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Pior Duchliński 

Wstęp
O personalistycznej hermeneutyce moralności

O personalizmie etycznym napisano już bardzo dużo. Podejmowa-
no ten temat w różny sposób, albo z entuzjazmem, głosząc, że jest 
to jedyna właściwie interpretująca rzeczywistość moralności teo-
ria etyczna, pełniąca niejako funkcje parareligijne, ujawniające się 
w niesieniu człowiekowi ostatecznego wybawienia do zła, albo kry-
tycznie, przedstawiając personalizm jako teorię, która nie przystaje 
do rzeczywistości współczesnego człowieka, nie daje mu żadnych 
nośnych wskazówek, jak rozwiązywać konflikty i dylematy moral-
ne, jest ponadto pełna metodologicznych niespójności i epistemo-
logicznie odizolowana od innych systemów etycznych i szczegó-
łowych nauk o moralności. Obie tendencje są skrajne i należy ich 
unikać w odniesieniu do jakiejkolwiek teorii etycznej. Wydaje się, 
że nie jest tak, iż personalizm jest jedyną i ostateczną teorią etycz-
ną, która już na dobre odkryła i rozwiązała zagadkę moralności, 
a inne teorie w tej kwestii tylko błądzą i nie mają nic sensownego do 
powiedzenia. Naiwnością byłoby wierzyć, że istnieje takowa  teoria 
etyczna, która podaje wolne od przyjętej hermeneutyki ostateczne 
rozwiązanie zagadki moralności. Nie jest również tak, jak chcą tego 
krytycy personalizmu, że teoria ta jest totalnie bezwartościowa dla 
współczesnego człowieka, że nie umożliwia rozwiązywania gnę-
biących go konfliktów wartości i moralnych dylematów i jest peł-
na logicznych trudności, z którymi personaliści sobie nie radzą. Ta 
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krytyka jest przesadzona i trochę naiwna, gdyż jak na etykę przy-
stało, bardzo często nie nadąża ona za życiem i rozważa już pew-
ne konflikty, które miały miejsce ex post. Dotyczy to każdej teorii 
etycznej, choć spotyka się coraz więcej takich ujęć rozważających 
istnienie możliwych konfliktów moralnych, z którymi ludzkość do 
tej pory jakoś nie miała szans się spotkać. Trzeba jasno powiedzieć, 
że każda krytyka wyrasta z określonych założeń, które przeważ-
nie nie są bezdyskusyjne, wszak wyrastają z przyjętej uprzednio 
hermeneutyki opartej na logice podejrzeń. Wyważona i racjonal-
na ocena jakiejkolwiek teorii etycznej nie powinna grzeszyć jedno-
stronnością. A czyni tak zarówno wtedy, kiedy namiętnie głosi jej 
jedyność i ostateczność, jak i wtedy, gdy radykalnie ją kwestionu-
je, nie widząc w niej żadnych pozytywnych treści możliwych do 
rozwinięcia.
 Niniejsza praca zbiorowa poświęcona dziedzictwu personali-
zmu etycznego przyjęła za inspirację wątki personalistyczne, które 
można znaleźć w myśli trzech wielkich polskich etyków o orien-
tacji chrześcijańskiej: Tadeusza Ślipki, Józefa Tischnera i Tadeusza 
Stycznia.
 Poglądy „trójcy etycznej” stały się okazją do krytycznego prze-
dyskutowania problemu personalizmu etycznego. Nie chodziło 
jednak o wierne rekonstruowanie wyrażonych przez tę trójcę po-
glądów, ale o krytyczne i twórcze podjęcie tych intuicji i wątków, 
które w ich twórczości zostały tylko naszkicowane, zaznaczone, 
lecz z różnych względów nierozwinięte. Ponadto spotkanie z my-
ślą trzech polskich etyków stanowiło dobry przyczynek do dialogu 
między trzema różnymi szkołami myślenia etycznego. Szkołami, 
które przecież proponują, na bazie odmiennych założeń i deklara-
cji epistemologicznych, różne hermeneutyki interpretacji fenomenu 
moralności plasujące się w tradycji chrześcijańskiej.
 O tym zrelatywizowaniu do określonych hermeneutyk w przy-
padku interpretacji fenomenu moralności nierzadko zapominano 
w przeszłości, ale nie pamięta się o tym także dziś. Notorycznie mie-
liśmy i mamy do czynienia z przejawami nadmiernej absolutyzacji 
własnej perspektywy hermeneutycznej, czynienia z niej ostatecznej 
perspektywy wyjaśnienia wszystkiego, przy jednoczesnym i bardzo 
mocnym dyskwalifikowaniu innych perspektyw hermeneutycz-
nych, nawet bez podjęcia minimalnej próby ich zrozumienia. Mię-
dzy naszą trójcą etyczną w przeszłości też dochodziło do konfliktu 
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hermeneutyk. Mieliśmy tu również do czynienia ze wspom nianym 
wyżej, absolutyzowaniem swojej własnej perspektywy, a odmawia-
niem ważności i racji innej perspektywie. Przyczyn tych absoluty-
zacji było sporo, nie czas i miejsce jednak, by je tu szczegółowo ana-
lizować. Pozostawmy to historii i wspomnieniom.
 Absolutyzowanie własnej perspektywy hermeneutycznej spra-
wiło, że otwarty i twórczy dialog nie zawsze był możliwy. Prowadzi-
ło to do epistemologicznej izolacji owych trzech perspektyw herme-
neutyki etycznej, co w konsekwencji zubożyło i wyjałowiło debatę, 
w której nieuzasadnione ambicje i fundamentalistyczne zapędy nie 
pozwalały na zrobienie kroku w stronę oponenta, choćby nawet ten 
niezwykle trafnie oddawał naturę pewnych prawd dotyczących fe-
nomenu moralności. Niektórzy powiadają, że ludzie przyzwycza-
jają się po prostu do swoich hermeneutyk, które z biegiem czasu 
stają się żelaznymi okularami: ciężko jest zdjąć je, aby zobaczyć coś 
innego. Rzeźbią w naszym umyśle szlaki, po których przyzwycza-
jamy się chodzić i których nie chcemy tak szybko opuszczać, nawet 
wtedy, kiedy prowadzą na bezdroża czy donikąd. Ale czyż nie jest 
tak, że wyjście z jednej hermeneutyki jest zaraz przejściem do innej? 
I choć nie ma możliwości wyjścia poza nie, to przechodząc od jednej 
do drugiej, możemy odkryć lub dostrzec coś nowego, co przedtem 
nie było możliwe ze względu na ograniczenia starej hermeneutyki.
 Różne są motywy uznawania za wiążące określonych herme-
neutyk fenomenu moralności. Nie jest tak, że wybór ten ma cha-
rakter neutralny. Decydują o tym albo własne doświadczenia, prze-
życia, wybory wartości, konflikty, dla których poszukujemy jakiejś 
interpretacji, bo po prostu chcemy je jakoś zrozumieć, usensownić, 
usystematyzować, albo też uczymy się tych hermeneutyk w filozo-
ficznych tradycjach badawczych, jakie przejmujemy od naszych mi-
strzów, lub nabywamy je w trakcie edukacji filozoficznej w mniej 
lub bardziej zreflektowany sposób. Sama moralność jako coś, czego 
doświadczamy, nigdy nie sugeruje nam takiej czy innej hermeneu-
tyki. To raczej my sami, kiedy próbujmy poradzić sobie z moral-
nością, kiedy staramy się ją zrozumieć, poszukujemy dla siebie ja-
kiejś hermeneutyki, która pozwoliłaby nam znaleźć odpowiedzi na 
dręczące nas pytania. Tu pojawia się problem, którą z hermeneutyk 
wybrać, skoro jest ich tak dużo. Jakie jest kryterium rozstrzygają-
ce o wyborze tej, a nie innej? Jedne kwestionują drugie, inne zno-
wuż częściowo się z sobą zgadzają, jak chociażby w hermeneutyce 
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stosowanej przez Ślipkę, Tischnera i Stycznia, w której mimo różnic 
są widoczne także pewne podobieństwa.
 Nauczeni doświadczeniem minionych konfliktów hermeneutyk, 
nie chcemy dziś powtarzać błędów przeszłości i dokonywać abso-
lutyzacji jakiejkolwiek hermeneutyki etycznej. Jest to dobra posta-
wa do dialogu z innymi hermeneutykami, które albo całkowicie 
różnią się od naszej, albo też są z nią częściowo zbieżne. Hermeneu-
tyka personalizmu to jedna z propozycji rozumienia tego, czym jest 
moralność i uwikłany w nią człowiek. Niejedyna i też nieostatecz-
na, jak chcieliby niektórzy. Hermeneutyka treściowo bardzo bogata, 
ale i zróżnicowana co do poszczególnych ujęć, można powiedzieć, 
poszczególnych hermeneutyk, podkreślających w moralności taki 
lub inny aspekt. Jeśli potraktować personalizm jako tradycję ba-
dawczą w ramach szeroko pojmowanej etyki, to trzeba powiedzieć, 
że składa się na tę tradycję szereg różnych hermeneutyk, mówią-
cych o moralności nierzadko różnym językiem i posługujących się 
odmiennymi metodami. Wspólne im wszystkim jest przekonanie, 
że moralność interpretowana jest jako interpersonalna relacja wy-
darzająca się między osobami, a natura tej relacji, skutki przez nią 
powodowane, poszczególne personalistyczne hermeneutyki różnie 
interpretują i wartościują. To świadczy tylko o tym, że tradycja ba-
dawcza personalizmu etycznego jest bogata, wielowymiarowa i nie 
można jej spłaszczać za cenę szybkich i jednoznacznych klasyfikacji.
 Dziedzictwo personalizmu etycznego prezentuje wielowymia-
rowość tej hermeneutycznej tradycji badawczej, uwzględniając in-
spirację personalistycznymi wątkami obecnymi w myśli T. Ślipki, 
J. Tischnera i T. Stycznia. Prezentowane czytelnikowi studia i szkice 
zwracają wagę na pozytywne i negatywne strony personalistycznej 
hermeneutyki moralności. Starają się unikać jednostronnego klasy-
fikowania personalizmu, ich zamierzeniem było wydobycie tego, co 
w nim jest cenne i warte dalszego twórczego rozwijania, natomiast 
wskazując na trudności, dążą do zarysowania jakiejś, choćby nawet 
prowizorycznej, bo przecież też zrelatywizowanej do określonej 
hermeneutyki, drogi wyjścia. Zamieszczone studia i szkice stano-
wią przyczynek do dialogu i dyskusji, mamy nadzieję, że twórczej 
i owocnej, między trzema hermeneutykami moralności, które swe-
go czasu konkurowały z sobą w ramach jednej tradycji badawczej, 
którą jest etyka chrześcijańska. Okopywanie się tylko we własnych 
strategiach hermeneutycznych wiedzie do postawy izolacjonizmu 
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epistemologicznego. Taka postawa nie sprzyja twórczemu myśle-
niu, co najwyżej zaciętej apologetyce, której finałem jest marginali-
zacja danej hermeneutyki i zepchniecie jej do lamusa historii. Histo-
ria ludzkiej myśli jest pełna cmentarzy takich hermeneutyk. Chcąc 
uniknąć tego, należy przyjąć postawę gotowości do dialogicznego 
dyskursu, gdyż tylko w nim może się dokonać odkrycie wspólnej 
prawdy o tak ważnym z teoretycznego i praktycznego punktu wi-
dzenia fenomenie moralności.
 Podejmując dziedzictwo personalizmu etycznego, trzeba jasno 
stwierdzić, że żadna hermeneutyka moralności, która została wy-
pracowana w swojej historycznej postaci na przełomie zachodniej 
historii myśli ludzkiej, nie może mieć patentu na ostateczną praw-
dę o moralności. Żadna nie może być w punkcie wyjścia traktowa-
na jako uprzywilejowana. Jeśli jest wynikiem pracy skończonego 
i dziejowo ukształtowanego rozumu ludzkiego, może dojść co naj-
wyżej do wniosków ograniczonych, niekompletnych i dysponować 
co najmniej „słabą” racjonalnością przekonań i uzasadnień. Dlatego 
tak ważne jest spotkanie i zderzenie z innymi hermeneutycznymi 
projektami. Albowiem to nie gdzie indziej, jak tylko w twórczym 
dialogu, w ogniu pytań i odpowiedzi, czasem może obalających na-
sze dotychczasowe przekonania, dokonuje się nie tylko odświeże-
nie aparatury pojęciowej, ale również wzajemne ubogacenie szcze-
gółowymi rozstrzygnięciami.
 Podejmując dziedzictwo etyczne trzech wielkich polskich ety-
ków chrześcijańskich, chcemy uzyskać, poprzez twórczą konfron-
tację tych hermeneutyk, jakiś przybliżony „obraz” moralności. Wy-
daje się, że uzyskany poprzez twórczy dialog trzech hermeneutyk 
obraz jest znacznie bardziej zbliżony do prawdy niż ten propono-
wany przez jedną tylko hermeneutykę. Ktoś może zarzucić takiemu 
podejściu relatywizm, to, że prawdę o moralności uzależnia się od 
określonych dziejowo i historycznie hermeneutyk. Taki zarzut wyni-
ka z pewnego nieporozumienia. Żadna bowiem prawda o moralno-
ści nie jest wolna od przyjętej hermeneutyki, nawet ta, która wyraża 
obawę o relatywizm. Zderzenie hermeneutyk nie powinno niszczyć 
fundamentów, na których są one oparte, w tym zderzeniu chodzi 
bowiem o wierność fundamentom, a nie fundamentalizmowi.
 Etyka chrześcijańska będąca hermeneutyką moralności opierają-
cą się na określonych pryncypiach, w tym twórczym dialogu i kon-
frontacji hermeneutyk, nie traci swojej tożsamości, ale ubogaca się 
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innymi spojrzeniami, przyswaja nową, bardziej operatywną apara-
turę, staje się być może wrażliwsza na coś, czego przedtem nie po-
zwalały jej dostrzec ramy dotychczasowej interpretacji. Ci, którzy 
rozpuszczają etykę chrześcijańską w konfrontacji z innymi herme-
neutykami, niewłaściwie pojmują ideę twórczej konfrontacji. Nie 
polega ona na rezygnacji ze wszystkiego, co wartościowe w obrębie 
własnej hermeneutyki. Etyka chrześcijańska jest wartościową pro-
pozycją dla człowieka XXI wieku. Jednakże aby dziś rzetelnie upra-
wiać etykę chrześcijańską, potrzeba otwartości, a przede wszystkim 
intelektualnej odwagi, umiejętności konfrontacji wyzbytej z agresji 
w doświadczeniu z innością, a także powściągnięcia tendencji do 
przyklejania łatwych epitetów. Chodzi również o to, aby uprawiają-
cy ją uczyli się wyczuwania „ducha czasu”, którym jest przesiąknię-
ty na różne sposoby dzisiejszy człowiek. Nasi trzej bohaterowie na 
różny sposób odbierali tego ducha czasów i dostrajali do niego swo-
je hermeneutyki. Można o nich powiedzieć, że są one mniej lub bar-
dziej udaną jego artykulacją. Ich hermeneutyki ludzkiej egzystencji 
i moralności docierały do różnych obszarów głębi owego „ducha 
czasów”. Jedne zapuszczały swoją sondę daleko, gubiąc za to jed-
noznaczność wyrazu tej głębi, uciekając się do metafor, starały się 
oddać nasze najbardziej pierwotne doświadczenia i intuicje, dru-
gie może trochę płycej, ale za to bardziej precyzyjnie i analitycznie, 
z zachowaniem obowiązujących dla nich standardów racjonalno-
ści poznawczej i etycznej. Tego wyczuwania „ducha czasu” powin-
na uczyć nas twórcza i nastawiona na dialog konfrontacja etycz-
nych hermeneutyk zainspirowana myślą personalistyczną Ślipki, 
Tischne ra i Stycznia. Żadna hermeneutyka moralności nie powinna 
być niewrażliwa na „ducha czasu”. Jest ona poniekąd zwierciad-
łem, w którym ów „duch czasu” się odbija, i albo jest ona jego przy-
bliżonym wizerunkiem, czyli oddaje coś z prawdy o nim, albo jest 
karykaturą, która indukuje nieuzasadniony strach. Tworząc róż-
ne etyczne hermeneutyki, nie możemy się rozmijać z tym, o kogo 
w moralności zawsze chodzi, czyli z człowiekiem. A przecież o tę 
prawdę zabiegali na różne sposoby nasi trzej etycy.
 Oddajemy do rąk polskiego czytelnika pierwszy tom studiów 
i rozpraw poświęconych inspiracjom personalistycznym obecnych 
w myśli T. Ślipki, J. Tischnera i T. Stycznia. Mamy nadzieję, że nie jest 
to tom ostatni. Liczymy, że zainicjuje on tradycję twórczej konfron-
tacji hermeneutyk etycznych mieszczących się w obrębie szeroko 
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rozumianej tradycji etyki chrześcijańskiej. Nie chodzi tylko o kon-
frontację w obrębie tej samej tradycji, ale również o konfrontację 
z hermeneutykami człowieka i moralności znajdującymi się poza 
nią i odbiegających od niej swoimi fundamentalnymi założeniami. 
Odrzucając postawę okopanej za murami apologetyki, chcemy czy-
nić etykę chrześcijańską bardziej wyrazistą we współczesnym dys-
kursie etycznym. Uwyraźnienie to może się dokonać tylko poprzez 
radykalne porzucenie epistemologii izolowanych hermeneutyk, 
wyrastającej z obawy niechęci i agresji wobec inności, i przyjęcie po-
stawy otwartego i twórczego dialogu z tym, co niesie współczesny 
świat, tak bardzo różnorodny i bogaty. I choć przez wielu kreślony 
on jest w najczarniejszych barwach, dla etyki stanowi pole, na któ-
rym dopiero zaczyna się jej właściwa funkcja. Etyka to ciągły dialog 
i konfrontacja, wierność fundamentom i stałe odżegnywanie się od 
fundamentalizmu.
 Dziękujemy wszystkim autorom, którzy włączyli się w przygo-
towanie tego tomu, zwłaszcza za to, że podzielili się swoimi orygi-
nalnymi, w wielu przypadkach, myślami na temat personalizmu. 
Wyrazy podziękowania kierujemy także pod adresem recenzentów 
tomu: Pani Prof. dr hab. Anny Drabarek i Ksiedza Prof. dr hab. Je-
rzego Machnacza.
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Personalizm – istota czy interpretacja etyki
(na podstawie etyki opracowanej 

przez ks. Tadeusza Stycznia)

W rozważaniach nad personalizmem – jego podstawą filozoficz-
ną i praktyczną aplikacją – trudno pominąć te zmiany, które zaszły 
w ciągu ostatnich trzydziestu lat w sposobie rozumienia i uprawia-
nia etyki, pojmowanej zarówno w kategoriach czysto teoretycz-
nych, jak i praktycznych, a więc przekładających się na narzędzia 
decyzyjne, wartościujące i normujące. Przydatność i sposób zasto-
sowania tych narzędzi zależy od kilku czynników. Warto wymie-
nić te z nich, które tłumaczą charakter i kierunek wspomnianych 
zmian, aktualnie się dokonujących. Do najbardziej znaczących 
czynników należy dzisiaj z jednej strony pluralizm światopoglądo-
wy, a z drugiej – konsumpcjonizm i globalizm. Wywołują one sze-
reg problemów, które aktualnie dotyczą zarówno poszczególnych 
społeczeństw, jak i części naszego globu: zakłócone mechanizmy 
rynkowe i finansowe, atomizację i fragmentaryzację wspólnot lo-
kalnych, obok rewolucji w biotechnologii, kryzysu ekologicznego 
i środowiskowego, malejących zapasów energii i wody pitnej oraz 
żywności, masowej emigracji ludności z biedniejszych rejonów 
świata, kłopotów demograficznych. Nie dysponujemy prostymi 
rozwiązaniami tych lawinowo narastających zagrożeń, ponieważ 
są one uwikłane w zespoły procedur o różnych, sprzecznych z sobą 
celach i prowadzą do rozmaitych skutków. One też stanowią przy-
czynę kolejnych napięć i zagrożeń. Ponadto większość z nich musi 
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zostać natychmiast rozwiązana, by uniknąć jeszcze większych, nie-
przewidzianych strat. Przebieg tych wydarzeń (kataklizmy, woj-
ny i rebelie, wybuchy kryzysów) zmusza do opracowania łatwych 
w zastosowaniu i zarazem efektywnych procedur. To sprawia, że 
korzysta się z tych moralnych reguł, które poddają się symplifikacji 
i schematyzacji, ze wszystkimi złymi i dobrymi konsekwencjami ta-
kich upraszczających zabiegów. O tym, czy są one właściwie rozu-
miane i w odpowiedni sposób realizowane, przynajmniej częścio-
wo decyduje grono ekspertów (ew. konsultantów), a także moralna 
świadomość społeczeństwa. Etycy pośrednio lub bezpośrednio 
mają wpływ na ich kształtowanie, stąd we współczesnych rozważa-
niach nad moralnością tak często pojawia się zagadnienie etyk sto-
sowanych, ewentualnie etyki praktycznej. W związku z wcześniej 
zasygnalizowanymi problemami, coraz częściej proponowane roz-
strzygnięcia mają istotny wpływ na życie człowieka, jego możliwo-
ści rozwoju oraz pomyślność – tak jednostek, jak i całych wspólnot. 
Dotykają więc kwestii poruszanych w personalizmie, odwołując się 
zarówno do godności osobowej, jak i do dóbr przysługujących jed-
nostce oraz wspólnocie.
 O znaczeniu personalizmu jako teorii i praktyki moralnej już 
dzisiaj współdecydują etyki stosowane 1. Z jednej strony, odwołują 
się do pozycji osoby i kręgu wartości osobowych, a z drugiej nadają 
im praktyczny charakter. I dlatego pod tym kątem chciałabym bli-
żej zająć się kwestią zasadności tej teorii w etyce i jej normatywnego 
wymiaru. Czy jest to propozycja wiarygodna, a więc otwarta na te 
pytania i dylematy, przed którymi dzisiaj stoimy? Wiarygodność te-
orii etycznych można badać pod różnym kątem, w proponowanych 

1 W pracach dotyczących etyki z lat 70. pojawia się termin „etyk szczegóło-
wych” jako etyk związanych z wieloma sferami działalności człowieka, a więc 
z różnymi zobowiązaniami i dobrami. Wymagają one uregulowania i podpo-
rządkowania ogólnym zasadom moralności. W tym duchu ks. Ślipko pisał swoje 
kolejne tomy: Etyka szczegółowa oraz Granice życia. Dylematy bioetyczne. Nazwa 
„etyki stosowane lub aplikowane” pociąga za sobą zupełnie inne rozumienie 
etyki i jej roli w rozwiązywaniu kwestii spornych i identyfikacji problemów 
moralnych, np. w produkcji zaawansowanych biotechnologii czy szczepionek. 
Dodatkowe dwie funkcje etyki to: usprawnienie analizy aksjologicznej i norma-
tywnej oraz pomoc przy podejmowaniu decyzji. Wszystkie trzy funkcje etyki: 
(a) w ujawnieniu i określeniu problemów moralnych, (b) w przeprowadzeniu 
analizy etycznej oraz (c) w procesie decyzyjnym – są dostosowane do rynków 
globalnych i społeczności międzynarodowej, co radykalnie zmienia cel i sposób 
uprawiania etyk stosowanych.
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poniżej rozważaniach przyjmuję praktyczny wymiar etyki za pod-
stawowe kryterium jej aktualności i zdolności do ciągłej modyfi-
kacji. Same pojęcia etyka i moralność, dodajmy, sygnalizują spo-
ry interpretacyjne, tak charakterystyczne dla kultury filozoficznej 
naszych czasów. O ile etyka wyjaśnia podmiotowy fenomen mo-
ralności, to na rzeczywistość moralną składają się określone nor-
my i wartości. Etyka podejmuje analizę egzystencjalną moralności, 
a ta ostatnia sprowadza się do zasad kierujących postępowaniem 
człowieka. Innymi słowy, moralność wskazuje na procedury – jak 
działać?, a etyka na ich egzystencjalne źródła – dlaczego człowiek 
doświadcza wartości i powinności i jaki wpływ mają one na jego ży-
cie? Zajmując się praktycznymi implikacjami etyki personalistycz-
nej, zredukuję swoje badania tylko do wybranych kwestii moral-
nych i etycznych. Często można odnieść wrażenie, że wielu etyków, 
związanych z personalizmem, nie troszczy się o jego praktyczną 
wiarygodność.
 Przez personalizm rozumie się nie tylko określone kierunki 
w etyce, stanowiska, ale i poglądy, sposób wartościowania, a także 
zainteresowania pewnymi teoretycznymi obszarami z zakresu ety-
ki i moralności 2.
 Ogólnie, termin personalizm w filozofii jest na tyle szeroki, że 
wymaga każdorazowo doprecyzowania. Przede wszystkim z per-
sonalizmem wiąże się idea godności osobowej, optowanie za pierw-
szeństwem osób i ich dobra nad innymi wartościami, rozwinięcie 
problematyki osobowej wolności, sprawczości i autonomii. Ten 
świat idei, programów i postulatów jest rozproszony między pra-
wami człowieka a instytucjami dobra publicznego, między edukację 
a kulturę; przybierając różne formy i utożsamiając się z rozmaitymi 

2 Uogólniając, można wymienić trzy podejścia do personalizmu: 1) jako etyki 
najwierniej odtwarzającej etos chrześcijański, opartej na bezwzględnej afirmacji 
godności osoby (np. Maritain, Granat, Ślipko, Styczeń, Rodziński); 2) jako fun-
damentalnej ontologii i antropologii osoby (np. Scheler, Wojtyła i Spaemann): 
3) a także w szerokim rozumieniu hermeneutycznym nurt etyki o charakterze 
antypozytywistycznym, teoretyczno-praktycznym, odwołujący się do analizy 
fenomenologicznej (np. Ricoeur, Taylor czy Tischner lub Węgrzecki); por. także: 
J. Dec, Personalizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 123. 
Dodać należy, że ten trzeci z wymienionych sposobów rozumienia personali-
zmu w etyce reprezentuje nie tylko oddzielny nurt we współczesnej filozofii, 
ale pewien zespół problemów i metod filozoficznych, skierowanych na rozwój 
podmiotowości, tożsamość, sprawczość, wolność i odpowiedzialność osobową.

W kręgu inspiracji...2 
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treściami filozoficznymi i światopoglądowymi. Jedną z nich jest 
filozofia nawiązująca do tradycji chrześcijańskiej i dlatego za kan-
wę niniejszych rozważań przyjmuję model etyki personalistycznej 
opracowany przez ks. Tadeusza Stycznia. Istnieje kilka istotnych 
powodów, dla których wybór ten nie jest przypadkowy. Od stro-
ny metaetycznej wspomniana interpretacja personalizmu jest naj-
pełniejszą i dogłębnie przemyślaną koncepcją. W innych ujęciach, 
częściej cytowanych i komentowanych (Wojtyła, Krąpiec), autorzy 
uwzględniają tylko pewne aspekty personalizmu, nie rozwijając 
go konceptualnie w tak szerokim zakresie, jak uczynił to ks. Sty-
czeń. Trzeba podkreślić, że oryginalny wkład tego filozofa w two-
rzenie teoretycznych ram uniwersalnej wizji moralności persona-
listycznej wciąż jeszcze czeka na całościowe zbadanie i krytyczne 
naświetlenie. Najbardziej uderza czytelnika metodologiczna strona 
tej koncepcji, opracowana z niezwykłą pieczołowitością, z podkre-
śleniem empirycznych i normatywnych korzeni etyki. Przyjmuję, że 
tak nakreślony projekt etyki wskazuje – wyjaśniając i ustalając – na 
twierdzenia kluczowe dla podstaw etyki personalistycznej. W la-
tach 80. zmienia się język i sposób prowadzenia narracji w pracach 
ks. Stycznia. Koncentrują się one na analizach prawdy normatyw-
nej, przy zachowaniu tych samych metaetycznych podstaw etyki. 
W swoich rozważaniach ograniczę się do wcześniejszych prac tego 
autora, ponieważ zawierają one projekt etyki personalistycznej.
 Filozof lubelski opracował w nich metodologiczny model etyki 
z zaznaczeniem tych pierwotnych twierdzeń i zasad. W ten sposób 
powstał pewien metaetyczny projekt etyki i schemat zagadnień, ja-
kie nauka ta powinna podejmować. Aby badania kontynuować 
i rozwijać, schemat ten należy skonfrontować z treścią konkretnych 
doświadczeń. Na czym polega ta konieczna modyfikacja? Meto-
dologiczny projekt etyki, opracowany przez ks. Stycznia, ma cha-
rakter personalistyczny jako stanowisko, wyraz określonych prze-
konań i preferencji oraz źródłowe datum moralności. W tej właśnie 
postaci doświadczenie to powinno stanowić podstawę rozumienia 
badanych fenomenów moralności. Tak zinterpretowana teoria mo-
ralności pozwala na wgląd w sens moralności, w jej nieodłączny 
udział w osobowym życiu. Dzięki filozoficznej spekulacji można na 
różnych poziomach badać znaczenie tak ujętej moralności. Ks. Sty-
czeń rozwija antropologiczny i metafizyczny aspekt moralności, ale 
w zakresie podstawowym, który można, a nawet należy rozszerzyć 
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o nowe elementy analizy. Autor Zarysu etyki dostarcza takich na-
rzędzi metodologicznych i analitycznych, które – odpowiednio 
rozbudowane i uzupełnione – mogą prowadzić etykę w kierunku 
praktyki. Na tej drodze można jednak spotkać kilka przeszkód. 
W tekstach poświęconych własnej koncepcji etyki autor korzystał 
z języka metafizyki, który rozwinął się w filozoficznym środowi-
sku kudowskim w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Język ten staje 
się dla młodszych adeptów filozofii coraz mniej komunikatywny 
i zaciera się w nim pierwotne bogactwo treści, co niekorzystnie od-
bija się na recepcji dzieł ks. Stycznia. Druga trudność, związana z tą 
koncepcją etyki, wynika z jej skoncentrowania się na normie perso-
nalistycznej, bez rozwinięcia innych norm i wartości. Musi to, siłą 
rzeczy, implikować wiele pytań i dylematów, jak chociażby tych, 
które dotyczą źródeł zła.
 Czy istnieją jakieś granice afirmacji osoby w warunkach wojny 
na śmierć i życie?
 Bez dyskusji o tych innych trudnych tematach nie można zrozu-
mieć praktycznego znaczenia omawianej koncepcji. W wypadku ujęć 
personalistycznych wspomniana trudność przyjmuje trojaki charak-
ter: 1) jedna zasada moralna nie przekłada się na różnorodność do-
świadczeń i dlatego w praktyce podlega relatywizacji lub dogmaty-
zacji; 2) zespolenie tego, co etyczne, z tym, co moralne, nie pozwala 
na rozróżnienie dwóch porządków; normatywnego od wolitywnego, 
a więc tego, co powinniśmy, od tego, co człowiek chce czynić z sobą 
i ze swoim życiem. To, co moralnie obowiązuje osobę – według oma-
wianej koncepcji – jest zawsze etycznie dobre dla każdego; 3) dege-
neracja środowiska i aktualny kryzys ekologiczny stają się również 
przedmiotem rozważań filozofów i ponownych prób ustalenia kon-
dycji człowieka i pola jego odpowiedzialności. Z pewnością godność 
osobowa stanowi o uprzywilejowanej pozycji człowieka w przyro-
dzie i to bez żadnych osobistych zasług z jego strony.
 Oprócz rozważań ks. Stycznia dotyczących metodologii ety-
ki na szczególną uwagę zasługuje podjęta przez niego próba zro-
zumienia związków, jakie zachodzą między etyką a moralnością. 
Mają one podwójny wymiar: integracji na poziomie datum ethicum, 
tj. datum morale, oraz komplementarności: to, co etyczne, znajduje 
w tym, co moralne, swoje antropologiczne i metafizyczne funda-
menty, z kolei to, co moralne, ma swoje źródła w pierwotnym fakcie 
etycznym.
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 Odróżnia się w nim wymiar proceduralny (tj. normatywny, 
a więc moralny) od egzystencjalnego (czyli osobowego). Ks. Sty-
czeń, w pierwotnym doświadczeniu moralnym, stara się uchwycić 
moment wiążący z sobą te dwa wymiary, zakładając, że natura mo-
ralności jest w tym samym stopniu egzystencjalna, proceduralna, ze 
względu na swój charakter personalistyczny. Dzięki temu wszyst-
kie zasady etyczne są powiązane z sobą źródłowo. Fakt etyczny jest 
dany w akcie intuicji, kiedy podmiot-osoba doświadcza powinno-
ści, tj. ma świadomość tego, że to ona powinna afirmować godność 
osobową – zarówno swoją, jak i drugiego. W tym akcie pojawiają się 
równocześnie trzy elementy konstytutywne dla etyki i moralności: 
1) konkretne, osobowe „ja”; 2) świadomość tego, że się jest powin-
nym – w znaczeniu egzystencjalnym; oraz 3) treść powinności.
 Te trzy momenty tworzą podstawową konstrukcję etyczno-
-moralną, rodzaj fundamentów, z których wyrastają konkretne teorie.
 Przechodząc do szczegółowych badań, warto w kilku punktach 
odnotować najważniejsze założenia etyki ks. Stycznia 3, o których 
była mowa wyżej: 1) etyka zakłada doświadczalny punkt wyjścia – 
datum morale; 2) datum morale łączy z sobą refleksję etyczną z bada-
niami nad moralnością – pierwsza norma moralności jest intuicyjnie 
poznawalna; 3) afirmacja osoby przez osobę ma charakter relacyjny 
i domaga się antropologicznych wyjaśnień; 4) bezwzględność naka-
zu afirmacji domaga się uzasadnienia metafizycznego; 5) treść nor-
my moralności jest dana pierwotnie, w akcie intuicji, jej wyjaśnienie 
domaga się założeń antropologicznych, a uzasadnienie odwołuje 
się do metafizyki moralności – te trzy poziomy ustalenia, wyjaśnie-
nia (zrozumienia) i uzasadnienia składają się na teorię moralności, 
a więc i na koncepcję etyki personalistycznej.

3 Główne prace autorstwa ks. Stycznia, na podstawie których staram się omó-
wić proponowany przez niego model etyki: Zarys etyki. Część I: Metaetyka, Lublin 
1974 oraz Etyka niezależna?, Lublin 1980. 




