
Jaki personalizm? 

Szerokie i wąskie rozumienie 

personalizmu.



Emanuell Mounier (1905 – 1950)

 osoba ludzka 

istnieje tylko w 

ramach 

stosunków 

społecznych, 

 postulował 

radykalną 

przebudowę 

społeczeństwa
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Homo ut persona

HOMO SAPIENS

 Okazał się mało 

rozumny w obliczu 

kryzysu 

ekonomicznego

HOMO FABER

 Okazał się mało 

produktywny 
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Personalizm Mouniera

 jest pewną perspektywą, metodą, 

zobowiązaniem. 

 Jako perspektywa jest próbą 

osiągnięcia rozbitej  jedności. 

 W sferze metod chce człowieka 

skierować naprzód w historii i tworzyć 

historię, choć w szerszej perspektywie 

największe znaczenie ma trud ludzki. 

 Jako zobowiązanie, personalizm 

wymaga zaangażowania
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Poszerzenie personalizmu

 W punkcie wyjścia współczesnych 

rozważań personalistycznych 

znajduje się protest przeciw 

wszelkim postaciom 

„urzeczowiania" człowieka .

 Dlatego personaliści na szczycie 

hierarchii bytów umieszczają byt 

osobowy.
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Podziały personalizmu
ZE WZGLĘDU NA 

OBSZAR KULTUROWY

 amerykański, 

 angielski,

 niemiecki,

 francuski,

 polski.

ZE WZGLĘDU NA 

KONCEPCJE OSOBY

 idealistyczny, 

 metafizyczny, 

 fenomenologiczny, 

 etyczny,

 pragmatyczny, 

 relatywistyczny, 

 ateistyczny, 

 moralno-społeczny, 

 religijny.
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Podział Ignacego Deca

1) Personalizm horyzontalny 
(ateistyczny), 

2) Personalizm wertykalny 
(teistyczny) - pozatomistyczny

3) Personalizm klasyczny -
tomistyczny o orientacji metafizycznej 
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Personalizm horyzontalny

 budował się materialistycznej wizji 

człowieka, którego w środowisku 

przyrodniczym wyróżniała 

świadomość, praca, wolność, 

relacje społeczne. 

 Wyróżnienie to bywało dość słabe i 

ostatecznie humanizm głosił 

„wyzwolenie” człowieka z sideł ideologii i 

religii sam stając się niepostrzeżenie 

podbudową totalitaryzmu.
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Personalizm wertykalny 

A. Personalizm                 
moralno-społeczny

B. Personalizm 
fenomenologiczno-aksjologiczny 

C. Personalizm 
egzystencjalistyczno-dialogiczny 

D. Personalizm            
ewolucyjno-kosmiczny 
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Personalizm 

moralno-społeczny

 Emmanuel Mounier,

 Maurice Blondel,

 Gabriel Madinier.
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Personalizm 

egzystencjalistyczno-dialogiczny 

 Karl Jaspers,

 Gabriel Marcel
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Personalizm 

fenomenologiczno-aksjologiczny 

 Max Scheler,

 Roman Ingarden
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Personalizm 

ewolucyjno-kosmiczny 

 Piotr Teilhard de Chardin 
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Personalizm klasyczny 

(tomistyczny) 

 odwołuje się do greckich klasyków 

filozofii, przede wszystkim 

Arystotelesa, 

 oraz do ich późniejszych 

kontynuatorów, np. Boecjusza, 

twórcy definicji osoby, 

 a przede wszystkim do Tomasza z 

Akwinu.
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Osoba 
(łac. persona, gr. prosopon),

 Boecjusz: Persona rationalis naturae

individua substantia est (osoba jest 

indywidualną substancją natury 

rozumnej);

 Tomasz z Akwinu: Persona significat id 

quod est perfectissimum in tota natura, 

scilicet subsistens in rationali natura 

(osoba oznacza to, co jest 

najdoskonalszego w całej naturze, 

mianowicie coś istniejącego w rozumniej 

naturze).
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Nurt personalizmu  

chrześcijańskiego

A. Personalizm 
Jacquesa Maritaina 

B. Personalizm szkoły 
lubelskiej 

C. Personalizm tomizmu 
konsekwentnego
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Personalizm Jacquesa

Maritaina 

 odróżnia materialne 

indywiduum i 

duchową osobę

 Skupienie się na osobie 

akcentuje jej jedność, 

integralność, 

samoistność, inteligencję, 

chcenie, wolność i 

posiadanie siebie, co 

prowadzi do prawidłowego 

rozwoju osoby i 

społeczności, czyli 

państwa. 17



Personalizm szkoły lubelskiej 

- wersja Mieczysława Krąpca

 Transcendencja osoby 

w stosunku do natury  i 

w stosunku do 

społeczeństwa. 

 Rozwinął także teorię 

rodziny, społeczeństwa, 

narodu, państwa i 

wspólnoty 

międzynarodowej, także 

działalności edukacyjnej, 

politycznej i gospodarczej.
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Personalizm szkoły lubelskiej 

- wersja Karola Wojtyły

 tomizm 

egzystencjalny,

 fenomenologia Maxa

Schelera,

 mistyka Jana od 

Krzyża. 

 Analiza czynu 

 samoposiadanie,

 samopanowanie,

 samostanowienie.
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Personalizm tomizmu 

konsekwentnego

 dostrzega w osobie 

podstawy jej 

specyficznych relacji 

z innymi osobami

 Na podstawie teorii 

relacji osobowych  

określa wspólnoty: 

rodzinę i naród. 

Formułuje etykę, 

pedagogikę, teorię 

życia religijnego i 

społecznego.
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Jaki personalizm?

 nie uda się uciec od teorii osoby, jako 

fundamentu personalizmu;

 jedynie osoba może być „perspektywą, 

metodą i zobowiązaniem” 

personalizmu;

 nie należy nazywać personalizmem tych 

koncepcji, które nie postrzegają bytu 

osobowego jako podstawy 

personalizmu.
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