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1. Wykształcenie 

Po ukończeniu szkoły średniej w Iwano-Frankowsku (Ukraina) zostałem skierowany na studia 

do seminarium duchownego w Lublinie, które ukończyłem w 1998 r. Jestem kapłanem Ukraińskiego 

Kościoła Greckokatolickiego, archidiecezji Iwano-Frankowskiej. Wszystkie studia teologiczne (od 

magisterium po doktorat) dokonane na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dyplom licencjusza 

teologii dogmatycznej uzyskany w 2001 r. W marcu 2003 r. obroniłem pracę doktorską pod tytułem 

«Teologia historii według Mikołaja Bierdiajewa». W latach 2007-2010 studiowałem prawo na 

Uniwersytecie Prawa im. Króla Daniła Halickiego w Iwano-Frankowsku zdobywając dyplom i 

kwalifikację prawniczą (magistr prawa). W 2013 r. uzyskałem stopień doktora nauk filozoficznych 

w zakresie religioznawstwa na Oddziale Religioznawstwa Instytutu Filozofii Narodowej Akademii 

Nauk Ukrainy w Kijowie. Tytuł rozprawy: «Perspektywa eschatologiczna historii w interpretacji 

Mikołaja Bierdiajewa». 

2. Działalność dydaktyczno-naukowa i organizacyjna 

 Działalność naukową i dydaktyczną prowadzę ponad 15 lat, od roku 2001. Najpierw jako 

wykładowca w katedrze dyscyplin społeczno-humanistycznych państwowego instytutu w Kosowie 

(obwód Iwano-Frankowski, Ukraina). Następnie od r. 2002 wykładowca Akademii Teologicznej (od 

r. 2014 Uniwersytet Teologiczny) oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Iwano-Frankowsku. 

W 2003 r. koordynator wykładów z prawa dla pracowników trybunałów kościelnych Ukraińskiego 

Kościoła Greckokatolickiego prowadzonych przez wykładowców Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego. W 2004 – głowa Komisji diecezjalnej do spraw ewangelizacji w Iwano-Frankowsku; 

sekretarz Rady Naukowej oraz kierownik studiów magisterskich Akademii Teologicznej w Iwano-

Frankowsku; kierownik katedry teologii dogmatycznej na tejże uczelni; członek Komitetu 

Synodalnego z kwestii przygotowania Katechizmu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Od 

roku 2006 wicerektor do spraw działalności naukowej Uniwersytetu Teologicznego w Iwano-

Frankowsku, a od roku 2007 redaktor naczelny rocznika teologicznego „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Teologicznego w Iwano-Frankowsku” (Naukowyj Wisnyk Iwano-Frankiwśkoho 

Bohosłowśkoho Uniwersytetu). W latach 2010-2014 redaktor naukowy czasopisma seminaryjnego 

„Niwa Chrystusowa”. Członek Rady Wydziału Teologiczno-filozoficznego Uniwersytetu 

Teologicznego w Iwano-Frankowsku; członek Komisji egzaminacyjnej rekrutacji na studia tejże 

uczelni. W latach 2006-2007 – studia podyplomowe na Oddziale Religioznawstwa Instytutu Filozofii 

im. Hryhoria Skoworody Narodowej Akademii Nauk w Kijowie. Od roku 2007 posiadam stanowisko 
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docenta katedry teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Teologicznym w Iwano-Frankowsku. W 

okresie od stycznia 2009 po sierpień 2010 r. pracowałem na katedrze Relacji Kościelno-

konstytucyjnych oraz Międzynarodowo-prawniczych, psychologii i filozofii prawa na Wydziale 

Prawa Uniwersytetu Prawa im. Króla Daniła Halickiego Ukraińskiej Akademii Nauk w Iwano-

Frankowsku. Od roku 2013 po dzień dzisiejszy członek międzyuczelnianej komisji do współracy 

dydaktyczno-naukowej Uniwersytetu Teologicznego w Iwano-Frankowsku oraz Ukraińskiego 

Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Promotor ukonstytuowania Instytutu Formacji permanentnej 

kapłanów archidiecezji Iwano-Frankowskiej. 

 W latach 2003-2013 członek Rady Kapłańskiej archidiecezji Iwano-Frankowskiej. Członek 

Komisji Biskupa do spraw święceń kapłańskich i uprawnień spowiednika. 

Prowadziłem zajęcia dydaktyczno-naukowe z kreatologii, pneumatologii, trynitologii, 

eschatologii, ekumenizmu, teologii prawa, filozofii, logiki, religioznawstwa, ćwiczenia z metodologii 

napisania prac naukowych. W 2008-2010 r. prowadziłem lekcje „Problemy filozoficzne i 

psychologiczne ukonstytuowania państwa” oraz ćwieczenia z metodyki nauczania dyscyplin 

filozoficzno-teologicznych. 

Jestem członkiem oraz uczetniczę w pracach Naukowego Towarzystwa im. Tarasa Szewczenki 

(Lwów) oraz Ukraińskiego Naukowego Towarzystwa Teologicznego (Lwów). 

Brałem udział w międzynarodowych konferencjach naukowych na Ukrainie z odczytami na 

tematy teologiczne, filozoficzne, społeczne. Między innymi na temat: „Eschatologia w teologiczno-

filozoficznej myśli Mikołaja Bierdiajewa” oraz „Antropologia teologiczno-filozoficzna Mikołaja 

Bierdiajewa” (Narodowy Uniwersytet w Czerniowcach, 2004 r. i 2006 r.); „Działalność naukowa 

Akademii Teologicznej w Iwano-Frankowsku” (Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów 2008). 

Pozatym brałem udział z odczytami w krajowych konferencjach naukowych: „Społeczny wymiar 

osoby według chrześcijańskiego personalizmu relacyjnego Cz. St. Bartnika” (Uniwersytet Prawa, 

Iwano-Frankowsk 2009); „Dorobek naukowo-badawczy Akademii Teologicznej w Iwano-

Frankowsku: 2000-2010. Tradycje, podsumowanie, perspektywy” (Uniwersytet Teologiczny, Iwano-

Frankowsk 2010); „Zasady kulturowo-narodowościowe personalizmu wspólnoto-twórczego M. 

Bierdiajewa” (Narodowa Akademia Zarządzania Państwowego, Kijów 2014); „Rola duchowości w 

stanowieniu i rozwoju społeczeństwa dojrzałego na Ukrainie” (Siedziba zarządu województwa 

Iwano-Frankowskiego, 2014); „Źródła etno-kulturowe egzystencjalizmu religijnego M. Bierdiajewa” 

(Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki, Kijów 2014); „Metropolia Iwano-Frankowska w 

rozwoju historycznym oraz w strukturze organizacyjnej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego” 

(Uniwersytet Teologiczny, Iwano-Frankowsk 2015); „Biskup Mikołaj Czarnecki w życiu religijno-

kościelnym oraz społeczno-kulturowym Ukrainy” (Uniwersytet Teologiczny, Iwano-Frankowsk 

2014); „Aktualność badań etnoreligijnych «sakrum» w warunkach wojny informacyjnej” (Narodowy 

Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu, 2016); „Lwowski Pseudo-Synod 1946 r. w procesie 

likwidacji Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego przez reżim radziecki” (Uniwersytet 

Teologiczny, Iwano-Frankowsk 2016). Udział z odczytami w regionalnych konferencjach naukowych: 

„Teologia kapłaństwa: rozumeinie i znaczenie kapłaństwa” (Akademia Teologiczna, Iwano-Frankowsk 

2003); „Ojcostwo duchowe błogosławionego męczenika Omeliana Kowcza” (Akademia Teologiczna, 

Iwano-Frankowsk 2012); „450 lat Ewangelii Peresopnyckiej” (Akademia Teologiczna, Iwano-

Frankowsk 2011); „Wartości chrześcijańskie w ukonstytuowania państwa” (Instytut Sztuk Pięknych w 

Kosowie Iwano-Frankowskim, 2016). W 2010 r. brałem udział w seminarium praktyczno-naukowym 

we Lwowie poświęconemu problemom akredytacji nauki teologii na Ukrainie. Dzięki badaniom 

naukowym prowadzę kuratorstwo i dialog stosunków międzynarodowych w ramach zainteresowań 
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naukowych. Występowałem jako tłumacz projektów naukowych, urzędowych listów 

międzyuczelnianych. 

3. Dorobek naukowy 

W moim dorobku naukowym znajdują się monografie, pozycje książkowe, artykuły naukowe, 

recenzje. Najwięcej uwagi w nich poświęcono problematyce teologii dogmatycznej, teologii historii, 

personalizmu, teologiczno-filozoficznej, niektóre problematyce prawa kanonicznego oraz 

współczesnej ukraińskiej naukowej myśli religijnej. Wśród dorobku naukowego znajdują się: 

monografia habilitacyjna, książka z prawa kościelnego, monografia z dziedziny teologiczno-

filozoficznej, 37 artykułów naukowych, opracowałem 2 hasła encyklopedyczne, jako promotor 

prowadziłem 9 prac magisterskich, napisałem 52 recenzji prac magisterskich, licencjackich i 

doktorskich na Uniwersytecie Teologicznym i Państwowym Uniwersytecie Prykarpackim w Iwano-

Frankowsku (dokładniej odsyłam do załączników: „Wykaz publikacji” oraz „Informacja o 

osiągnięciach dydaktycznych i naukowych”). Na podstawie wytycznych Komisji Synodalnej do 

spraw edukacji i wychowania Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego opracowałem i prowadzę 

korpus lekcji z trynitologii dla studentów Uniwersytetu Teologicznego oraz Seminarium Duchownego 

w Iwano-Frankowsku. 

Tematyka prowadzonych przeze mnie badań naukowych dotyczy szeroko rozumianego obszaru 

teologii dogmatycznej. Często są to zagadnienia, które łączą w sobie tematykę teologii i filozofii, 

teologii i historii, religioznawstwa. Najwięcej publikacji i badań poświęcona kwestiom teologii 

dogmatycznej, zwłaszcza eschatologii, a także personalizmu teologicznego. Rząd pozycji 

drukowanych prezentują różne aspekty religioznawstwa. Niektóre dotyczą innego kierunku moich 

zainteresowań – prawa kanonicznego (wschodniego) oraz ekumenizmu. 

3.1. Rozprawa habilitacyjna 

Rozprawa habilitacyjna nosi tytuł: Realistyczny personalizm uniwersalistyczny według 

Czesława Stanisława Bartnika, Kijów 2016, ss. 484, ISBN 978-966-97496-7-3. Napisana w języku 

ukraińskim, gdyż głównym adresatem jest ukraińskie środowisko naukowe. Składa się ona ze strony 

tytułowej i spisu treści w językach polskim i ukraińskim, wstępu i zakończenia, sześciu rozdziałów, 

bibliografii, streszczenia całości rozprawy w językach polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. 

Celem naukowym monografii jest próba systematyzacji i syntezowania myśli personalizstycznej 

polskiego teologa Czesława Stanisława Bartnika oraz wyodrębnienia proponowanego przez niego 

nowego systemu personalistycznego pod nazwą „realistyczno-uniwersalistyczny system 

personalistyczny”. Podjąłem próbę uporządkowania i wyklarowania jego myśli personalistycznej 

jako kierunku naukowego, który on stosuje w swoim dorobku naukowym. 

Istnieje wiele publikacji ks. Cz. Bartnika, a jego idee często znajdują się w różnych pozycjach 

drukowanych. Stąd istniała potrzeba opracowania dzieł polskiego personalisty, żeby móc wyodrębnić 

i ukazać jasno, klarownie i kompletnie jego system personalistyczny. Obok już istniejącej monografii 

„Personalizm”, wielu ważnych twierdzeń Cz. Bartnika znajdują się w innych jego dziełach. W 

niniejszej pracy zebrano i uzupełniono całość jego poglądów personalistycznych w różnych 

dziedzinach nauki, co w sumie daje możliwość zapoznać się z całością systemu realistycznego 

personalizmu uniwersalіstycznego. Niektóre elementy i aspekty proponowanego systemu zostały 

uwydatnione przez samego Autora (mam na myśli prof. Bartnika), lecz nigdzie nie zostało 

wyodrębniono go z nazwą realsityczny personalizm uniwersalistyczny, oraz nie zostało opracowano 
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ogółu myśli i systemu jako takich. Istnieje wyłącznie sygnalizowanie wspomnianej nazwy jako 

propozycji nazewnictwa, oraz naświetlono niektóre aspekty systemu. Natomiast rozprawa ukazuje 

całość koncepcji jako odrębnego systemu z ustaleniem jego nazwy, jak też wszechstronne opracowanie 

myśli personalistycznej Cz. Bartnika i przedstawienie jej w ramach jednej publikacji (badania). 

Niniejsza rozprawa uzupełni istniejące luki i da możliwość zapoznać się z systemem w „czystej 

postaci”. Należy zaznaczyć, iż proponowany przez Cz. Bartnika system personalistyczny jest nowym. 

Fundamentalne opracowania, zaproponowane przez polskiego myśliciela w sposób istotny utwierdzają 

pozycje i naukowość samego personalizmu. Daje uporządkowanie i uzupełnia personalizm jako taki. 

Problematyka personalizmu co raz bardziej staje się przedmiotem zainteresowania w różnych 

dziedzinach nauki. Najbardziej korzystne warunki rozwoju i kształtowania otrzymała w ramach 

teologii i filozofii. Uprawiana w różnych ośrodkach naukowych w Europie i Stanach Zjednoczonych, 

a najmniej w Europie Wschodniej. Na Ukrainie personalizm obecny w postaci zalążkowej. Chociaż 

wydaje się, iż właśnie ten kraj potrzebuje uprawiania i szerzenia myśli personalistycznej nie tylko w 

filozofii, teologii, innych dziedzinach nauki, lecz w pierwszą kolej w społeczeństwie ukraińskim jako 

takim. 

Bardzo korzystnym wydaje się temu przysłużyć personalizm sąsiadów Ukrainy, zwłaszcza 

Polski, gdyż jej przedstawiciele intensywnie rozwijali myśl personalistyczną, zgłębiali i szerzyli w 

Europie i świecie. Jednym z wybitnych myślicieli-personalistów jest polski teolog i filozof prof. 

Czesław Stanisław Bartnik, który wypracował i zaproponował nową i praktyczną koncepcję 

personalizmu – realistyczną i uniwersalną. Jego system cechuje kompletność i wszechstronność 

podejścia, oraz praktyczny walor naukowy, gdyż akcentuje i wskazuje stosowanie idei 

personalistycznych nie tylko w nauce (zwłaszcza teologii), lecz także w życiu społecznym, wcielając 

i realizując na praktyce podstawowe paradygmaty personalistyczne. 

Fundament naukowy i koncepcyjny Cz. Bartnika bardzo zróżnicowany i bogaty. Myśli i idee 

swoich Poprzedników w światowym i historycznym mastabie on umiejętnie i konstruktywnie 

opracował, uporządkował oraz przetworzył układając swój własny, nowy system o podłożu 

naukowym: filozoficznym i teologicznym, co w konsekwencji składa się na system personalistyczny 

o cechach uniwersalistycznych i realistycznych. 

Proponowana praca naukowa została podzielona na sześć części podstawowych, które stanowią 

tematy odrębne. W konsekwencji ukaże się całość nowego systemu personalistycznego. Dzięki 

przeprowadzonemu badaniu można będzię stwierdzić o nowym podejściu personalistycznym jako 

kierunku personalizmu, zaproponowanego przez ks. prof. Czesława Stanisława Bartnika, 

syntezowanym i systematyzowanym w niniejszej monografii. Studjowanie i opracowanie którego 

należy uważać problemem naukowym rozprawy. Wskazany problem naukowy stanowi 

jednocześnie novum pracy badawczej. Gdyż dotychczas nikt nie zajmował się całościowym 

opracowaniem realistycznego systemu uniwersalistycznego zaproponowanego przez polskiego 

Personalistę, zwłaszcza wyodrębnieniem jego koncepcji w klarownej, jednolitej postaci naukowej. 

Żeby mieć ogólną wizję personalizmu (co jest ważne w spostrzeżeniu systemu Bartnikowego) 

należy wyjść od momentu stanowienia idei personalistycznej, wyodrębnienia jej w system naukowy 

wraz ze szkołami personalistycznymi. Najbardziej owa problematyka została opracowana właśnie u 

Cz. Bartnika, który dokładnie i dogłębnie zajął się kwestią powstania personalizmu. Pierwsze idee 

personalistyczne obecne jeszcze w antycznej myśli filozoficznej i społecznej, kiedy człowiek zwrócił 

uwagę na siebie jako przedmiot zainteresowania i refleksji. Człowiek co raz bardziej odkrywa siebie 

jako „osobę”, czyli głębie swojego wnętrza, świata wewnętrznego. Na tej podstawie zarodził się 

personalizm, który w swoją kolej rozwijał myśl „osobową”, pragnąc odkryć całość swojego bytu, 



5 

 

czyli nie tylko świat zewnętrzny, fizyczność, lecz także to co niewidzialne, ukryte wewnątrz. Dla 

większości filozofów antycznych człowiek postawał jako indywiduum, przeciwstawiając go ogółu 

ludzi (społeczności). Najbardziej używane pojęcia owego okresu dla określenia odrębności bytu i 

egzystencji ludzkiej są: substancja, hipostaza, subzystencja. Filozofia jednak nie dała możliwości 

wyłonić się pojęciu „persony-osoby”. Ukształtowanie filozoficznego pojęcia i terminu staje się 

możliwe dzięki chrześcijaństwu, które potrzebowało rozwoju teologii Trójcy, przedstawienia 

rzeczywistości Boga Trójosobowego. Teolodzy poszukiwali właściwego  pojęciowania i terminologii 

w celu wyjaśnienia tejemnic Bytu Boga – Osób Trójcy Świętej, a takze natur w Chrystusie. 

Posługiwano się tu terminologią filozoficzną, nadając właściwe znaczenie, wypracowując różne 

koncepcje. Uwydatniono ontyczny Byt Boga, indywiduum jako substancji nadzielonej bogatym i 

szczególnym światem wewnętrznym, który składa się na pojęcie „osoby” (greckie «prosophon»). 

Idee personalistyczne powstały najpierw w Europie, skąd przedostali się do Ameryki północnej, 

gdzie wziął początek personalizm jako system. Pierwszą grupę myślicieli-personalistów twórzy 

szkoła francuzka. Głownym przedstawicielem której jest Emanuel Munie. Wśród innych są: Żak 

Łakrua, Moris Nedonsel, Gabriel Madinje, Żak Mariten. Podstawowymi tezami personalizmu 

francuzkiego są: ukazanie „kryzysu człowieka”, a stąd kryzysu społeczeństwa i cywilizacji, gdzie 

podtsawową wartością stali się rzeczy, a człowiek zszedł na margines. Zadaniem „filozofii osobowej” 

(personalizmu) wytyczono przywrócić człowiekowi (osobie ludzkiej) pierwotne miejsce centralne w 

rzeczywistości, ukazując osobę ludzką jako wartość najwyższą, która wyprowadza człowieka na 

szczyt bytowania. Osoba ludzka powołana do doskonalenia, samorealizacji, przeobrażenia świata, i 

powinna realizować go w swoim życiu. 

Niemiecka myśl personalistyczna (Wiliam Sztern, Maks Szeler, inni) akcentuje na osobie jako 

kluczu do zrozumienia rzeczywistości. Przez jej przedstawicieli opracowano tezę o wielości bytów 

osobowych, hierarchii osób, na szczycie której znajduje się Osoba Absolutna (Bóg). 

We wschodnio-europejskim personalizmie dominującą rolę odgrywa Polska. W polskiej myśli 

personalistycznej przewodzi katolicki personalizm tomistyczny. Wśród wybitnych przedstawicieli 

można nazwać: Romana Ingardena (Uniwersytet Jageloński), Józefa Pastuszkę, Wincentego Granata, 

Karola Wojtyłę. Odrębnej personalistycznej szkole lubelskiej (KUL) przewodniczy Cz. St. Bartnik. 

Do niej należą także: Wincenty Granat, Karol Wojtyła, Bogumił Gacka, Krzysztof Góźdź, Krzysztof 

Guzowski, Wacław Depo, Grzegorz Barth, Piotr Liszka, Mirosław Kowalczyk inni. Personaliści 

polscy mniej akcentują i traktują o rzeczywistości, a bardziej o człowieku jako osobie; odkrywając 

głębie istoty osoby. W centrum ich rozważań znajduje się osoba ludzka jako rzeczywistość sama w 

sobie. Człowiek stawiany w centrum rzeczywistości i historii. 

Innym wschodnio-europejskim ośrodkiem personalistycznym jest szkoła rosyjska i jej 

przedstawiciele Mikołaj Bierdiajew, Lew Szestow, Mikołaj Łosski, Lew Karsawin. Kształtował się 

personalizm rosyjski na ideach idealizmu, duchowości, kultury, mistycyzmu, eschatologizmu. Osobę 

ludzką jako indywiduuma przeciwstawiano grupie (społeczeństwu), wskazując na większą wartość 

jednostki, osoby indywidualnej, która stoi w centrum wszystkich procesów ziemskich, zwłaszcza 

procesu historycznego. Podstawową tezą personalizmu rosyjskiego staje się idea wolności, która 

gwarantuje osobie wszechstronny rozwój i pełnię realizacji. 

Personalizm amerykański jest chyba najbardziej systematyzowany i ukształtowany. Można w 

nim wyróżnić dwie główne szkoły personalistyczne: bostońską i kalifornijską. Wśród przedstawicieli 

należy wymienić: Dżordża Howisona, Bordena Bouna, J. Rojsa, R. Fluelinga, Wiliama Hokinga. 

Znaczny wpływ na personalizm amerykański wywarła myśl niemiecka oraz idealizm. W centrum 

rozważań znajdują się procesy rozwoju technicznego, cywilizacyjne, oraz miejsce i rola w nich 



6 

 

człowieka. Zwłaszcza chodzi o spostrzeżenie rzeczywistych wartości, a osoby ludzkiej jako 

najwyższej wartości rzeczywistości ziemskiej. Podstawowymi problemami są: religijno-etyczny, 

wolności, odpowiedzialności, doskonalenia, relacji międzyosobowych. W procesie personalizacji 

zaznacza się ważną rolę Osoby Bożej oraz idei chrześcijańskih. 

W systemie realistycznym i uniwersalistycznym dokonano połączenia idei i koncepcji 

klasycznych z nowożytnymi, co w konsekwencji daje pełny, kompletny obraz „osoby”. Jej 

wewnętrzna struktura i istota jest bardzo bogata i w ostateczności do końca nie dająca się zgłębić. 

Według koncepcji Cz. Bartnika jest to „ja” samoistne, „ktoś”, uwydatniającе sens i istotę podmiotu. 

W aspekcie metafizycznym należy ją postrzegać jako wewnętrzne związanie bytu samoistnego 

(subzystencji) z jaźnią. Jest to byt samoistny w porównaniu ze środowiskiem rzeczywistości innych 

bytów, czym uwydatnia się realność bytu „osoby”. Substancja pogłębia się tu w subzystencję, czyli 

istnienie w sobie samym. Odpowiada to we właściwym znaczeniu Osobom Bożym, a wtórnie 

ludzkiej. 

Jednej stosowanej przez wszystkich definicji osoby na razie nie istnieje. Natomiast 

proponowane przez różne dyscypliny opracowania pojęcia nie oddawali całości rzeczywistości 

„osoby”. Myśl filozoficzna korelowała między idealizmem, subiektywnością i obiektywnością bytu 

osobowego, akcentując na aspekcie „ja”. Cz. Bartnik zaproponował koncepcję „osoby” jako „ja”, 

które realnie subzystuje w rzeczywistości. W jego mniemaniu podstawę bytu osobowego stanowi 

dusza, a sam świat osobowy otrzymuje swój wyraz dzięki własnemu realnemu „ja”. Osoba staje się 

tu najwyższym i absolutnym  stopniem bytowania, nieoddzielnym od duszy i ciała; stanowi wraz z 

nimi jedną całość bytu człowieka. Osoba nie posiada wrodzonego lub włożonego, gotowego 

wyższego stanu bytowania. Staje się ona sama w sobie zadaniem i celem własnej realizacji, obok 

innych osób, z którymi współegzystuje. Stąd także odkrywa się aspekt relacyjności bytu osoby. 

Osoba relacjonuje z innymi osobami, rzeczywistością, bytami, przedmiotami, i w ten sposób realizuje 

siebie, dąży do doskonałości, trwa w procesie doskonalenia siebie, innych, i rzeczywistości. Osoba 

jako „ktoś” istniejący i bytujący jest ukierunkowany na innego; inną osobę (ludzką, a przede 

wszystkim Boską), inną rzeczywistość, inny byt. Wchodzi z nimi w relację, kształtuje siebie, 

ukierunkowuje siebie na Byt Absolutny – Boga, doskonałą Osobę, która postaje jako cel i wzorzec. 

W tym odkrywa się aspekt podmiotowości osobowego bytu człowieka. Osoba jest podmiotem, w 

odróżnieniu od innych bytów rzeczywistosći, które są przedmiotami. 

Gdy chodzi o koncepcję i myśli personalistyczne Cz. Bartnika, to na jego przekonanie ważnym 

jest nie tylko poznanie i odkrywanie rzeczywistości osoby, lecz także odkrywanie prawdy o osobie 

ludzkiej i rzeczywistości otaczającej ją w kontekście osoby. Polski personalista stwierdza, iż strukturę 

człowieka tworzy dusza, ciało i świat osobowy, które tworzą jedność. Dzięki bytowi osobowemu 

człowiek jest człowiekiem. Poprzez władze osobowe człowiek poznaje, odkrywa siebie, świat, Boga. 

Osoba staje się modelem i metodą poznania (siebie, świata, rzeczywistości). Osoba ludzka tworzy własny 

mikrokosmos, złożony świat wewnętrzny, istotę którego tworzy jaźń. Dzięki wewnętrznej strukturze 

osobowej człowiek może transcendować, wychodzić poza ramy „siebie”, poznając rzeczywistość, 

dążąc do wyższego stopnia bytowania. Ta właściwość człowieka jako osoby otrzymuje swój wyraz 

w możliwości realizacji, spełnienia siebie jako osoby. 

Podstawowym elementem strukturalnym osoby jest istnienie, które daje podstawę bytowaniu. 

Z tym, że osoba jest bytem samoistnym; samoistną sybzystencją. Wśród innych elementów struktury 

osoby Cz. Bartnik wymienia podmiotowość, czyli bycie „kimś”, z akcentowaniem na własnym „ja” 

osobowym. Wprowadza on owe pojęcie w celu odróżnienia osoby od rzeczy (przedmiotu). 

Rozumność osoby ludzkiej wskazuje na możliwość poznania, postrzegania, refleksji, które są ważne 
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dla odkrywania prawdy o rzeczywistości i o sobie samym (osobie ludzkiej, człowieku). Osoba 

poznaje w sposób zewnętrzny, za pomocą władz fizycznych, zmysłów cielesnych, a także władz 

wewnętrznych, duchowych. Każda daje możliwość zgłębiać własne aspekty bytowania (duszę, ciało). 

Ważnym jest także wola i wolność osoby ludzkiej, które gwarantują możliwość realizacji osobowej, 

zakłada proces personalizacji. Pomaga osobie dążenie za poznaną prawdą, czyli ku spełnieniu 

osobowemu, oraz pragnienie osiągnięcia celu (pełni osobowości). Miłość postaje jako władza 

duchowa, która również pomaga w realizacji osobowej człowieka; zakłada wyjście naprzeciwko innej 

osobie. 

Ważnym i oryginalnym twierdzeniem polskiego personalisty jest koncepcja osoby społecznej. 

Każda osoba ludzka jako jednostka społeczeństwa, wychodzi w swojej relacyjności naprzeciwko 

innej osobie, i w ten sposób osoby ludzkie tworzą niejako nowy byt osobowy. Osobę społeczną nie 

należy rozumieć, czy traktować jako zwykłą sumę osób (zbiór). Istotę jej stanowi indywidualny byt 

osobowy. Społeczeństwo staje się przedłużeniem bytu osobowego osoby ludzkiej, uzupełnia 

osobowy byt człowieka, wyprowadzając go na inną płaszczyznę osobową. Podstawą owej koncepcji 

staje się stwierdzenie, iż człowiek jest istotą społeczną i relacyjną. Wielu bytów osobowych tworzą 

nowy byt osobowy – osobę społeczną. Osoba społeczna posiada wszystkie elementy i strukturę osoby 

indywidualnej. Ma także różne postacie, wielkość i formy: rodzina, naród, państwo, Kościół inne. 

Osobowość społeczna posiada zatem swoją społeczną bytowość, substancjonalność i subzystencję, 

podmiotowość. Jest ona także warunkiem osoby indywidualnej, gdyż nie ma osobowości 

jednostkowej bez społecznej, jak też społecznej bez indywidualnej. Jedna zakłada drugą, doskonali i 

spełnia, dając możliwość osiągnąć swoją pełnię osobową. 

Wchodząc w relacje osobowe człowiek odkrywa inne „ja”, w ten sposób tworząc relację „ja-

ty”, dochodząc w konsekwencji do wspólnego „my”. Współnota podobnie jak i osoba indywidualna 

posiada cechy osobowe, otrzymując postać mega-osoby. Cz. Bartnik podkreśla i uwydatnia realność 

bytu osoby społecznej. Jeżeli osobę indywidualną uznaje się za substancję, to należy również i 

społeczność uznać za substancję, gdyż tworzą ją osoby indywidualne. Chociaż personalista polski 

zaznacza, iż należy ją (społeczność) uważać za osobę przez analogię, a nie sensu stricto. Osoba 

społeczna posiada swoją jaźń, subzystencję, istnienie, wymiar somatyczny, psychiczny i duchowy. 

Powołaniem jej jest podobnie jak i w przypadku osoby ludzkiej – realizować siebie, rozwijać, 

kształtować, dążyć ku pełni osobowości. Zarazem osoba społeczna staje się środowiskiem spełnienia 

osobowości indywidualnej, tworząc relacje interpersonalne, wywierając na nie wpływ. Wśród 

naturalnych (przyrodzonych) społeczności osobowych można wymienić: rodzinę, szczep, naród, a 

sztucznych: partia, zbiorowisko, środowisko pracy. Społeczeństwo powinno być ukierunkowane na 

personalizację osoby, stawianie jej w centrum rzeczywistości. W przeciwnym przypadku 

społeczeństwo może doprowadzić do anty-personalizacji, stając się apersonalnym, działając na 

szkodę osobie, wprowadzając destrukcję. 

Osoba ludzka potrzebuje innej osoby, rzeczywistości i środowiska, żeby móc nie tylko 

zauważyć siebie, swoją istotę, lecz także aby móc realizować swoją osobowość, spełnić się jako 

osoba. Dlatego człowiek potrzebuje innych osób, społeczeństwa, a przede wszystkim najdoskonalszej 

społeczności osób – Osób Bożych. Dzięki społeczności i rzeczywistości możliwym staje się proces 

personalizacji (spełnienia osobowego). Bez nich (społeczeństwa, rzeczywistości) osoba ludzka nie 

może siebie realizować, i staje się sobą tylko dzięki odniesieniu siebie do innej osoby i Osoby Bożej. 

W tym ukazuje się taki aspekt jak relacyjność personalna. Zwłaszcza współpracując z Osobą Bożą 

osoba ludzka może w pełni stać osobą, tworząc i realizując siebie. Bóg osobowy staje się warunkiem 

i drogą personalizacji człowieka, uporządkowuje i aktywizuje proces struktur osobowych, daje 
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możliwość i siły urzeczywistnić siebie jako pełnowartościową osobę. Człowiek, który wychodzi 

naprzeciw Bogu, wchodzi z Nim w relację osobową, zostaje przeniknięty Osobą Boską, postrzega 

ideał, wzorzec Osoby, do którego zdąża przez swoje życie ziemskie. W ten sposób Bóg oddziaływuje 

i kształtuje osobę ludzką, a człowiek transcenduje siebie. 

Poznając siebie, odkrywając siebie jako osobę, człowiek może ujrzeć rzeczywistość w sposób 

objektywny, czyli nie skażonym pseudowartościami, które niszczą świat, zwłaszcza świat osobowy. 

Postęp, technika, cywilizacja, konsumpcja, reizacja podmieniają rzeczywiste wartości. 

Rzeczywistość w świetle osoby postaje niejako „nowa”, inna, prawdziwa. Wtedy człowiek potrafi 

zauważyć zakłamanie świata, ustawić wszystko w należytym porządku, czyli według obiektywnej 

hierarchii wartości. Osoba postaje tu jako uniwersalna kategoria poznania. Daje możliwość poznać 

byt, jego istotę, sens, cel i przeznaczenie. 

Na przeciwwagę bytowi przedmiotowemu, reistycznemu, Bóg stworzył byt osobowy, dzięki 

któremu swój sens otrzymuje wszelki inny byt rzeczywistości. Istotowym stwierdzeniem Cz. 

Bartnika jest, że byt osobowy cechuje realność. Osoba nie tylko rzeczywiście, realnie istnieje, lecz 

także urealnia inny byt. Rzeczy otrzymują swoją realność dzięki poznaniu i odkryciu osoby. W ten 

sposób człowiek wchodzi w relację z innymi bytami nie-osobowymi, które również mają wpływ na 

byt osobowy i jego spełnienie. Osoba staje się zasadą, racją, celem i sensem bytu. Byt który wypełnia 

rzeczywistość bierze swój początek w osobie, otrzymuje w niej swoją realność. Bez osoby, 

odniesienia do niej, bez jej poznania i odkrycia, byt pozostawałby bezwartościowym. Byt weryfikuje 

się w osobie i otrzymuje swoje spełnienie. Chociaż nie tylko osoba oddziaływuje na byt; również on 

oddziaływuje na osobę, ukierunkowuje ją i kształtuje. 

Świat postaje jako przedłużenie egzystencji osoby ludzkiej, tworzy środowisko bytowania 

osoby. Świat (rzeczywistość) i osoba są ściśle złączone i powiązane. I chociaż świat powstał 

wcześniej od człowieka, to jednak osoba ludzka wcześniej znajduje swoje spełnienie, wyprzedzając 

świat oraz przewyższając go aksjologicznie. Świat podobnie jak i byt otrzymuje swoje spełnienie i 

znaczenie dzięki odniesieniu do osoby; tworzy środowisko i miejsce spotkania osoby z osobą: osoby 

ludzkiej z osobą ludzką, oraz osoby ludzkiej z Osobą Boską, a także płaszczyznę dramatu 

oddziaływania dobra i zła. Jednak istnienie człowieka zakorzenione w świecie, a jego egzystencja i 

realizacja osobowa trwają w nim. Świat oddziaływuje na osobę ludzką (korzystnie, lub nie), a 

człowiek oddziaływuje na świat kształtując go, nadając mu form, nowej postaci. Człowiek jako byt 

osobowy tworzy świat na swój obraz i w swój sposób, nadajac mu rys osobowych. Świat został 

stworzony ze względu na osobę, żeby dać środowisko istnienia i możliwość rozwijać się osobowo. 

Osoba jednak staje się centrum wszechświata; bez odniesienia do niej świat nie może być 

zrozumiany. W ten sposób osoba nadaje sens światu. 

Kolejną rzeczywistością personalistyczną jest historia oraz proces historyczny jako taki. W 

centrum historii zostaje postawiona osoba. Świat i rzeczywistość są zanurzone w czasie, co warunkuje 

proces, który ma swój początek i koniec, a także dążenie ku swojemu spełnieniu. I świat i proces 

trwający w czasie wypełnione są osobami ludzkimi, które wywierają swój wpływ na nie, kształtują, 

czynią procesem osobowym. W centrum procesu historycznego znajduje się doskonała Osoba – 

Chrystus, który jest centrum, sensem i spełnieniem historii. Dzięki niemu historia nabiera 

ukierunkowania, sensowności oraz zostaje uzdrowiona od działania zła. Osoba postaje jako 

najwyższa kategoria interpretacji historii, wydarzeń i dziejów. Tylko w świetle osoby historia staje 

zrozumiała i usensowiona; poprzez horyzont osoby można odkryć prawdę i znaczenie wydarzeń. 

Osoba poznaje, odkrywa i interpretuje historię w sposób osobowy. Na historię należy patrzeć popzez 

pryzmat osoby. Historia w swoją kolej postaje jak proces relacji interpersonalnych; między ludźmi 
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oraz między człowiekiem i Bogiem. Personalizm przenosi akcent i koncentrację uwagi z czaso-

przestrzeni na osobę, jako centrum historii. Dzięki procesowi historycznemu, wydarzeniom, człowiek 

otrzymuje możliwość poznania i odkrycia siebie jako osobę, oraz odkrycia prawdy o sobie i swojego 

miejsca we wszechświecie, a także znaczenia wydarzeń. Dzieje są planem realizacji Zamysłu Bożego, 

historii osoby (indywidualnej i społecznej), a osoba staje się kategorią i „tłem” spojrzenia i 

postrzegania historii. 

Wydarzenie Chrystusa oświetla wszystkie horyzonty Historii Uniwersalnej, całej ludzkości, 

bytu osobowego, ukazując prawdziwe wartości. W ten sposób kształtuje się proces historyczny, 

zbudowany na antynomii, ukierunkowaniu wszystkiego ku osobie, a zwłaszcza ku Osobie Bożej. 

Dużo w tym procesie zależy właśnie od systemu wartościowania, który powinien być zbudowany na 

wartościach osobowych. 

Personalizm chrześcijański, który proponuje w swoim systemie Cz. St. Bartnik, opiera się na 

Osobie Chrystusa, który jest Uniwersalnym Centrum wszechbytu, Wszechświata i całej Historii. Taki 

personalizm posiada charakter immanentny i transcendentny, indywidualny i uniwersalny, dany i 

zadany, podmiotowy i przedmiotowy, faktyczny i ukierunkowany. Chrystus staje się tu Sensem 

Wszystkiego, dając sens każdemu wszechbytu, ukierunkowując go na pełnię i absolutność stanu w 

Bogu i z Bogiem, w jedności z Osobą Najwyższą i Najpełniejszą. Osoba staje się też podstawą 

historiozofii i konkretnej i realnej historii. Ona tworzy historię i sama jest kształtowana i formowaną 

poprzez proces historyczny. Historia staje się postacią dziania się osoby jednostkowej i społecznej. 

Uchwycić istotę historii i procesu historycznego można tylko dzięki osobie i w osobie. Będąc syntezą 

bytowości i dziejowości osoba postaje jako kategoria dziania się, znakiem i kodem języka dziejów. 

Centrum historii jest osoba jako taka, natomiast historii uniwersalnej i rzeczywistej – Osoba 

Chrystusa. 

Jednym z zadań postawionych przed człowiekiem przez Stwórcę było kontynuowanie 

zapoczątkowanego przez Niego dzieła – tworzenia świata. W owym kluczu twórczość człowieka 

uwydatnia się w kulturze. Człowiek jako osoba tworzy świat, kształtuje rzeczywistość, byt, wyraża 

siebie, czyli swoją osobę, swoje wnętrze, istotę. Stąd kulturę również cechuje personalność. 

Twórczość daje możliwość osobie realizowania siebie, wyrażenia indywidualności. Dzięki kulturze 

staje możliwym proces personalizacji człowieka, a sama kultura nabiera cech osobowych, które 

człowiek wkłada w tworzenie. Kultura składa się z dwóch aspektów: wewnętrznego – 

zakorzenionego w świecie duchowym człowieka, i zewnętrznego – zakorzenionego w świecie 

fizycznym. Obydwaj ściśle spojone w jedną całość, podobnie jak i sam wymiar człowieka. Kultura 

postaje też jako wyraz postrzegania przez człowieka świata i rzeczywistości, które on katalizuje 

poprzez własny świat osobowy. Chociaż kultura (jej wytwory) również wywierają wpływ i kształtują 

osobę ludzką. 

Szczególne miejsce w personalizmie Cz. Bartnika zajmuje teologia, gdyż jest on przede 

wszystkim teologiem. Wszystkie dziedziny nauki o Bogu wypełnione w myśli polskiego personalisty 

żywą rzeczywistością osoby. Teologia wiele wniosła w kształtowanie personalizmu jako takiego, a 

teraz personalizm pomaga teologii nieco inaczej spojrzeć na samą teologię. W pierwszą kolej 

nawskroś perosnalistyczną jest nauka o Trójcy Świętej. Dzięki kształtowaniu się trynitologii mogła 

wyodrębnić się nauka o osobie jako takiej. W tej dziedzinie teologii podstawą rozważań staje się 

pojęcie Boga Osobowego, który nie tylko sam jest Osobą, i to najdoskonalszą i najwyższą w swoim 

bytowaniu osobowym, lecz ten Osobowy Bóg także ukształtował inne osoby, założył ich istotę, 

istnienie, wyposażył w elementy i strukturę osobową. Bóg w Biblii stwierdził o sobie, że „Jest tym, 

który jest”, ukazując swój byt osobowy. W Bogu obecna absolutna podmiotowość bytowania, wraz 
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z najdoskonalszym stopniem miłości, woli, poznania, prawdy. Istotą Boga staje się jego personalność, 

która zakłada podobną istotę pozostałych osób (ale już stworzonych). Dzięki swojej strukturze 

osobowej człowiek może poznać i odryć Kim jest Bóg. Boga Trójosobowego cechuje pełnia 

bytowania osobowego. On sam w Sobie tworzy doskonałą wspólnotę Osobową (Ojca, Syna, Ducha 

Świętego) oraz staje się wzorcem osobowego bytowania dla osób ludzkich. Personalizm, na 

przekonanie teologa polskiego, najlepiej oddaje istotę dogmatu o Trójcy oraz jej misterium osobowe. 

Bóg egzystuje w Trzech Osobach Boskich i tworzy doskonałą relację osobową. Każda Osoba Trójcy 

stanowi kategorię „Ja”, relacjonuje z innym „Ja”, ukierunkowana na inne „Ja” (Osobę) i stanowi 

wzajemny dar z siebie, tworząc w ten sposób doskonałe communio personarum. Jednak w ścisłym 

znaczeniu termin i pojęcie „osoba” należy odnieść do Trójcy, a nie Boga jako takiego. 

Ważną rolę pojęcie „osoba” odgrywa też w chrystologii, gdzie Chrystus postaje jako doskonała 

Osoba, wzorzec osoby ludzkiej. Chrystus egzystował na ziemi na miarę osoby ludzkiej, ale ukazał 

człowiekowi drogę ku spełnieniu na miarę Osoby Boskiej. Dzięki Jezusowi każda osoba ludzka może 

spełnić własną osobowość na miarę Chrystusa. Trwając w naturze ludzkiej Jezus również wchodził 

w relację osobową z Ojcem i Duchem, spełniając swoją osobowość bytu. W Nim jednak nie trwało 

dwie osoby (Boska i ludzka), a jedna, która stała się połączeniem obu (Boskiej i ludzkiej), tworząc 

jedność organiczną. Chrystus Osobowy staje się Początkiem, Centrum i Spełnieniem rzeczywistości 

oraz każdej osoby ludzkiej, ukierunkowując je ku Bogu. Jego Osoba daje początek nowej rzeczywistości 

i bytowania osoby ludzkiej, podnosząc ją ku bytowaniu boskiemu (teza przebóstwienia człowieka). 

Swoistym novum teologii personalistycznej Bartnika staje się personalistyczna angelologia. 

Aniołowie również są bytami osobowymi, charakteryzuje je wszystkie elementy i kategorie bytu 

osobowego: rozumność, wola, poznanie inne. Chociaż z ich natury zostaje wyłączone bytowanie 

fizyczne (właściwe osobie ludzkiej), natomiast ich bytowanie podobne do bytowania Bożego, które 

jest duchowym bytowaniem osobowym. Inną aniżeli u człowieka jest także płaszczyzna 

egzystowania aniołów – świat nadprzyrodzony. Cechuje je również bardziej doskonały od osób 

ludzkich stopień bytowania osobowego. Stoją one bliżej Osób Boskich, czyli bliżej najdoskonalszej 

Osoby, posiadają wyższy stopień bytowania osobowego w porównaniu z osobą ludzką. Przy czym 

każdy anioł jest bytem osobowym. Aniołowie nie są zbiorowością osobową, jakimś abstrakcyjnym 

ogółem osobowym. Znajdują się one w relacji osobowej do Boga oraz człowieka, a ci do nich. W ten 

sposób postaje uniwersalny świat osobowy, tworzący i wypełniający całą rzeczywistość 

(przyrodzoną i nadprzyrodzoną). 

Szczególnym miejscem personalizacji jest Kościół, który tworzą osoby, i który stwarza 

korzystne warunki doskonalenia osobowego. W nim osoba ludzka zostaje ukierunkowana na 

pierwotny wzorzec – Chrystusa, a następnie na końcowy etap spełnienie osobowego na wzór komunii 

Trójcy osobowej, czyli spełnienia na miarę Boską. W Trójcy osoba ludzka otrzyma pełnię własnego 

spełnienia osobowego. Natomiast w płaszczyźnie przyrodzonej Kościół tworzy relacyjność osób i 

sam otrzymuje kształt osobowy, na wzór osoby społecznej. Znajduje on własną realizacje i 

urzeczywistnienie w osobie, zwłaszcza w płaszczyźnie relacji międzyosobowych. W Kościele 

wszyscy chrześcijanie otrzymują postać podmiotu, gdzie w jedną wspólnotę łączą się osoby ludzkie, 

anielskie i Boże. Wierni otrzymują w nim jeden wspólny byt. Podstawę Kościoła tworzy misterium 

osoby; przy czym osoby indywidualej, co wskazuje na pierwszeństwo osoby jednostkowej w 

stosunku do społecznej. Porównują go też do Ciała Chrystusa, co również wskazuje na osobowy 

wymiar Kościoła. Stąd Kościół jest „Kimś”, a nie czymś. Bytowanie Kościoła zasadza się przede 

wszystkim na relacji osób ku Bogu, a następnie na relacjach między sobą w płaszczyźnie duchowej. 

Można to zilustrować jako społeczne wosobianie się osób ludzkich w Osobowego Boga. Osoby 



11 

 

indywidualne stanowią tu tylko realność, podłoże i fundament dla społeczności eklezjalnej. Dlatego 

Kościół jest rzeczywistością osób, i tylko wtórnie formą ich jednoczenia, komunii. Rodzi się on w 

jakimś misteryjnym centrum relacji osób, co daje możliwość doskonalenia, kształtowania własnej 

osoby każdego z jego członków, czyli podążania do pełni własnej osobowości. W personalistycznym 

ujęciu Cz. Bartnika Kościół należy uważać za społeczność osób, związaną relacją osobową i 

całościową w sposób realny z Osobą Jezusa Chrystusa i jego dziełem. 

Osoba stanowi również podstawę antropologii teologicznej. Antropologia winna być 

personalistyczną, gdyż istotą człowieka jest byt osobowy. Człowiek został stworzony na obraz i 

podobieństwo Boże, czyli na wzór Osoby, i sam jest osobą. Ta prawda ukazuje jego egzystencję w 

szczególnym świetle. Osoba jest bytem realnym w człowieku i wytycza pewne zadania, warunkuje 

relacje, ukierunkowuje go ku Najwyższemu Bytowi Osobowemu, ku spełnieniu własnej osobowości. 

Teologia i personalizm pomagają człowiekowi w nowym świetle spojrzeć na siebie, odkryć siebie, 

poznać prawdę. Byt człowieka otrzymuje sens i staje się zrozumiały tylko w odniesieniu do innej 

osoby, zwłaszcza Osoby Bożej. Antropologia teologiczna jako ideał ukazuje człowiekowi Chrystusa, 

który stał się „nowym człowiekiem”, „nowym stworzeniem”, a także ukazuje drogę transcendencji. 

Konsekwencją rozważań personalistycznych w ramach teologii staje się u ks. Bartnika 

ogólne, uniwersalistyczne spojrzenie na wszechświat. W Centrum wszechświata znów znajduje się 

osoba, która usensawnia go, nadaje mu ukierunkowanie. Wszechświat staje się uniwersalną relacją: 

osoby do osoby, osoby do rzeczywistości, do innego bytu, rzeczy i przedmiotów. Dzięki temu osoba 

ludzka może doskonalić się, rozwijać, dążyć ku spełnieniu osobowemu. Uniwersum również dąży do 

personalizacji w osobie, gdyż człowiek oddziaływuje na niego, kształtuje, na swoją miarę (miarę 

osobową). System realistyczny i uniwersalistyczny Cz. Bartnika obejmuje ogólną teorię bytu jak też 

poszczególne zasadnicze dziedziny rzeczywistości. Mieści w sobie naukę o osobie (indywidualnej i 

społecznej; personologię) oraz interpretację rzeczywistości w świetle bytu osobowego (personalizm). 

Nie ma tu zwykłego dla innych kierunków i systemów wyłącznego badania i traktowania „osoby”, 

lecz cały system jest integralnym, poszerzonym o interpretację wszystkiego bytu. Człowiek w swojej 

konstrukcji somatyczno-duchowej stanowi centrum całego świata przyrodzonego, pewne 

streszczenie i koncentrację rzeczywistości, wszechświata, kosmosu. Staje się także kluczem do 

zrozumienia i poznania ustroju, struktury i istoty bytu, który wchodzi w relację z osobą. 

Personalistyczny system Cz. St. Bartnika bierze fenomen i rzeczywistość osoby za uniwersalny punkt 

wyjścia w poznaniu świata i samego człowieka, uniwersalnej interpretacji bytu w całości jej struktury 

i wszystkich relacji. Świat w kosmologicznym aspekcie postaje jako całość doświadczanych, 

poznawanych i zobiektywizowanych rzeczy natury (ciała, przyrody, ziemi, wszechświata, 

stworzenia). Stąd całość rzeczywistości otrzymuje strukturę personalną. 

Stanowi ona nowy horyzont uniwersalny, nowy wymiar i sens wszelkiego bytu 

przyrodzonego. Zachodzi tu pewna dialektyka bytowa: osoba jest sobą dzięki własnej pozycji 

centralnej w rzeczywistości, wewnętrznej integralności i całościowości, a także pozostania 

kluczowym, ważnym i realnym bytem, który nie podlega zagubieniu lub niwelacji w abstrakcyjnym 

ogóle bytu. Przy czym pozostaje ważny aspekt relacyjności w stosunku do innych osób i bytu. 

Podstawową rolę w poznaniu oraz odkryciu prawdy o człowieku i rzeczywistości odgrywa 

hermeneutyka, jako nauka o znaczeniu. Dzięki hermeneutyce personalizm może sprostać swoim 

zadaniom. Hermeneutyka pomaga odkryć świat osobowy, a metoda hermeneutyczna staje się 

uniwersalną w ramach personalizmu. Jej rola jest jednak raczej jako narzędzie poznania. „Słowo” 

jako sposób porozumienia się i relacji międzyosobowych, staje się „znakiem” i wyrazem osoby, czyli 

świata osobowego. Każdy znak posiada swoje znaczenie, wyrażając istotę bytu. W hermeneutyce 
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personalistycznej swoistym „znakiem” za pomocą którego można traktować i wytłumaczyć inną 

rzeczywistość staje się „osoba”. Patrzenie na świat poprzez pryzmat „osoby”, daje możliwość ujrzeć, 

zrozumieć, poznać o nim prawdę obiektywną. Perspektywa osoby odkrywa nową wizję rzeczywistości. 

Osoba jest tu podmiotem poznania, poznaje, odkrywa, a wraz z tym przedmiotem poznania, gdyż 

odkrywa prawdę o sobie. Za pomocą władz i struktur osobowych wnika w istotę rzeczy, zgłębia ją, 

odkrywa prawdę, sens wewnętrzny bytu i rzeczywistości. 

Personalizm jako koncepcja interpretacyjna pozwala Cz. Bartnikowi stworzyć własny system 

poznania i stanu rzeczywistości. Przy czym sam system personalistyczny postaje jako zasada 

interpretacji, a hermeneutyka fundamentalna staje się narzędziem poznawczym w systemie 

personalistycznym. Stąd możemy mówić o hermeneutyce personalistycznej oraz o personalizmie 

jako metodzie hermeneutycznej poznania i interpretacji rzeczywistości. Osoba staje się kategorią 

uniwersalną, która pozwala zrozumieć rzeczywistość własną, samą siebie, oraz cały byt poza-

osobowy. Staje się podmiotem i przedmiotem poznania, rozumienia i interpretacji. Polski Myśliciel 

opowiada się za prozopoicznym modelem rozumienia i interpretacji, a zatem za hermeneutyką typu 

personalnego. 

Bartnik przeciwstawia się tendencjom redukcji hermeneutyki do analizy tekstu i języka. 

Argumentuje i utwierdza ideę przywróceniu jej wymiaru metafizycznego. Chodzi więc o analizę 

procesów poznawczych, prowadzących do zdobywania wiedzy. Osoba staje się istotą, źródłem i 

strukturą poznania, a hermeneutyka staje się tu przede wszystkim filozofią uniwersalną, 

fundamentem której jest osoba. Cz. Bartnik tworzy w ten sposób hermeneutykę o horyzoncie 

prozopoicznym. Personalizm wskazuje, że sam proces hermeneutyczny (rozumienie, interpretację) 

nad rzeczywistością dokonuje osoba w swojej integralnej strukturze i właściwościach, doświadczając 

świata zewnętrznego i wewnętrznego, materialnego i duchowego. Odbywa się relacja 

międzyosobowa między autorem pewnego znaku i jego odbiorcą. Ma miejsce wszechstronny kontakt 

osoby z osobą, lub zespołem osób za pośrednictwem komunikowania się, znaku lub słowa. Osoba 

jest prapodmiotem i zarazem praźródłem kodu językowego, rozumienia, informacji, interpretacji. W 

hermeneutyce personalistycznej teologa polskiego pierwszorzędną, podstawowa i główną rolę 

zawsze odgrywa osoba. Rzeczywistość staje się mową do osób ludzkich, a człowiek ma możliwość 

komunikować z rzeczywistością, a przy jej pomocy wchodzić w relację i komunikować z Bogiem, 

innymi osobami. Natomiast kryterium poznania i prawdziwości staje się tu zgodność osoby z rzeczą. 

W poznawaniu, refleksji i dociekaniach osoba odkrywa prawdę która dotyczy rzeczywistości 

otaczającej, oraz jej samej i o niej samej. W tym procesie poznania osoba odkrywa swoje miejsce we 

wszechświecie, staje się uwiarygodnieniem rzeczywistości, której jest rekapitulacją, centrum, 

streszczeniem, racją, celem, sensem i omegą. Przy tym ciągle przeżywa świat i swoje istnienie, 

realizuje siebie w świecie poprzez odniesienie, relacje i komunikowanie się z nim. W 

uniwersalistycznym systemie personalistycznym „osoba” stanowi proste, bezpośrednio dane zjawisko 

wyjściowe, podstawową rzeczywistość, punkt wyjścia dla poznawania i badania rzeczywistości. W 

osobie i poprzez nią odkrywane są znaki i kody wszechświata, jego struktura, staje się ona kluczem 

rozumienia bytu, autointerpretacją i najbardziej wiarygodną interpretacją świata. W niej znajduje swoje 

zapodmiotowienie świat somatyczny i duchowy, bez ich zmieszania. Personalizm staje się w ten 

sposób systemem traktującym nie tylko o osobie, lecz także o wszelkiej rzeczywistości. Poznaje i 

bada ją z punktu fenomenu osoby ludzkiej, jak też osób nadprzyrodzonych. 

Proponowany przez Cz. Bartnika system personalistyczny należy nazwać realistycznym i 

uniwersalistycznym. Wszędzie w jego poglądach akcentowana jest prawda o realistyczności bytu 

osobowego (jako przeciwieństwo idealizmowi), a także poznanie całej rzeczywistości i samego 
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człowieka za pomocą osoby, jako uniwersalnej metody poznania. Stosuje on pojęcie osoby jako 

najwyższą kategorią poznania, rozumienia i traktowania wszechświata. Patrzy na wszelki byt i 

rzeczywistość jako całość (podejście uniwersalistyczne), oraz w kontekście osoby (jako uniwersalnej 

metody poznania). W jego systemie wszystko zostaje uwzględnione, nikt i nic nie ominięty uwagą; 

wszystko znajduje swoje wytłumaczenie, sens, znaczenie i przeznaczenie. Wszechświat i wszelki byt 

postają jako jedna organiczna całość Bytu, przebywająca we wzajemnej relacji do siebie. Centrum 

owego wszechświata jest osoba (w szerokim znaczeniu: Bóg, człowiek, aniołowie), w której i poprzez 

którą rzeczywistość otrzymuje swoje spełnienie. Personalizm jawi się tu jako system za pomocą 

którego człowiek może poznać i zrozumieć siebie i świat otaczający. Proponowany system daje 

możliwość nowego podejścia do poznania człowieka i świata, jest jednym z najlepszych 

współczesnych systemów odkrycia prawdy o rzeczywistości. Należy go uważać za najbardziej 

odpowiadający istocie personalizmu, który daje możliwość całościowo spojrzeć nie tylko na 

problematykę człowieka i osoby, ale także na rzeczywistość w ogóle. 

Wynikiem naukowym dociekań staje ukazanie nowego systemu personalistycznego, 

wypracowanego przez polskiego personalistę i teologa Czesława Stanisława Bartnika. Rozprawa daje 

możliwość nie tylko odkryć i zapoznać się z nim, lecz także w sposób jednolity i całościowy ukazuje 

jego podstawowe założenia, koncepcję, kategorie i ujęcia personalisytyczne. Wśród ewentualnych 

płaszczyzn stosowania owego systemu i wyników badań niniejszej monografii należy uważać naukę 

teologii jako taką, a także w życiu społecznym oraz Kościoła. System ten pomaga wielu dziedzinom 

teologii, filozofii i innych nauk dostrzec prawdę o człowieku i rzeczywistości. W szczególny sposób 

ważnym on jest dla teologii, zwłaszcza dla teologii ukraińskiej, która znajduje się z stanie rozwoju i 

kształtowania, potrzebuje nowych myśli poznania i odkrycia prawdy Bożej o człowieku i świecie. 

Daje nowe spojrzenie i sposób poznania rzeczywistości. 

System personalistyczny, który stworzył prof. Cz. Bartnik wyróżnia realność, w znaczeniu 

akcentowania realności bytu zarówno osoby, jak też i pozostałej rzeczywistości. W systemie unika 

się czysto teoretycznych, abstrakcyjnych, „wysokich materii”, które często odchodzą od realności 

stanu rzeczy i pozostają w płaszczyźnie nie-realnej, nie rzeczywistej, nie współodniesionej do stanu 

rzeczywistego. Obok realności inną cechą charakterystyczną jest „uniwersalistyczność” w znaczeniu 

uniwersalności bytu osobowego, oraz w znaczeniu uniwersalistycznego podejścia do rzeczywistości 

jako takiej. Osoba jest uniwersalną kategorią rzeczywistości oraz uniwersalną głębią jaźniową. 

Chodzi tu przede wszystkim o interpretacje, postrzeganie i odkrywanie prawdy o rzeczywistości z 

punktu widzenia i perspektywy „osoby”, zwłaszcza osoby ludzkiej. 

Podstawowymi i szczególnymi cechami realistycznego systemu uniwersalistycznego w ujęciu 

Cz. St. Bartnika, wyróżniającymi go spośród innych systemów personalistycznych, są przede 

wszystkim: szerokie i dogłębne opracowanie koncepcji osoby, zwłaszcza „osoby społecznej”, 

szeroka, integralna interpretacja rzeczywistości, w szczególności bytu, historii, kultury, jak też 

opracowanie całościowej hermeneutyki personalistycznej, jako sposobu i metody interpretacji. 

Wszystkie owe cechy wyróżniają go spośród innych personalistów, ich szkół i systemów. Jego 

koncepcja i system dają możliwość stwierdzić o integralnym i progresywnym rozwoju nauki 

personalizmu w ogóle, jej aktualności i potrzeby. Jest on kierunkiem uniwersalnym samym w sobie, 

który daje możliwość spojrzeć na rzeczywistość „po innemu”, z innego punktu widzenia, z horyzontu 

osoby. 

W systemie proponowanym przez Cz. Bartnika można wyróżnić następujące tezy 

podstawowe: osoba jest wewnętrznie bogatym, do końca niezgłębionym fenomenem, posiada własne 
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samoistne istnienie subzystentne; poza własną osobą istnieją inne osoby (stworzone i niestworzone), 

a ich odkrycie i poznanie jest możliwe poprzez „znaki” rzeczywistości; Osoby Niestworzone 

nieskończenie transcendują świat osób ludzkich; człowiek spełnia się przez świat osobowy własny, 

innych osób, Boga, a także przez rzeczy, różne procesy i relacje; wszelką rzeczywistość najlepiej 

można zrozumieć tylko z punktu fenomenu osoby; rzeczywistość postaje jako swoiste „znaki” i 

„język”, posiadające różne znaczenia, sensy, jakie poznaje i odkrywa osoba. W rezultacie wszelka 

rzeczywistość wyjaśnia się i staje zrozumiała w osobie, indywidualnej i społecznej, a sama osoba 

wyjaśnia się w kontekście całej rzeczywistości, w jej ogólności i konkretności. 

Realistyczny personalizm uniwersalistyczny, proponowany przez Cz. St. Bartnika, jest nie 

tylko nowym systemem personalistycznym, ale także nowym sposobem patrzenia na człowieka i 

świat. Ma na celu ustalić realistyczne podejście do wspomnianych rzeczywistości, wychodząc od 

realności bytu osoby ludzkiej w jej egzystencji w realnie doświadczalnej rzeczywistości świata 

otaczającego. Ważne jest nie tylko stwierdzenie realności osoby jako bytu i fenomenu, lecz osadzenie 

i traktowanie jej i wszelkiego bytu jako realnych relacji między nimi oraz wyciąganie wniosków z 

owych wzajemnych oddziaływań. Takie podejście daje możliwość zauważyć i konstatować 

prawdziwy stan rzeczy, ustroju świata, miejsca i znaczenia każdego bytu w nim, ustalić priorytet 

osobowy, jako absolutną i centralną wartość rzeczywistości. 

Podstawowym celem personalizmu, na przekonanie polskiego Myśliciela, powinno stać się 

wyjście z obszaru nie-realności, czyli tych tendencji, które panowały do tych czas i panują dziś. 

Przede wszystkim należy odrzucić personalizm idealistyczny, gdzie miejsce rzeczywistości osoby 

zajmuje tylko jej idea. Także nie da się zaakceptować personalizm typu fenomenalistycznego, gdzie 

osobę zredukowano do swoistej abstrakcji. Materialistyczny natomiast redukuje osobę wyłącznie do 

przejawów naturalistycznych, fizycznych, bazując tylko na empirii. Chrześcijański personalizm 

tomistyczny utożsamia osobę z duszą, co również sprowadza ją do rzędu jakiejś „władzy” lub 

atrybutu. Dlatego właśnie realność staje się aktualną i konieczną potrzebą współczesnego 

personalizmu, na co zwraca uwagę, proponuje i rozwija Cz. Bartnik w swoim systemie 

personalistycznym. 

Uniwersalistyczne podejście w poznaniu rzeczywistości daje możliwość obiektywnie 

realizować naukowy cel poznania świata i rzeczywistości, rzeczy i osoby, jej znaczenia we 

wszechświecie bytu. Postrzeganie wszechświata, ustroju, porządku i procesów zachodzących w nim, 

za pośrednictwem i pomocą władz i struktury osoby, prowadzi do stwierdzenia realistycznego i 

prawdziwego stanu rzeczy. Osoba pomaga zrozumieć świat i ukierunkować jego procesy w 

należytym kierunku – ku pełni każdego bytu. Natomiast uniwersalność rzeczywistości „osoby” 

odkrywa się na tle wszechbytu. 

Prezentowany system personalistyczny postaje jako najbardziej aktualny, weryfikowalny i 

odzwierciedlający rzeczywisty stan świata i rzeczy. Jest on też pragmatyczny i obiektywny, 

proponując wszechstronne podejście i otrzymanie obiektywnych wyników poznania. Personalizm 

staje się w ten sposób swoistą metodą poznania świata i jego ustroju. Najbardziej wyrazistym 

przejawem humanistycznego podejścia oraz naukowym weryfikowaniem rzeczywistości. Na tle 

innych systemów i szkół realistyczny personalizm uniwersalistyczny wydaje się być nie tylko 

najbardziej oryginalnym i bogatym, lecz także spójnym, całościowym i kompletnym pod względem 

systematyczności, naukowości i wyników badawczych. 

Osoba jako wartość uniwersalna i absolutna nie tylko prowadzi badania (jest podmiotem) lecz 

także staje się metodą, miarą, pryzmą patrzenia na rzeczywistość, w wyniku czego postaje realny stan 

rzeczywistości. Świat staje się nie tylko bardziej ludzki, na miarę człowieka, a także otrzymuje swój 
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sens i ukierunkowanie na świat osobowy, co w konsekwencji daje możliwość stwierdzić o procesie 

personalizacji świata, jako podstawowym i głównym procesie we wszechświecie i historii. 

Personalizm jako kierunek myśli i sposób postrzegania rzeczywistości nie ogranicza się tylko 

do przyrodniczego zakresu człowieka jako „osoby”. Staje się on systemem naukowym, który patrzy 

na rzeczywistość z punktu widzenia i horyzontu „osoby”, jako fenomenu bezpośrednio każdemu 

danego, nie pozostawiającego niczego poza zasięgem swojej uniwersalności. Personalista, na 

przekonanie Cz. Bartnika, powinien widzieć całego człowieka jako „osobę”, ujmować go coraz 

głębiej, a jednocześnie postrzegać i widzieć w perspektywie fenomenu osoby całość bytu i 

rzeczywistości. Powinien badać i zgłębiać nie tylko samą osobę, lecz także cały świat i wszystkie 

jego przejawy, czyli stosować podejście uniwersalistyczne. Przy czym celem ostatecznym owych 

dociekań powinno stać się należyte traktowanie rzeczywistości, w świetle poznanej prawdy, oraz 

kształtowanie i miłowanie jej na miarę swojego jestestwa osobowego. 

W swych podejściach i badaniach naukowych, myślowych i poznawczych personalizm 

korzysta z metod, pojęć i podejść różnych dyscyplin naukowych i nienaukowych. Ale i ów arsenał 

zasobów nie daje możliwości w pełni wyczerpać i poznać świat i fenomen „osoby”. Również  

prezentowany system personalistyczny nie pretenduje na absolutną nowość i kompletność, możność 

poznania prawdy, ustalenia wszystkiego. Nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania oraz nie 

wyczerpuje tematu „osoby”. Natomiast daje możliwość nowego podejścia do poznawania człowieka 

i świata oraz pozostaje jednym z najlepszych współczesnych systemów poznania rzeczywistości i 

odkrycia prawdy. Należy go uważać za najbardziej odpowiadający istocie personalizmu oraz 

pozwalającego całościowo spojrzeć nie tylko na problematykę człowieka i osoby, ale także na 

rzeczywistość w ogóle. 

3.2.Recenzje naukowe na przedstawioną monografię 

Recenzentami naukowymi monografii Realistyczny personalizm uniwersalistyczny według 

Czesława Stanisława Bartnika, Kijów 2016, występowali Petro Ławrentijowycz Jaroćkyj, doktor 

nauk filozoficznych, profesor, czołowy pracownik naukowy Oddziału religioznawstwa Instytutu 

filozofii im. G. S. Skoworody Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Kijów); Ołeh Myhajłowycz 

Szepetiak, doktor nauk filozoficznych, docent katedry filozofii Instytutu społecznego Uniwersytetu 

Kijowskiego imienia Borysa Grinczenki; Mychajło Mykołajowycz Czerenkow, doktor nauk 

filozoficznych, katedra filozofii Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego (Lwów); Mychajło 

Georgijowycz Marczuk, doktor nauk filozoficznych, profesor, kierownik katedry filozofii 

Narodowego Uniwersytetu im. J. Fed’kowycza w Czerniowcach. 

Z recenzji P. Ł. Jaroćkiego: „R. Gorban, wysoko oceniając opracowany przez Cz. Bartnika 

uniwersalistyczny i realistyczny system personalizmu, uważał za niezbędnę sprecyzować i dokładniej 

określić charakterystyczne cechy owego systemu, uwydatnić jego wytyczne. Wskazany kierunek 

badania ustałił cel pracy naukowej R. Gorbana: pełnowartościowe, wszechstronne opracowanie i 

przedstawienie systemu personalistycznego polskiego myśliciela. Poddana recenzji monografia 

uzupełniła wskazane luki i dała możliwość czytelnikowi ukraińskiemu w sposób  precyzyjny i 

praktyczny zapoznać się z napracowaniami Cz. St. Bartnika. Na tym i polega naukowe novum badania 

R. Gorbana. [...] Monografia R. Gorbana jest pierwszym wielobiegunowym badaniem myśli 

personalistycznej na Ukrainie. I w tym polega jej aktualność i nowość”. 

Z recenzji O. M. Szepetiaka: „Monografia R. Gorbana nie tylko przedstawia ogólną 

charakterystykę personalistycznej szkoły filozofii i teologii, lecz także dokładnie analizuje dorobek 
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wybitnego personalisty polskiego Cz. St. Bartnika. W kontekście badań krajowych nad problematyką 

personalizmu monografia R. Gorbana zajmuje wybitną, a możliwe, że też i pionierską pozycję. Za 

takimi gruntownymi i systematyzowanymi dorobkami, wypełnionymi wyrafinowaną treścią, 

głębokimi dociekaniami, bogatym materiałem badawczym oraz szerokością poglądów, jest 

spragniona nauka ukraińska. [...] Odkrycie paradygmatu personalistycznego w ogóle, oraz 

realistycznego personalizmu uniwersalistycznego Bartnika w szczególności, dokonane w monografii 

R. Gorbana, jest cennym wnioskiem w poszerzenie kręgu hermeneutystycznego ukraińskiej nauki 

filozoficznej. [...] Monografia jest pracą fundamentalną w swojej dziedzinie, napełniona nowością, 

aktualnością, dokładnym i rzetelnym wykonaniem postawionych zadań, bogactwem argumentów, 

przystępnym podaniem materiału. Praca jest znaczącym wnioskiem w naukę narodową, zasługuje na 

wysoką ocenę”. 

Z recenzji M. Czerenkowa: „Monografia przedstawia ukraińskiemu ogółu religioznawczemu 

wyniki kompleksowego badania religijno-filozoficznego systemu polskiego filozofa Czesława 

Stanisława Bartnika. Na razie Bartnik pozostaje małoznanym dla teologów, filozofów i 

relizgioznawców krajowych, również jak i jego system realistycznego personalizmu 

uniwersalistycznego. Stąd aktualnym jest zadanie poszerzyć geografię personalizmu, dołączyć szkoły 

wschodnioeuropejskie do historii ogólnej personalistycznej tradycji filozoficznej. Naszemu autorowi 

udaje się tego dokonać tego zadania na wysokim poziomie naukowym. Tekst napisany trafnie, 

struktura podania logiczna, krąg źródeł i literatury bardzo szeroki. Autor demonstruje wysoki poziom 

erudycji, fachowową kompetencję i profesjonalizm [...] R. Gorban opracował nowy dla ukraińskiego 

religioznawstwa materiał, oraz znacznie poszerzył historyko-geograficzne kresy personalizmu, 

poprzez dodanie do nich teologiczno-filozoficznego systemu Czesława Bartnika, proponując jego 

analizę właśnie na styku teologii i filozofii jako różnych, ale spokrewnionych dyskursów”. 

Z recenzji M. Marczuka: „Po raz pierwszy w dorobku narodowego religioznawstwa i filozofii 

mamy dokładnie opracowaną i systematyzowaną koncepcję europejskiej myśli personalistycznej, co 

może nadać nowe ukierunkowanie nauce ukraińskiej. [...] Istnieje około 500 prac i publikacji 

naukowych na temat dorobku i poglądów Cz. St. Bartnika w różnych krajach świata, przeważnie 

Europy. Niestety żadna nie została przetłumaczona na język ukraiński. [...] Monografia R. Gorbana 

wywoła interes nie tylko dla fachowców dziedziny religioznawstwa i filozofii, lecz także i szerokiego 

zakresu czytelników, którzy interesują się filozofią i teologią europejską. Uważam, że monografia 

posłuży ważnym impulsem skutecznego kontynuowania badań przez naukowców ukraińskich owej 

problematyki”. 

 

3.3.Inne publikacje dotyczące problematki osiągnięcia naukowego 

(w języku ukraińskim) 

Gorban R., Społeczny wymiar osoby według chrześcijańskiego personalizmu relacyjnego Czesława 

Stanisława Bartnika, «Zeszyty naukowe Iwano-Frankowskiej akademii teologicznej» 2 (2009), s. 

78-89; 

Personalistyczne określenie kultury w dorobku Czesława Stanisława Bartnika, «Zeszyty naukowe 

Iwano-Frankowskiej akademii teologicznej» 3 (2010), s. 78-85; 

Agapetologia personalistyczna w spuściznie teoretycznej Czesława Stanisława Bartnika, «Zeszyty 

naukowe Iwano-Frankowskiej akademii teologicznej» 4 (2011), s. 101-107. 


