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Jednym z kluczowych, choć jasno i dogłębnie niewyłożonych pojęć w myśli Karola Wojtyły 

– Jana Pawła II
1
 jest norma personalistyczna, rozumiana jako podstawa relacji człowieka do siebie 

samego oraz do drugiego człowieka. Stanowi ona filar janopawłowej koncepcji „cywilizacji 

miłości”. W sposób syntetyczny definiuje się ją następująco: „persona est affirmanda propter se 

ipsam” (afirmacja jest tu równa miłości)
2
. Jako taka norma personalistyczna – w ujęciu 

wojtyliańskim – jest koncepcją zakładającą chrześcijańską etykę i stanowiącą dopełnienie prawa 

naturalnego. 

Polak nie poświęca temu zagadnieniu osobnego opracowania, traktuje o nim drugorzędnie 

w swych dziełach, jest ona jednak – jak się wydaje – istotnym czynnikiem etyki budowanej przez 

krakowskiego kardynała. Jerzy Niepsuj [2009] wskazuje, że najwięcej miejsca, expressis verbis, 

normie personalistycznej poświęca Wojtyła w książkach Miłość i odpowiedzialność (1960) oraz 

sztandarowym Osoba i czyn (1969), później zaś – już jako papież – w encyklice Dives 

in misericordia (1980). 

Można zaryzykować stwierdzenie, że w optyce myślenia chrześcijańskiego – oczywiście 

w obszarze myśli wojtyliańskiej i personalistycznej – norma personalistyczna jest niezbywalna, 

ponieważ będąc komplementarną w stosunku do prawa naturalnego[iii], uwidacznia i uwypukla 

szczególną pozycję człowieka jako osoby. Jak zobaczymy, jako konsekwencję należy przyjąć 

stwierdzenie, że osoba staje się nadrzędną wartością, wartością wszystkich wartości. 

Idąc wyznaczoną ścieżką, dowiadujemy się (od Wojtyły oraz kontynuatorów 

i komentatorów jego myśli), że źródłem normy personalistycznej jest godność osoby ludzkiej, owa 

„wartość wartości”, jak określa ją Tadeusz Biesaga [Biesaga 2011: 4]. Innymi słowy: osoba nie 

tylko realizuje czy też posiada wartości (lub też: wartości w niej tkwią), ale sama jest wartością, 

niezależnie od swoich klasyfikacji fizycznych, psychicznych czy społecznych [Biesaga 2011: 4] – 

„Osoba jest takim bytem – twierdzi Wojtyła – że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej 
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stanowi miłość” [Wojtyła 1982: 43], która „musi polegać na afirmowaniu jej ponad-rzeczowej 

i ponad-konsumpcyjnej (ponad-użytkowej) wartości” [Wojtyła 1982: 43]. 

W takim ujęciu osoba staje się źródłem moralności – konieczne jest przy tym przyjęcie 

chrześcijańskiej jej (oraz samego człowieka) koncepcji. Potwierdzają to słowa Biesagi, który dalej 

w swym tekście pisze: „To właśnie prawda o człowieku wiąże nas w sumieniu, zobowiązując 

kategorycznie do odpowiedniego postępowania. Sumienie odczytując na poziomie osobowym 

prawo naturalne, wiąże naszą wolność powinnością moralną. Moc tej powinności, to moc 

rozpoznanej prawdy o człowieku i o jego człowieczeństwie” [Biesaga 2011: 4]. Trzeba przy tym 

zauważyć, że dla Wojtyły „to, co oznacza ‘człowiek jako człowiek’ – to zawiera się właśnie 

w pojęciu osoby” [Wojtyła 1969: 232][iv]. 

Mając więc na uwadze chrześcijański charakter koncepcji Wojtyły, należy stwierdzić, że 

naraża się na te same zarzuty, jakim podlega etyka chrześcijańska w ogóle[v]. Pewną linią obrony, 

a zarazem wyjątkowości systemu etycznego Wojtyły może być jego charakter fenomenologiczny – 

otóż jednym z nadrzędnych twierdzeń polskiego filozofa jest to, że osoba spełnia się poprzez czyn 

[zob. Duma 2016]. Marek Jędraszewski w swoim tekście Konieczność przestrzegania „normy 

personalistycznej” w społeczeństwie informacyjnym stwierdza: „W spełnianiu się osoby poprzez 

czyn, a dokładniej: w tym szczególnym podporządkowaniu się człowieka prawdzie, kluczową rolę 

odgrywa jego sumienie” [Jędraszewski 2009: 316-317] – widzimy więc jak głęboko przeniknięta 

doktryną chrześcijańską jest doktryna Wojtyły, co jest oczywiste, ale warte podkreślenia, by 

dogłębnie zrozumieć uwarunkowania i konsekwencje jego myśli, ale też w ogóle dzieło Osoba 

i czyn[vi]. 

Wracając do chrześcijańskich źródeł i uwarunkowań Wojtyły oraz mając na uwadze to, co 

zostało już powiedziane: nawet zakwestionowanie (czy mniej kategorycznie: postawienie pod 

znakiem zapytania) aparatury pojęciowej jego etyki, nie przekreśla jej wartości praktycznej (czy 

jeśli ktoś woli: fenomenologicznej, tj. takiej, w której objawia się osoba – a może to czynić właśnie 

poprzez swoje czyny względem siebie i względem innych osób, oparte i wyrażające [bądź nie] 

miłość, która z kolei, jak wiadomo, jest naczelną cnotą teologalną chrześcijaństwa, na której też 

spoczywa cały jego – tj. chrześcijaństwa gmach etyczny). 

Wypada teraz bardziej szczegółowo zająć się samą normą personalistyczną Wojtyły. 

Pomijam przy tym żmudne analizy koncepcji godności człowieka i jej wywiedzenia z prawa natury 

(zakorzenionych z kolei w prawie wiecznym tj. boskim). Stwierdzę tylko, że w kontekście 

wojtyliańskim, prowadzi ona do tezy wyrażonej przez ucznia polskiego kardynała, Tadeusza 

Stycznia, w słowach: persona est affirmanda et amanda propter se („osobie jako osobie należna jest 

afirmacja, czyli miłość dla niej samej”) [za: Biesaga 2016: 223]. Teza ta jest uzupełnieniem 
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tradycyjnej normy moralnej mówiącej, że dobro należy czynić, zła zaś unikać. W tym względzie 

wywiązała się na KUL dyskusja na początku lat 90. Podsumowując ją Biesaga pisze: „Wyrażenie 

klasycznej normy moralności w  sformułowaniu persona est affirmanda miało podkreślać tylko to, 

że wśród afirmowanych dóbr, afirmacja godności osoby nakierowuje nas wprost i uwydatnia dobro 

moralne” [Biesaga 2016: 223]. Potwierdza to tezę Wojtyły i w ogóle personalizmu o pochodzeniu 

moralności od osoby. 

Natomiast odnosząc normę personalistyczną do porządku naturalnego, trzeba stwierdzić, że 

ta pierwsza jest dopełnieniem drugiego. Jak pisze Biesaga: „Porządek naturalny jest więc nam nie 

tylko dany jako konieczność, ale zadany, aby go rozpoznać i podjąć, gdyż jego rozpoznanie jawi się 

na poziomie osoby jako wezwanie, powinność moralna skierowana do naszej wolności” [Biesag 

2016: 225]. Norma naturalistyczna i personalistyczna nie są w konflikcie, nie znoszą się wzajemnie, 

ale stanowią dla siebie uzupełnienie, które – na poziomie osoby – nie tworzy nowej rzeczywistości, 

ale jest osobowym wyrażeniem rzeczywistości z poziomu natury [Biesaga 2016: 225]. 

Co to oznacza? Po pierwsze, że norma personalistyczna chroni etykę prawa naturalnego 

przed biologiczną interpretacją. Chodzi  tu o debiologizację trzech inklinacji naturalnych, o których 

pisze św. Tomasz w Summie teologii. Są to odpowiednio inklinacje do zachowania swojego 

istnienia, do łączenia się kobiety i mężczyzny celem zrodzenia i wychowania potomstwa oraz do 

życia w społeczności i poszukiwania prawdy. Są to skłonności, które „wyrażają – jak pisze Biesaga 

– zasadnicze ukierunkowania natury ludzkiej, które realizujemy na poziomie osoby, ponieważ 

świadomie rozpoznajemy je jako dobro dla osoby ludzkiej, ujawniające się nie w postaci fizycznego 

czy biologicznego przymusu, ale formie powinności moralnej, wzywającej nas do realizacji tego 

dobra” [Biesaga 2016: 226]. 

Jak więc widzimy, etyka Wojtyły jest możliwą odpowiedzią na materialną i biologiczną 

etykę wyrosłą na gruncie darwinowskiego ewolucjonizmu, gdzie zdarza się porównywać człowieka 

do descartowskiej maszyny. Wtedy kwestia odkrycia praw moralnych i etycznych, jak też samych 

wartości polegać będzie na odkrywaniu biologicznych i ewolucyjnych źródeł dzisiejszego stanu 

rzeczy (rozwoju, postaci człowieka), co przejawia się m.in. w modzie na kognitywizm. Jest 

oczywiste, że chrześcijaństwo nie może zgodzić się na taki sposób wyjaśniania ludzkich zachowań. 

Prowadzi to w konsekwencji do stwierdzenia, że dobro moralne można realizować 

wyłącznie na poziomie osoby, gdyż to osoba po pierwsze rozpoznaje to dobro (co wynika 

z inklinacji naturalnych), po drugie afirmuje je, po trzecie zaś spełnia je w działaniu wolnym, które 

jednakże poczytuje za powinne [Biesaga 2016: 226]. Wojtyła pisze: „Prawo natury jako norma, lub 

zbiór norm wskazuje przede wszystkim na to, że człowiek – sprawca czynów i autor wartości 

moralnych – tkwi w świecie, w wielości bytów i natur, jako jeden z nich. (…) Norma 
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personalistyczna stara się uwydatnić szczególną pozycję człowieka jako osoby, jego stąd 

wynikającą odrębność i transcendencję” [Wojtyła 1991: 85][vii]. Człowiek jest więc bytem 

uprzywilejowanym, transcendentnym, co wynika – Wojtyła tego nie dopowiada, ale rozumie się 

samo przez się – ze stworzenia człowieka na „obraz i podobieństwo Boże” (Imago Dei). 

Mimo to, jak zaznacza Wojtyła, taka pozycja człowieka nie oznacza „oderwania od 

porządku natury czy tym bardziej jego przekreślenia – wręcz przeciwnie, norma personalistyczna 

oznacza głębsze wniknięcie w świat natur, celem pełniejszego jeszcze wydobycia na płaszczyźnie 

normatywnej natury człowieka, który właśnie z natury jest osobą. I stąd na gruncie prawa natury 

domaga się sformułowania zasady czy zasad, które tej rzeczywistości w pełni odpowiadają” 

[Wojtyła 1991: 85][viii]. 

Na dalszym poziomie wchodzi do gry etyka. Rodzi się w tym miejscu jednak istotne pytanie 

o to, co sprawia, że człowiek wyróżnia się spośród innych bytów? Jest to rozumna natura człowieka, 

dzięki której posiada on nie tylko zdolność do aktów myślenia, ale też do podejmowania wolnych 

wyborów i kształtowania swego własnego życia według nich [Biesaga 2016: 231][ix]. Stanowi to z 

kolei podstawę tzw. godności człowieka czy też godności ludzkiej, która – w ten sposób – nie jest 

dana wraz z zaistnieniem bytu ludzkiego. Jest więc wynikiem postępowania. Oznacza to również, 

że nikt jej nie może nadać ani odebrać. 

Dokonując podsumowania, należy stwierdzić, że dla Wojtyły norma personalistyczna ma 

przede wszystkim takie znaczenie, na jakie wskazuje, tj. uwydatnia wartość samej osoby, która leży 

u podstaw porządku moralnego[x]. Osoba jawi się więc jako źródło i cel wszelkich działań 

moralnych, jest centrum etycznej refleksji. 
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[i] W refleksji nad spuścizną intelektualną Wojtyły – Jana Pawła II cezurę stanowi moment wybrania na Biskupa 

Rzymu. O ile z pewnych względów (głównie społeczno-urzędowo-hierarchicznych) jest to zabieg zasadny, o tyle 

trudno jednoznacznie rozgraniczać myśl Wojtyły od myśli Wojtyły-papieża. 

[ii] Należy zauważyć, że Wojtyła przyjmował źródłowo boecjańską koncepcję osoby (indywidualna substancja natury 

rozumnej). Za tę uwagę, jakkolwiek oczywistą, dziękuję pani dr hab. prof. UPJPII Joannie Myson-Byrskiej. 

[iii] Jest ono normą podstawową, nadrzędną, wyrażając się najogólniej w zasadzie synderezy pojmowanej jako 

pierwsza i uniwersalna norma moralna zawarta w adagium bonum est faciendum, malum vitandum (definicję tę 

znajdujemy u św. Tomasza z Akwinu, Summa teologii Ia, q. 5, a. 1 i a. 4). Por. [Biesaga 2017]. 

[iv] Cyt. za: [Krajewski 2016: 295]. 

[v] Symptomatyczny przykład to [Bartoś 2007]. Mimo tego pojawiają się postawy obronne, zob. np. [Jędraszewski 

2009]. 

[vi] Na marginesie należy zwrócić uwagę, że przesadnie i w sposób niezgodny z prawdą akcentuje się 

fenomenologiczny charakter myśli Wojtyły, co wynika z pewnych zafałszowań kolejnych edycji jego Osoby i czynu, o 

czym piszą m.in.: [Jaroszyński 2016], [Jałocho-Palicka 2016]. 

[vii] Cyt. za: [Biesaga 2016: 226]. 

[viii] Cyt. za: [Biesaga 2016: 226]. 

[ix] W zasadzie konieczne byłoby wyłożenie rozumienia godności ludzkiej – skąd pochodzi i czym ona jest, jednak ze 

względu na rodzaj tego tekstu ograniczę się w tym miejscu do ogólnikowego stwierdzenia, że godność osoby ludzkiej 

jest nam dana wraz z zaistnieniem bytu ludzkiego – nie jest więc wynikiem postępowania. Oznacza to też, że nikt jej 

nie może nadać ani odebrać. Szerszej na ten temat, rozważając różne koncepcje i poglądy, pisze [Biesaga 2016: 227-

234]. 

[x] Wojtyła świadomie odnosi się tutaj do imperatywu kategorycznego Kanta, któremu przypisuje sens personalistyczny, 

gdyż wskazuje właśnie na wartość osoby jako podstawy porządku moralnego, por. [Krajewski 2016: 300]. 


