
Człowiek zawsze odkrywał w sobie napięcie między duchem i ciałem. Często 
owo napięcie doprowadzało do przeciwstawienia ducha ciału, co stwarzało pod-
stawę do formułowania wielu teorii antropologicznych, różnie wartościujących 
ciało ludzkie. Wśród nich były takie, które wskazywały na ludzkie ciało jako na 
jedyny element konstytuujący całego człowieka (monizm, materializm). Były 
również takie, które zakładały, że człowiek nie jest zbudowany tylko z ciała, ale 
i duszy, jednak oddzielonych od siebie (dualizm). Wreszcie pojawiały się takie 
teorie, według których dusza była formą ciała, a ludzkie ciało stanowiło wraz 
z duszą istotny czynnik konstytuujący człowieka (hylemorfizm).

Już ten krótki rys wskazuje na to, jak różnorodnie w dziejach ludzkości okre-
ślano ciało człowieka. Poniżej przedstawione zostaną, w ogólnym zarysie, stano-
wiska filozofów i teologów, które są zdaniem autora – w większym lub mniejszym 
stopniu – kluczowe dla głębszego zrozumienia problematyki ciała w kontekście 
osoby ludzkiej.

LUDZKIE CIAŁO – MONIZM, DUALIZM, HYLEMORFIZM

Dzisiejsze wyobrażenie i pojęcie ciała, jak pisze Giovanni Reale1, zaczęło się 
kształtować w szóstym wieku przed Chrystusem. Starożytni Grecy inaczej niż 
współcześni ludzie, rozumieli ludzkie ciało. Oddawali je dwoma terminami: 
„sarks” i „soma”2. Przez „sarks” rozumieli niezróżnicowany materiał cielesny, 

1 G. Reale, Ciało ludzkie w myśli greckiej: Homer i Platon, „Ethos” 2008 nr 2-3(82-83), s. 105-118.
2 W poematach Homera termin „soma” pojawia się kilka razy, nie oznacza on jednak ciała jako żywego 

organizmu, ale organizm pozbawiony życia, czyli mówiąc najprościej – zwłoki. Dopiero gdy powsta-
ła filozofia, człowiek nauczył się łączyć wielość rzeczy w pojęciową jedność. Wcześniej dostrzegano 
i opisywano wielość rzeczy i ich aspektów, szczególnie podkreślając ich liczne i odrębne cechy.  
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z którego dopiero były zbudowane ciała poszczególnych jednostek. Termin „soma” 
używali na opisanie konkretnej cielesnej formy poszczególnego indywiduum. 
„Soma” stanowiła dla nich konkretną formę zbudowaną z bezkształtnej rzeczy-
wistości („sarks”). Uwzględniając te założenia, można stwierdzić za ks. Andrzejem 
Muszalą, że starożytni filozofowie greccy wypracowali przynajmniej trzy mode-
le podejścia do ludzkiego ciała: model monistyczny (materialistyczny), model 
dualistyczny, model „unifikacyjny”3.

Pierwszy chronologicznie to model monistyczny (materialistyczny). Według 
niego, wszystko w świecie, również człowiek, składa się z jednego budulca, two-
rzywa, jakim jest materia. Nie istnieje żaden świat duchowy ani dusza ożywiają-
ca byty organiczne. Prekursorem tego sposobu myślenia był Empedokles z Agry-
gentu (ok. 490-430 przed Chr.), który prawdopodobnie jako pierwszy w historii 
stwierdził, że człowiek powstał wskutek ewolucji kosmologicznej, a stało się to 
przypadkowo, przez „kaprys” przyrody. Jego teorię rozwinęli atomiści (zwłaszcza 
Demokryt z Abdery), którzy uznali, że materia składa się z odwiecznych – niepo-
dzielnych i niezmiennych cząstek, które nazwał atomami. Są one budulcem 
wszystkich znajdujących się w przyrodzie ciał. W takim rozumieniu ciało czło-
wieka było jedynym elementem konstytuującym człowieka, było nawet jego sy-
nonimem.

Równolegle do powyższego modelu, zaczął się rozwijać w kręgach pitagorej-
skich, model dualistyczny. Zakładał on, że człowiek nie jest zbudowany tylko 
z ciała, ale i z duszy. Można wyróżnić w tym modelu dwie tendencje: „paramate-
rialistyczne” i „spirytualistyczne”.

Tendencję paramaterialistyczną reprezentowali ci filozofowie, którzy zakłada-
li istnienie duszy, ale pojmowali ją materialistycznie, jako subtelniejszą formę 
materii. Niektórzy uznawali, że jest ona pokrewna z wdychanym powietrzem 
(Anaksymander z Miletu; Anaksymenes twierdzący wręcz, że powietrze jest isto-
tą duszy), inni zaś (Pitagoras) uznawali, że dusza jest odpryskiem zimnego i cie-
płego eteru. Stoicy poszli tropem pitagorejczyków uważając, że człowiek jest 
istotą materialną. Podobnie epikurejczycy zakładali, że dusza jest cielesna, zbu-
dowana z atomów. Sam Epikur utożsamił ją z obecnymi w organizmie atomami. 
Według Lukrecjusza, dusza, ponieważ jest nierozdzielna z ciałem, jest tak samo 
śmiertelna i kończy swoją egzystencję wraz z jego śmiercią. W takich koncepcjach 
człowiek jawił się jako ciało ożywiane przez duszę, która stanowiła dla niego nie 
tyle zasadę nieśmiertelności, ile jakąś vis vitalis, determinującą życie i ruch, choć 

Dopiero w szóstym wieku przed Chrystusem, a tak naprawdę w wieku piątym, Grecy zaczęli myśleć 
o żywym ciele jako o jedności (w przeciwieństwie do Homera). Dokonało się to pod wpływem orfików 
i ich nowego pojmowania psyche. Dla Homera psyche jest cieniem człowieka, czymś pozbawionym 
inteligencji i siły. W myśli orfików dusza rozumiana była jako demon, który za pierwotną winę został 
wrzucony w ciało i w nim uwięziony. Platon przejął tę koncepcję, ale złagodził ją.

3 A. Muszala, Ciało ludzkie w starożytności chrześcijańskiej, „Forum Teologiczne” 2009 nr 10, s. 37-48.
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niepozbawioną cechy rozumności. Materia pozostawała nadal jedynym kompo-
nentem człowieka, ale przejawiała się podwójnie: w formie widzialnej – ciało 
i niewidzialnej, bardziej subtelnej – dusza. Ciało nie stanowiło już całości czło-
wieka.

Tendencję spirytualistyczną prezentował Platon. Zakładała ona, że dusza jest 
bytem niezależnym od ciała, stojącym w opozycji do niego. Człowiek jawił się 
w niej jako „dusza władająca ciałem”. Ciało było dla duszy ciężarem, źródłem 
wszelkiego zła, niepokoju, namiętności. W koncepcji Platona ciało uzyskało kwa-
lifikację negatywną, było dla duszy rodzajem „więzienia”. Myśl tę jeszcze bardziej 
rozwinęli później neoplatończycy. Stwierdzili oni, że tylko dusza może być uzna-
na za właściwego człowieka; choć posługuje się ona ciałem jak narzędziem. 
Jednak to nie dusza jest w ciele, ale ciało w duszy.

Próbę pogodzenia dualizmu spirytualistycznego z pozytywnym spojrzeniem 
na ciało podjął Arystoteles. W jego przypadku możemy mówić o modelu „unifi-
kującym”4. Arystoteles z jednej strony afirmował niematerialny i boski charakter 
duszy, z drugiej nie uznawał, jakoby miała ona stać w pozycji antagonistycznej 
wobec ludzkiego ciała. W ten sposób Stagiryta wypracował „hylemorficzną” 
teorię budowy świata, według której forma (dusza) i materia (ciało) były dwiema 
substancjami stanowiącymi jedną całość. Dusza była więc formą ciała, a ludzkie 
ciało nie miało już ani charakteru absolutnego (materialiści), ani fatalistycznego 
(Platon i neoplatończycy), lecz stanowiło wraz z duszą, istotny czynnik konsty-
tuujący człowieka. Jawił się on jako duchowo-fizyczna jedność.

LUDZKIE CIAŁO – STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE

Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze koncepcje filozoficzne i teolo-
giczne epoki starożytności i średniowiecza, a więc: Platona, Arystotelesa, ojców 
patrystycznych, św. Ireneusza z Lyonu, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu 
oraz Mistrza Eckharta.

Wypowiedzi Platona (427-347 przed Chr.), w jego poszczególnych dialogach, 
nie są jednorodne i jednoznaczne. W niektórych z nich ciało jest narzędziem słu-
żącym duszy, a więc elementem koniecznym, aby dusza mogła spełniać swoje 
funkcje. W innych jest czymś w stosunku do duszy antytetycznym, a nawet prze-
szkodą w spełnianiu jej właściwych funkcji. Według Platona człowiek jest zbu-
dowany z dwóch składników, które pod pewnymi względami są przeciwstawne. 
Koncepcja ta została przedstawiona w dialogu Fedon, a jej potwierdzenie znajdu-
jemy w innych – wcześniejszych i późniejszych dziełach Platona, zwłaszcza 
w Gorgiaszu, Kratylosie, Fajdrosie. Platon rzeczywiście głosi przeciwstawienie 

4 Por. A. Muszala, Ciało ludzkie w starożytności chrześcijańskiej…, s. 39.
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duszy i ciała, ale swój pogląd przedstawia zwykle w formie prowokacyjnej i czy-
ni to celowo5. Tak naprawdę Platon twierdzi, że połączenie duszy i ciała jest na-
turalne, a troska o ciało jest kwestią bardzo istotną6. W Kratylosie Platon ukazuje 
obraz ciała pochodzący od orfików, obraz ciała jako grobu, opierając się na podo-
bieństwie greckich słów „soma” (ciało) i „sema” (grób), które różnią się tylko 
jedną literą. W Gorgiaszu, przytaczając wersety z Eurypidesa, zainspirowane 
orfizmem, pisze: „«Kto wie, czy życie to śmierć / A śmierć, czy nie jest życiem?». 
I może myśmy istotnie umarli; ja to już słyszałem od jednego mędrca, że nasze 
życie obecne to śmierć i ciało to nasz grób”7.W Fajdrosie Platon posługuje się 
obrazem nie tylko grobu, lecz także ostrygi, czy raczej ślimaka (różnica przekła-
du): „Zachwyceni i czystym spojrzeniem wpatrzeni w objawienia nieskażone 
i proste, i nieporuszone i uszczęśliwiające, sami byliśmy czyści i nie zamknięci 
w tym, co – obecnie dźwigając na sobie na podobieństwo ślimaków uwięzionych 
w skorupie – nazywamy ciałem”8. W tym samym jednak dialogu Platon opowia-
da mit o tym, że dusze – zanim upadną i na skutek winy staną się więźniami 
ciała, za karę i po to, aby winę odkupić – ponad nieboskłonem kontemplują idee 
czyste, a zwłaszcza ideę piękna samego w sobie w całej jej czystości, dostępując 
przez to najwyższej misteryjnej inicjacji. W Fajdrosie negatywny aspekt ciała 
został podkreślony bardzo wyraźnie: zmysły są przeszkodą dla duszy – zarówno 
w życiu moralnym, jak i w poznawaniu. Bo ciało stanowi źródło namiętności, 
lęków i żądz. Aby poznać byt i wyzwolić się od namiętności, dusza musi uwolnić 
się od ciała, a śmierć jest jej całkowitym wyzwoleniem. W Timajosie Demiurg 
najpierw stworzył duszę świata. Następnie, wykorzystując te same elementy, 
tworzy dusze ludzi, dobierając składniki o mniejszej czystości, ale w analogicznych 
proporcjach. Przedstawia stworzonym duszom prawa wszechświata i najwyższe 
prawa moralne. Ponieważ to, co stwarza Demiurg – najwyższy bóg – jest nieśmier-
telne i wieczne, zadanie stworzenia ludzkich ciał, które mają umrzeć, powierza 
bogom stworzonym, nakazując im, aby uczynili to w najlepszy możliwy sposób. 
Ciało, narządy i członki zostały stworzone w najdoskonalszy możliwy sposób 
i tak, żeby były możliwie najbardziej użyteczne dla ludzi. W Timajosie ciało 
przedstawiane jest tak, jak je rozumiał Sokrates – jako narzędzie służące duszy, 
a Platon radykalnie określa ciało jako „wózek” duszy: „Bogowie naśladowali 
okrągły kształt wszechświata, więc włożyli dwa boskie obiegi w ciało kuliste, 
które dziś głową nazywamy. To jest część ciała najbardziej boska i panuje nad 
wszystkim, co jest w nas. Jej bogowie oddali na służbę całą masę ciała, którą 

5 Por. G. Reale, Ciało ludzkie w myśli greckiej: Homer i Platon…, s. 107.
6 Sam przywiązywał dużą wagę do gimnastyki i medycyny, a w Timajosie ukazał człowieka jako struk-

turalną jedność duszy i ciała, zaprojektowaną i chcianą przez Demiurga jako część jego planu, a zre-
alizowaną w sposób doskonały w bogach stworzonych.

7 Platon, Gorgiasz, 492E-493A, w: tenże, Gorgiasz, Menon, tłum. W. Witwicki, Kęty 1999, s. 78.
8 Tenże, Fajdros, 250B-C, tłum. L. Regner, Warszawa 2004, s. 34.
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zebrali, licząc się z tym, żeby mogło wykonywać wszystkie ruchy, jakie istnieją. 
Aby więc nie było w kłopocie, tocząc się po ziemi, która ma swoje różne wynio-
słości i zagłębienia i mogło ponad jednymi z nich przechodzić a z drugich wycho-
dzić na górę, dali bogowie głowie to ciało jako wózek i dali mu możność chodze-
nia. Stąd ciało dostało swoją długość i wyrosły mu cztery kończyny dające się 
zginać – takie mu bóg obmyślił środki lokomocji, którymi mogło się chwytać 
i zapierać i przechodzić przez wszystkie miejsca i wysoko nosić siedzibę pier-
wiastka najbardziej boskiego i najświęt szego”9.

Arystoteles (384-322 przed Chr.) w swych poglądach na cielesność człowieka 
różnił się od swojego nauczyciela Platona. Arystoteles był twórcą teorii hylemor-
fizmu, wedle której każdy byt materialny lub materialno-psychiczny (np. człowiek) 
składa się z dwu podstawowych elementów: materii (hyle) i formy (morfe). Forma 
nadaje bytowi właściwości gatunkowe, które stanowią istotę każdej rzeczy. Ma-
teria przekazuje nowo powstałemu bytowi cechy indywidualne, przypadkowe, 
związane z rozległością, miejscem, lokalizacją w czasie i przestrzeni. Materia jest 
podłożem wszelkich zmian. Stagiryta wyróżnił materię pierwszą i materię drugą. 
Materia pierwsza jest podłożem zmian, natomiast materia druga jest ukształtowa-
na i konstytuowana przez formę substancjalną. Ciało człowieka w takiej koncep-
cji jest materią drugą, znajduje się bowiem w ścisłym związku z formą substan-
cjalną, czyli duszą człowieka. Człowiek jest naturalną jednością ciała i duszy, 
procesy biologiczne i psychiczne wzajemnie się przenikają i dopełniają. Dusza 
jest czynnikiem integrującym oraz aktywizującym, ciało zaś koniecznym narzę-
dziem wyższych procesów psychiczno-umysłowych10. Dusza jest nieoddzielna od 
ciała, a w konsekwencji „wszystkie przeżycia duszy – odwaga, łagodność, strach, 
litość, zuchwalstwo, a wreszcie miłość i nienawiść – implikują ciało”11. Dusza nie 
jest ciałem, lecz „nie istnieje bez ciała” i „przebywa w ciele”12. Ciało nie jest więc 
czasową lokalizacją duszy ani jej ubezwłasnowolnieniem czy więzieniem, jak 
sugerował Platon. W przekonaniu Arystotelesa, ciało jest naturalnym i pozytywnym 
elementem ludzkiej natury, niezbędnym podmiotem przeżyć, doświadczeń i dzia-
łań człowieka, a cielesność człowieka jest cenną wartością ontyczną. Etyczna 
ocena cielesności zależy od postawy człowieka: jego celów, stosowanych środków, 
życiowych zadań. Ciało człowieka jest bytowym dobrem, z którego należy ro-
zumnie i odpowiedzialnie korzystać13.

Ojcowie patrystyczni pierwszych wieków chrześcijaństwa patrzyli w zróżni-
cowany sposób na ludzkie ciało. Żaden jednak nie poszedł ścieżką koncepcji 

9 Tenże, Timajos, 44B, tłum. W. Witwicki, w: Platona Timajos i Kritias, Warszawa 1960, s. 58.
10 Arystoteles, O duszy II, 1, 412 b, tłum. P. Siwek, Warszawa 1972.
11 Tamże I, 1, 403 a.
12 Tamże II, 2, 414 a.
13 Por. S. Kowalczyk, Ciało człowieka w refleksji filozoficznej, Lublin 2009, s. 29.
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monistycznej (materialistycznej). O wiele bliższe były im koncepcje dualistyczne 
i hylemorficzne.

Teologowie chrześcijańscy, którzy opowiadali się za modelem dualistycznym, 
podzielili się na dwie grupy14: jedni zakładali całkowicie duchowy charakter duszy 
ożywiającej ciało i stanowiącej Boski element w człowieku (tendencja spirytuali-
styczna)15, inni zaś twierdzili, że stanowi ona formę wysublimowanej materii. 
Można tu wskazać na jeszcze dwie podgrupy. Pierwsza, to zwolennicy „wrogiego 
patrzenia” na ludzkie ciało. Według nich, ciało ma negatywny wymiar i stoi 
w opozycji do duszy. Ich zdaniem doskonałość chrześcijańska polega na wyzwo-
leniu się z więzów ciała, a podejmowanie ascezy ma na celu zapanowanie duszy 
nad ciałem16. Druga podgrupa, to grono teologów wczesnochrześcijańskich, re-
prezentujących „pozytywne patrzenie” na ciało ludzkie. Związani byli oni ze 
środowiskiem aleksandryjskim II i III w. po Chr. (Klemens, Orygenes), jak i in-
nymi ośrodkami starożytnego chrześcijaństwa (Metody z Olimpu, Didym Ślepy, 
Ewagriusz z Pontu). W IV-V wieku wyraźne sympatie platońskie dały się zauwa-
żyć w twórczości teologicznej Mariusza Wiktoryna, Eneasza z Gazy i przede 
wszystkim Augustyna, który zinkulturował chrześcijaństwo zachodnie z myślą 
neoplatońską. Teologowie ci postrzegali ciało ludzkie jako coś odrębnego od 
autonomicznej i duchowej duszy ludzkiej. Ciało nie stanowiło już dla duszy „wię-
zienia”, a związek z ciałem nie był dla duszy przypadłościowy ani poniżający. 
Pewna podejrzliwość jednak została, pod postacią sympatii wobec teorii apoka-
stazy i preegzystencji dusz oraz w skłonnościach do bardzo surowej ascezy (pu-
stelnicy egipscy), prowadzącej nawet do samookaleczenia (Orygenes).

Tylko u nielicznych ojców Kościoła spotykamy pewną znajomość koncepcji 
hylemorficznej Arystotelesa. Pewne reminescencje można odnaleźć jedynie u nie-
których przedstawicieli szkoły antiocheńskiej, szczególnie u Teodoreta z Cyru, 
Diodora z Tarsu i Jana Chryzostoma. Według Muszali17 najbardziej reprezenta-
tywnym starożytnym teologiem optującym za hylemorficzną teorią człowieka był 
Grzegorz z Nysy18. 

Św. Ireneusz z Lyonu (140-202) podejmuje walkę z gnostyckim dualizmem 
i pesymizmem, które przeczą wartości rzeczywistości materialnej. Staje w obronie 
świętości materii i ludzkiej cielesności. „Konstruuje swą antropologię, wychodząc 

14 Por. A. Muszala, Ciało ludzkie w starożytności chrześcijańskiej…, s. 41.
15 U przedstawicieli tendencji spirytualistycznej można odnaleźć sympatie związane z platońskim pa-

trzeniem na człowieka i na świat.
16 Takie poglądy były rozpowszechniane przez różne sekty gnostyckie: bazylidian, walentynian, korpo-

kratian, marcjonitów, kasjanistów, montanistów, a w okresie późniejszym – manichejczyków.
17 A. Muszala, Ciało ludzkie w starożytności chrześcijańskiej…, s. 45-46. 
18 Grzegorz z Nysy (335-394/395). Jego koncepcja jest jednak koncepcją wybitnie biblijną (a nie filozo-

ficzną). Człowiek według niego stanowi jedność złożoną z pierwiastka duchowego i cielesnego. Dusza 
jest życiodajną przyczyną i zasadą ożywiającą materialne ciało i sprawia, że stanowi ono jedność. 
Jedność ontyczna człowieka jest tu jeszcze bardziej uwypuklona niż u Stagiryty – dla Grzegorza z Nysy 
właściwie nie ma już dwóch natur w człowieku, lecz jedna podwójna natura.
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od ciała, które jest przemieniane mocą Ducha. Dwubiegunowa złożoność ludz-
kiego bytu jest wyrazem stwórczego zamysłu Boga – Syna i Ducha; człowiek żyje 
w wymiarze zmysłowo-duchowym, w konkretnym ciele. Dwa zasadnicze wymia-
ry ludzkiej egzystencji nie tworzą (…) «całego człowieka». Zasadą, która prowa-
dzi do spełnienia ludzkiej egzystencji jest Duch Święty, który przekształca ludzkie 
ciało za pośrednictwem duszy. Życie człowieka jest darem Boga zdeterminowanym 
przez zmartwychwstanie Chrystusa. Ono właśnie stoi w centrum osobistej histo-
rii każdego człowieka i świata”19.

Św. Augustyn (354-430) postrzega człowieka podobnie, jako złożenie cielesno-
-duchowe. O ludzkiej godności decyduje dusza. „Ciało poddane czynnikowi  
duchowemu pozostaje pod wpływem działania mocy grzechu i w ten sposób 
przeciwstawia się duchowi. Źródło tej dialektyki Augustyna odnajdujemy w in-
terpretacji myśli Pawła. (…) Nasz teolog nie opowiada się jednak po stronie jakiejś 
formy radykalnego metafizycznego dualizmu. W swej istocie ciało, jako stworzo-
ne, jest dobre, niemniej pozostaje podporządkowane duchowej sferze człowieka”20. 
Myśl biskupa Hippony jest teocentryczna. Można dostrzec w niej trzy zasady: 
1. Przewagi Boga nad światem; 2. Przewagi duszy nad ciałem; 3. Przewagi uczu-
cia i woli nad rozumem. Dusza pokazuje rozpięcie między jednością i wielością. 
Relacja między tymi rzeczywistościami rozgrywa się w duszy, w płaszczyźnie 
czasu. Ciało i dusza stanowią „różnorodność jedności”. Jedność w człowieku jest 
związana z praobrazem, a wielość z jego odbiciem. Jedność więc staje się źródłem 
wielości. 

Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274) przejął od Arystotelesa teorię hylemorfizmu 
i zmodyfikował ją. „Dusza i ciało tworzą jedność złożoną (unum compositum), 
a więc same w sobie są substancjami niecałkowitymi, niekompletnymi (anima 
substantia incompleta). O ile jednak ciało nie może istnieć jako w pełni ludzkie 
bez duszy («forma cielesności» po śmierci nie stanowi już pełnego człowieka), 
o tyle dusza może istnieć i bez ciała jako samoistna, jako ciągłość jaźni, jako 
podmiotowość i jako podstawa tożsamości ludzkiego indywiduum. Przy tym ma 
ona dopełniające ją odniesienie do swego ciała: ‘commensuratio ad hoc corpus, 
ordinatio ad suum corpus’”21. Dusza nie jest zwykłą formą ciała ludzkiego, ale 
„formą substancjalną” – ma więc cechę samoistności, ma istnienie in se.

Mistrz Eckhart (1260-1327) w swoich rozważaniach wychodził od założeń 
idealizmu platońskiego. „Postrzega ludzką indywidualność jako swoiste odłącze-
nie od Bytu Bożego. Na gruncie tak ujętej ontologii (…) rozwija swą koncepcję 
spełnienia człowieka w Bogu jako ‘narodzenia Syna w ludzkiej duszy’. W swej 
monistycznej wizji świata stwierdza, iż Syn (Obraz Ojca) jest bezpośrednią przy-
czyną rzeczywistości stworzonej. Przy czym istnieje zasadnicza tożsamość po-

19 K. T. Wencel, Traktat o człowieku, w: Dogmatyka, t. 5, red. E. Adamiak i in., Warszawa 2007, s. 37.
20 Tamże, s. 40-41.
21 Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 2000, s. 393.
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między stworzeniem a jego Praobrazem w niestworzonym wymiarze duchowej 
‘iskry’ człowieka. Radykalny monizm Eckharta prowadzi do fuzji pomiędzy 
trynitarnym horyzontem zrodzenia Syna i stwórczym działaniem Boga”22. Poglą-
dy te przeczą chrześcijańskiej ortodoksji. 

LUDZKIE CIAŁO – NOWOŻYTNOŚĆ I WSPÓŁCZESNOŚĆ

W tym miejscu zostaną zaprezentowane, zarówno filozoficzne, jak również 
teologiczne, nowożytne i współczesne koncepcje, mające kluczowe znaczenie dla 
rozumienia ludzkiego ciała, a więc: Kartezjusza, I. Kanta, F. Nietzschego, R. Gu-
ardiniego, K. Rahnera, K. Wojtyły (Jana Pawła II), J. Ratzingera (Benedykta XVI) 
oraz Cz. Bartnika.

René Descartes (1596-1650) uważał, że „w świecie istnieją dwa rodzaje sub-
stancji: rozciągłe ciała (res extensa) i myślące dusze (res cogitans). Ciała ze 
względu na materialny charakter, cechuje wyłącznie rozciągłość. Posiadają one 
jedynie właściwości geometryczne i ulegają tylko zmianom mechanicznym. Kar-
tezjusz patrzył na całą ożywioną i nieożywioną przyrodę jako na podlegającą 
mechanicznym ruchom res extensa (także zwierzęta oraz ludzkie ciała traktował 
jako maszyny)”23. Zdaniem Kartezjusza: „Bóg ukształtował nasze ciało jako ma-
szynę i chciał, aby ona funkcjonowała w charakterze uniwersalnego narzędzia”24. 
Ciało, określane mianem maszyny, nie może pełnić funkcji współgospodarza 
osoby ludzkiej. Jest to instrumentalne rozumienie roli ciała w życiu ludzkim, co 
przypomina powiedzenie Platona, że człowiek jest duszą posługującą się ciałem. 
Echem platonizmu jest również stwierdzenie autora Medytacji, że pomimo ścisłe-
go zespolenia duszy i ciała: „Ja jestem czymś różnym od mojego ciała i bez niego 
mogę istnieć”25. 

Immanuel Kant (1724-1804) uważał, że osoba ludzka, ujmowana w aspekcie 
swej cielesności, jest integralną częścią świata materialnego. Świat widzialny 
obejmuje dwie kategorie bytów: rzeczy i osoby26. Do świata rzeczy należą byty 
nieożywione, rośliny, a nawet zwierzęta. Zwierzęta mogą budzić w człowieku 
różne emocje: lęk, radość, ale nie mogą być przedmiotem szacunku. Tylko osoby, 
a więc świat ludzi jako istot rozumnych, wolnych i samoodpowiedzialnych, może 
być przedmiotem szacunku. Człowiek jako posiadacz materialnego ciała i życia 
biologiczno-animalnego, podlega przyrodzie i jej determinantom27. Kant należy 

22 K. T. Wencel, Traktat o człowieku…, s. 167.
23 J. Kupczak, Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2006, s. 23.
24 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, t. II, Warszawa 1958, 

s. 271.
25 Tenże, Medytacje o pierwszej filozofii, t. I…, s. 103.
26 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1972, s. 127.
27 Tenże, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, t. II, Warszawa 1957, s. 288-289.
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do zdecydowanych obrońców personalizmu. Nie kwestionował on faktu, że czło-
wiek jest posiadaczem cielesności i dlatego „musi powrócić z powrotem w mate-
rię, z której się poczęła” jego animalność28. Istnieje jednak drugi wymiar człowie-
ka: osobowość, rozumność, wolność, dzięki którym należy on do „świata 
inteligibilnego”, odkrywa moralne wartości, zobowiązania i przeznaczenie wy-
kraczające poza ramy świata materialnego. Dzięki wolności człowiek wyznacza 
sobie cele wymykające się determinantom przyrody29. Osoba ludzka stanowi 
ponadmaterialną wartość, dlatego jest celem samym w sobie i nigdy nie powinna 
być traktowana instrumentalnie. Człowieczeństwo jest świętością, chociaż jego 
nosiciele – konkretni ludzie – świętymi zwykle nie są30.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) twierdził, że człowiek to zwierzę, które pro-
wadzi życie biologiczno-zmysłowe, doświadcza bólu, żyje w perspektywie śmier-
ci i nie jest wyższy gatunkowo od innych zwierząt31. To materialistyczno-witali-
styczna koncepcja człowieka, która negowała istnienie duchowego wymiaru 
ludzkiej osoby, a konkretniej – istnienie niematerialnej duszy i jej nieśmiertelność. 
Za główny i jedyny element człowieczeństwa uznane zostało materialne ciało, 
które wyłącznie stanowi ludzkie „ja”. „Ciało jest wielkim rozumem, mnogością 
o jednej treści”32. Jest ono źródłem wszelkich wartości człowieka: biologicznych 
i psychicznych. Sfera biologiczno-animalna uznana została za najgłębszy funda-
ment życia ludzkiego, z którego ma wyrastać całe bogactwo życia psychiczno-
-umysłowego człowieka. Konsekwencją tego był apel, by życie biologiczne było 
przedmiotem szczególnej troski33. Dobrem jest wszystko to, co je rozwija, a złem 
– ograniczanie go lub deprecjonowanie. Sfera biologiczno-popędowa i zdrowie 
nie są jedynie środkiem do realizacji innych zadań człowieka, ale stanowią głów-
ny jego cel34. Chociaż absolutyzowanie sfery animalności człowieka jest kontro-
wersyjne z punktu widzenia personalizmu, to Nietzsche oponował przeciw me-
chanicystycznej koncepcji ludzkiego ciała Kartezjusza.

Romano Guardini (1885-1968), niemiecki teolog włoskiego pochodzenia, 
rozważa relację ciała i duszy w kontekście liturgicznym. Twierdzi, że „liturgia jest 
właściwym miejscem relacji ciała i duszy oraz źródłem siły, gdyż wymaga ona 
actus humanus. Akt ten odznacza się aktywnością nie tylko duszy, lecz także 
i ciała. Cały człowiek jest aktywny w liturgii. (…) Współczesny człowiek często 
nie rozumie działań liturgicznych, gdyż zagubił w sobie jedność tego, co cielesne 
i co duchowe”35. Zupełnie inaczej niż Kartezjusz pojmuje sprawę poznania czło-

28 Tenże, Krytyka praktycznego rozumu…, s. 257.
29 Tenże, Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1964, s. 427.
30 Tenże, Krytyka praktycznego rozumu…, s. 143-144.
31 F. Nietzsche, Wiedza radosna, tłum. L. Staff, Warszawa 1906-1907, s. 109.
32 Tenże, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Warszawa 1905, s. 37.
33 Tenże, Wiedza radosna…, s. 360-361.
34 Tenże, Wola mocy, tłum. S. Frycz i K. Drzewiecki, Warszawa 1910-1911, s. 368-369.
35 K. Góźdź, Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej, Lublin 2006, s. 141.
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wieka. Uznaje, że przez ciało można odczytać duszę. „Ujmuje relację duszy 
i ciała (anima forma corporis) symbolicznie: dusza tworzy ‘wnętrze’, które wy-
raża się przez ‘zewnętrze’, jakim jest ciało”36.

Karl Rahner (1904-1984) stwierdza, że „duch i materia nie są (…) rzeczywi-
stościami sprzecznymi względem siebie, lecz odróżnialnymi. Mają więcej ze sobą 
wspólnego niż przeciwnego. Wskazuje na to już sama jedność, jaką tworzy czło-
wiek. Istnieje logiczne i rzeczowe odróżnienie tych momentów – duchowy i cie-
lesny, ale one zawsze pozostają momentami jednego i tego samego człowieka”37. 
Zauważa, że relacja, w jakiej jest dusza do ciała, przedstawia jedność symbolu 
i symbolizowanego. „Ciało jest symbolem duszy, o ile jest ono tworzone jako 
proces stawania się duszy, a dusza ukazuje się jako obecna w różnym od niej 
ciele. Tak ciało i dusza, symbol i symbolizowany, tworzy jedność. Nie jest to 
zwykła suma dwóch elementów, ale jedność, w której elementy (części) zawiera-
ją w sobie także całość”38. Teologiczną konsekwencją tego stanowiska jest stwier-
dzenie, że „relacja materii i ducha, ciała i duszy – staje się przede wszystkim re-
lacją natury i łaski, czyli relacją natury i nadprzyrodzoności, a jeszcze konkretniej 
– relacją naturalnego i nadprzyrodzonego egzystencjału życia ludzkiego”39. 
Człowiek jest obdarzony dostępem do nadprzyrodzoności. Tylko w relacji do Boga 
może się spełnić. Jest przecież istotą stworzoną. „Jest jednością natury i nadprzy-
rodzoności, gdyż nadprzyrodzoność jest finalizowaniem natury”40. W perspektywie 
eschatologicznej wysuwa się myśl, że „dusza, nie będąc duchem czystym, po 
śmierci człowieka wiąże się z materią uniwersalną”41. „Serce” jest pojęciem jakby 
szerszym od pojęcia duszy. Na jego podstawie można zbudować analogię między 
jednością i wielością („jedność w różnorodności”). Owa „jedność w różnorodno-
ści” wyraża wszystko, czym człowiek jest i co sprawia. W „sercu” jesteśmy jed-
nością.

Karol Wojtyła/Jan Paweł II (1920-2005) – należy do grona współczesnych 
personalistów, którzy dowartościowali cielesność człowieka. Autor Osoby i czynu 
zaakceptował arystotelesowsko-tomistyczną antropologię, która ujmuje „człowie-
ka jako byt złożony z duszy i ciała”, czyli z ducha i materii42. Klasyczną teorię 
człowieka Karol Wojtyła chciał semantycznie uwspółcześnić za pomocą języka 
fenomenologii, a także spojrzeć na osobę ludzką przez pryzmat jej działań, a więc 
„czynu”. Książka Osoba i czyn porusza zagadnienie ludzkiej cielesności właśnie 
w kontekście hermeneutyki osoby przez jej działanie. Zagadnienie powraca 
w dziele Miłość i odpowiedzialność, a jeszcze bardziej omawiana problematyka 

36 Tamże, s. 143.
37 Tenże, Tajemnica Boga i człowieka według Karla Rahnera, Lublin 2004, s. 37.
38 Tamże, s. 37-38.
39 Tamże, s. 38.
40 Tamże, s. 39.
41 Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1…, s. 393.
42 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 195.
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została pogłębiona w katechezach wygłaszanych podczas środowych audiencji od 
5 września 1979 do 28 listopada 198443. Teologia ciała Jana Pawła II jest zasad-
niczym elementem jego komentarzy biblijnych opisów stworzenia człowieka, 
zawartych w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Papież, komentując Księgę 
Rodzaju, przestrzegał przed interpretacją manichejską, która traktowała ciało jako 
zło. Była to fałszywa koncepcja, bowiem Stwórcą człowieka, a zatem i jego cie-
lesności, jest Bóg. Do natury człowieka należy „bycie ciałem”, co zakłada afirma-
cję kobiecości i męskości. Ciało jest „rzeczywistością osobową, znakiem i miej-
scem relacji z innymi, z Bogiem, ze światem”44. Ciało jest dobrem osoby ludzkiej, 
lecz można go używać w dobrych i złych celach. Jan Paweł II określał ludzkie 
ciało mianem daru otrzymanego od Boga, który następnie przekazujemy sobie 
poprzez czyny miłości, dobroci etc. Kluczowym zagadnieniem jest tutaj norma 
personalistyczna w jej dwóch wymiarach: pozytywnym i negatywnym. Zgodnie 
z tą normą nie można ludzkiego ciała traktować przedmiotowo, tak jak osoby nie 
można traktować w ten sposób. Dzięki ciału człowiek komunikuje się z innymi 
(funkcja komunikacyjna), dzięki ciału przekazuje życie (funkcja kreacyjna). Karol 
Wojtyła/Jan Paweł II mówi niezwykle wyraźnie o jedności ludzkiej osoby, a rów-
nocześnie o dwuwymiarowości jej bytu: „Ta substancjalna jedność między duchem 
i ciałem, a pośrednio i kosmosem, jest tak istotna, że każda ludzka działalność, 
nawet ta najbardziej duchowa, jest w jakiś sposób przepojona i zabarwiona kon-
dycją cielesną; jednocześnie zaś ciało musi z kolei być kierowane i prowadzone 
do swego ostatecznego celu przez ducha. Nie ulega wątpliwości, że czynności 
duchowe osoby ludzkiej wywodzą się z ośrodka osobowego jednostki predyspo-
nowanego przez ciało, z którym duch jest substancjalnie zjednoczony”45.

Joseph Ratzinger (ur. 1927) w swojej książce Wprowadzenie w chrześcijaństwo 
napisał: „Zasada ‘ciało’ i ‘cielesność’, której człowiek podlega, znaczy, z jednej 
strony, że ciało dzieli ludzi, sprawia, iż są dla siebie nieprzeniknieni. Ciało jako 
postać wypełniająca przestrzeń i zamknięta w sobie uniemożliwia, by jedna rzecz 
całkowicie mogła być w drugiej; wnosi linię podziału, która wyznacza dystans 
i granicę, rozdziela nas od siebie i jest przez to zasadą dysocjacji. Z drugiej strony 
jednak, istnienie w ciele zakłada też z konieczności historię i wspólnotę, jeżeli 
bowiem można pomyśleć czystego ducha istniejącego tylko w sobie, to cielesność 
wyraża pochodzenie od kogoś drugiego: ludzie pochodzą oczywiście, i to w bar-
dzo wielu znaczeniach, jeden od drugiego. Jeżeli bowiem ‘jeden od drugiego’ 
rozumie się przede wszystkim fizycznie (począwszy od pochodzenia, aż do wie-
lorakich splotów wzajemnego współżycia), to dla tego, kto jest duchem tylko 

43 Zob. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, 
red. T. Styczeń, Lublin 2008.

44 Jan Paweł II, Evangelium vitae, 23.
45 Tenże, Eksperyment w biologii: Przemówienie do uczestników Tygodnia Studiów Papieskiej Akademii 

Nauk, 23 X 1982, w: tenże, Nauczanie społeczne 1982, t. I, Warszawa 1986, s. 275. 
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w ciele i jako ciało, oznacza, że także duch – po prostu jeden cały człowiek – na-
cechowany jest najgłębiej swą przynależnością do całości ludzkości – do jednego 
Adama’”46.

W rozmowie przeprowadzonej w 2000 roku, Peter Seewald zapytał Ratzinge-
ra: „Czy mężczyzna i kobieta nie są aby z gruntu różnymi istotami?”. Kardynał 
Ratzinger odpowiedział: „Człowiek jest jeden. Ciała nie można uważać jedynie 
za zewnętrzny dodatek, dlatego różnica cielesna, rzecz jasna, przenika całego 
człowieka i, można powiedzieć, ukazuje dwie postaci ludzkiego bytu. (...) Musimy 
się przeciwstawić błędnym teoriom zarówno różnicy, jak i równości obu płci”47. 
Wypowiadając się na temat tendencji negowania różnicy między kobietą i męż-
czyzną, stwierdza kardynał: „W moim przekonaniu jest to manichejska ideologia, 
którą cechuje wrogi stosunek do ciała”48. Później dodaje: „Cała ta ideologia rów-
ności w istocie rzeczy jest spirytualizmem, wyrazem pogardy dla ciała, która nie 
chce uznać, że człowiek to również ciało”49.

Czesław S. Bartnik (ur. 1929) naukę o relacji ciała i duszy ujmuje personali-
stycznie. „Jedność ciała i duszy wyraża przez ich współrelację względem osoby 
ludzkiej. Ciało i dusza tworzą pełnię osobową. Dusza pozostaje dalej główną 
podstawą tożsamości, a ciało jest konkretyzacją materii i wiąże osobę ze światem 
stworzonym. Człowiek jest zatem ‘wiecznym ruchem ku sobie jako osobie’. Po  
śmierci ciała (…) nastąpi pleromiczna jedność osoby ludzkiej z Bogiem na podo-
bieństwo Trójjedynego Boga. Jedność ta stanowić będzie podstawę nowej osoby 
wiecz nej’”50.

PODSUMOWANIE

Według ks. Jarosława Mereckiego można podać dwa powody, dla których temat 
ludzkiej cielesności cieszył się w dwudziestym wieku tak dużym i żywym zain-
teresowaniem51. Pierwszym powodem jest fakt, że „od pewnego czasu filozofowie 
próbowali przezwyciężyć swego rodzaju dualizm antropologiczny, który pojawił 
się u początków filozofii nowożytnej wraz z Kartezjańskim podziałem człowieka 
na dwie substancje, res cogitans i res extensa, między którymi nie ma żadnego 
podobieństwa, a więź między nimi pozostaje tajemnicza i w pewnym sensie 
sztuczna. Dopiero metoda fenomenologiczna pozwoliła na ukazanie czysto speku-

46 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2006, s. 256.
47 Tenże, Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem – Be-

nedyktem XVI rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowinski, Kraków 2005, s. 75.
48 Tamże, s. 76.
49 Tamże.
50 K. Góźdź, Stwórca i stworzenie, w: Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusec-

ki, wyd. III zmienione, Lublin 2007, s. 161.
51 J. Merecki, Filozoficzne aspekty Jana Pawła II teologii ciała, „Ethos” 2008 nr 2-3(82-83), s. 18-19.
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latywnego charakteru tego rozdziału oraz na pokazanie, w jaki sposób człowiek 
przeżywa swoje ciało i wyraża w nim – i przez nie – swoje życie wewnętrzne”52. 
Drugi powód związany jest z faktem, że „w teologii nie poświęcano zbyt wiele 
refleksji rzeczywistości ludzkiego ciała. (…) Antropologiczna wrażliwość dwu-
dziestego wieku skłoniła teologię – podobnie jak filozofię – do przyjęcia za punkt 
wyjścia doświadczenia człowieka i do nowego opracowania tej tematyki”53. Dzię-
ki temu większą uwagę zwrócono na ludzką cielesność, ale prawdziwym przeło-
mem w sposobie ujmowania tego zagadnienia stało się nauczanie Jana Pawła II54.
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Streszczenie 

Ludzka osoba nie jest ciałem. Ludzka osoba nie jest duszą. Osoba ludzka jest 
compositum ciała i duszy. Filozofia i teologia są naukami, które pomagają czło-
wiekowi zrozumieć ten fakt. Czasami w historii zdarzało się, że ciało ludzkie było 
deprecjonowane a nawet postrzegane jako więzienie dla duszy (Platon).

Jest mnóstwo filozoficznych i teologicznych koncepcji i interpretacji tego, czym 
ludzkie ciało naprawdę jest. I prawdą jest to, że ciało człowieka jest koniecznym, 
ale niewystarczającym „składnikiem” ludzkiej osoby. Jak powiedział Arystoteles, 
ciało człowieka jest dobrem ontologicznym, które musi być traktowane w sposób 
odpowiedzialny i nie może być używane.

Słowa kluczowe: ciało ludzkie, monizm, dualizm, hylemorfizm

Summary
The Philosophical and Theological Notion of the Human Body

The human being is not only the body as well as it is not only the soul. The 
person is a compositum (that is a union) of the two. The philosophy and the the-
ology help us to understand the man. Sometimes in the history the human body 
was seen in a negative way, e.g. as a prison for the soul (Plato). 
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There are plenty of philosophical and theological explanations of what the 
human body really is and how true it is that the human body is a necessary or 
a sufficient “element” of the human person. As Aristotle said, the human body is 
an ontological good, which must be treated responsibly and not just made use of.

Keywords: human body, monism, dualism, hylemorphism
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