
UCZESTNICTWO I POSTAWY AUTENTYCZNE  
W NAUCZANIU K. WOJTYŁY („OSOBA I CZYN”) 

Wszystko, co razem robimy – robimy na „zasadzie uczestnictwa”. Czym jest uczestnictwo? –Wg K. 
Wojtyły: 

„Dzięki uczestnictwu człowiek, działając wspólnie z innymi, zachowuje to wszystko, co wynika ze 
wspólnoty działania, a równocześnie - przez to właśnie - urzeczywistnia wartość personalistyczną 
własnego czynu” (Osoba i czym, Zarys teorii uczestnictwa, str. 309) 

Oznacza to, że stajemy się sobą – działając z innymi we wspólnocie. Wraz z uczestnictwem pojawia 
się zasada: zasada zajmowania postaw autentycznych. Są to dwie postawy: solidarność i sprzeciw. 
Oto jak je opisuje K. Wojtyła: 

Postawa solidarności (K. Wojtyła, Osoba i czyn, str. 322) 

„Postawy solidarności i sprzeciwu trzeba ujmować łącz-
nie, jedna bowiem jest ściśle potrzebna dla zrozumienia 
drugiej. Postawa solidarności jest „naturalną" konse-
kwencją faktu, że człowiek bytuje i działa wspólnie z 
innymi. Jest też podstawą wspólnoty, w której dobro 
wspólne prawidłowo warunkuje i wyzwala uczestnictwo, 
uczestnictwo zaś prawidłowo służy dobru wspólnemu, 
wspiera je i urzeczywistnia. 

Solidarność oznacza stałą gotowość do przyjmowania 
i realizowania takiej części, jaka każdemu przypada w 
udziale z tej racji, że jest członkiem określonej wspól-
noty. Człowiek solidarny nie tylko spełnia to, co do niego 
należy z racji członkostwa wspólnoty, ale czyni to „dla 
dobra całości", czyli dla dobra wspólnego. Świadomość 
dobra wspólnego każe mu sięgać poza tę część, która 
jemu samemu przypada w udziale, chociaż w takim od-
niesieniu intencjonalnym realizuje zasadniczo swoją 
część. Solidarność nawet poniekąd powstrzymuje od 
przechodzenia na teren cudzego obowiązku i przyjmowa-
nia za swoją część, która należy do kogoś innego. Taka 
postawa godzi się z zasadą uczestnictwa - uczestnictwo 
bowiem, wzięte przedmiotowo i „materialnie", wskazuje 
na pewne części we wspólnotowej strukturze ludzkiego 
działania i bytowania. Postawa solidarności uwzględnia te 
części, które przypadają każdemu członkowi wspólnoty. 
Przejmowanie części obowiązku, który do mnie nie nale-
ży, jest zasadniczo sprzeczne ze wspólnotą i z uczestnic-
twem. 

Jednakże w pewnych wypadkach solidarność domaga się 
również tego. W wypadkach takich zawężenie się do 
swojej części byłoby sprawdzianem braku solidarności. 
Dowodzi to pośrednio, że w postawie solidarności odnie-
sienie do dobra wspólnego musi być stale żywe, że musi 
dominować na tyle, aby człowiek wiedział, kiedy wypada 
podjąć coś więcej ponad swoją zwyczajną część w dzia-
łaniu i odpowiedzialności. Szczególne wyczucie potrzeb 

wspólnoty, które jest właściwe postawie solidarności, 
sprawia, że ponad wszelką cząstkowość czy partykula-
ryzm zaznacza się w niej rys pewnej komplementarności: 
gotowość „dopełnienia" tym czynem, który spełniam, 
tego, co wypełniają inni we wspólnocie. Rys taki wchodzi 
niejako w samą naturę uczestnictwa, które w tym miejscu 
rozumiemy już podmiotowo, czyli jako właściwość oso-
by, a nie tylko przedmiotowo, czyli jako podział na części 
przypadające każdemu we wspólnotowej strukturze dzia-
łania i bytowania. Dlatego też można powiedzieć, iż za-
sadniczym wyrazem uczestnictwa jako właściwości 
osoby jest postawa solidarności. Mocą tej postawy 
człowiek znajduje spełnienie siebie w dopełnianiu in-
nych. 

Postawa sprzeciwu 

Postawa solidarności nie wyklucza jednak możliwości 
postawy sprzeciwu. Sprzeciw nie kłóci się zasadniczo z 
solidarnością. Ten, kto wyraża sprzeciw, nie usuwa się od 
udziału we wspólnocie, nie wycofuje swej gotowości 
działania na rzecz dobra wspólnego. Oczywiście, że moż-
na przyjąć też inne rozumienie sprzeciwu. Tu jednak ro-
zumiemy sprzeciw jako postawę zasadniczo solidarną. 
Nie jako negację dobra wspólnego oraz potrzeby uczest-
nictwa. ale właśnie jako ich potwierdzenie. Treścią 
sprzeciwu jest tylko sposób pojmowania, a przede 
wszystkim sposób urzeczywistniania dobra wspólne-
go, zwłaszcza pod kątem możliwości uczestnictwa. 
Doświadczenie różnorodnych sprzeciwów, jakie miały i 
mają miejsce na gruncie bytowania ludzkiego i działania 
„wspólnie z innymi", poucza, iż ludzie, którzy się sprze-
ciwiają, nie chcą przez to odchodzić od wspólnoty. Wręcz 
przeciwnie, szukają własnego miejsca w tej wspólnocie - 
szukają więc uczestnictwa i takiego ujęcia dobra wspól-
nego, aby mogli lepiej, pełniej i skuteczniej uczestniczyć 
we wspólnocie. Rozliczne są przykłady ludzi, którzy dla-
tego się spierają - a więc przyjmują postawę sprzeciwu — 
że właśnie leży im na sercu dobro wspólne. A więc np. 
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rodzice, którzy spierają się dlatego, że bardzo leży im na 
sercu jak najlepsze wychowanie dzieci, czy też mężowie 
stanu, którzy pozostają do siebie w opozycji, ponieważ 
chodzi im o dobro narodu i państwa. 

Może nie są to przykłady obrazujące wszechstronnie isto-
tę sprzeciwu, w każdym razie na nią naprowadzają. Po-
stawa sprzeciwu jest funkcją własnego widzenia wspólno-
ty, jej dobra oraz żywej potrzeby uczestnictwa we wspól-
nym bytowaniu, a zwłaszcza we wspólnym działaniu. 
Trzeba sprzeciw taki uznać za  konstruktywny. Jest to 
warunek prawidłowej struktury samych wspólnot, waru-

nek prawidłowego ich ustroju. Warunek ten wypada 
określić jeszcze precyzyjniej. Chodzi o taką strukturę 
wspólnot, o taki ich ustrój, aby sprzeciw, który wyra-
sta na gruncie zasadniczej solidarności, mógł w ich 
obrębie nie tylko się wyrazić, ale aby mógł spełniać 
swoją funkcję dla dobra wspólnoty. Aby mógł stawać 
się konstruktywny. Wspólnota ludzka wtedy posiada 
prawidłową strukturę, kiedy słuszny sprzeciw nie tylko 
ma w niej prawo obywatelstwa, ale także taką skutecz-
ność, jakiej domaga się dobro wspólne wraz z prawem 
uczestnictwa”. 

DIALOG 

Miedzy solidarnością a sprzeciwem pojawia się cała przestrzeń spraw, w których nie od razu wiado-
mo, co jest dobrem, z co złem. Niesie to potrzebę dialogu. 

 

Sens dialogu (wg Osoba i czyn) 

„Widać stąd. że dobro wspólne - o czym już poniekąd 
była mowa uprzednio — nie może być pojmowane sta-
tycznie, ale dynamicznie. Musi ono zasadniczo wyzwalać 
postawę solidarności, ale nie może zamykać się wobec 
sprzeciwu i od niego odcinać. Wydaje się, iż takiej struk-
turze wspólnoty ludzkiej oraz uczestnictwa bardzo trafnie 
wychodzi naprzeciw zasada dialogu. Pojęcie „dialog" ma 
różne znaczenia. Chodzi w tej chwili o uwydatnienie jed-
nego z nich - tego mianowicie, które może mieć zastoso-
wanie dla kształtowania i pogłębiania solidarności ludz-
kiej również poprzez sprzeciw. Sprzeciw bowiem może 
czynić współżycie i współdziałanie ludzi trudniejszymi, 
ale nie powinien ich psuć ani uniemożliwiać. Dialog zaś 

zdaje się prowadzić do tego, aby z sytuacji sprzeciwu 
wydobywać to, co jest prawdziwe i słuszne, pozostawia-
jąc na boku czysto subiektywne nastawienia czy usposo-
bienia. Nastawienia te i usposobienia bywają zarzewiem 
napięć, konfliktów i walk pomiędzy ludźmi. To nato-
miast, co jest prawdziwe i słuszne, zawsze pogłębia osobę 
i bogaci wspólnotę. Zasada dialogu dlatego jest tak 
trafna, że nie uchyla się od napięć, konfliktów i walk, o 
jakich świadczy życie różnych wspólnot ludzkich, a 
równocześnie podejmuje właśnie to, co w nich jest 
prawdziwe i słuszne, co może być źródłem dobra dla 
ludzi. Należy przyjąć zasadę dialogu bez względu na 
trudności, jakie wyłaniają się na drodze jej urzeczy-
wistnienia”. 

UNIKAMY POSTAW NIEAUTENTYCZNYCH 

Wydaje się, że „bycie autentycznym” to sprawa kluczowa i często bolesna. Spodziewamy się, że we 
wspólnocie nie będzie obojętności, że – przeciwnie – spotkamy się z gotowością do współdziałania w 
realizacji dobra. Gotowość tą widzimy również w sprzeciwie i podejmowaniu trudnego zwykle dialo-
gu! 

Wraz z dążeniem do postaw autentycznych pojawia się czujność wobec postaw nieautentycznych. Są 
to postawy konformizmu i uniku. 

 



Postawy autentyczne a nie-autentyczne (Osoba i czyn, 
str. 326) 

„Wszystko to, co powiedziano dotąd na temat solidarno-
ści i sprzeciwu, jak też ogólna aprobata dla zasady dialogu 
(aprobata szczegółowa domagałaby się odrębnej rozpra-
wy) stale podlegają pewnej weryfikacji na gruncie tej 
prawdy o osobie i czynie, do której dochodziliśmy żmud-
nie w całym niniejszym studium. Postawa solidarności, a 
także postawa sprzeciwu wydają się zasadniczo auten-
tyczne. W każdej z nich bowiem może się urzeczywist-
niać nie tylko uczestnictwo, ale także transcendencja oso-
by w czynie. Przeprowadziliśmy uprzednio wielostronną 
analizę tej transcendencji, analizę samostanowienia oraz 
analizę spełnienia. Wydaje się, iż w obu wymienionych 
postawach te funkcje transcendencji mogą prawidłowo 
dochodzić do głosu. W tym sensie są to więc postawy 
autentyczne, każda z nich respektuje „personalistyczną" 
wartość czynu. 

Oczywiście, że każda z nich - zakładając ogólną i zasad-
niczą aprobatę - musi być stale sprawdzana co do swych 
elementów szczegółowych oraz konkretnych przejawów. 
Łatwo bowiem w tym zakresie wypaczyć zarówno po-
stawę solidarności, jak i postawę sprzeciwu, czyniąc je in 
concreto postawami nie-autentycznymi, pozbawionymi 
prawdziwej wartości „personalistycznej". Języczkiem u 
wagi jest tutaj owo dynamiczne przyporządkowanie do 
prawdy (por. rozdz. III), tak istotne dla transcendencji 
osoby w czynie. Przyporządkowanie to odzwierciedla się 
w prawym sumieniu. Ono jest ostatecznym miernikiem 
autentyczności postaw ludzkich w obrębie bytowania i 
działania „wspólnie z innymi". W sumieniu takim musi 
szukać swego wyrazu również i dobro wspólne. Ono za-
pewnia dobru wspólnemu dynamikę i żywotność uczest-
nictwa. 

Mówiąc o możliwej utracie autentyczności, jaka grozi 
postawom solidarności i sprzeciwu - każdej w innym 
kierunku i każdej z innego powodu - wypada zasygnali-
zować tutaj pewne postawy nie-autentyczne. Postawy te 
określimy poprzez terminy bardzo często dzisiaj stosowa-
ne, choć może raczej popularne niż naukowe. Chodzi 
mianowicie o postawę  konformizmu oraz drugą, której 
nadamy nazwę uniku. Do każdej z nich możemy dojść od 
autentycznych postaw solidarności oraz sprzeciwu, po-
zbawiając te postawy elementów istotnych, które stano-
wią o uczestnictwie, a zarazem o ich wartości personali-
stycznej. Stopniowo, poprzez utratę tych elementów, mo-
żemy zamienić solidarność w konformizm, a sprzeciw 
w postawę uniku. Byłoby to wówczas jakieś przypad-
kowe wypaczenie. Wydaje się jednak, że obie wymienio-
ne postawy są nie-autentyczne z racji zasadniczych, a nie 

tylko dlatego, że stanowią wypaczenie postawy solidarno-
ści i sprzeciwu. I pod tym kątem spróbujemy je tutaj krót-
ko przeanalizować czy choćby scharakteryzować. 

Konformizm jako postawa nie-autentyczna 

Nazwa „konformizm" mówi o podobieństwie i upo-
dabnianiu się do innych, co samo w sobie jest procesem 
naturalnym i - pod pewnymi warunkami -pozytywnym, a 
także twórczym, konstruktywnym. Takie twórcze i kon-
struktywne upodabnianie się ludzi we wspólnocie stanowi 
potwierdzenie solidarności i jej wykwit. Jednakże termin 
„konformizm", mimo tych pozytywnych skojarzeń, 
wskazuje na coś negatywnego. Wskazuje on mianowicie 
n a  b r ak  z a s ad n i c ze j  s o l i d a r n o śc i ,  a  
r ó w n o c z e śn i e  n a  u n ik a n i e  s p r z e c iw u . Jeżeli 
mówi o upodabnianiu się do innych we wspólnocie, to 
tylko w sensie zewnętrznym i powierzchownym, pozba-
wionym osobowego gruntu przekonania i wyboru. W 
postawie konformizmu zawiera się przede wszystkim 
pewne uleganie, swoista odmiana owego pati, w którym 
człowiek-osoba jest tylko podmiotem „dziania się", a nie 
sprawcą własnej postawy i własnego zaangażowania we 
wspólnotę. Człowiek nie tworzy wspólnoty, raczej nieja-
ko „pozwala się nieść" zbiorowości. W postawie konfor-
mizmu kryje się jeśli nie zaprzeczenie lub ograniczenie, to 
przynajmniej jakaś słabość osobowej transcendencji -
samostanowienia i wyboru. Na tym polega personali-
styczny brak tej postawy. Nie chodzi tu oczywiście o sa-
mo uleganie innym we wspólnocie. To może mieć w wie-
lu wypadkach znaczenie pozytywne. Chodzi o coś inne-
go: o zasadniczą rezygnację ze spełnienia siebie w działa-
niu „wspólnie z innymi” i poprzez to działanie. Człowiek-
osoba niejako godzi się na to, że wspólnota odbiera mu 
siebie. 

Równocześnie zaś on odbiera siebie wspólnocie. Kon-
formizm jest z a p r z e cz en i e m u c z e s tn i c t w a  we 
właściwym znaczeniu tego pojęcia. Prawdziwe uczestnic-
two zostaje zastąpione pozorem uczestnictwa, powierz-
chownym dostrajaniem się do innych, bez przekonania i 
bez autentycznego zaangażowania, W ten sposób właści-
wa człowiekowi zdolność twórczego kształtowania 
wspólnoty zostaje jakby zawieszona czy wręcz zafałszo-
wana. Musi to mieć ujemne konsekwencje dla dobra 
wspólnego, którego dynamizm płynie z prawdziwego 
uczestnictwa. Konformizm oznacza coś przeciwnego, 
stwarza bowiem raczej sytuację obojętności wobec do-
bra wspólnego. Można w nim upatrywać swoistą odmia-
nę indywidualizmu: ucieczkę od wspólnoty, która zagra-
ża dobru jednostki, a jednocześnie potrzebę ukrycia się 
wobec wspólnoty poprzez zewnętrzny pozór. Konfor-
mizm niesie z sobą raczej „jednolitość" niż jedność, Pod 
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powierzchnią jednolitości tkwi wszakże zróżnicowanie i 
zadaniem wspólnoty jest stworzyć dla niego warunki 
uczestnictwa. Sytuacją konformistyczną nie wolno się 
zadowalać. W sytuacji bowiem, w której ludzie ze-
wnętrznie tylko dostrajają się do wymagań wspólnoty - a 
czynią to przede wszystkim dla korzyści lub dla oszczę-
dzenia sobie przykrości - zarówno osoba, jak i wspólnota 
ponoszą niepowetowane straty. 

Postawa uniku 

Postawa, którą określiliśmy nazwą „unik", zdaje się nie 
dbać o te pozory odniesienia do dobra wspólnego, na 
jakich polega konformizm. W pewnym sensie jest to po-
stawa bardziej autentyczna, ale w gruncie rzeczy i ona 
„choruje" na brak autentyczności. Konformizm unika 
sprzeciwu, unik zaś uchyla się od konformizmu. Przez to 
samo jednak nie staje się on autentycznym sprzeciwem. 
Sprzeciw polega na podjęciu dobra wspólnego i uczest-
nictwa. Unik jest tylko wycofaniem się. Może na znak 
protestu, ale bez próby podjęcia uczestnictwa. Jest 
więc unik brakiem uczestnictwa, jest nieobecnością we 
wspólnocie. Przysłowie mówi; „Nieobecni nie mają ra-
cji". Unik w wielu wypadkach potwierdza słuszność tego 
przysłowia, choć w pewnych wypadkach liczy na to, że 
istnieje także wymowa nieobecności — że nieobecność 
stwarza swoistą rację. W takich wypadkach unik może 
stanowić jakby postawę zastępczą dla człowieka, który 
nie może się zdobyć na solidarność, a nie wierzy w moż-
liwość sprzeciwu. Trudno też zaprzeczyć, że postawa taka 
może być świadomie wybrana, i w związku z tym trudno 

odmówić jej zasadniczej wartości personalistycznej. Jeże-
li jednak istnieją racje usprawiedliwiania postawy uniku, 
to te same racje muszą stanowić oskarżenie dla wspólno-
ty. Wszak podstawowym dobrem wspólnoty jest możli-
wość uczestnictwa. Skoro zaś uczestnictwo jest niemoż-
liwe - a o tym świadczy unik jako postawa w danym wy-
padku uzasadniona - zatem wspólnota nie żyje prawidło-
wo. Brak w niej prawdziwego dobra wspólnego, skoro 
„unik" stał się jedynym wyjściem dla członków tej 
wspólnoty. 

Pomimo bowiem wszystkich tych racji, które mogą 
usprawiedliwiać unik jako sui generis postawę zastępczą, 
nie sposób przyznać tej postawie charakteru autentyczno-
ści w obrębie bytowania i działania „wspólnie z innymi". 
W wielu punktach postawa uniku spotyka się z postawą 
konformizmu, nie mówiąc już o tym, że może czasem 
pojawiać się coś w rodzaju „uniku konformistycznego". 
Przede wszystkim jednak i w jednej, i w drugiej postawie 
człowiek rezygnuje ze spełnienia siebie w działaniu 
„wspólnie z innymi". Jest przekonany, że wspólnota 
odbiera mu siebie, dlatego też usiłuje siebie odebrać 
wspólnocie. W wypadku konformizmu stara się czynić to 
z zachowaniem pozorów, w postawie uniku zdaje się 
raczej nie dbać o pozory. W obu wypadkach zostaje wy-
rwane z człowieka coś bardzo istotnego. Jest to ów dy-
namiczny rys uczestnictwa jako właściwość osoby, która 
pozwala jej spełniać czyny i autentycznie spełniać po-
przez te czyny siebie we wspólnocie bytowania i działania 
z innymi” 

 

 

Postawy nieautentyczne są zagrożeniem dla życia wspólnotowego. Konformizm i unik powodują, że 
stopniowo wspólnota, rozumiana jako zjednoczenie samodzielnych osób w jakimś dobru, staje się 
tylko masą anonimowych jednostek. Brak postaw autentycznych jest wyrazem braku uczestnictwa. Z 
kolei pojawianie się takich postaw we wspólnocie prowadzi stopniowo do zanikania uczestnictwa.  
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