweł II, 1978), Musicie od siebie wymagać (Jan Paweł II, 1983b); Macie 

bardziej być niż mieć (Jan Paweł II, 1987, nr 5); Musisz z jednej strony „umiłować świat” (..)  

a równocześnie musisz zdobyć się na dystans wewnętrzny w stosunku do tej całej bogatej  

i pasjonującej rzeczywistości, jaką jest „świat” (Jan Paweł II, 1985b, nr 7); Ażeby młodość 

wyposażyła Was w mocny zrąb zdrowych zasad, ażeby sumienie Wasze osiągnęło ową dojrzałą 

przejrzystość, która pozwoli Wam zawsze w życiu pozostać „człowiekiem sumienia”, „człowiekiem 
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zasad”, człowiekiem, który budzi zaufanie: który jest wiarygodny (Jan Paweł II, 1985c, nr 7); Każdy 

z Was ma w jakiś sposób przyczynić się do bogactwa wspólnot przede wszystkim przez to, kim jest; 

Uczmy się ludzi, aby pełniej być człowiekiem poprzez umiejętność „dawania siebie”: być człowiekiem 

„dla drugich” (Jan Paweł II, 1985b, nr 7); Jesteście mocni mocą ludzkiego braterstwa (Jan Paweł II, 

1985c, nr 15). 

Publikacje (Maxwell, 2019; Collins, 2018; Chand, 2006) na temat przywództwa 

prezentują różne zestawy cech osobowości i charakteru lidera. Ponieważ jednym 

z kluczowych pojęć związanych z rozwojem osobistym, których używa Wojtyła, jest 

integralność, wydaje się, że zasadne byłoby, aby prezentowane przez niego postawy nazwać 

właśnie przywództwem integralnym, które wymaga dialogu i uczestnictwa równocześnie. 

Będą to takie cechy, jak: osobisty autorytet, siła woli, determinacja, spójność myślenia, 

działania i nauczania, konsekwencja działania, pokora, tworzenie relacji nie dla siebie, ale 

dla służby innym, działanie ukierunkowane na cel niezależnie od tego, co sądzą inni; 

dobrowolność współuczestnictwa; działanie poprzez realizowanie swojej misji i zaproszenie 

do dołączenia się.  

Oczywiście to, co wyróżnia przywództwo Jana Pawła II na tle znanych współcześnie 

modeli przewodzenia ludźmi, to źródło tego działania, a więc Bóg. Dialog ocala drugiego  

z nędzy jego egoizmu. W tym kierunku służby drugiemu podąża przywództwo Wojtyły. Jest 

ono wynikiem stwórczego aktu Boga, który obdarował człowieka swoim obrazem  

i podobieństwem, ale uczynił go także odpowiedzialnym za drugiego człowieka i świat 

stworzony. Nauczanie Jana Pawła II pozwala dostrzec praktyczne i włączające w życie 

codzienne przesłanie teologii łaski. Podejmowanie dialogu, uczestnictwa, przywództwa 

dzieje się za sprawą wolnej woli człowieka. Ale ona sama wymaga rozwijania, a sam 

człowiek doskonalenia się w moralnych, zgodnych z sumieniem wyborach. Dobro osoby, 

dobro wspólne, które stałoby się wynikiem triady: uczestnictwo, dialog, przywództwo, 

odniesione jest zawsze do Boga i z relacji z Bogiem wynika. To on, a nie człowiek jako taki, 

jest punktem odniesienia. Co prawda wizję przywódczą Jana Pawła II zdefiniowałabym jako 

osiąganie pełni człowieczeństwa (przez osiąganie integralności osoby), ale przy założeniu, że 

myślimy o pełni, której punktem odniesienia jest Bóg, który zbawia człowieka. Pomocny  

w zrozumieniu tej idei niech będzie testament papieża, a szczególnie jeden z dopisanych 

przez niego w trakcie pontyfikatu fragmentów. Dnia 1 marca 1980 roku Jan Paweł II 

uzupełnił testament o zdanie: ufam też, że uczyni ją [śmierć] pożyteczną dla tej największej 

sprawy, której staram się służyć: …, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej wszystkich narodów  

i ludów (wśród nich serce w szczególny sposób się zwraca do mojej ziemskiej Ojczyzny), dla osób, 

które szczególnie mi powierzył (Jan Paweł II, 2005, s. 8). To wiara jest siłą napędową, która 

pozwala działać na rzecz innych, a przywództwo w takim – można powiedzieć – modelu 

dzieje się niejako przy okazji, jako działanie nieplanowane i niezamierzone. Raczej naturalne 

wynikające z tego, na ile silnie wypełnia go działanie, którego siłą napędową jest norma 
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personalistyczna. Dlatego przywództwo, które reprezentuje sam Karol Wojtyła, tak 

doskonale obrazuje jego biografia. Dla przykładu podam tylko kilka faktów, które moim 

zdaniem najcelniej oddają charakter tego przywództwa, a które stanowią efekt pracy nad 

dialogiem i urzeczywistnianiem zasady uczestnictwa.  

5. Personalistyczny charakter przywództwa Jana Pawła II 

 

Polskie badania empiryczne nad społecznym postrzeganiem przywództwa Jana 

Pawła II wykazały, że samo pojęcie wywierania wpływu silnie wiąże się z kategorią 

polityczną. W związku z tym większość badanych, nawet jeżeli uważa, że osoba papieża 

odegrała bardzo ważną rolę w przemianach społeczno-politycznych XX wieku, to nie wiąże 

tego działania z przywództwem (Łukasik-Turecka, 2020). Raport ten potwierdza niejako 

wcześniej dostępne wyniki badań, według których posługujemy się jako społeczeństwa 

kodami kulturowymi, które zawierają w sobie wizję idealnego lidera (Żukiewicz, 2011). 

Niestety nie pasują do Jana Pawła II najbardziej popularne teorie Gustawa le Bon czy dużo 

wcześniejsze Niccola Machiavellego, gdzie najważniejszym determinantem działania jest cel 

lub charyzma legitymująca władzę. W związku z tym trudno zauważyć przywódcę, który 

wymyka się akceptowalnym i przyswojonym normą. W kontekście teologicznym, można by 

wyprowadzić wniosek, że przywództwo Karola Wojtyły ujawnia się dlatego, że potrzebny 

był człowiek, który przypomni i wezwie do miłości bliźniego ze skutkiem wychodzącym 

poza obszar religijnej refleksji, a sięgającym do decyzji politycznych, społecznych  

i kulturowych. 

W czasie pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II spotkał się z władzami PRL, 

które nie chciały dopuścić do tego przyjazdu. Pielgrzymka w dużym stopniu 

zapoczątkowała rozpad systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej (Jan 

Paweł II w Belwederze, 2 czerwca1979). Papież przemawiał na wielu forach 

międzynarodowych. Wypowiadane przez niego zdania inspirowały ludzi na całym świecie. 

Nadawały ton i kierunek działań organizacjom, jak chociażby słynne dzisiaj przemówienie 

w Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 2 października 1979 roku. Jan Paweł II 

mówił tam, że godność osoby jest fundamentem sprawiedliwości i pokoju. Postęp ludzkości 

musi się mierzyć […] prymatem wartości duchowych i rozwojem życia moralnego(Jan Paweł II, 

2011g, s. 78).  

W roku 1994 tygodnik „Time” ogłosił Jana Pawła II człowiekiem roku. Nominację tę 

otrzymał za wizję dobrego życia i podążania za nią. Niektórzy biografowie papieża stawiają 

śmiałe tezy mówiące o tym, że ideologie, przekonania i światopoglądy ustępują  

w konfrontacji z osobą Jana Pawła II. W takim duchu jest napisana chociażby publikacja 

Pawła Skibińskiego (Skibiński, 2020), artykuły Bernarda Lecomte’a (2020, s. 43-50) czy teksty 

publicystyczne Pawła Zuchniewicza (2020). Jak bowiem inaczej zinterpretować fakt, że  
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o spotkanie z papieżem zabiegali międzynarodowi przywódcy, nie zawsze katolicy; iż na 

przekaz papieża oczekiwały władze i 80 tysięcy młodych muzułmanów w Casablance (Jan 

Paweł II, 1977, s. 440); że międzynarodowe media, krytycznie nastawione do Kościoła 

katolickiego, w trakcie pielgrzymki zmieniły narrację z negatywnej na pozytywną, 

dostrzegając przywódczą postawę papieża. I najbardziej chyba oczywiste świadectwo 

przywództwa Jana Pawła II, kiedy to jego pogrzeb zgromadził tak wiele głów państw i 

przywódców międzynarodowych, którzy przecież spotkali się na placu św. Piotra nie ze 

względu na swoje katolickie wyznanie. Ludzie podążali za Janem Pawłem II nie z powodu 

jego funkcji, nie dlatego, że był głową Kościoła katolickiego, także nie dlatego, co robił dla 

ludzi. Podążali za nim i dzisiaj podążają ze względu na to kim był i co sobą reprezentował. 

W skali przywództwa Maxwella to 5 najwyższy stopień jaki może osiągnąć przywódca 

(Maxwell, 2019, s. 21). Z tego powodu m.in. wciąż obecna jest pamięć o Janie Pawle II 

podczas Światowych Dni Młodzieży (Mercier, 2020, s. 309-321), które jako inicjatywa papieża 

Polaka trwają, mimo że nie ma już ich pomysłodawcy. Realizują więc efekt sprawczości  

i oddziaływania na otoczenie, jakich zwykle szuka się przy określaniu poziomów 

przywództwa danej osoby.  

Wnioski 

 

Dialog, uczestnictwo, przywództwo wydają się być pojęciami z innych poziomów 

aksjologicznych. Każde z nich jednakże nie tylko wpływa na odkrywanie integralności 

osoby, ale pozwala jednostce przejść przez życie odpowiedzialnie, z poczuciem 

samospełnienia i sprawczości w kontekście otaczającej rzeczywistości. Opisana w niniejszym 

artykule triada wyraźnie pokazuje, że w naukach papieża Polaka nie chodzi o to, aby go 

naśladować, a raczej o to, aby zrozumieć sens i istotę jego przekazu i przełożyć ją na swoje 

własne, indywidualne życie. Powyższa analiza pokazała, że pewnym streszczeniem 

personalistycznej myśli Karola Wojtyły jest przekonanie, że norma personalistyczna jest 

właściwym wyznacznikiem odniesienia do drugiej osoby, ale ze względu na naturę 

człowieka, także stosunkiem do samego siebie. Miłość występuje tu w podwójnym 

charakterze – etycznym związanym z pojęciem bliźni oraz społecznym zogniskowanym 

wokół refleksji nad byciem wspólnie z innymi. Jeżeli w związku z tym zostanie uczynione 

założenie, że osoba realizuje się, odkrywa, w końcu staje pełniej poprzez działania (czyny 

prawdziwie ludzkie – actus humanus), to zrozumiałego kontekstu nabiera przyczynowo-

skutkowy charakter takich postaw jak dialog, uczestnictwo, przywództwo. Integralność tej 

triady ujawnia się zarówno w samej charakterystyce osoby Jana Pawła II, jak także jako 

konsekwencja dążenia do stosowania normy personalistycznej w życiu. 
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