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e g z y s t e n c j a l n e  k o n c e p c j e  h u m a n i z m u  i  i c h  

k o n s e k w e n c j e  e t y c z n e  

Jean-Paul Sartre and Louis Lavelle – Two Existential Conceptions of 

Humanism and their Ethical Consequences 
 

 

Abstrakt: Opierając się na tezie, że „istnienie poprzedza istotę”, L. Lavelle i J.-P. Sartre opracowali 
dwie różne wersje egzystencjalizmu, które stały się podstawą do stworzenia różnych modeli 
humanizmu, bazujących na podejściu fenomenologicznym. Próbuję pokazać, że ateistyczny 
egzystencjalizm Sartre’a, opiera się na abstrakcyjnej koncepcji wolności i, co staram się uzasadnić, 
błędnym projekcie człowieka, co sprawia, że  w moim przekonaniu, jest teorią trudniejszą do 
przyjęcia niż egzystencjalizm Lavelle’a oparty na założeniu udziału człowieka w byciu. Omawiam 
również konsekwencje dla rozwoju indywidualnego i społecznego, jakie w wymiarze etycznym 
wynikają z założeń obu koncepcji. 
Słowa kluczowe: aksjologia, autentyczność, humanizm, uczestnictwo w bycie,  wolność.  

 

Abstract: On the basis of the thesis “existence precedes the essence”, L. Lavelle and J.-P. Sartre 
developed two different versions of existentialism which were the foundation for creating different 
models of humanism based on the phenomenological approach. I attempt to show that Sartre's 
atheistic existentialism, which relies on the abstract conception of freedom and an erroneous project of 
man, is a theory which is less plausible than the existentialism of Lavelle, based on the assumption of 
man's participation in being. I also discuss the ethical  consequences for individual and social 
development that result from the assumptions of both conceptions. 
Keywords: axiology, authenticity, freedom, humanism, participation in Being. 

 

Wprowadzenie 

 

Louis Lavelle i Jean-Paul Sartre to dwaj wybitni egzystencjaliści XX-wieczni. 

Punktem wyjścia ich koncepcji była sformułowana przez Lavelle’a a rozpropagowana przez 

Sartre’a teza, że „egzystencja poprzedza esencję”. Najogólniej może być ona rozumiana w 

ten sposób, że człowiek, egzystując, może dojść do określenia swojej istoty – tego, czym/kim 

jest. Oczywiście, koncepcje obu filozofów różniły się, co wynikało z odmiennych wizji świata 

i człowieka, jednak obaj podkreślali, że wraz z egzystencją pojawia się świat wartości. 

„Rzeczywistość ludzka jest tym, przez co wartość pojawiła się w świecie” (Sartre, 2007,  
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s. 139). Żyjemy, a zatem musimy dokonywać wyborów – w ten sposób odkrywamy świat 

wartości, który porządkujemy według naszych preferencji i planów. 

Dla obu filozofów egzystencjalne założenia stanowiły podstawę rozwijania własnych, 

choć diametralnie różnych modeli humanizmu. O ile obaj zgadzali się, że „Humanizm 

można rozumieć jako teorię, która traktuje człowieka jako cel i wartość najwyższą” (Sartre, 

1998, s. 79), o tyle u Sartre’a humanizm ten przybrał formę radykalną, przeciwstawiającą się 

jakiejkolwiek formie determinacji człowieka. U Lavelle’a, co wynikało z odmiennego 

rozumienia wolności, humanizm ten miał wymiar mniej radykalny. Obaj starali się ponadto 

określić, czym jest autentyczne bycie człowieka i jak należy „oczyścić” egzystencję, by 

człowiek mógł żyć autentycznie, zgodnie z własnym powołaniem. Także u obu filozofów 

widać fenomenologiczne podejście w ich rozważaniach dotyczących egzystencji i wolności, 

choć sam termin „fenomenologia” nie jest w ich poglądach artykułowany. 

Pomimo podobnych założeń oraz celów obie koncepcje skrajnie różnią się w 

diagnozach i wnioskach. Diametralnie odmienne są też konsekwencje rozwiązań, które 

przyjęli obaj filozofowie. Ponieważ te konsekwencje mają wymiar praktyczny, rzutują na 

obecną wizję świata i na postrzeganie miejsca człowieka w świecie, warto porównać oba 

modele egzystencjalizmu i będące ich efektem dwie wizje humanizmu. 

Celem artykułu jest wskazanie, że zapomniana koncepcja Lavelle’a może być bardziej 

inspirująca i „przydatna” dla rozwoju naszej kultury niż wczesne, sformułowane przed 

wydaniem Cahiers pour une morale, współcześnie bardziej znane i szerzej obecne w 

świadomości społecznej projekty filozoficzne Sartre’a.  

1. Różnica podstawowa – wolność 

W zgodnej opinii obu filozofów egzystencja „porzucona w świecie, uwięziona we 

własnej samotności i niezdolna jej przełamać, nie znająca swojego początku, skazana na 

niezrozumiały los i pewna jedynie jednego, a mianowicie, że jest skazana na śmierć, która 

pewnego dnia ją pochłonie” (Lavelle, 1947, s. 34), musi odnaleźć jakiś sens dla swojego 

istnienia. Obaj starali się naszkicować własną wizję tego sensu. Przyjmowali przy tym, że 

istota ludzka, odnajdując sens egzystencji, w jakimś stopniu może sama siebie stwarzać. 

Esencja dla obu jest zadaniem, podczas gdy rolą egzystencji jest to, by „formować samego 

siebie lub przynajmniej mieć możliwość formowania siebie, to znaczy bycia zdolnym do 

zdobycia esencji” (Lavelle, 1946, s. 102). Esencja nie jest dana tak autonomicznemu byciu, jak 

dane są rzeczy i wszystko, co zachowuje pamięć, gdyż esencja jest możliwością i to 

niekoniecznie jedyną, „esencja to są nasze możliwości rozpoznane i włączone w działanie” 

(Lavelle, 1946, s. 107). Zawsze zatem esencja pozostaje jedynie szkicem Ja uzupełnianym 

przez kolejne doświadczenia i kolejne perspektywy, które pojawiają się za każdym razem, 

kiedy podejmujemy jakieś działania. 
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Przy czym Sartre  podkreślał, że „istnieję jako swoja bezwarunkowa wolność i jestem 

swoim własnym projektem w jego niezależności” (Sartre, 1983, s. 267).1 Człowiek w tej 

koncepcji, swoista tabula rasa, jest – albo raczej może być – absolutnym panem własnego 

rozwoju, pod warunkiem, że wyzwoli się od wszelkich determinant. Z kolei, co podkreślał J. 

Ecole (1952, s. 388): „człowiek u Lavelle’a nie jest najpierw niczym po to, by następnie być 

czymś, czym się sam utworzy, jak chce J.-P. Sartre; egzystencja daje mu możliwość nie tego, 

aby wydobył się z nicości, ale by odkrywał i realizował swoją esencję, to znaczy przyjmował 

i rozwijał ją poprzez używanie możliwości, które są w nim, zanim jeszcze zda sobie z nich 

sprawę”. Jak widać, różnica pojmowania człowieka między oboma filozofami jest 

zasadnicza, a u jej źródeł leży odmienne rozumienie wolności.  

Sartre pisał: „Czego brakuje człowiekowi? Bycia swoją własną podstawą. Przez co i w 

czym pojawia się ten brak? W wolności i przez nią. Gdyż wolność jest właśnie tą podstawą” 

(Sartre, 1983, s. 455). W przekonaniu Sartre’a podstawy świata tworzy istota ludzka, która 

sama jest wolnością, ustanawiającą podstawy swojego bytu. Świadomy swojej sprawczości 

człowiek dostrzega, że nawet „działanie, które wydaje się być subtelnym przymusem, 

okazuje się również niekonieczne i wcale nie musiałoby zostać wykonane. Kiedy go 

wykonujemy, jest to nasz własny wybór i to wybór wolny” (Sartre, 2005, s. 41). To on 

prowadzi do stopniowego wyzwalania się od nieautentycznego bytu-w-świecie. 

Dla Sartre’a wolność jest wartością absolutną i niestopniowalną: „Albo człowiek jest 

całkowicie zdeterminowany (co jest nie do przyjęcia, przede wszystkim dlatego, że 

świadomość zdeterminowana, czyli motywowana z zewnątrz, staje się sama czystą 

zewnętrznością i przestaje być świadomością), albo człowiek jest absolutnie wolny” (Sartre, 

2007, s. 544). 

Przy takim rozumieniu wolności formuła „egzystencja uprzedza esencję” oznacza, że 

„Człowiek jest przede wszystkim projektem przeżywanym subiektywnie miast być pianą, 

pleśnią czy kalafiorem. Przed tym projektem nic nie istnieje uprzednio” (Sartre, 1998, s. 27-

28). Przekonanie, że „człowiek musi tworzyć swoją własną esencję” (Sartre, 1944) oznacza, że 

„będzie takim, jakim sam siebie uczyni” (Sartre, 1998, s. 27). Człowiek tworzy siebie „z 

niczego”, od zera, jego esencji nie ma poza projektem, który sobie sam „zadaje”. Ten brak 

zdeterminowania, zarówno w punkcie wyjścia, jak i w punkcie dojścia (gdyż także 

„nierealna”2 śmierć go nie ogranicza) daje mu totalną „boską” wolność i wszechmoc – 

człowiek zajmuje miejsce Boga.  

Konsekwencją sartre’owskiej wolności jest brak jakichkolwiek nakazów, ale też brak 

jakichkolwiek wskazówek. Znikąd nie ma żadnej pomocy: „jeżeli Bóg nie istnieje, nie 

                                                 
1 Wszystkie cytaty z oryginalnego tekstu Cahiers pour une morale. Paris: Gallimard, 1983, są 
tłumaczeniami własnymi.  The paper was prepared thanks to the „Excellent Science” program 
(DNK/SN/466899/2020) of the MNiSW (actually the MEiN) of Poland, by the name „(Ir)relevance of 
Phenomenology? (Im)pertinence de la phénoménologie?”. 
2 „W bycie-dla-siebie nie ma żadnego miejsca dla śmierci” (Sartre, 2007, s. 671).  
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widzimy przed sobą wartości czy nakazów, które usprawiedliwiałyby nasze postępowanie. 

Tak więc nie mamy ani poza sobą, ani przed sobą w dziedzinie wyższych wartości 

potwierdzenia czy usprawiedliwienia. Jesteśmy sami, nikt nas nie usprawiedliwi. To 

chciałbym wyrazić mówiąc, że człowiek skazany jest na wolność” (Sartre, 1998, s. 38-39). 

„Skazany” – wolność to już nie tylko zadanie. Pełne wyzwolenie, co dostrzegł Sartre w 

późniejszej twórczości, staje się przekleństwem. Człowiek, który miał być miarą 

wszechrzeczy, paradoksalnie, zredukowany do samego siebie, pozostawiony sam ze sobą, 

staje się dla siebie zbytecznym, niezrozumiałym ciężarem. 

W tej koncepcji nie można oczekiwać pomocy również od nikogo. Inny człowiek, w 

przekonaniu Sartre’a, jest zagrożeniem dla absolutnej, jednostkowej wolności, „jest 

wolnością postawioną wobec mnie, wolnością, której myśl i wola może mnie aprobować 

bądź mi się przeciwstawić” (Sartre, 1998, s. 61), wyznacza zatem granice mojej wolności i 

pozostaje konkurencyjnym nosicielem własnej absolutnej wolności. Przyjęcie punktu 

widzenia drugiego jest klęską wolności. Jego obecność utrudnia, a może nawet uniemożliwia 

stanie się sobą, zmusza do nienawiści (Sartre, 2007, s. 506-507). Zatem wniosek może być 

tylko jeden: tworzymy siebie w walce z innymi podmiotami (Sartre, 2007, s. 527). Przeciwnik 

osądza mnie, ogranicza moją wolność, manipuluje nią i ją unicestwia. Nie może zobaczyć 

mnie takim, jakim jestem, zatem redukuje mnie do swoich własnych możliwości 

postrzegania. 

Wolność J.-P. Sartre’a, uwalniając człowieka od wszelkiego przymusu, zarazem 

odbiera mu wszelką nadzieję. Sartre wyposaża człowieka w absolutną, lecz absurdalną 

wolność, podczas gdy u Lavelle’a wolność sprowadza się do korzystania z możliwości 

ofiarowanych przez Bycie, zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i w wymiarze 

indywidualnym, poprzez rozpoznawanie własnego potencjału. Wolność zatem nie jest 

niezdeterminowaniem, lecz darem, poprzez który „jesteśmy wezwani do uczynienia siebie 

tym, czym jesteśmy” (Lavelle, 1955, s. 224). 

Wolność taka, w przekonaniu Lavelle’a, stanowi nie tylko wartość, lecz jest również 

warunkiem ujawnienia się i zaistnienia w egzystencji ludzkiej jakichkolwiek wartości. Akt 

afirmacji wartości dokonuje się bowiem dzięki wolnemu zwróceniu się ku temu, co jest 

wartościowe. „Przyzwolenie na to wyraża w sposób wyjątkowy charakterystyczny akt 

naszej wolności” (Lavelle, 1948, s. 145). dlatego nie jesteśmy na wolność skazani, jak twierdzi 

Sartre. Możemy, co wielu ludzi czyni, dobrowolnie się od niej odwrócić. Wolność bowiem 

realizuje i utrzymuje swoistą równowagę między łaską, na którą człowiek nie zawsze 

odpowiada, a koniecznością (Lavelle, 1946, s. 91). Przez łaskę należałoby tu rozumieć 

możliwości zaoferowane naszej egzystencji przez dziejące się Bycie. 

Co więcej, wolność nie jest stanem pierwotnym egzystującego Ja, ale swoistym 

procesem refleksyjnym, w którym, jak podkreśla Lavelle, „występuje pewnego rodzaju 
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proporcjonalność między stopniami wolności a stopniami świadomości” (Lavelle, 1946,  

s. 341; 1948, s. 141; 1955, s. 201).  

Lavelle wolność rozumie szeroko i analizuje rozmaite jej aspekty: „wolność myślenia 

pozostaje w kontakcie z doświadczeniem, bez którego byłaby ona pozbawiona materii, 

wolność woli jest pragnieniem, bez którego byłaby ona [wolność] pozbawiona pędu, a 

wolność miłowania jest pewnego rodzaju sympatią, bez której ta wolność byłaby 

pozbawiona zapału i czułości” (Lavelle, 1946, s. 341). Wolność w każdym aspekcie wiąże się 

z przezwyciężaniem własnej „natury”, lecz w tym procesie uwalniania Lavelle podkreśla 

proces wyzwalania się z uwarunkowań natury cielesnej: „W toku naszej egzystencji 

zadaniem właściwym wolności jest uczynienie z nas bytu specyficznie duchowego, to 

znaczy takiego, który wyzwalając się z przeszłej niewoli, wciąż na nowo tworzy swe własne 

racje działania” (Lavelle, 1955, s. 209). Odnalezienie „esencji” wiąże się z tym, że osiągnięta 

zostaje „wolność duchowa i osobista, to znaczy możliwość określania się samemu w 

nieprzerwanym procesie wewnętrznym” (Lavelle, 1951, t. I, s. 739). 

Wolność stanowi pierwszy krok na drodze do posiadania siebie samego. Jednak choć 

jest ona do pewnego stopnia zerwaniem z naturą, z „pragnieniami i możliwościami, które są 

we mnie” (Lavelle, 1948, s. 234), to stale pozostaje ona w związku z tą naturą, która 

„dostarcza jej materiałów, jakich potrzebuje, i sił, którymi dysponuje” (Lavelle, 1948, s. 234). 

W tej koncepcji wolność nie może się obejść bez natury. Co więcej, „wolność musi być 

całkowicie zanurzona w rzeczywistości, aby nie być tylko czystą możliwością” (Lavelle, 

1948, s. 167).  

Rzeczywistość jako to, co już zrealizowane, określone, ogranicza podmiotowy akt 

partycypacji i twórczą aktywność podmiotu, jednak, jak podkreślał Lavelle, dzięki 

duchowemu rozwojowi w świecie ludzkim jest miejsce na wolność rzeczywistą, konkretną. 

Taka wolność nie musi być definiowalna, ale może być wyrażona przez nasze emocjonalnie 

ukierunkowane działanie i myślenie. Podkreślanie wagi sfery emocjonalnej w kształtowaniu 

sfery intelektualnej i duchowej było kolejną istotną zasługą Lavelle’a, który zmagał się w 

swoich pracach z pozytywistycznym absolutyzowaniem rozumu. Temu racjonalistycznemu 

intelektualizmowi ukształtowanemu przez Oświecenie nie oparł się J.-P. Sartre oraz jego 

liczni następcy.  

 

2. Autentyczność 

 

Jednym z głównych celów egzystencjalizmu miało być oczyszczenie świadomości z 

przeszkód stojących na drodze do osiągnięcia przez człowieka autentyczności.  

L. Lavelle i J.-P. Sartre, rozpatrując kwestię autentyczności, podjęli problem 

sygnalizowany przez F. Nietzschego. Starał się on uwrażliwiać na „woń autentyczności” 

(Nietzsche, 1911, s. 434), jednak nie rozstrzygał, jak ową autentyczność rozumieć? Przed  



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO  4(48)2021   ISSN  2082-7067 
 

 

Strona 96 

F. Nietzschem problem ten pojawił się również w twórczości prekursora egzystencjalizmu, S. 

Kierkegaarda. H. Bergson próbował później określić autentyczność jako rodzaj tożsamości 

osobowości i działania, przyrównując ją do „trudnego do określenia podobieństwa, jakie 

odnaleźć można pomiędzy dziełem i jego autorem” (Bergson, 1904, s. 113).  

Podążając tropem wyznaczonym przez Bergsona, J.-P. Sartre i Lavelle za miarę 

autentyczności uznali pełne zaangażowanie w aktualizowanie przyjętego „projektu”. 

Oczywiście, co podkreślali obaj, projekt musi przekraczać dotychczasowe warunki, które 

narzucają nam konkretne wybory i niejako prowadzą nas swoimi ścieżkami. Możemy zatem 

albo poddać się „naturze”, tj. zaktualizowanym zewnętrznym determinantom, albo wbrew 

wszystkiemu, co nas ogranicza, dążyć do maksymalnego realizowania siebie. 

Dla obu filozofów oczywiste było, że człowiek jest, a przynajmniej może być, twórcą 

wartości i sensu, zatem, określając siebie i kierunki swojego rozwoju, może stworzyć taki 

model działania, by w pełni świadomie działać zgodnie z własnymi źródłowymi wyborami i 

akceptować siebie oraz wszystkie konsekwencje wynikające z bycia sobą. By pomiędzy jego 

projektem, aktami wyboru i jego działaniami zachodziła pełnia harmonii, a wszystkie 

możliwości mogły zostać w najpełniejszym stopniu wykorzystane do realizowania 

posiadanego potencjału. Niewątpliwą inspiracją dla tych idei był nadczłowiek Nietzschego. 

Wola mocy interpretowana jest tu, podobnie jak w Wiedzy radosnej, jako wola rozwoju (por. 

Nietzsche, 1907, s. 301). I w obu przypadkach ważna pozostaje odpowiedź Nietzschego na 

pytanie „Co jest dobre? – Wszystko, co uczucie mocy, wolę mocy, moc samą w człowieku 

podnosi” (Nietzsche, 1907, s. 6).  

Pomnażanie własnej mocy, doskonalenie się, rozwijanie własnego potencjału, 

wykorzystywanie wszystkich ofiarowanych możliwości to według Lavelle’a wyznaczniki 

człowieka autentycznego, który realizuje swoje „przeznaczenie”3. Na drugim biegunie jest, 

opisywany przez Lavelle’a, Narcyz, który popełnia największy grzech wobec siebie i bycia, 

gdyż odwraca się od możliwości pomnażania własnej mocy i koncentruje się na tym, co już 

osiągnął. Odrzuca odpowiedzialność za siebie, za dążenie do dalszego rozwoju, za 

realizowanie siebie. Odwrócenie się od takiej realizacji jest równoznaczne z popadaniem w 

nieautentyczność, udawaniem kogoś, kim się nie jest, lub zatrzymaniem się na jakimś 

stadium rozwoju. Dla Lavelle’a zatrzymanie się w rozwoju jest „błędem Narcyza”, błędem 

zaniechania, wręcz grzechem, wobec własnej egzystencji oraz wobec Bycia, w którym 

partycypujemy. Wiąże się to z uznaniem odpowiedzialności za otrzymane od Bycia 

możliwości. 

                                                 
3 „Kiedy mówimy, że jakieś działanie posiada mniejszą lub większą wartość, to nie rozumiemy tego 
jakoby istniał pewnego rodzaju dystans mniejszy lub większy, który by ją oddzielał od celu, który jest 
zawsze przed nami [jest daleki], lecz należałoby mówić raczej o pewnego rodzaju stopniu 
autentyczności, w jakiej wyraża się zaangażowanie danego podmiotu w realizację swojego 
«przeznaczenia»” (Lavelle, 1951, t. I, s. 21).  



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO  4(48)2021   ISSN  2082-7067 
 

 

Strona 97 

Sartre również wspominał w swoich pismach o odpowiedzialności jednostki za swój 

rozwój. Przekonywał, że wolność sprawia, iż każdy z nas „nosi ciężar świata całego na 

swoich barkach” i jest „odpowiedzialny za świat, za siebie w swoim sposobie bycia” (Sartre, 

2007, s. 639). Jednak taka wszechogarniająca odpowiedzialność za siebie i świat przy 

równoczesnym uznaniu absolutnego braku zdeterminowania wydaje się nie mieć podstaw  

i jest znacznie lepiej uzasadniona w koncepcji partycypacji Lavelle’a. Zgoda na aktywne 

uczestniczenie we wszechogarniającym byciu jest na pewno bardziej wiarygodnym 

motywem przyjęcia takiej odpowiedzialności. Warto przy okazji zwrócić uwagę na 

dynamiczny  charakter bycia w koncepcji Lavelle’a, które wyprzedza rozróżnienie bytu  

i bycia, dokonane przez M. Heideggera (por. Heidegger, 1977, s. 86). 

Na gruncie założeń Sartre’a trudno w ogóle uzasadnić możliwość i potrzebę rozwoju 

człowieka. Nie mając „punktu oparcia” (Sartre, 1998, s. 38), na czym ma się on oprzeć? Jak 

może bez punktu odniesienia zbudować sensowny projekt siebie. Wrzucenie w świat, 

egzystencja i towarzysząca jej wolność są pozbawione znaczenia, nie jest ważne ani, co było, 

ani, co jest, ani, co będzie. „Wszystko, co jest istnieniem, rodzi się bez powodu, przedłuża się 

przez słabość i umiera przypadkowo” (Sartre, 1974, s. 154). Świat, życie, wszystko, co jest, a 

nawet wszystko, co mogłoby być, jawi się jako absurd. Równie absurdalne staje się zatem 

tworzenie czy nietworzenie swojego własnego „projektu” autentycznego rozwoju.  

Zrealizowanie siebie w pełni, czyli bycie w pełni autentycznym nie jest możliwe. 

Wdrażanie przez egzystujące Ja własnego projektu, jak u J.-P. Sartre’a, albo własnego 

„potencjału”, jak u Lavelle’a, to proces, który nie może zostać do końca zrealizowany. 

Pozostaje zatem kwestia uzasadnienia tego daremnego czy może heroicznego wyzwania. 

Widzimy tu ważną różnicę, gdy człowiek podejmuje wybór pomiędzy uznaniem 

siebie za miarę świata, a uznaniem boskiego wymiaru rzeczywistości. Pycha ludzkiego 

ograniczonego rozumu prowadzi do absurdalnych konsekwencji. Dopiero poprzez 

odniesienie do transcendencji, a idąc dalej – do absolutnego wzorca, niezależnie od tego, jak 

pojmowanego, można konstruować projekt własnego rozwoju. Przyjmując, jak czyni to 

Lavelle, nie bezpodstawne przecież założenie naszej partycypacji „w czymś” już od 

momentu pojawienia się w „tym czymś” i ciągłego uczestniczenia w „tym czymś”, mamy 

jakieś dane do tworzenia, konstruowania czy rekonstruowania własnego obrazu, który 

będziemy wcielać w życie – czyli swojej esencji. Koncepcja Lavelle’a daje nam znacznie 

mocniejszą podstawę dla realizowania autentycznej egzystencji niż projekt J.-P. Sartre’a. 

Dostrzegamy u Lavelle’a również punkty zbieżne z myśleniem M. Heideggera, który 

podkreślał, że „nie ma czegoś takiego jak człowiek, który wyłącznie z siebie tylko byłby 

człowiekiem” (Heidegger, 1977, s. 251). Wskazywał przy tym, że „Nie samowola bez 

więzów i nie więzy nagich ustaw stanowią o wolności tego, co wolne” (Heidegger, 1977, s. 

244), lecz dążenie przezeń do odkrywania tajemnicy, której źródło przekracza nas, choć 

zarazem jest nam „pokrewne” (Heidegger, 1977, s. 253). 
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Skoro „rzeczywistość ludzka” nie może się określić sama, J.-P. Sartre próbował bronić 

pomysłu przez odwołanie się do celów idealnych. Człowiek dążący do autentyczności, w 

takim ujęciu „Jest czystym wyborem swoich celów absolutnych. A te cele to: uratować świat 

(czyniąc tak, żeby istniał byt), uczynić z wolności fundament świata, samemu podjąć się 

tworzenia i działać tak, by pochodzenie świata było absolutem wolności stale odnawiającej 

się” (Sartre, 1983, s. 463-464). Dopiero spełniając obowiązek bycia poprzez realizację tych 

celów człowiek, zdaniem J.-P. Sartre’a, może osiągnąć autentyczną egzystencję.  

Można by się zastanawiać, dlaczego aby „być sobą”, należy realizować tak wysoko 

postawione cele? Pamiętamy oczywiście, że samo bycie nie wystarczy, musi być ono 

przekraczane – w tym punkcie Sartre jest blisko Lavelle’a. Jednakże, o ile dla tego ostatniego 

wolność była naturalnym, wiecznie odtwarzającym się darem, z którego każdy może 

korzystać dla realizowania swego potencjału i kształtowania w odniesieniu do niego swojej 

esencji, o tyle dla J.-P. Sartre’a wydaje się ona być raczej zadaniem, „projektem” – podobnie, 

jak egzystujący człowiek, który „sam również jest projektem, a refleksja jest projektem 

spełnienia tego projektu” (Sartre, 1983, s. 495). Wpadamy w błędne koło intelektualnych 

konstrukcji. Projekt jest wskazówką dla mojego przekraczania siebie, ale racje rozumowe nie 

wystarczają do podjęcia go. Co więcej, rozum jest w stanie zakwestionować każdy projekt 

zanim podejmie się jego realizacji (Sartre, 1983, s. 496). Zatem w tej koncepcji żaden 

człowiek–projekt nie ma wystarczająco mocnego uzasadnienia dla realizowania swojej 

autentycznej egzystencji. 

W ostatecznej konsekwencji, co Sartre dodaje w ostatnim okresie swojej twórczości, 

„Autentyczność odkrywa, że jedynym wartościowym planem jest c z y n i ć  (a nie być) i że 

p l a n  c z y n i e n i a  sam w sobie również nie może być uniwersalny, ponieważ w 

przeciwnym razie popadłby w abstrakcję (na przykład plan czynienia dobra, mówienia 

zawsze prawdy itp.). Jedynym wartościowym planem jest plan działania w obliczu 

konkretnej sytuacji i dążenie do zmiany zastanego stanu. […]. W rzeczywistości chodzi o to, 

by czynić to, co jest potrzebne i konieczne. A zatem trzeba w y b r a ć  spomiędzy dwóch 

jednakowo skutecznych dróg tę, która jest łatwiejsza i pozwala oszczędzać siły. Jeśli ktoś 

wybiera to, co najtrudniejsze, to dlatego, że jednak usiłuje być. A zatem pierwotnie 

a u t e n t y c z n o ś ć  polega na zaniechaniu poszukiwania Bytu, ponieważ jestem zawsze 

niczym” (Sartre, 1983, s. 491-492).  

Autentyczność u Sartre’a ostatecznie sprowadza się zatem do afirmacji 

pragmatycznego aktywizmu. Niepotrzebny nam sens. Żaden długoterminowy projekt nie 

jest możliwy do realizacji, także bycie sobą okazuje się nadmierną komplikacją. Po co szukać 

siebie, skoro jest to próżny trud? Te pomysły rozwijali później postmoderniści, przekonani o 

nieodwracalnym „odczarowaniu” współczesnego świata. Wolność staje się własnym 

zaprzeczeniem, nie jest po to, bym się tworzył – to przecież jest „trudniejsze” – ale bym 

reagował na zaistniałą sytuację zgodnie z algorytmem korzyści i strat. Aby być człowiekiem 
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autentycznym wystarczy działanie dla działania, ewentualnie dla wygody, wszystkie inne 

wybory są zbędnymi utrudnieniami egzystencji. J.-P. Sartre zakładając, że już w punkcie 

wyjścia „jestem niczym”, nie znajduje w swojej koncepcji możliwości przekroczenia tego 

stanu pierwotnego, wobec czego wniosek może być tylko jeden – „jestem zawsze niczym”,  

a cokolwiek bym robił, pozostaję zbędnym wydatkiem energii lub zbędną mrzonką 

skazanego na nicość absurdalnego bytu dla siebie. Cóż pozostaje? – totalny konformizm 

wobec sytuacji, w których cokolwiek byśmy robili i tak wybieramy (czyli jesteśmy wolni), 

jednakże – w zgodzie z racjonalnymi przesłankami, ze swoistą ekonomią egzystencji 

powinniśmy wybierać tylko to, co łatwiejsze. W efekcie pierwotne założenia prowadzą  

J.-P. Sartre’a w ostatnich pismach do akceptacji bezstresowego, bezrefleksyjnego „życia na 

skróty”, gdzie nie ma miejsca na twórczość, która miała konstytuować sens wszelkiego 

istnienia. 

Taka ucieczka od wszelkiej głębszej refleksji komuś, kto, podobnie jak J.-P. Sartre, nie 

potrafi w refleksji odnaleźć sensu istnienia, musiało się wydawać jedyną drogą ucieczki od 

rozpaczy i beznadziei.  

Dla Sartre’a autentyczność Ja wiązała się z poszukiwaniem, poprzez egzystencję, 

tego, czego jeszcze o sobie nie wymyśliłem. Każda wiedza uzyskana i każdy projekt jest 

równie dobry jak dowolny inny i równie zbędny. Dla Lavelle’a wartość ma to, co już zostało 

zrealizowane. Te możliwości, które zostały wykorzystane w jego przekonaniu są niezbędne, 

jako „trampolina” dla naszych dalszych poszukiwań i realizacji. Autentyczność to 

egzystencja „ja” partycypującego w Byciu, ukierunkowana na odkrywanie siebie i swoich 

możliwości oraz na realizowanie tych odkryć w jak największym zakresie.  

U Lavelle’a jednostka, nawet mając świadomość, że jest „porzucona w świecie, 

uwięziona we własnej samotności i niezdolna jej przełamać, nie znająca swojego początku, 

skazana na niezrozumiały los i pewna jedynie jednego, a mianowicie, że jest skazana na 

śmierć, która pewnego dnia ją pochłonie” (Lavelle, 1947, s. 34), może dzięki refleksji, w 

doświadczeniu swojego własnego bytu, odkryć swoją partycypację w Byciu. Bycie wzywa 

„ja” do współpracy w stwarzaniu siebie, pozwalając mu realizować siebie. Bycie jest 

jednocześnie źródłem, nieustannym wspieraniem i celem poszukującej siebie egzystencji. 

Jedynym imperatywem pozostaje obdarowywanie siebie i świata darami, który 

otrzymaliśmy od Bycia: „człowiek nie może mieć innego celu jak tylko ten, by stać się 

bogiem dla człowieka, [a] jedynym sposobem, by odwdzięczyć się Bogu za to, co od Niego 

otrzymaliśmy, jest czynienie dla innych tego, co On uczynił dla nas” (Lavelle, 1946, s. 188). 

Jednym słowem, zamiast być nadaremną pasją (passion inutile), jak chce Sartre, możemy być 

wdzięcznymi współtwórcami siebie i świata.  
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3. Świat wartości 

 

Największym odkryciem Lavelle’a było dostrzeżenie, że o ile człowiek jest miarą 

wartości, gdyż je formułuje, o tyle równocześnie, skoro jego powołaniem jest przekraczanie 

siebie, bycie tym, kim nie jest obecnie, muszą istnieć jakieś przekraczające go źródła istnienia 

wartości. Lavelle przyjął, że wezwanie do przekraczania miary wytłumaczyć może tylko 

istnienie dobrego Bycia, które obdarza nas miłością. Podobną koncepcję wezwania do 

przekraczania własnej „miary” odnajdujemy u M. Blondela (1994, s. 125). Dzięki takiemu 

założeniu w projekcie egzystencji Lavelle’a pojawia się metafizyczno-psychologiczna 

przestrzeń, w której m o g ę  działać, gdyż otrzymuję możliwości, m o g ę  czuć, gdyż 

wyposażony jestem w zdolność do czucia, przeżywania, chcenia, kochania, m o g ę  myśleć, 

gdyż znajduję się w inteligibilnej przestrzeni, dzięki której mogę  ukonstytuować własne 

„ja”, i m o g ę  się rozwijać.  

Według Lavelle’a wartości nie wymyślamy ani nie tworzymy. Wartość istnieje dla 

podmiotu, bowiem jest zauważalna, kiedy podmiot chce posiąść jakąś rzecz. Równocześnie 

to wartość jest impulsem do każdego działania „ja” uformowanego przez świadomość. 

U źródeł odkrywanego świata wartości znajdują się emocje. To one poszukują 

wartości, poprzez które mogłyby być wyrażone. Egzystencja i nasze reakcje na nią 

dostarczają intelektowi materiału do tworzenia pewnych szkiców, tymczasowych projektów 

dalszego rozwoju, jednak tylko nieliczni odnajdują od razu swoje powołanie. Częściej zdarza 

się, że egzystencja modyfikuje te projekty, ujawniając wcześniej ukryte emocje i preferencje. 

Dzięki odczuwaniu (le sentiment) „ja” odkrywa zarówno istnienie świata zewnętrznego, 

bytów i rzeczy, jak i własną egzystencję bytu skończonego. 

Warto tutaj zwrócić uwagę na strukturę wartości, którą w swojej koncepcji 

przedstawił Lavelle. Wszystkie wartości, według niego, tworzą swoiste kontinuum, 

wszystkie są od siebie zależne i składają się na jedną ogarniającą partykularne pragnienia 

Wartość. Lavelle uważa, żer „właściwością wartości jest to, że nie jest ona dana jako obiekt i 

nie jest myślana jako pojęcie. Wartość jest tym, co jest chciane i dlatego, że jest chciana może 

być zawsze odrzucona. Jednakże teoria wartości usiłuje właśnie wskazać nam to, co może 

być upragnione w sposób absolutny, tzn. zawsze i wszędzie, przybierając postać hic et nunc 

w postaciach partykularnych” (Lavelle, 1951, t. II, s. 15).  

Rozwijająca się świadomość egzystującego „ja” odkrywa dzięki wartościom 

„niższym” wartości coraz „wyższe”. Wartości materialne są punktem odniesienia dla 

wartości emocjonalnych, te odsyłają do wartości poznawczych. Poznanie zawiera w sobie 

pierwiastek kontemplacji. Z kolei wartości estetyczne, poprzez dostrzeżenie wzniosłości, 

poprzez odczuwanie piękna i uczucie radości z tym związane, kierują nas ku wartościom 
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stricte duchowym. Na najwyższym szczeblu rozwoju „ja” dostrzega wartości duchowe: 

moralne i religijne.  

To charakterystyczny rys myślenia Lavelle’a – szuka on nie tylko wzajemnych 

zależności pomiędzy różnymi zjawiskami, problemami, lecz stara się także wskazywać  

w różnorodności komplementarną jedność wszystkich zjawisk. Każda z wartości „niższych” 

jest niezbędnym etapem w rozpoznawaniu wartości wyższych, gdyż zawiera w sobie już 

tych wyższych wartości zalążki i zapowiedzi. Co więcej „żadna wartość nie może 

pozostawać wyizolowana od pozostałych; w przeciwnym przypadku powodowałoby to 

przekształcenie jej w przedmiot i zatrzymanie ruchu świadomości zamiast jej pobudzenia i 

ożywienia” (Lavelle, 1951, t. II, s. 19). To jest najważniejszy imperatyw świadomości – 

świadomość musi pozostawać w ruchu, w ciągłym poszukiwaniu, w rozwoju. 

Ten ruch świadomości pozwala odnajdywać znaczenie egzystencji. Podobnie zresztą 

jest u Sartre’a: „Człowiek jest bytem, którego egzystencja ma znaczenie dla jego bytu, a 

ponieważ byt człowieka jest działaniem, oznacza to, że jego wybór bycia jednocześnie ma 

znaczenie dla jego istnienia” (Sartre, 1983, s. 489-490). Poprzez nasze wybory nadajemy sens 

sobie i projektowi, który mamy zrealizować. Jednakże u Lavelle’a, żeby nasz byt miał sens 

wszystko, co istnieje, całość bycia musi mieć sens, w który nasz sens mógłby zostać wpisany.  

Aksjologiczny instrumentalizm Sartre’a tworzony jest na odmiennych założeniach. 

Poza projektem, który rozumiany jest jako cel idealny, nie ma żadnego innego sensu, gdyż 

nie istnieje, w przekonaniu Sartre’a, jakiś obiektywny porządek wartości. Wybrany cel może 

uzyskać sens, gdy przypiszę do niego wartości, stworzę własny „absolutny” porządek, który 

pozwoli mi oceniać własne działania. Wobec celu każda wartość pozostaje elementem 

pomocniczym, „optymistyczną wskazówką” (Sartre, 1983, s. 260), która kieruje w stronę 

przyszłości, nieograniczonej przeszłością, jest możliwością, by stać się podmiotem. Nie jest 

jednak w pełnym tego słowa znaczeniu ustanawiana przez byt-dla-siebie, lecz wraz z tym 

bytem niejako współistnieje (consubstantielle) (Sartre, 2007, s. 141) a ustanawiają ją, a może 

raczej wcielają, konkretne wybory i działania.  

Według Sartre’a wartość, która zawsze pojawia się wraz z człowiekiem4 uzyskuje 

swoje paradoksalne5, nieuchwytne, umykające analizom istnienie jedynie dzięki istnieniu 

człowieka i jego wolności. Jest ona tym, czym powinna być, a nigdy tym, czym jest. Jej 

pochodzenie można uznać za równoległe z istnieniem „rzeczywistości ludzkiej”, a więc jest 

albo wcześniejsze od jednostki, albo przynajmniej równoczesne z nią, jednak jej istnienie jest 

uzależnione od konkretnych aktów, dlatego „wartość wymaga czynów, a zatem realizacji: 

nie wystarczy kochać Dobro, lecz trzeba jeszcze je czynić” (Sartre, 1952, s. 345). Problemem 

                                                 
4 „Rzeczywistość-ludzka jest tym, przez co wartość pojawiła się w świecie” (Sartre, 2007, s. 139). 
5 „Wartość jest naznaczona podwójną naturą, (...) która jest naturą bezwarunkowego bycia i zarazem 
niebycia nią. Jako wartość, w istocie, wartość posiada byt; lecz to normatywne istnienie nie posiada, 
mówiąc precyzyjnie, bytu realnie. Jej byt jest bytem wartości, to znaczy: nie jest bytem. W ten sposób 
byt wartości jako wartości jest bytem tego, co nie posiada bytu” (Sartre, 2007, s. 138). 
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w koncepcji Sartre’a była jednak niemożność rozpoznania, czym jest „dobro”, a raczej 

wykluczenie możliwości odnalezienia innego dobra niż to, które jest zaprojektowane przez 

jednostkę.  

 

Wnioski 

 

Według Sartre’a człowiek autentyczny, dzięki absolutnej wolności, stwarza siebie  

i swój świat. U Lavelle’a, dzięki wolności, człowiek może rozwinąć, do granic doskonałości, 

tkwiące w nim możliwości. Egzystencja, która u obu poprzedza esencję, w koncepcji Sartre’a 

nie jest zdeterminowana, o ile uwolni się od obciążających jej wolę determinant. U Lavelle’a 

egzystencja ma ujawnić niejawną pierwotnie esencję, której ostateczny kształt ograniczają 

darowane możliwości, ale też umożliwiają jej odkrycie.  

Porównując „egzystencjalizm” Lavelle’a i Sartre’a można powiedzieć, że pierwszy 

ma charakter e w o l u c j o n i s t y c z n y , drugi zaś r e w o l u c y j n y . Pierwszy akcentuje 

nieustanne połączenie ze światem duchowym, jak również z wartościami odkrywanymi  

i tworzonymi w świecie materialnym, a niezbędnymi do rozwoju „ja”, drugi zaś przyjmuje  

i niejednokrotnie to podkreśla, że „ja”, aby się rozwijać, tworzyć w wolny sposób, musi być 

w punkcie wyjścia nikim, niczym i dopiero kształtować swoje „ja” (siebie). Jeden jest 

apoteozą nadziei, drugi jej kompletnym zaprzeczeniem: „Nie spodziewajcie się moralności 

pełnej nadziei. Ludzie są nikczemni. Trzeba ich kochać z powodu tego, kim mogliby być,  

a nie z powodu tego, kim są” (Sartre, 1983, s. 15).  

Koncepcja Sartre’a jest niekonsekwentna: wynosząc wolność do poziomu 

absolutnego równocześnie narzuca nam własne przekonania, twierdząc, że nie możemy 

wierzyć w Boga. Jeżeli byśmy się trzymali konsekwentnie jego założeń dotyczących 

wolności, to mielibyśmy do tego pełne prawo, a nawet, jeżeli by Boga „nie było”, 

mielibyśmy pełne prawo (wolny wybór) „powołać Go do istnienia” albo, jak kto woli, 

„przywrócić Go” rzeczywistości ludzkiej.  

Bez założenia transcendencji, co dostrzegał Lavelle, trudno pomyśleć jakiekolwiek 

filozofowanie i jakąkolwiek możliwość rozwoju. Pisze on, że „Transcendencja jest tym, co 

mnie zawsze przerasta, ale z czego nigdy nie mogę przestać czerpać”, pisał Lavelle (1946, s. 

150) i trudno się z nim nie zgodzić. 

W społeczeństwach pluralistycznych, na co dzień zmagających się z problemami 

koegzystencji bardzo różnych kultur, z coraz większą liczbą nieznanych dotąd problemów i 

z koniecznością wypracowania nowych norm, ważna staje się refleksja, która nie byłaby 

jedynie skoncentrowana na pytaniu, które wartości pozwalają najlepiej żyć. Ważnym 

problemem pozostaje to, w jaki sposób mogę przeżywać różnorodność i złożoność, nie 

rezygnując z posiadania własnej tożsamości? W nowej rzeczywistości trzeba na nowo 
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stworzyć model życia społecznego. Tutaj pomocna może się okazać pluralistyczna aksjologia 

Lavelle’a. 

Co więcej, Lavelle skłania do refleksji wskazującej, że pragnienie rozwoju jest i 

powinno być źródłem optymizmu. Zarówno życie indywidualne, jak i wspólnotowe 

związane z podejmowaniem wyborów ma sens tylko wówczas, gdy stanowią elementy 

egzystencji, której sens nie sprowadza się jedynie do ciągu spełnień, lecz jest oświecany 

przez radość, która następujące po sobie działania i refleksje stopniowo rozwija i oczyszcza.  

Celem filozofii Lavelle’a było wyposażenie człowieka w wiarę w swoje możliwości, 

która, wraz z nadzieją i poczuciem własnej wartości, przywróciłaby mu zaufanie, najpierw 

do siebie a potem do innych i świata. Wydaje mi się, że taki model egzystencjalizmu może 

być lepszą podstawą do tworzenia współczesnej rzeczywistości ludzkiej niż model 

zaproponowany przez Sartre’a, którego liczne elementy realizowane są w obecnej 

ponowoczesnej kulturze. 
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