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Próba porównania antropologii wyĪej wymienionych filozofów wydaje siĊ
przedsiĊwziĊciem doĞü karkołomnym. Niemniej jednak warto podjąü taką próbĊ.
Zanim zaczniemy analizowaü poszczególne poglądy, warto przypomnieü, w kilku
zdaniach podstawową róĪnicĊ, jaka istnieje miĊdzy poglądami Arystotelesa i Ğw.
Tomasza, gdy idzie o rozumienie punktu wyjĞcia i punktu dojĞcia etyki. Stagiryta,
zastanawiając siĊ, dlaczego ludzkie podejmują takie, a nie inne działania, doszedł do
wniosku, Īe kieruje nimi pragnienie szczĊĞcia. Skoro celem ludzkich dąĪeĔ jest
osiągniĊcie szczĊĞcia, to poszczególne działania o tyle są dobre i słuszne, o ile do
niego prowadzą. Tymczasem Ğw. Tomasz nie potrzebował pytaü, co jest celem
ludzkich działaĔ. Jako chrzeĞcijanin załoĪył, Īe jest nim osiągniĊcie szczĊĞcia
wiecznego, czyli zjednoczenia z Bogiem. Traktat o szczĊĞciu znajduje siĊ na czele
rozwaĪaĔ dotyczących cnót. Innymi słowy, Akwinata zastanawiał siĊ, jakie naleĪy
podjąü działania, by nie utraciü Īycia wiecznego, czyli szczĊĞcia. Tam wiĊc, gdzie
Arystoteles koĔczył, Tomasz zaczynał. MoĪna by zaryzykowaü najogólniejsze,
choü bardzo mało precyzyjne, twierdzenie, Īe tam, gdzie ks. ĝlipko zaczyna, tam
StyczeĔ i Tischner, kaĪdy na swój sposób, koĔczą. Tadeusz ĝlipko wyraĨnie nawiązuje do myĞli Ğw. Tomasza. Ma on jakąĞ wizjĊ człowieka i celu, do którego on
dąĪy. W swojej etyce rozwaĪa on zatem problematykĊ ludzkich aktów, celu i sensu
ludzkiej egzystencji, dobra moralnego, prawa moralnego, sumienia, cnót moralnych, odpowiedzialnoĞci moralnej. Widaü wyraĨnie tomistyczny schemat myĞlenia.
Antropologia leĪy na samym początku jego rozwaĪaĔ etycznych, aretologia i aksjologia pod koniec. W Etyce ogólnej, zastanawiając siĊ nad „fenomenem moralnoĞci”
(słowa wziĊte w cudzysłów), ks. ĝlipko powiada, Īe moĪna go wyjaĞniü biorąc pod
uwagĊ „splot elementów takich jak, np. przeĪycie wartoĞci, powinnoĞci, dąĪenie do
celu, akt wyboru i decyzji okreĞlających we właĞciwy sposób nasze postĊpowanie
moralne, jednym słowem – kompleks zjawisk, które moĪna okreĞliü ‘fenomenem
moralnoĞci”1. Nieco dalej dodaje, Īe chodzi mu o integralne ujĊcie tego fenomenu, a
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ten tworzą „trzy fakty pierwotne: dąĪenie do celu, przeĪycie wartoĞci, przeĪycie
powinnoĞci”2. Tak wiĊc zakłada on, Īe człowiek posiada jasno okreĞlony cel, a jest
nim osiągniĊcie szczĊĞcia. Uznaje coĞ takiego jak doĞwiadczenie moralnoĞci, ale
uwaĪa, Īe nie ujawnia ono wielu elementów istotnych do wyjaĞnienia faktu moralnoĞci. Pisze wiĊc: „PrzeĪycie podstawowego faktu etycznego nie wyczerpuje jednak całej zawartoĞci doĞwiadczenia moralnego. DoĞwiadczenie to ujmuje jeszcze
inne składowe elementy moralnoĞci (np. akt sumienia czy decyzji), tym wszakĪe
róĪne od poprzednich, Īe zdeterminowane są w swej treĞci przez odpowiednie elementy podstawowego faktu etycznego. Nie mogą byü one w analizach etycznych
pomijane, choü z drugiej strony muszą byü traktowane we właĞciwych, naturą rzeczy wyznaczonych, proporcjach” 3.
Cytat ten pokazuje wyraĨnie, Īe dla ks. ĝlipki natura ludzka jest podstawowym
wyznacznikiem naszych działaĔ i Īe jest ona zintegrowana, celowoĞciowo o doskonałoĞciowo uporządkowana, jak powie w innym miejscu. Podstawą do rozwaĪaĔ
etycznych są zatem załoĪenia antropologiczne, a wiĊc przekonanie, Īe człowiek jest
bytem pochodnym od Boga, substancjalnym, Īe jest osobą, czyli istotą rozumną, Īe
posiada dynamiczną osobowoĞü, jest istotą społeczną. Z pewnoĞcią jest to wizja
typowo chrzeĞcijaĔska, co sam wyraĨnie deklaruje4.
U Stycznia i Tischnera jest niejako na odwrót. Z tym, Īe poglądy Tischnera bardzo ewoluowały i trudno je jednoznaczne sklasyfikowaü. PodobieĔstwo to jest jednak nie tyle, Īe pozorne, co bardzo uproszczone i nie oddaje specyfiki ich myĞlenia.
Spróbujmy zatem dokładniej siĊ przyjrzeü ich poglądom. Przede wszystkim, i to
zarówno StyczeĔ, jak i Tischner, inaczej niĪ Arystoteles, pojmują doĞwiadczenie.
Nie zadawala ich ogląd człowieka od zewnątrz, ale od wewnątrz. Stąd teĪ starają siĊ
odejĞü od wszelkich systemów i rozpocząü od analizy tego, co jawi siĊ im w ĞwiadomoĞci, zwłaszcza w sumieniu. Tam odnajdują oni prawdĊ o człowieku. W jednym z artykułów, który jest poszerzeniem referatu wygłoszonego w ramach Tygodnia Filozoficznego KUL w roku 1981, T. StyczeĔ pisze: „Na temat: ‘Człowiek w
polu odpowiedzialnoĞci za siebie i drugich’ chciałbym spojrzeü nie poprzez okna
jakiegoĞ okreĞlonego, z góry załoĪonego systemu filozoficznego czy Ğwiatopoglądowego, lecz okiem kogoĞ, kto nie umie uwolniü siĊ od sumienia, ani zrozumieü
siebie bez sumienia”5. Jest to wyraĨna aluzja do bardzo krytycznej recenzji ksiąĪki
M. Krąpca Ja-człowiek, napisanej przez J. Tischnera, noszącej tytuł Człowiek przez
okna systemu6. Czytamy tam: „CzyĪ myĞląc ‘według systemu’, autor nie popadł w
konflikt nie tylko z tym myĞlicielami, którzy kwestionują wolnoĞü i godnoĞü człowieka, ile z tymi, którzy tej wolnoĞci i godnoĞci bronią, z Husserlem, z Schelerem,
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nawet z naszym Ingardenem i wieloma innymi?”7. I dalej dodaje: „Czym innym jest
system dyrektyw kierujących nas w głąb doĞwiadczenia, a czym innym system
zasad orzekających przed podjĊciem właĞciwego doĞwiadczenia o rzeczywistej
naturze poznawanego przedmiotu (...) Czym innym jest systematyczne badanie
stosunku miĊdzy pojĊciami a doĞwiadczeniem, a czym innym jest doprowadzenie
do zgodnoĞci miĊdzy pojĊciem a pojĊciem (…) Czym innym jest poznawanie
przedmiotu, a czym innym myĞlenie o przedmiocie”8.
Nie wchodząc w dyskusjĊ na temat tego, czy Tischner miał racjĊ tak odczytując
poglądy Krąpca, trzeba powiedzieü, Īe powyĪsze stwierdzenia oddają istotĊ jego
pojmowania doĞwiadczenia, zwłaszcza doĞwiadczenia człowieka. Pod tym wzglĊdem Tischner i StyczeĔ są sobie bliscy. PrzejdĨmy teraz do poglądów T. Stycznia i
do analizy zdania, które zostało przytoczone na samym początku. Na czym polega
doĞwiadczenie? Dlaczego bez sumienia nie moĪna zrozumieü samego siebie i tego,
jakie pełni ono rolĊ w poznawaniu siebie i innych? Dlaczego nie moĪna uwolniü siĊ
od sumienia?
A to dlatego, Īe zdaniem Tadeusza Stycznia w sumieniu dostrzegamy, iĪ człowiek jawi siĊ samemu sobie jako „samoistne centrum Ğwiadomych, a zarazem przez
prawdĊ ‘od wewnątrz’ związanych poczynaĔ”9. Wszelkie bowiem ludzkie decyzje
zapadają po ich konkretnym rozeznaniu. Rozeznanie to jednak jest „zawsze naszym
własnym sądem ‘powinienem to oto…”10. To pokazuje, Īe najpierw coĞ stwierdzamy, a potem uznajemy. Stwierdzenie jest aktem uznania. Sąd typu powinienem
staje siĊ miejscem styku poznania i wolnoĞci. Ujawnia on jednoczeĞnie kim jest
podmiot tego sądu. Gdyby nie było uznania, nie byłoby powinnoĞci. Dlatego akt
uznania jest jednoczeĞnie aktem samozwiązania. PostĊpując niezgodnie z moim
własnym sądem typu „powinienem”, dokonujĊ gwałtu nie tylko, i nie przede
wszystkim, na swym sądzie, lecz w pierwszym rzĊdzie na sobie samym11. PowinnoĞü jest treĞcią mojego sądu. Ona to ujawnia mi, kim jestem jako osoba, to znaczy,
kim jestem jako ten, który siebie wiąĪe do takiego, a nie innego działania. Dostrzegam to we własnym sumieniu. Ono ukazuje mi siebie jako podmiot, który zaleĪy
sam od siebie. Od Ğrodka doĞwiadczam, zdaniem Stycznia, swego osobowego wnĊtrza. Dzieje siĊ to w akcie samoidentyfikacji. W Īadnym innym. Na człowieka nie
moĪna spojrzeü tylko z zewnątrz. BĊdzie to bowiem obraz zafałszowany. Dlatego
StyczeĔ dostawia kropkĊ nad „i”, mówiąc: „Nie moĪna zbudowaü antropologii niezaleĪnie od etyki”.
W sumieniu odnajdujemy jakąĞ informacjĊ, która de facto jest samoinformacją.
SamozaleĪnoĞü człowieka konstytuuje siĊ i ujawnia zawsze i tylko aktami samouzaleĪnienia siĊ od prawdy stwierdzanej własnym sądem12. Nie jest to poznawanie
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prawdy, ale uznanie czegoĞ za prawdĊ. „Prawda nie ‘ima siĊ’ przecieĪ podmiotu jak
tylko poprzez jego własny sąd”13. Prawda wiąĪe człowieka od wewnątrz. Ks. StyczeĔ dokonuje bardzo waĪnego uĞciĞlenia. Powiada, Īe powinnoĞü jest dana człowiekowi w jego sądzi-akcie, a nie dlatego, Īe jest mu dana w jego sądzie-akcie, ale
dlatego, Īe jego sąd-akt jest właĞnie aktem-sądem14. Sąd ten jest aktem ujawniania
prawdy. Tym sposobem odcina siĊ on od Kantowskiej wizji imperatywu, który był
pozbawiony treĞci empirycznej, jako Īe dla niego samo-nakaz jest przede wszystkim samo-informacją. Innymi słowy, nakazujemy sobie coĞ i to w taki, a nie inny
sposób, tylko dlatego, Īe takiej dostarczyliĞmy sobie informacji. Auto-informacja
odkrywa jej normatywny wymiar. Sąd typu „powinienem” pokazuje dwuwymiarowoĞü podmiotu, tj. jego transcendencjĊ pionową, czyli przekraczanie samego siebie
i transcendencjĊ poziomą, bĊdącą wyjĞciem w kierunku prawdy. WolnoĞü polega na
tym, Īe człowiek nie jest w stanie związaü siĊ z absurdem. W pełni człowiek ujawnia siĊ sam sobie dopiero w momencie spełniania czynu, tj. wówczas, gdy jawi siĊ
sobie jako jego sprawca i jako ten, kto spełnia samego siebie. Czyn objawia mi
samego siebie jako dobrego lub złego. Dobro, podobnie jak i zło, wnika w sprawcĊ.
SamorządnoĞü jest dla ks. Stycznia praworządnoĞcią15. Wszystko to ujawnia człowiekowi jego sumienie. Ono teĪ pokazuje mu, Īe sobą stajĊ siĊ poprzez wziĊcie
odpowiedzialnoĞci za drugiego. Odkrywam go bowiem jako samorządnego. Inni
ludzie jawią siĊ jako inne „ja”.
Na takie rozumienie człowieka wielki wpływ miały chrzeĞcijaĔskie przekonania
ich autora. Jak słusznie zauwaĪa Rococo Buttiglione, poglądy etyczne ks. Stycznia
posiadają kilka Ĩródeł, z których on czerpie. Naczelną rolĊ odgrywa idea wcielenia,
zakładająca, Īe to Prawda, wyszła na spotkanie człowieka i jednocząc siĊ z nim
stała siĊ najbardziej intymną koncepcją jego Īycia16. Prawda stała siĊ konkretna. A
to implikuje przekonanie, Īe prawdzie tej naleĪy odpowiedzieü, a nie tylko ją kontemplowaü. Prawda nie jest ideą, ale pasmem czynów. W ostateczny zaĞ rozrachunku „wspólnotą osób dzielących to samo przekonanie”17. Człowiek nie zbawia siĊ
poprzez kontemplacjĊ Prawdy, ale poprzez spotkanie siĊ z nią w czasie jedynego i
niepowtarzalnego ludzkiego Īycia. Prawda wchodzi w Īycie ludzkie, wypełnia
wszelkie nasze działania18.
Nie wystarczy poznaü prawdĊ. Trzeba ją jeszcze wprowadzaü w konkretne sytuacje swojego Īycia, by ją w nich uznaü. Takie ustawienie sprawy posiada olbrzymie
znaczenie. Uwalnia od zarzutu powszechnie dzisiaj podnoszonego, Īe prawda zniewala. Gdyby chodziło jedynie o zbiór treĞci, które trzeba bezwzglĊdnie przyjąü,
wówczas zarzut, Īe prawda zniewala, byłby słuszny. Ks. StyczeĔ jednak zwraca
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uwagĊ, Īe to w konkretnych sytuacjach uznajĊ jako podmiot, Īe tak siĊ rzeczy mają,
to znaczy, Īe tak jest naprawdĊ. Jest to wiĊc samouzaleĪnienie siĊ od prawdy, a nie
bezmyĞlne poddanie siĊ przekazywanym treĞciom. Tym sposobem broni siĊ on
przed popadniĊciem w dwie skrajnoĞci, dogmatyzm i relatywizm. Człowiek nie
ustanawia prawdy, ani nie jest Ğlepo poddany temu, co przekazuje siĊ mu jako
prawdĊ. Znajduje ją na najróĪniejszych drogach swojego Īycia i najrozmaitszy sposób. Znalazłszy ją nie moĪe siĊ jednak jej sprzeniewierzyü, nie sprzeniewierzając siĊ
samemu sobie. Trzeba „uczyniü egzystencjalnie przekonującym to, co prawdziwe,
natomiast nie uznawaü za prawdziwe tego, co doraĨnie fascynuje, a co w wyniku
trzeĨwej oceny okazuje siĊ fałszywe”19. Na tym głównie polega zadanie filozofa, ale
nie tylko.
Takie rozumienie prawdy wymaga jednak zdystansowania siĊ do naszego czasu.
I choü Ks. StyczeĔ pozostaje wierny tradycji arystotelesowska-tomistycznej, to
jednak poszukuje prawdy konkretnej, w danej sytuacji egzystencjalnej, poĞwiadczonej Īycie równieĪ konkretnego człowieka. Stąd tak bliskie są mu takie postaci
jak Sokrates czy Antygona. Dobrze ukazali ten wymiar filozofii ks. Stycznia redaktorzy ksiąĪki wydanej w siedemdziesiątą rocznice jego urodzin, a zatytułowanej
Pytania codzienne Antygony20. PrawdĊ odkrywamy poprzez doĞwiadczenie. Dlatego w punkcie wyjĞcia jego etyka jest niezaleĪna. ZaleĪną staje siĊ w punkcie dojĞcia, gdzie odwołuje siĊ do metafizyki i antropologii, jako pewnej wizji człowieka,
antropologii swoistej, ale antropologii. DoĞwiadczenie, które mamy w punkcie wyjĞcia, nie jest doĞwiadczeniem antropologicznym w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. I to go róĪni od tomistów, takich jak Krąpiec czy ĝlipko, a zbliĪa do poglądów
Tischnera. DoĞwiadczenie moralnoĞci nie zakłada automatycznie doĞwiadczenia
człowieka, ani nawet istnienia jako istnienia. Tym bardziej nie suponuje teorii wyjaĞniających to doĞwiadczenie, na przykład metafizyki. DoĞwiadczenie moralne
ujawnia nam jedynie treĞü jako istniejącą. Nie jest jednak doĞwiadczeniem istnienia
owej treĞci. Niemniej doĞwiadczenie moralne dotyka istnienia przez to, Īe jest doĞwiadczeniem treĞci jako istniejącej. Dotyka go jako specyficznej postaci „byü”. To,
czego doĞwiadczamy jako bezwzglĊdnie nas zobowiązującego (a tego doĞwiadczamy, co przyznaü musi kaĪdy nie uprzedzony człowiek), jest przecieĪ jakąĞ formą
bycia. DoĞwiadczenie moralne ujmuje istnienie na etapie wyjaĞniania przedmiotu,
czyli wnoszenia momentu wzglĊdnoĞci w to, co jawi siĊ jako bezwzglĊdne i z tego
wzglĊdu wymaga ostatecznego wyjaĞnienia. DoĞwiadczenie moralne okazuje siĊ
niewystarczającym dla wyjaĞnienia przedmiotu, jaki siĊ wyłonił. Trzeba jeszcze
pokazaü, dlaczego osoba jako osoba zasługuje na szczególne jej traktowanie, mimo
Īe jest kimĞ niedoskonałym, kruchym, powiedzielibyĞmy przygodnym. Ks. StyczeĔ
odwołuje siĊ wiĊc do metafizyki, a wówczas problem etyczny okazuje siĊ byü jednym ze szczegółowych problemów metafizycznych. Etyka niezaleĪna w punkcie
wyjĞcia staje siĊ metafizyką moralnoĞci.
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To, co odnajdujemy jako nasze szczególne zobowiązanie wobec drugiego, okazuje siĊ szczególnym przypadkiem treĞci istniejącej. StyczeĔ uwaĪa, Īe nie da siĊ
wydedukowaü z tez metafizycznych (antropologicznych) powinnoĞci ich realizacji.
I pod tym wzglĊdem przyznaje racjĊ Hume’owi. Tych bowiem moĪna jedynie doĞwiadczyü. DoĞwiadczywszy ich nie moĪna jednak nie widzieü w nich tego, co
transcendentne, a wiĊc nie dostrzegaü przejawów bytu.
Powstaje jednak doĞü zasadniczy problem, który moĪna sformułowaü w nastĊpujący sposób: czy moĪna myĞleü o człowieku, nie redukując go do roli przedmiotu?
Czy zatem antropologia, bĊdąca formą metafizyki, czyli wiedzy ukazującej człowieka jako istniejącego, nie przerodzi siĊ w formĊ ideologii, pomniejszając ludzką
wolnoĞü, a nawet ją eliminując? A poza tym moĪemy pytaü, po co mamy siĊ interesowaü drugim człowiekiem. Czy nie czynimy tego jedynie ze strachu przed nim?
Antropologia, jaką proponuje ks. StyczeĔ, nawiązuje do poglądów Wojtyły, i
ujawnia swoje chrzeĞcijaĔskie korzenie. Pokazuje człowieka jako kogoĞ, kto jest
jednostką pozostającą w relacji do społeczeĔstwa. Nie jest li tylko myĞlącym i poznającym podmiotem, oddzielonym od innych. Tym samym uwalnia siĊ on koniecznoĞci wybierania miĊdzy koncepcjami konwencjolalistycznymi a metafizycznymi, ukazującymi sprawiedliwoĞü bądĨ jako wynik umowy, bądĨ jako pewną
strukturĊ metafizyczną wyznaczającą jedynie miejsce poszczególnym jednostkom.
Ks. StyczeĔ uwaĪa, Īe tylko poprzez egzystencjalne spotkanie z drugim, poprzez
doĞwiadczenie wspólnoty z nim, zrozumiałym staje siĊ pojĊcie sprawiedliwoĞci czy
prawa. „Porządek bytu zostaje zaafirmowany, poniewaĪ został odkryty i wewnĊtrznie przeĪyty, objawia zatem sam siebie jako porządek Īycia osobowego”21. Takie
ustawienie sprawy ujawnia swoje teologiczne pochodzenie, a dokładniej mówiąc
ma swoje odniesienie do wizji Trójcy ĞwiĊtej, gdzie poszczególne Osoby pozostają
w relacji do siebie, bĊdąc odrĊbnymi w istnieniu. WolnoĞü osoby pozostającej w
relacji do innych nie skazuje ją na samotnoĞü. Inspiracja antropologiczna ks. Stycznia z pewnoĞcią posiada charakter chrzeĞcijaĔski (trynitarny), ale objawia siĊ w
sposób naturalny, w fenomenie daru widocznego w miłoĞci małĪeĔskiej.
Jak to zostało powiedziane powyĪej, przedstawiona wizja człowieka, znajdująca
siĊ w punkcie dojĞcia, ujawnia podobieĔstwo miĊdzy T. Styczniem a J. Tischnerem.
Podejmując polemikĊ z M. Krąpcem, Tischner odwołuje siĊ do jego rozumienia
doĞwiadczenia „Ja podmiotowego”. Ma mu za złe, Īe wszelkie rodzaje doĞwiadczenia ogranicza on pojĊciem substancji22. Co wiĊcej, utrzymuje, Īe Krąpiec nie zauwaĪył doĞwiadczenia „Ty”, czyli drugiego człowieka. Tischner uwaĪa, wbrew
Krąpcowi, Īe w doĞwiadczeniu egotycznym nie tyle dostrzegamy przeciwstawienie
„Ja” – „moje”, co raczej przeciwstawienie „Ja” – „Ty”. To ono jest bardziej pierwotne. DoĞwiadczenie „Ja” – „moje” pojawia siĊ po doĞwiadczeniu „Ja” – „Ty”.
Jest raczej przeciwstawieniem „moje” – „twoje”. Co wiĊcej, Tischner uwaĪa, Īe
Krąpiec, omawiając miejsce człowieka w społeczeĔstwie, zaprzecza jakby sam
sobie, to znaczy całej koncepcji doĞwiadczenia „Ja”. Człowiek pozostaje dla niego
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nadal „monadą bez okien”23. Nie wchodząc w dyskusjĊ nad tym, czy zarzuty Tischnera wobec Krąpca są słuszne, czy nie, naleĪy zauwaĪyü, jak wielką rolĊ przypisuje
on społecznemu momentowi doĞwiadczenia ludzkiego. Jest to teĪ doĞwiadczenie
treĞci jako istniejących, którymi są wartoĞci. StyczeĔ powiedziałby „powinnoĞci”.
Innym zarzutem, mniejsza o to czy słusznym, ale dobrze ukazującym istotĊ poglądów Tischnera, jest przekonanie, Īe człowiek Krąpca pozbawiony jest wszelkiej
pasywnoĞci. Obce są mu uczucia i wzruszenia. Tymczasem człowiek jako podmiot
przeĪywający swoją egzystencjĊ jest kimĞ pasywnym, podległym oddziaływaniu
innych. Tischner szuka zatem tego, co jest róĪne od działania i podmiotu jako metafizycznego działacza. Pomocnym w tych poszukiwaniu wydaje mu siĊ pojecie
czasu, które pokazuje, Īe przechodzenie z moĪnoĞci do aktu dokonuje siĊ w czasie.
„To, co działa, działa w czasie i dziĊki czasowi (…) Czas buduje od wewnątrz
człowieka24. W innym miejscu powiada on: „Człowiek jest jak płynąca poprzez
czas – pieĞĔ”25. Człowiek jest twórcą samego siebie, ale przez odniesienie do wartoĞci. WartoĞci wystĊpują w roli partytury dla Īyciowej melodii wygrywanej przez
jednostkĊ: „tylko ta partytura liczy siĊ naprawdĊ dla człowieka jako człowieka i
tylko z niej moĪe on czerpaü ĞwiadomoĞü, Īe istnieje naprawdĊ jako człowiek”26.
Człowiek jest niejako tworzywem dla wartoĞci. To one nadają kształt jego człowieczeĔstwu i sprawiają, Īe moĪemy mówiü o nas samych w kategorii dzieła sztuki, dla
którego fundamentem istnienia jest akt tworzenia: „Czyn etyczny człowieka to
prawdziwa twórczoĞü (…). Człowiek buduje siebie”27.
Zdaniem Adama WĊgrzeckiego, poszukując w myĞli antropologicznej krakowskiego filozofa perspektyw stawania siĊ i rozwoju człowieka, naleĪy odwołaü siĊ
nie tylko do idei przestrzeni przyswojonej, ale takĪe związanego z nią procesu zakorzenienia jednostki28. PrzestrzeĔ ludzka jest przestrzenią przyswojoną, gdyĪ znajdujący siĊ w samym jej Ğrodku człowiek czuje, Īe jest u siebie. Stanowi ona na tyle
wyjątkowy obszar jego egzystowania, Īe stwierdzenie bycia sobą nigdzie indziej nie
nabiera takiej wiarygodnoĞci i mocy, jak w przestrzeni przyswojonej. Adam WĊgrzecki twierdzi jednak, Īe w stawaniu siĊ człowieka zasadniczą rolĊ odgrywa poszukiwanie przestrzeni obcowania i takie jej wypełnianie, by nieustannie zachowywała swój ludzki charakter29. RóĪne postaci zakorzenienia warunkowane są od23
24
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miennoĞcią miejsc podstawowych, których ono dotyczy. Tischner stwierdza, Īe
dom stanowi dla człowieka przestrzeĔ najbliĪszą: „domowa przestrzeĔ to przestrzeĔ
wielorakiego sensu. Budowaü dom znaczy: zadomowiü siĊ”30. Przywiązanie, które
przenikania zadomowienie, wskazuje na fakt, Īe dany jednostce skrawek przestrzeni
jest właĞnie dla niej. Przywiązanie do okreĞlonego miejsca podstawowego staje siĊ
Ĩródłem Īyciowej siły. Dom jako obszar pierwotnej swojskoĞci pełni nie tylko
funkcjĊ ochraniającą, ale takĪe pozwala człowiekowi na dojrzewanie oraz doĞwiadczanie sensownej wolnoĞci31.
WĊgrzecki uwaĪa, Īe domowa przestrzeĔ, o której mówił krakowski filozof, stanowi fundament stawania siĊ człowieka, a to z kolei popycha go w stronĊ dojrzałoĞci32. Warsztat pracy, jako kolejne miejsce podstawowe, przynosi zakorzenienie,
które Tischner nazywa takĪe przywiązaniem. Główną siłą tego przywiązania są
ludzie, dla których człowiek wykonuje swoją pracĊ – „oni są dla niego glebą zakorzenienia”33.
Tischnerowskie rozumienie stawania siĊ człowieka jako człowieka, kształtowania przestrzeni obcowania jednostki oraz zakorzenienia bytu ludzkiego w miejscach
podstawowych jest ciekawe. Wydaje siĊ jednak, Īe dopiero idea jednostki odpowiedzialnej, prezentowana przez krakowskiego myĞliciela, stanowi domkniĊcie jego
koncepcji rozumienia człowieka: „Nic tak nie Ğwiadczy o dojrzałoĞci człowieka jak
zdolnoĞü do przyjmowania odpowiedzialnoĞci”34.
Przedstawiłem powyĪej trzy róĪne wizje zaleĪnoĞci miĊdzy etyką a antropologią. W kaĪdym przypadku widaü ich chrzeĞcijaĔską inspiracjĊ. Dla Stycznia
etyka w punkcie wyjĞcia jest nauką niezaleĪną. UwaĪa on, Īe metafizyka ostatecznie potwierdza doĞwiadczenie, ale nie stoi u jego podstaw. Odwołuje siĊ on
do spotkania z drugim, a raczej do relacji, jaka istnieje pomiĊdzy konkretnymi
ludĨmi jako osobami. Nie moĪna jej zlekcewaĪyü. Jest to prawda o dobru, jakim
jest drugi człowiek bĊdący osobą. Nawet wtedy, gdy ktoĞ odmawia swego związku
z prawdą, nie jest w stanie tego uczyniü. Nie moĪe pozbyü siĊ jej realnoĞci. Tym
sposobem StyczeĔ unika zarzutu, Īe wyprowadza powinnoĞü z bytu. WrĊcz przeciwnie, to doĞwiadczone powinnoĞci pokazuje byt jako wartoĞciowy. Nie jest to
zatem powinnoĞü uzyskana na wzór kantowski. Człowiek musi uznaü prawdĊ,
którą sam rozpoznał, jako Īe nie została mu ona narzucona z zewnątrz. Prawda ta
nie jest jedynie subiektywna, ale posiada równieĪ obiektywny charakter, tyle
tylko, Īe jest rozpoznawana od wewnątrz. PrawdĊ taką moĪna odrzuciü na poziomie teorii, ale nie sposób jest tego uczyniü na poziomie praktyki. Prawda jest
rozpoznawana w dwojaki sposób, poprzez odpowiednie wsłuchanie siĊ w nią i
niezaleĪnie od aktualnego nastawienia dyspozycji człowieka, czyli poprzez porównanie z tym, co słyszą inni. Człowiek staje siĊ w pełni osobą dopiero w rela30
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cji z drugim, poprzez dar z siebie, co próbuje wykazaü mówiąc o ojcostwie, macierzyĔstwie, byciu dzieckiem.
Jak juĪ wspomniałem, T. StyczeĔ uwaĪa, Īe prawda jest konkretna. Takie przekonanie ma swoje Ĩródło w jego chrzeĞcijaĔskich poglądach. Prawda nie jest czystą
ideą, ale staje siĊ pasmem ludzkich czynów, swoistym przeznaczeniem człowieka,
co wiĊcej wspólnotą osób tak, a nie inaczej przeĪywających swoje działania.
Po drugie, człowiek nie tylko poznaje prawdĊ, ale siĊ z nią utoĪsamia. To takĪe
rys chrzeĞcijaĔski w jej pojmowaniu, ale teĪ pochodna jego osobistych doĞwiadczeĔ
Īycia w systemie zniewolenia, gdzie wypowiadane prawdy nie były wyrazem wewnĊtrznych przekonaĔ tych, którzy je głosili. Stąd teĪ tak czĊsto powtarzał on, Īe
człowiek wprowadza prawdĊ we własne Īycie. Na sposób filozofowania T. Stycznia
wielki wpływ wywarła metoda personalistyczna, do jakiej siĊ czĊsto odwołuje.
UwaĪa bowiem, Īe refleksja nad sobą jest refleksją nad historią. Człowiek musi
uznaü prawdĊ. Tymczasem Tischner, zwłaszcza w póĨniejszym okresie swojej twórczoĞci, dał miejsce metodzie agatologicznej, mimo to metoda personalistyczna była
mu bliska. StyczeĔ nie utrzymywał, Īe potrzebny jest powrót w filozofii do obiektywizmu głoszonych zasad, ale zaproponował personalizm obiektywny, a wiĊc badania
skupiające siĊ na róĪnych drogach, jakimi zdąĪają ludzie do poznania prawdy, a
jednoczeĞnie pokazywał, Īe rozwaĪanie doĞwiadczanej w sumieniu prawdy nie przekreĞla dąĪenia do odkrycia prawdy obiektywnej, dostĊpnej dla ludzkiego rozumu.
Tym sposobem nakreĞlił on zadanie dla filozofa. Ma on uczyniü egzystencjalnie
przekonującym to, co prawdziwe. Powinien ostrzegaü kaĪdego, by nie uznawał za
prawdziwe tego, co fascynuje doraĨnie. Człowiek powinien odkrywaü prawdĊ
wĞród problemów i doĞwiadczeĔ współczesnego Ğwiata. Ma docieraü do prawdy
wcielonej historycznie, głównie do prawdy istnienia konkretnego człowieka czy teĪ
konkretnych społecznoĞci. Musi poczuü smak prawdy. StyczeĔ uwaĪał, Īe trzeba
raczej przyłączyü siĊ do Sokratesa niĪ prowadziü czysto spekulatywne rozwaĪania
na temat prawdy35.
Takie smakowanie prawdy moĪliwe jest tylko wtedy, gdy przyglądamy siĊ konkretnym sytuacjom, w jakich przychodzi nam podejmowaü decyzje moralne. Wizja
prawdy, konkretnej i wcielonej, odkrywanej głównie od wewnątrz, ma swoje fundamenty w doĞwiadczenie zdobytym w czasach sprzeciwu wobec komunizmu. Stąd
teĪ StyczeĔ przytaczał szereg przykładów pokazujących, Īe wielu ludzi pozostawało
w wiĊzieniu, bo nie mogli sprzeniewierzyü siĊ temu, co uznawali za prawdĊ. Byli
wolnymi, chociaĪ zamkniĊtymi w wiĊziennych celach. Nie mogli sprzeciwiü siĊ
własnemu sumieniu, mimo Īe w wiĊzieniu bywali szantaĪowani i nakłaniani do
podporządkowania siĊ czemuĞ, co uwaĪali za niewłaĞciwe. W czasie stanu wojennego, gdy zmuszano ludzi do podpisywania tak zwanej listy lojalnoĞci, StyczeĔ
napisał list otwarty do generała Jaruzelskiego, w którym starał siĊ go przekonaü, Īe
nie bĊdzie miał poĪytku z tych, których sumienie uda mu siĊ złamaü. Nie bĊdą oni
dobrymi obywatelami. Na ile list ten odniósł skutek, trudno powiedzieü. Niemniej
StyczeĔ dobrze wiedział, Īe wszelkie reĪimy mają to do siebie, Īe nie zaleĪy im
35
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nawet na tym, by ofiara udawała, Īe wierzy w to, do czego jest zmuszana. Nie chcą
one teĪ przekonywaü o słusznoĞci tego, co głoszą. Pragną jedynie wykorzeniü z
sumieĔ ideĊ prawdy, chcą wytworzyü przekonanie, Īe prawda nie istnieje i nie warto dla niej cierpieü. A za małe ustĊpstwa, dokonane wbrew sumieniu, obiecują wielkie nagrody. Bo jeĪeli nie istnieje prawda, to nic nie upowaĪnia do krytykowania
władzy, czyli tych, którzy aktualnie są silniejsi36. Prawda uciskającego jest warta
tyle samo co prawda uciskanego. Jest równieĪ subiektywna, a wiĊc nieistotna. MoĪna zawieraü co najwyĪej doraĨne kompromisy. Podobnie przedstawiał tĊ sprawĊ
Václav Havel w ksiąĪce Siła bezsilnych37, gdy polecano sprzedawcy warzyw wystawiü w oknie propagandowego plakatu, uczynienia czego odmawiał. MyĞlĊ, Īe to
stwierdzenie jest nadal aktualne, takĪe w społecznoĞciach demokratycznych, gdyĪ
te łatwo wiąĪą siĊ z relatywizmem. Odrzucają prawdĊ w imiĊ obrony wolnoĞci, gdy
de facto uznają prawdĊ silniejszego.
Nie chciałbym oceniaü, która z nich jest lepsza. Bo słuszny wydaje mi siĊ to, co
napisał ks. Tischner w artykule MyĞlenie religijne. „Nie naleĪy identyfikowaü myĞlenia religijnego z takim czy innym systemem teologii (…) Trzeba podkreĞliü:
teologia jest moĪliwa dlatego, Īe istnieje myĞlenie religijne, a nie na odwrót. Nie
ona rodzi myĞlenie religijne, lecz myĞlenie religijne rodziło i rodzi teologiĊ”38.
MoĪna dodaü inspiruje takĪe filozofów.

THE MEANING OF ANTHROPOLOGY IN THE ETHICAL SYSTEMS
BY T. STYCZEē, T. ĝLIPKO AND J. TISCHNER

Summary
Author of this article attempts to show the meaning of anthropology in ethical
reasoning applied by some polish moral philosophers like Tadeusz StyczeĔ, Tadeusz ĝlipko and Józef Tischner. The anthropological foundation of ethics belongs
to specific polish philosophical tradition. It was characteristic also for Karol Wojtyła, for his personalistic thought. As for other polish ethicists, it is to notice that
their understanding of human being plays fundamental role for some methodological issues in ethics. For StyczeĔ it was personalistic issue, for ĝlipko rather tomistic,
and for Tischner phenomenological. These three perspectives represent a real enrichment for the anthropological foundation of ethics and let avoid main faults, typical for modern ethics, based on subjective approach.
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