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Wolność dla każdego człowieka jest tym, co pozwala mu zachować się 

i postępować jak osoba, a jednocześnie znajduje się w centrum jego życia 

[Słomski, 2002]. Stanowi jednocześnie jego azyl, misterium, serce, a także 

jest sensem wartości wyznawanych przez niego oraz całym sensem życia. 

Przez to też, staje się jednym z ważniejszych i kluczowych problemów 

każdego człowieka niezależnie od tego, w jaki sposób podchodzi on do 

zagadnienia wolności i w jaki sposób ją postrzega [Słomski, 2000]; [Słom-

ski 1998]; [Słomski, 1998a].  

Z uwagi na jej ogromne znaczenie i fakt, że stanowi jeden z integralnych 

elementów życia i duszy człowieka jest przedmiotem zainteresowania nie 

tylko filozofów, ale również etyków, psychologów oraz socjologów.  

Dodatkowo, wolność jest również problemem bardzo złożonym i wielo-

znacznym, a często jest również postrzegana skrajnie jako narzędzie de-

strukcji lub narzędzie służące do wspierania siebie, swojego rozwoju 

i zmiany swojej roli w świecie. To w jaki sposób wolność będzie rozumiana 
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wpływa na postrzeganie relacji z innymi ludźmi, z dokonywania odpo-

wiednich wyborów, a także przyjmowania określonych postaw i rozwiązań 

[Słomski, 2008]. 

Z tego też względu, istnieje wiele bardzo zróżnicowanych koncepcji 

wolności, a każda wywodzi się z zupełnie innego sposobu postrzegania 

jednostki i człowieka w życiu społecznym [Słomski, 2004].  

Jednym z pierwszych ujęć wolności było średniowieczne przekonanie 

o tym, że w naturze człowieka leży bycie wolnym, niezależnie od tego ja-

kiego człowieka to dotyczy, nawet jeśli postępuje on źle i niezgodnie 

z przyjętymi standardami. Idąc za rozumowaniem Mikołaja z Kuzy, każdy 

człowiek powinien posiadać wolny wybór i jest to ten aspekt jednostki, 

który przysługuje człowiekowi z natury i nikt nie jest w stanie mu ich ode-

brać. Mimo, iż średniowieczna historia wielokrotnie dawała do zrozumie-

nia, że wolność nie jest czymś czym się przejmowano, pogląd o niezbywal-

nym prawie do wolności stanowi jedną z ważniejszych podstaw ówcze-

snych relacji międzyludzkich jak również pokazuje w jaki sposób powinny 

się kształtować poglądy na jednostkę [Słomski, 2008: 97].  

Z kolei w XV wieku pojawiło się pewne napięcie pomiędzy występują-

cymi wówczas koncepcjami wolności. Wywodziły się one z ockhamizmu 

oraz z tomizmu, przy czym w pierwszej koncepcji wolność była traktowa-

na głównie jako zestaw zamierzeń i postanowień, które człowiek mógł 

urzeczywistnić i którym podlegał. Natomiast druga koncepcja to przede 

wszystkim poddanie się wszystkiemu temu, co człowiek uważa za słuszne 

i właściwe. Jednocześnie są to wszystkie te elementy, które rozpoznawane 

są przez ludzki intelekt jako te słuszne i właściwe i do których powinien 

nieustannie dążyć [Słomski 2002]; [Słomski, 1998a]; [Słomski, 1998], 

[Słomski, 2001].  

Dodatkowo, wielu autorów tworzących w tamtym czasie uważa, że nie 

powinno się przyjmować koncepcji determinizmu społecznego, a także 

należy odrzuć koncepcję jakoby Bóg był przyczyną zarówno dobra jak i zła 

i grzechu. To w wolnej woli powinno się widzieć prawdziwe źródło wolno-
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ści, w tym również odpowiedzialności za własne postępowanie [Сломски, 

2003]; [Słomski, 2006].  

Jednocześnie, zaczęto rozumieć, że ludzka wolność może być ograniczo-

na na wiele sposób i przez wiele różnych czynników, które nie zawsze są 

zależne od danej jednostki. Jednak niezależnie od siły i znaczenia tych 

czynników, nigdy nie będą one w stanie stłumić całkowicie wolności: „na tę 

ograniczoność wolności kładzie wyraźny nacisk Pomponazzi, który skłania 

się ku determinizmowi stoickiemu, pozostawiając jednak wyborowi mini-

malny ślad wolności. Również Teofrast Paracelsus, którego poglądy antro-

pologiczno – kosmologiczne stwarzały sytuację bardzo niekorzystną dla 

zamanifestowania i uznania wolności ludzkich poczynań, podporządkowu-

je je niezliczonym wpływom mikro – i makrokosmicznym, podkreśla jed-

nak z naciskiem, że wpływy te są ostatecznie uzależnione od wolnej woli” 

[Słomski, 2008: 95]. 

Z kolei M. Luter uważał, że wolność ludzka powinna być całkowicie od-

rzucona, a człowiek powinien być poddany wyłącznie woli Boga. W tym 

poglądzie można jednoznacznie dostrzec chęć całkowitego odejścia od 

poglądów wyznawanych przez Tomasza z Akwinu, ale równocześnie skie-

rowanie się w stronę okazjonalizmu. Nieco inne poglądy wyrażał Erazm 

z Rotterdamu, dla którego Ewangelia oraz Bóg to były te wartości, które 

pomagają człowiekowi otworzyć się na nowe doznania, pozwalają mu 

kreować nową rzeczywistość, a przede wszystkim pozwalają rozwijać się 

wolności i niezależności każdej jednostki. Ważne jest tutaj, że człowiek 

może być wolny nie tylko przez to, że posiada cielesność, ale także dlatego, 

że posiada dobrze rozwinięty obszar duchowy, który odpowiedzialny jest 

za podejmowane przez niego decyzje, wybory i postawy, które zdecydował 

się przyjąć. Z tego też względu, człowiek może być naprawdę wolny tylko 

wówczas, kiedy jego dusza nie podlega niczemu i jest całkowicie suweren-

nym i niezależnym bytem. Tego rodzaju poglądy, na długi czas zdominowa-

ły sposób myślenia zachodniego chrześcijaństwa jak również wielokrotnie 

pojawiały się w poglądach prawosławnych rosyjskich heretyków, którzy 

działali na przełomie XV/XVI wieku [Słomski, 2008: 97].  
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Niezależnie jednak od epoki, wolność ludzka była nieustannie narażona 

na zniszczenie i zagładę. Niejednokrotnie to sam człowiek ją niszczył po-

przez tzw. „gaszenie swojego ducha”, jednak największym zagrożeniem dla 

każdej wolności i jej niezależności duszy były ustroje społeczne i politycz-

ne, których najważniejszym zadaniem było otępienie indywidualnych war-

tości, zniwelowanie do niezbędnego minimum poczucia całkowitej wolno-

ści i zdegradowanie tej niezależności, którą każdy człowiek powinien sam 

odczuwać [Słomski, 1998]; [Słomski, 1998a].  

Nieustannym tłumikiem dla wolności były z jednej strony własność 

prywatna natomiast z drugiej strony pewnego rodzaju uniformistyczny 

totalitaryzm wolności. W takich warunkach zaczynają się wyodrębniać 

pojęcia takie jak: 

 wolność polityczna  

 wolność obywatelska  

 wolność jako jeden z przymiotów jednostki  

 wolność ustroju [Słomski, 2008]. 

Dzięki temu, wolność może być postrzegana jako jedna z ważniejszych 

wartości, na których opierają się systemy polityczno – społeczne i w ra-

mach nich budowane są dalsze relacje. Wolność sama w sobie stanowi 

podwalinę całego systemu i jest jedną z kluczowych wartości, wobec któ-

rych wszyscy żyją i którymi próbują się kierować. Co ciekawe, w takim 

ujęciu, wolność zaczyna być postrzegana również jako jedno z najcenniej-

szych dóbr i cel nadrzędny, do którego wszyscy powinni nieustannie zmie-

rzać [Słomski, 1998a]; [Słomski, 1998]; [Słomski 2000]; [Słomski 1996].  

Warto tutaj jednocześnie również zauważyć, że wolność to nie tylko 

kwestia niewolnego wyboru czy też określonego determinizmu. Trzeba 

tutaj również pamiętać o tym, że wolność to także decyzje podejmowane 

w ramach określonej społeczności, a ten wymiar wolności (oraz ten poli-

tyczny) jest jednym z podstawowych elementów teorii wolności. Jest on 

ważny do tego stopnia, że w niektórych przypadkach, wolność stanowi 

jeden z ważniejszych i podstawowych elementów funkcjonowania społe-

czeństwa.  
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Znaczenie wolności zostało zdeprecjonowane dopiero w systemie totali-

tarnym, gdzie pojęcie to było interpretowane w zupełnie nowy sposób 

i zupełnie inaczej do niego podchodzono [Słomski, 2002]; [Słomski, 

2002a]; [Słomski, 2003a].  

W tamtym okresie, znaczny wpływ na postrzeganie wolności i odpo-

wiednie jej rozumienie miał Hegel, który był zwolennikiem idealistycznego 

panteizmu natomiast rzeczywistość była przez niego interpretowana jako 

nic innego jak tylko pewnego rodzaju autokrację samego Absolutu, którą 

można było podzielić na trzy niezależne etapy: 

 logos  

 przyroda  

 duch [Słomski, 2008]. 

Z kolei wolność pojawiła się tutaj dopiero w chwili kiedy pojawił się 

człowiek. Wolność, w rozumieniu Hegla można było osiągnąć wyłącznie 

poprzez walkę, ciągłe pozostawanie w opozycji oraz ogólne rozdwojenie. 

Oczywiście, walka ta nie polega wyłącznie na walce samym z sobą, ale 

walką pomiędzy ludźmi: uciskanymi i uciskającymi, którzy ograniczają 

wolność i próbują zdominować inne jednostki [Słomski, 2000a]; [Słomski 

2006]. Wynika to przede wszystkim z tego, że w rozumieniu praw historii 

konieczne jest podporządkowanie się obowiązującym aktualnie prawom, 

ustrojowi oraz jednostkom, które próbują kierować życiem ludzkimi i jego 

losami [Słomski, 2008: 99].  

Marksizm nieco załagodził pojęcie całkowitej i bezwzględnej uległości, 

a skupił się na uznaniu, że jednostka jest kreowana przede wszystkim 

przez społeczeństwo i w obrębie tego społeczeństwa powinna działać 

[Słomski, 1996].  

Dodatkowo, warto tutaj jeszcze podkreślić, że Marks dzielił wolność na 

dwie niezależne kategorie: 

 wolność abstrakcyjną  

 wolność konkretną [Słomski 2008: 99].  

Co ciekawe, okazuje się, że tylko ten ostatni rodzaj wolności liczy się 

najbardziej i tylko dzięki jej pomocy możliwe jest przezwyciężenie oraz 
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całkowite zniwelowanie takich elementów jak: niesprawiedliwość spo-

łeczna oraz nierówność społeczna. trzeba tutaj bowiem pamiętać, że nie 

ma nic gorszego jako ekonomiczne zniewolenie, które może całkowicie 

zniszczyć człowieka [Słomski, 2004]. Wszystko to sprawia, że wyzwolenie 

społeczno – gospodarcze powinno być celem najważniejszym w sobie, 

a tym samym daje przyzwolenie na używanie wszystkich dostępnych 

środków jeśli tylko okazać się mogą one tymi najbardziej przydatnymi i 

efektywnymi w swoim działaniu. Do najważniejszych środków, których 

można użyć w walce są przede wszystkim: 

 walka klasowa  

 rewolucja społeczna  

 wprowadzenie dyktatury proletariatu [Słomski, 2008: 99]. 

Warto tutaj podkreślić, że dla marksizmu, pojedyncza jednostka nie była 

istotą wolną z natury. Może nią być jedynie w sytuacji, w której działa ona 

w określonej społeczności, w konkretnym kolektywie. Tylko dzięki wspól-

nocie i za sprawą oddziaływań jakie wywiera, człowiek może być jednost-

ką całkowicie niezależną i swobodną, nawet jeśli musi on działać w okre-

ślonej społeczności i podporządkowywać się zasadom w niej obowiązują-

cym [Słomski, 2009]; [Słomski 2008]; [Słomski, 2005].  

Warto tutaj jeszcze podkreślić, że tak naprawdę tylko społeczeństwo ma 

pełne prawo do tego, aby kontestować zastaną rzeczywistość, a co więcej, 

tylko społeczeństwo jako takie może ograniczać lub wydzielać, a także 

dysponować wolnością poszczególnych członków tego społeczeństwa. To 

całe społeczeństwo sankcjonuje zakres wolności i poziomy, w których 

wolność działa, a co za tym idzie, w dowolnym momencie może tę wolność 

odebrać – oczywiście jeśli uzna, że nastąpiły ku temu odpowiednie prze-

słanki [Słomski, 2004a]; [Słomski, 2004b].  

Wynika z tego, że kolektyw jest pewnego rodzaju organizmem społecz-

nym, w ramach którego następuje całkowita redukcja znaczenia i roli jed-

nostki do określonej komórki, która jest pozbawiona jakiegokolwiek indy-

widualnego znaczenia, możliwości dokonywania wyborów, a także nieza-

leżności [Słomski, 2008: 99].  
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W marksizmie, jednostka ludzka jest traktowana wyłącznie jako pewne-

go rodzaju materialna rzeczywistość a jednocześnie, indywidualna jed-

nostka nie posiada wolności i niezależności, ponieważ wartości te nie mają 

żadnego sensu bez kolektywu, bez określonej wspólnoty. W takim rozu-

mieniu, absolutem jest kolektyw (teoretycznie miał to być proletariat, 

jednak w rzeczywistości była to wyłącznie partia), który posiadał szereg 

boskich cech takich jak chociażby: 

 nieograniczona moc działania  

 nieograniczone możliwości 

 wybitna oraz niczym nieograniczona mądrość  

 nieomylność 

 możliwość oddziaływania na wszystkich  

 nieograniczone wpływy [Słomski, 2008: 99].  

Oczywiście, marksizm zakładał, że ostatnim elementem rozwoju ludz-

kości była wolność społeczna oraz ekonomiczna, jednak zanim do tego 

dojdzie konieczne, jest przejście przez rewolucję, a nawet dyktaturę. Jeśli 

to konieczne możliwe jest stosowanie również przemocy, dzięki której 

łatwiej można kształtować masy, a tym samym wprowadzić taki porządek, 

za pomocą którego możliwe będzie osiągnięcie celu ostatecznego, czyli 

rzeczonej wolności ekonomiczno – społecznej. Właśnie dzięki takiemu 

ważnemu celowi, wszystkie działania do niego prowadzące, nawet te po-

strzegane za złe i niemoralne, mogą być stosowane: „teoria dyktatury pro-

letariatu jest niczym innym jak instytucjonalizacją ograniczenia wolności 

ludzi, których traktuje się jako bezwolne narzędzia i wykonawców decyzji 

społecznego kolektywu. Heglizm i marksizm, pomimo lansowanych idei 

nieustannego rozwoju, faktycznie aprobuje ideę zniewolenia człowieka dla 

„wyższych” celów społecznych. Totalitaryzm leninowsko – stalinowski, 

którego przerażających ekscesów była ludzkość świadkiem w ostatnich 

dziesięcioleciach, wywodzi się w prostej linii z „ukąszenia” heglowsko – 

marksistowskiego” [Słomski, 2008: 99-100].
.
 

Warto tutaj również przypomnieć, że wspomniany powyżej rodzaj tota-

litaryzmu nie był jedynym jego rodzajem, który wystąpił na przestrzeni lat 
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na świecie. Innym, równie znanym rodzajem totalitaryzmu był totalita-

ryzm hitlerowski, którego źródeł można doszukiwać się w ideologiach 

takich jak nietzscheanizm oraz rasizm. Każda z tych ideologii wpłynęła na 

postrzeganie jednostki, jej znaczenia oraz ukształtowała odrębny system 

wartości, którym się posługiwano w tamtych czasach. Kierując się poglą-

dami Nietzschego uznającego, że nie ma czegoś takiego jak wolna wola 

człowieka, zaczęto w taki sposób traktować ludzi. Coraz częściej uznawa-

no, że zamiast wolnej woli jest wola mocy, czyli cechy takie jak: 

 sprawność  

 siła  

 walka 

 dominacja nad słabszymi 

 konieczność wyeliminowania najsłabszych jednostek  

 nienawiść  

 brak zahamowań  

 brak odczuwania takich emocji jak: miłosierdzie, miłość, współczu-

cie [Słomski, 2008: 100].  

Jednostki, które kierowały się takimi cechami uznawały siebie za nadlu-

dzi, a przez to też samodzielnie przyznawali sobie prawo do tego, by elimi-

nować tych, którzy takimi cechami się nie charakteryzowali [Słomski, 

1996a], [Słomski, 2006].  

Mimo tego, że totalitaryzm marksistowski i hitlerowski najczęściej 

zwalczały się wzajemnie i próbowały się wzajemnie wyeliminować, nie da 

się ukryć, że zarówno jeden jak i drugi rodzaj totalitaryzmu w podobny 

sposób postrzega wolność i każdy z nich sprowadza się przede wszystkim 

do zdeprecjonowania znaczenia jednostki w państwie i w społeczeństwie i 

narzucenie jej woli władzy.  

To w jaki sposób wolność jest postrzegana zarówno przez totalitaryzm 

marksistowski jak i hitlerowski można zestawić w następujący sposób 

(tabela 1.)  
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Tabela 1. Rozumienie wolności w totalitaryzmie marksistowskim i hitle-

rowskim  

TOTALITARYZM  
MARKSISTOWSKI 

TOTALITARYZM  
HITLEROWSKI 

Absolutem jest proletariat – fak-
tycznie dyktatura jednostki 

Absolut: państwo, podział na rasę 
wyższą (panowie), która mogła 
wszystko oraz rasę niższą (niewol-
nicy) 

Człowiek jako osoba nie ma znaczenia 
Całkowite upaństwowienie każdej dziedziny życia 
Brak jakiejkolwiek prywatności  
Państwowy monopol na wszystko 
Dominacja: przemocy, inwigilacji, brak poszanowania dla praw, w tym dla 
praw człowieka, rozbijano związki zawodowe oraz religijno – wyznaniowe  
Usankcjonowanie bezprawia  
Siła = prawo 
Siła ważniejsza od etyki i sumienia  
Podporządkowanie nauki i kultury względem polityki 
Dokładne planowanie i egzekwowanie realizacji planu przez administrację 
państwową  
Mniejszość zarządza większością 
Elita władzy zdominowała wszystkie sektory życia społeczno – polityczne-
go  
Podporządkowanie jednostki kolektywowi  
Całkowite zniewolenie człowieka (nie miał on wpływu na swoje życie, nie 
mógł podejmować samodzielnych decyzji, nie mógł mieć własnych poglą-
dów politycznych, etycznych, itp.)  
Zdominowanie jednostki przez kolektyw 
Brak własnej woli i poczucia niezależności  
Wolność i prawa człowieka nie miały znaczenia  
Władza nielicznych była władzą absolutną i niemożliwą do kontrolowania  

Źródło: opracowanie własne. 

Zarówno totalitaryzm marksistowski jak i hitlerowski dążyły do tego, by 

całkowicie zniszczyć wszelkie społeczne przejawy życia człowieka takie 

jak: rodzina, wartości narodowe, poczucie wspólnoty i powiązania ze spo-

łecznością, a także wspólnoty wyznaniowe: „Człowiek – osoba był tam 

niczym, wszystkim był kolektyw: państwo – proletariat lub państwo – 
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naród czysto rasowy. Ostatecznymi efektami totalitaryzmów marksistow-

sko – komunistycznego oraz hitlerowskiego były: 

 naruszenie elementarnych praw ludzkich  

 naruszenie elementarnych praw narodowych 

 obozy koncentracyjne 

 łagry  

 więzienia. 

Był to terroryzm państwowy, zwykle sankcjonowany przez sprzeczne 

z etyką prawo” [Słomski, 2008: 101]. 

Przeciwległymi do totalitarnego rozumienia wolności były modele in-

dywidualno – liberalny oraz anarchistyczny, które podkreślały jak ważną 

rolę w życiu człowieka zajmuje wolność [Słomski, 1998], [Słomski, 2002a]. 

Co więcej, uważano, że wolność jest jedną z integralnych i podstawowych 

zasad, które kształtują osobowość człowieka i pozwalają kreować mu wła-

sne życie i zaspokajać podstawowe potrzeby. Dzięki wolności człowiek 

mógł w pełni odpowiadać za swoje życie [Słomski, 2002a], [Słomski, 

2003a].  

Jednym z ważniejszych przedstawicieli nurtu oraz twórców liberalizmu 

społeczno – ekonomicznego był oczywiście Rousseau, który w swoim dzie-

le „Umowa Społeczna” podkreślał, że człowiek rodzi się wolny jednak w 

trakcie trwania swojego życia trafia w kolejne ramy i schematy, które tę 

wolność ograniczają. Mimo, że wejście w relacje społeczne ograniczają 

wolność, to i tak bezpieczniej dla człowieka jest zrezygnować z części tej 

wolności i zagwarantować sobie poczucie stabilności, życie wg ustalonych 

zasad, których wszyscy muszą w takim samym stopniu przestrzegać niż 

żyć wolnym, ale narażonym na ciągłą agresję i wiążące się z brakiem ja-

kichkolwiek reguł, niebezpieczeństwa [Słomski, 2008: 102].  

Wolność może być nieograniczona, a człowiek powinien być niezależną 

jednostką, jednak bardzo ważne jest tutaj również przestrzeganie podsta-

wowych praw, dzięki którym możliwe jest określenie, w jaki sposób wol-

nością można kierować i jak się do niej odnosić [Słomski, 2002].  
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Przeciwieństwem tej teorii jest socjalizm, który chce doprowadzić do 

uwolnienia jednostki z więzów państwowości, jednak usiłuje to zrobić 

przede wszystkim za pomocą rewolucji, jednak dla Rousseau rewolucja 

jest ogromnym zagrożeniem i całkowitym zaprzeczeniem umowy społecz-

nej, a co za tym idzie, nie daje szansy odpowiedniego rozwoju ludzi żyją-

cych w ramach tej umowy i działających według jej zasad [Słomski, 2008: 

102].  

Jeszcze bardziej skrajnym poglądem jest uznawanie, że człowiek jest 

wolny i taka jest jego natura, a co za tym idzie, nie powinien podejmować 

żadnych działań, które mogą mu w jakikolwiek sposób wolność tę odebrać. 

Dzięki wolności człowiek może realizować siebie, swoje plany i marzenia, 

może być swoim własnym projektem, a co za tym idzie jego wolność nie 

powinna być ograniczona zupełnie niczym, nawet jeśli mają to być ograni-

czenia społeczne, religijne, prawne czy etyczne. Wolności to przede 

wszystkim autonomia człowieka, która sprowadza się do autonomii: 

 bytowej  

 egzystencjalnej  

 moralnej [Słomski, 2008: 103].  

Taki pogląd na wolność jest postawą zwaną sartryzmem, natomiast jego 

konsekwencją jest przede wszystkim bardzo intensywnie rozumiany ego-

centryzm oraz relatywizm moralny. Warto tutaj podkreślić, że w modelu 

tym bardzo negatywnie podochodzi się do stosowania różnego rodzaju 

ograniczeń, które mogą wynikać z praw czy ustroju, który niejako jest na-

rzucony odgórnie. Podejście takie sprawia, że bardzo często traktuje się tę 

filozofię jako swoiste nawoływanie do anarchizmu [Słomski, 1996a], 

[Słomski, 2006], [Słomski, 2000].  

Jednak, niezależnie od tego, model indywidualistyczno – liberalny wol-

ności jest modelem stosunkowo pozytywnym głównie z uwagi na fakt, że 

pozwala on dostrzegać potrzebę osobistej wolności jako jednego z niezby-

walnych i podstawowych praw człowieka, przy czym nie należy traktować 

tutaj wolności wyłącznie jako całkowitej i absolutnej autonomii, ponieważ 

w takim ujęciu nie odpowiada ona nie tylko ograniczeniom, z którymi na-
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leży się mierzyć w prawdziwym życiu, ale również nie odpowiada realiom, 

z którymi muszą mierzyć się ludzie na co dzień i nie jest adekwatna do 

oczekiwań, które posiadają. Dlatego też, mimo że wolność ludzka jest real-

na nie można powiedzieć, że jest ona jednocześnie wolnością absolutną 

i nieograniczoną. Co ciekawe, jednym z najczęstszych błędów popełnia-

nych w ramach modelu liberalno – egocentrycznego jest brak rozdzielenia 

dwóch bardzo istotnych elementów: 

 jednostki  

 osoby [Słomski, 2008: 103].  

Trzeba bowiem tutaj pamiętać, że „postulat absolutnej wolności i auto-

nomii jednostkowego człowieka nie uwzględnia faktu, że człowiek jako 

osoba potrzebuje wielu wartości. Wolność jest oczywiście wyborem, ale 

czego? Jakich wartości? Człowiek ze swej istoty jest wolny, ale cząstką 

ludzkiej natury jest także intelekt i sumienie. Prawdziwa wolność człowie-

ka – osoby nie może być wolnością egoisty, wówczas bowiem wolność 

staje się samowolą” [Słomski, 2008: 103]. 

Co ciekawe, Mounier krytykuje zarówno sartrowską koncepcję wolności 

jak i indywidualistyczne jej podejście. Uważał on, że człowiek musi przyjąć 

wolność, która polega na nieustannym podejmowaniu nowych decyzji, 

dokonywaniu wyborów, a jednocześnie staje się odpowiedzialny nie tylko 

za siebie, ale i za całą rzeczywistość, która go otacza, ponieważ decyzje, 

które podejmuje wpływają nie tylko na niego samego, ale oddziałują na 

wszystkich tych, którzy znajdują się w jego najbliższym otoczeniu [Słom-

ski, 2000], [Słomski 1996a].  

Ostatnim rodzajem wolności, który zostanie tutaj omówiony, jest perso-

nalistyczna koncepcja wolności [Słomski, 1996a], [Słomski, 2006].  

Jej najważniejszym przedstawicielem był Mounier. Dla niego, termin 

wolności nie może być definiowany w sztywnych i gładkich definicjach. Dla 

pełnego zrozumienia wolności konieczne jest pełne zrozumienie samego 

siebie, swoich ograniczeń i ewentualnych słabości, a także poprzez wybra-

nie swojej własnej drogi, swoich celów i sposobu, za pomocą którego 

chcemy być sobą [Słomski, 2004b], [Słomski 2004], [Słomski, 2008a].  
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Wolność jest jedną z najważniejszych cech, którymi charakteryzuje się 

osoba potrafiąca panować nad sobą, nad swoimi czynami oraz nad samo-

urzeczywistnieniem siebie i swoich ewentualnych słabości i pragnień 

[Słomski, 2002a], [Słomski, 2003a], [Słomski, 2000].  

Dzięki strukturalizmowi wiadomo, że świat, którego doznajemy, nie jest 

jedynym sposobem i źródłem poznania. Trzeba tutaj również pamiętać 

o duchowym wymiarze, dzięki któremu człowiek może być definiowany 

jako „substancja myśląca” [Słomski, 2008: 105]. Dodatkowo, postrzeganie 

to zostało uzupełnione przez egzystencjalizm i psychologię głębi, przez 

które możliwe było postrzeganie ciała nie tylko jako swoistego narzędzia 

duszy, ale również jako pewnego rodzaju symbol połączenia pomiędzy 

ludźmi a światem. Jest to możliwe głównie dlatego, że ludzie sami w sobie 

nigdy nie są wyłącznie czystą materią ale są pewnego rodzaju obrazem 

wcielonym, a ciało i dusza stanowią odrębne elementy jednego bytu 

[Słomski, 2008: 106]. 

Co ciekawe, w tej koncepcji wolności nieustannie przewijają się nawią-

zania do filozofii egzystencjalnej, a życie człowieka pokazywane jest jako 

mroczne i radykalne, a w całym swoim procesie również nieprzejrzyste 

i trudne do jednoznacznego zdefiniowania [Słomski, 2006a], [Słomski, 

2000].  

W takim rozumieniu, wolność jest nie tylko swoistą naturą każdego 

człowieka, ale również, a może przede wszystkim jego powołaniem. Do-

datkowo, jest ona także autonomią, pełną realizacją swojego własnego ja, 

które może być całkowicie zintegrowane z osobowością. Z tego też wzglę-

du można tutaj wyróżnić: 

 wolność „od” – niezależność człowieka  

 wolność „do”  zmierzanie ku ustalonym ideałom oraz wewnętrz-

nemu rozwojowi. 

Szczególnie ważna jest tutaj wolność wewnętrzna, która pozwala czło-

wiekowi otworzyć się w pełni, pozwala mu znaleźć zupełnie nowe obszary, 

a przede wszystkim daje możliwość odkrycia siebie i ciągłego stymulowa-

nia do dalszego rozwoju. Warto tutaj jednak podkreślić, że wolność taka 
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przejawia się przede wszystkim w bezpośrednim działaniu i tylko w taki 

sposób można jej doświadczać. Każdy człowiek może doświadczyć wolno-

ści sam w sobie, wewnętrznie. W ujęciu tym, ważne jest, by rozróżnić dwa 

podstawowe postulaty:  

 pozytywny – wiedzę o wolności można zyskać wyłącznie za sprawą 

bezpośrednich doświadczeń wolności. Tylko tak można ją prawdzi-

wie poznać; 

 negatywny – wolności nie da się opisać oraz wyjaśnić w taki sam 

sposób, jak opisuje się wszystko co dzieje się w świecie przyrody. 

Oczywiście doświadczenia, które się zyskuje za jej pomocą można 

zobiektywizować, a tym samym sprawić, że wydają się one bardziej 

dokładne [Słomski, 2000: 107].  

W wolności wewnętrznej możliwe jest całkowite urzeczywistnienie sie-

bie, potęgowanie dostępnych przeżyć, a także pozwala to na większe pa-

nowanie nad sobą, nad swoimi emocjami i doznaniami, a tym samym 

sprawia, że mogą się stać one jeszcze bardziej ekstremalne niż dotychczas. 

Ponadto, człowiek może stawać się jednostką w pełni świadomą siebie 

i swoich decyzji, a jednocześnie może dokładniej i intensywniej przeżywać 

swoje życie, uwzględniając w nim to co najważniejsze [Słomski, 1996a], 

[Słomski, 2006], [Słomski, 2000a].  

Często, wolność wewnętrzna może być sprowadza do całkowitego zmi-

nimalizowania wszystkich potrzeb cielesnych, które mogą przeszkodzić 

we właściwej percepcji wolności. Dodatkowo, ważne jest również by wy-

zbyć się wszelkich negatywnych uczuć, które w jakikolwiek sposób mogą 

determinować postrzeganie przez nas rzeczywistości i mogą zaburzać jej 

porządek. Można tutaj zatem jednoznacznie powiedzieć, że wolność jest 

pewną własnością, która przysługuje każdemu bytowi wprost proporcjo-

nalnie do stopnia jego zaangażowania w życie [Słomski, 2008: 108]. 

Wolność wewnętrzna może być postrzegana jako przejaw władzy du-

chowej nad materią, którą może sprawować człowiek. Dzięki niej, człowiek 

może pokazać jak duża władzę posiada, jak wiele może od niego zależeć, 

a przede wszystkim może pokazać w jaki sposób jego podejście do życia 
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ewoluowało i w jaki sposób należy je odpowiednio rozumieć, by móc cie-

szyć się pełnią wolności. Jednocześnie, należy tutaj pamiętać, że wolność 

jest wartością niezwykle złożoną, której nie można utożsamiać z jednym, 

konkretnym elementem. Trzeba bowiem pamiętać, że na wolność składa 

się cały szereg wartości pośrednich, które zebrane w jedną całość kreują tę 

najważniejszą. Dodatkowo, do tego aby być w pełni wolnym nie trzeba 

wyzbywać się wszystkiego. Wystarczy konsekwentnie, spójnie i w sposób 

długotrwały dążyć do samodoskonalenia oraz samokierowania, dzięki 

czemu możliwy jest pełny rozwój i niezależność człowieka [Słomski, 2008: 

109].  

Każda jednostka, która zdecyduje się być wolna i będzie postępować tak, 

by wolność tę osiągnąć, będzie jednostką wolną. Tylko jeśli zapracuje na 

nią samodzielnie, będzie w stanie jej doświadczyć i w pełni ją zrozumieć. 

Oczywiście, człowiek ma prawo zrezygnować z tej wolności, jednak wów-

czas nie będzie on mógł korzystać z pełni praw, które przysługują mu 

z natury, a co za tym idzie może działać wbrew swojej naturze. Dlatego też, 

tylko jeśli zdecyduje się podjąć walk o swoją wolność będzie realizował 

siebie, swoje prawdziwe potrzeby, a przede wszystkim będzie żył 

w zgodzie z naturą, ze swoimi pragnieniami [Słomski, 1996a], [Słomski, 

2006], [Słomski, 2000].  

Co ciekawe, obowiązuje tutaj również pogląd, że człowiek może być 

w pełni wolny tylko wówczas jeśli wszyscy ludzie, którzy go otaczają, któ-

rzy z nim współegzystują będą również wolni i będą wiedzieć, w jaki spo-

sób z wolności tej korzystać. Okazuje się, bowiem, że poza wymienionymi 

powyżej elementami, człowiek do pełnej wolności potrzebuje tego, by móc 

dzielić ją z innymi. Jest to związane przede wszystkim z tym, że człowiek 

do tego, aby móc się rozwijać i czerpać to co najlepsze ze swojego człowie-

czeństwa, potrzebuje innych ludzi, potrzebuje nawiązywać z nimi relacje, 

ponieważ to inni ludzie dają mu większą motywację do działania [Słomski, 

1998a], [Słomski, 2000], [Słomski, 2003a].  

Wolność jest swoistą afirmacją osoby, można ją przeżywać, jednak nie 

można jej zobaczyć [Słomski, 2008: 112]. Z tego też względu, jak już zosta-
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ło powiedziane wcześniej wolność związana jest przede wszystkim z wy-

borem, który może dokonywać dana osoba i jest uzależniona wyłącznie od 

decyzji, jakie ona podejmie. Warto tutaj jednak podkreślić, że wolność jest 

zależna oraz ograniczona do konkretnych sytuacji, w których dana osoba 

w danej chwili się znajduje: „Wolność osoby jest uwarunkowana sytuacją 

i przede wszystkim jest określona przez wartość. Odniesienie wolności do 

wartości powoduje, że nie izoluje ona ludzi, nie ustanawia anarchii lecz 

łączy ich ze sobą [Słomski, 2008: 113].” 

Wolność jest w dużej mierze warunkowana przez: 

 sytuację  

 okoliczności  

 wartość – będącą motywem uzasadniającym jednocześnie postawę, 

rację a także nadaje jej ogólny sens [Słomski, 2008: 113].  

W personalistycznym podejściu do wolności, człowiek może być wolny 

tylko wtedy jeśli będzie w stanie zwrócić się w stronę wartości. Jeśli się na 

nie otworzy będzie w stanie lepiej umotywować swoje działania, znaleźć 

inspirację, a przede wszystkim będzie mógł wzrastać w człowieczeństwie 

i kreować samego siebie w wolności. Jednocześnie, nie jest prawdą, że 

człowiek może być wolny wyłącznie wtedy, kiedy będzie robił wyłącznie to 

na co ma ochotę i to, czego pragnie. Również działanie w obrębie wartości 

i prawa pozwala na lepsze i precyzyjniejsze dążenie do samorozwoju. To 

świat wartości nadaje, bowiem, pewne ramy działania, hamuje negatywne 

emocje i inspiracje, a przede wszystkim pozwala wytrwale dążyć do po-

stawionych sobie celów [Słomski, 2002b], [Słomski, 2003b], [Słomski, 

2004]. 

Wszystko to składa się na tzw. wolność kreatywną, czyli wolność poma-

gającą tworzyć sens, nadającą głębię i zasadność działania. Właśnie taka 

postawa daje szansę na pełen i kompletny rozwój [Słomski, 2008: 115].  

Warto tutaj zaznaczyć, że jedyną granicą wolności jest miłość, która jed-

nocześnie może stanowić podstawę oraz siłę wolności. Z tego też względu, 

wolność, która jest kierowana przez miłość, jest wolnością pełniejszą, do-

kładniejszą, trwalszą, a przede wszystkim bardziej owocną. Dodatkowo, 



David Kwiatkowski 

Społeczeństwo i Edukacja - Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 

67 

ważne jest tutaj również to, że wolność jest postrzegana jako jeden z pod-

stawowych elementów porządku moralnego. Za pomocą wolności możliwe 

jest ustosunkowanie się do dóbr, do pragnień, które człowiek posiada 

[Słomski, 2002a].  

Mówiąc o wolności, konieczne jest również wspomnienie o takim poję-

ciu jak swoboda. W polskim języku obydwa te terminy używane są za-

miennie, jednak nie do końca jest to właściwe. Trzeba tutaj bowiem pod-

kreślić, że swoboda to przede wszystkim brak jakichkolwiek ograniczeń, 

a tym samym jest to tzw. wolność negatywna. Dlatego też, nie jest to wol-

ność jako taka, ale jedynie pewien specyficzny rodzaj wolności. Co ciekawe, 

często uważa się również, że swobody mogą być jedynie pewnego rodzaju 

szansami, które otrzymuje się od ducha wolności [Słomski, 2008]. 

We współczesnym świecie, wolność, najpełniej wyraża się poprzez de-

mokrację: „demokracja nie może być obecnie pojmowana jako ustrój poli-

tyczny, abstrakcyjnie równowartościowy ustrojom monarchicznym. 

W obecnych czasach stała się ona jedynie możliwą do przyjęcia, definityw-

nie zdobytą formą polityczną, wyrażającą wolność i odpowiedzialność 

ludzi. Ideał prawdziwej demokracji (demokracja społeczna, w przeciwień-

stwie do demokracji liberalnej, pozwalającej tylko niektórym na używanie 

wolności) stał się synonimem dojrzałości ludzkiej, oznacza wezwanie ludzi 

żyjących wspólnie do podjęcia ciężaru istnienia własnego społeczeństwa. 

Ten ideał polityczny dąży do ogarnięcia wszystkich dziedzin życia, nawet 

życia wewnętrznego Kościoła. Pluralizm, owoc wolności opinii publicz-

nych, w płaszczyźnie politycznej wyraża także złożoność problemów 

etycznych i socjalnych. Nie chodzi o to, aby powiedzieć „wszyscy mają ra-

cja”, ale żeby traktować wszystkich jak braci, nawet tych, co do których 

istnieje podejrzenie, że są w błędzie, a którzy są przekonani, że mają rację 

we własnym wyborze politycznym” [Słomski, 2008: 119-120]. 

Społeczne aspekty personalizmu, wg prof. Wojciecha Słomskiego można 

rozważać na kilku płaszczyznach: 

 myśl chrześcijańska  

 tragizm chrześcijaństwa  
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 rewolucja personalistyczna  

 komunikacja  

 cywilizacja pracy  

 krytyka mieszczaństwa  

 socjalizm  

 komunizm  

 trzecia droga [Słomski, 2008: 2].  

Każda z tych dróg charakteryzuje się zupełnie innym sposobem po-

strzegania, innymi wartościami, które determinują społeczne aspekty per-

sonalizmu, jak również wyznaczają mu zupełnie inną drogę. Dlatego też, 

aby dobrze zrozumieć to zagadnienie, konieczne jest przeanalizowanie 

każdego z wyznaczonych powyżej nurtów i skonfrontowanie ich ze sobą 

[Słomski, 1996].  

Jednym z pierwszych nurtów, które zostaną tutaj scharakteryzowane, 

a które dla prof. Słomskiego wydają się być kluczowe, jest myśl chrześci-

jańska. Warto tutaj zaznaczyć, że chrześcijaństwo jest pewnego rodzaju 

nauką o życiu oraz o człowieku, a co za tym idzie zawiera ona podstawowe 

elementy wyjaśniające to, czym jest człowiek, jakimi zasadami powinien 

się kierować, a przede wszystkim, jakiego rodzaju cechy powinny charak-

teryzować jego postępowanie, tak by można było powiedzieć, że żyje on 

właściwie [Słomski, 2008: 128]. Co więcej, często myśl chrześcijańska wła-

śnie od człowieka wychodzi i w jego stronę się zwraca.  

Warto tutaj jednak zaznaczyć, że chrześcijaństwo nie wprowadza po-

między człowiekiem a naturą żadnego rozdźwięku a jedynie próbuje, za 

pośrednictwem natury właśnie kierować go do Boga. To z kolei powoduje, 

że myśl chrześcijańska pozostaje ze sobą w sprzeczności. Jak się, bowiem, 

okazuje, z jednej strony, dąży ona do tego, by człowiek oderwał się od co-

dzienności, od świata materialnego, a jednocześnie, przez fakt swojego 

istnienia jest istotą niezwykle mocną uwiezioną w tej doczesności. Dzieje 

się tak głównie dlatego, że to za sprawą tej rzeczywistości może ona się 

rozwijać duchowo [Słomski, 2008: 129]. 
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W takim ujęciu, bardzo istotne jest również postrzeganie duszy i ciała 

jako pewnej spójnej całości, którą niezwykle trudno rozdzielić, z którą nie 

można walczyć, a przede wszystkim której nie można w żaden sposób 

zanegować. Ciało i dusza współgrają ze sobą, żyją w braterskich relacjach, 

a relacje te biorą górę nad wszystkimi innymi stosunkami, w tym, przewa-

żają również nad: 

 stosunkiem zawierania się  

 stosunkiem instrumentalnym. 

Dodatkowo, analizując myśl chrześcijańską warto tutaj również wspo-

mnieć o teorii poznania, którą chrześcijaństwo wypracowuje, a którą 

w tym ujęciu można nazwać realizmem poznania. Próbuje ona tutaj, okre-

ślić prawdziwą strukturę człowieka i przez to też stara się określić naturę 

poznania. Z tego też względu, trudno jest uzyskać stan czystej, nieosobowej 

świadomości [Słomski, 2002a], [Słomski, 2003a], [Słomski, 2004].  

Warto tutaj podkreślić, że wszelkie trudności, które wiążą się z ustale-

niem tego, czym faktycznie jest myśl chrześcijańska sprawiają, że nie  

można ona skutecznie odpierać ataków pojawiających się ze strony nauki. 

Może ona jedynie negować jej nauki i tezy. Ta niemoc została w dużej mie-

rze spowodowana przez podejście Kościoła i fakt, że praktycznie od cza-

sów reformacji zamykał się on na wszystkie wpływy z zewnątrz, 

a w szczególności na te, które były sprzeczne z nauką Kościoła i z przyję-

tymi przez niego dogmatami. Natomiast jego reakcją na postępującą laicy-

zację była bierna obrona [Słomski, 2008: 131].  

Reakcją na to był chrześcijański modernizm, który chciał przejąć pewne 

założenia obowiązujące w filozofii racjonalistycznej i przełożyć je na grunt 

filozofii chrześcijańskiej. Jednak w praktyce, modernizm oznaczał przede 

wszystkim chęć odseparowania myśli chrześcijańskiej od nowoczesnej 

nauki i oddelegowanie jej do tzw. religijnego sentymentalizmu [Słomski, 

2008: 131]. 

Nowym impulsem i jednocześnie szansą dla filozofii chrześcijańskiej by-

ła filozofia neotomistyczna, która w swoich podstawach nawiązywała do 

filozofii św. Augustyna, a która odróżnia się od tradycyjnego ujęcia tym, że 
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zredukowane zostało napięcie pomiędzy dążeniem do zachowania tego co 

najważniejsze, a koniecznością sprostania rzeczywistości, zostało ono nie-

co ograniczone, mimo ciągłego występowania [Słomski, 2008: 132]. 

Ważnym elementem, który wpływa na znaczenie chrześcijaństwa jest 

stan współczesnego świata i umiejscowienie w nim współczesnego chrze-

ścijaństwa. Trzeba tutaj, bowiem, podkreślić, że współczesny świat gene-

ruje coraz więcej zagrożeń, a tym samym pokus, które mogą zdeprecjono-

wać wartość chrześcijańskich nauk i zepchnąć je na dalszy tor. Przyczyny 

te można podzielić na dwie kategorie:  

 zewnętrzne, które mogą wynikać przede wszystkim z grzechu usank-

cjonowanego pomiędzy nami a naturą, nami a innymi ludźmi oraz po-

między nami samymi. Dodatkowo, może on również wynikać z tego, że 

funkcjonujemy w pełnej niezależnej od nas rzeczywistości, która czę-

sto determinuje w specyficzny sposób nasze zachowania i reakcje. 

 wewnętrzne – pojawiają się wtedy, kiedy chcemy zrozumieć, czym są 

tak naprawdę dogmaty chrześcijaństwa i do czego nas obligują.  

Z tego też względu, chrześcijanie znajdują się w dużo trudniejszej sytua-

cji niż przedstawiciele innych wyznań. Dodatkowo: „katolicy zaczynają 

nazbyt szybko wyobrażać sobie, że droga duchowego rozwoju polega na 

stopniowym kapitalizowaniu łaski, pewności i zasług” [Słomski, 2008: 

133]. 

Współcześni chrześcijanie muszą walczyć z takimi pokusami jak: 

 pokusa pomniejszania  

 pokusa lekceważenia cierpienia  

 zapomina nie o tym, że dojście do celu wiąże się z wyrzeczeniami i 

poświęceniami  

 brak wystarczających starań  

 niechęć do przestrzegania zasad  

 brak chęci zgłębiania prawd wiary  

 wymóg ciągłego przyjmowania skrajnych postaw  

 sztywne i nieodnoszące się do współczesności zasady  

 ogromna niejednoznaczność współczesnego świata  
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 kryzys wartości  

 ciągła opozycja pomiędzy życiem doczesnym a boskim  

 tragizm chrześcijaństwa  

 specyficzna funkcja nadziei [Słomski, 2008: 133-134].  

 

Warto tutaj jednak podkreślić, że tragizm chrześcijaństwa nie jest do-

kładnie tym samym, co rozpacz chrześcijaństwa: „poczucie tragizmu jest 

czymś, co dotyczy chrześcijan jako pewnej wspólnoty, podczas gdy rozpacz 

jest zjawiskiem o wymiarze wyłącznie indywidualnym. Rozpacz jest uczu-

ciem indywidualistycznym. Zbiorowiska przeżywają wściekłość albo zała-

manie odwagi, ale nie ulegają rozpaczy” [Słomski, 2008: 135].. 

Dodatkowo, rozpacz można opisać za pomocą odpowiednich procesów 

psychologicznych, natomiast tragizm chrześcijaństwa to kwestia regulo-

wana wyłącznie za pomocą metafizyki. Co więcej, nie jest to coś, co czło-

wiek otrzymuje automatycznie, lecz jest to pewnego rodzaju cel, a dążenie 

do niego obarczone jest wysiłkiem i problemami [Słomski, 2002a], [Słom-

ski, 2003a], [Słomski, 2004b].  

Z tego też względu, często sytuację chrześcijanina porównuje się z pro-

blemami ateistów, którzy także mogą zatracić swoją wrażliwość i mogą 

przestać dążyć do uzyskania odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.  

Tragizm często jest tutaj dostrzegany w samym fakcie istnienia człowie-

ka i w tym, że musi on żyć w świecie, który pogrążony jest w całkowitej 

alienacji, a wszelkie refleksje, które mogą się w nim pojawić mogą zostać 

podważone przez wartości chrześcijańskie. Chrześcijanin musi odczuwać 

swoją egzystencję jako tę tragiczną, a jednocześnie ma świadomość tego, 

że jest to jedyna droga, która może prowadzić do przezwyciężenia tego 

tragizmu [Słomski, 2008: 137]. 

Co ciekawe, mimo obowiązującego poglądu o tragizmie chrześcijaństwa, 

w gruncie rzeczy, koncepcja życia ludzkiego, pogląd na chrześcijaństwo 

jest poglądem optymistycznym. Natomiast personalizm charakteryzowany 

jest tutaj w następujący sposób: „Chrześcijański czy niechrześcijański, 
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powiedziałby, że charakteryzuje się zawsze (…) nie pesymizmem lecz 

szczególnie dramatyczną koncepcją losu człowieka” [Słomski, 2008: 138]. 

Ważnym elementem jest tutaj również nurt rewolucyjny, dzięki które-

mu personalizm oraz współczesna epoka nie będzie narażona na przeob-

rażenie się w narzędzie sił reformistycznych albo konserwatywnych 

[Słomski, 2008: 138].  

Warto tutaj podkreślić, że chrześcijaństwo jest również traktowane  na 

kilka sposobów. Jest postrzegane jako: 

 hamulec  

 siła  

 narzędzie, za pomocą którego dokonuje się przemiana i postęp  

 drogowskaz wyznaczający kierunki rewolucji  

 zabezpieczenie personalizmu przed bezkrytyczną chęcią opowie-

dzenia się za wszystkimi pojawiającymi się trendami rewolucyjny-

mi, które chcą znieść kapitalizm [Słomski, 2008: 138].  

W takim ujęciu, można liczyć na to, że chrześcijaństwo będzie swoistym 

lekarstwem na kryzys współczesnej cywilizacji, a jako źródło postępu bę-

dzie w stanie określić zupełnie nowe zasady zachowania i postępowania 

względem tych zasad. Ideał chrześcijaństwa, to pewien wzorzec, do które-

go powinno się dążyć i do którego personalizm próbuje się dostosować 

[Słomski, 2005], [Słomski, 2008a]. Z tego też względu, jednym z ważniej-

szych zadań współczesnego personalizmu jest i w rewolucji personali-

stycznej powinno się dążyć przede wszystkim do tego, by tradycyjną cywi-

lizację mieszczańską zastąpić cywilizacją personalistyczną [Słomski, 

2002b]. Do tego, aby było to możliwe, konieczne jest, aby rewolucja perso-

nalistyczna przebiegała w dwóch płaszczyznach: 

 społeczno – ekonomicznej  

 duchowej. 

Tylko dzięki temu możliwy będzie pełny rozwój i dostosowanie się do 

nowo powstałych myśli i idei, a także do pogłębiającego się postępu tech-

nologicznego i zmian światopoglądowych, które stopniowo dominują całą 

współczesną rzeczywistość [Słomski, 2008: 139]. 



David Kwiatkowski 

Społeczeństwo i Edukacja - Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 

73 

Ważne jest tutaj również, by w walce tej, chrześcijanom przywrócono 

odwagę fizyczną i stworzenie im takich narzędzi, za pomocą których będą 

w stanie w odpowiedni sposób pokierować sobą i swoim rozwojem.  

Współcześnie można dostrzec pewien rozdźwięk pomiędzy sferą mate-

rialną, a właściwym rozwojem jej duchowości [Słomski, 2003b], [Słomski, 

2004a], [Słomski, 2007], [Słomski, 2004c]. Dzieje się tak głównie dlatego, 

że świat nowożytny odkrył co prawda pewne właściwości i prawdy, jednak 

nie są one przepełnione treściami duchowymi, a przez to też wydają się 

być niekompletne i niewłaściwie zorganizowane [Słomski, 1996a], [Słom-

ski, 2000a]. Dlatego też, do przeprowadzenia pełnej rewolucji konieczne 

jest wprowadzenie w życie każdej odrębnej jednostki głębi ducha. Rewolu-

cja personalistyczna nie może być rewolucją, która jest całkowicie pozba-

wiona wszelkich duchowych motywatorów [Słomski, 2008: 140]. Dodat-

kowo, konieczne jest, aby rewolucja nie sprowadzała się jedynie do rewo-

lucji przeprowadzonej wśród osób już uduchowionych, ponieważ wówczas 

może pojawić się zarzut, że rewolucja jest odizolowana od reszty świato-

poglądu i odbywa się wyłącznie w ramach chrześcijaństwa, a w tym przy-

padku byłoby to założenie błędne [Słomski, 2008: 141]. 

Rewolucję tę i poglądy Mouniera, można rozpatrywać w kilku kontek-

stach:  

 wyraz twórczej osobowości  

 dążenie do nasycenia rzeczywistości wartościami chrześcijańskimi  

 tłumaczenie ideologii chrześcijańskiej na język ideologii lewicowej  

 dążenie klasy robotniczej do przebudowy społeczeństwa kapitali-

stycznego  

 klasa robotnicza postrzegana jako dynamiczność cechująca współ-

czesną rzeczywistości.  

Rewolucja ma być tutaj przede wszystkim próbą dokonania zmian 

w systemie wartości, który będzie odpowiedzialny za tworzenie nowej 

struktury gospodarczej i społecznej [Słomski, 2009]. Natomiast kapitalizm 

może zostać obalony wyłącznie za pomocą siły, chociaż jednocześnie, uwa-

ża, że nie ma jednej, sprawdzonej i całkowicie skutecznej metody na oba-
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lenie kapitalizmu i należy próbować wszystkiego [Słomski, 2008: 143]. 

Dostępnymi metodami rewolucji mogą być tutaj: 

 strategia czystości rewolucyjnej  

 działanie w małych grupach  

 skupienie ludzi wokół podobnych wartości i celów  

 skuteczność oddziaływania [Słomski, 2008: 144].  

Jednocześnie, uważa się tutaj, że nie ma takich działań i takiego katalogu 

zasad, które byłyby w stanie usankcjonować i wyjaśnić każdy rodzaj dzia-

łania i sprawić, by było ono całkowicie czyste [Słomski, 2008: 144]. 

Jednym z ważniejszych i poważniejszych do przezwyciężenia proble-

mów społeczeństwa jest problem komunikowania się. Jedną z podstawo-

wych przyczyn pojawiania się tego problemu jest fakt, że z jednej strony 

występuje problem z zagadnieniami ontologicznymi natomiast z drugiej 

strony pojawiają się potoczne doświadczenia, które zaburzają zdolności 

komunikacyjne i sprawiają, że każdy człowiek może w inny sposób po-

strzegać otaczającą go rzeczywistość [Słomski, 1996a], [Słomski, 2002b], 

[Słomski, 2002a], [Słomski, 2003a].  

Co ciekawe, komunikacja jest ważna również wtedy, kiedy nacisk kła-

dzie się na egoizm, indywidualizm czy też na inne cele nie będące celami 

wspólnotowymi [Słomski, 2000a], [Słomski, 2006].  

Jednak komunikacja pomiędzy poszczególnymi osobami będzie możliwa 

jedynie wówczas, gdy możliwe będzie jakiekolwiek oderwanie człowieka 

od zajmowania się samym sobą, od swoich problemów i skupienie się choć 

w najmniejszym stopniu na podzielenie się sobą z innymi [Słomski, 2005], 

[Słomski, 2008a], [Słomski, 2004b].  

Komunikacja jest tutaj rozumiana jako pewnego rodzaju połączenie 

dwóch niezależnych istnień i wdrożenie ich w określone relacje społeczne, 

przy czym nie jest to ten sam typ relacji, który mówi o porozumiewaniu się 

za pomocą języka: „język dla Mouniera jest nie tyle narzędziem komunika-

cji, co narzędziem organizacji stosunków społecznych, a człowiek, który 

pragnąłby ograniczyć swój kontakt z innymi tylko do płaszczyzny języka, 

naraziłby się na niebezpieczeństwo alienacji. Kontakt z drugim człowie-
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kiem przebiegający wyłącznie na płaszczyźnie języka, tego, co obiektywne 

prowadzi do doświadczenia nazbyt wielkiej bliskości i obcości, to zaś do-

świadczenie wywołuje obrzydzenie w kontakcie z drugim człowiekiem, 

podobne do tego obrzydzenia, jakie powstaje w kontakcie z rzeczami” 

[Słomski, 2008: 146]. 

W takim ujęciu, teoria porozumiewania się jest swoistym wzajemnym 

rozumieniem się ludzi, nawiązywaniem łączności, która na skutek tego 

połączenia narażona jest na groźbę całkowitego odizolowania się od świa-

ta, a także, w pewnych momentach również na depersonalizację [Słomski 

1996a], [Słomski, 2000a], [Słomski, 2006].  

Personalizm do swojego pełnego rozwoju potrzebuje komunikacji. Jeśli 

nawiązywanie relacji będzie czymś więcej niż tylko wymianą znaków języ-

kowych, rewolucja personalistyczna będzie miała sens i może odnieść 

oczekiwane skutki [Сломски, 2005b], [Słomski, 2008a], [Słomski, 2005], 

[Słomski, 2003c].  

Tylko dzięki obecności drugiego człowieka, dzięki komunikacji możliwe 

jest pełne i skuteczne funkcjonowanie człowieka w danej rzeczywistości, 

nie można, bowiem, zakładać, że człowiek może być jedynie tym, czym sam 

siebie stworzył i tylko tym, na co pozwala sobie sam. Trzeba bowiem pa-

miętać, że jeśli człowiek ocenia sam siebie, patrzy na siebie jako na postać, 

która stoi poza nim, a także jako jednostkę, która jest zupełnie kimś innym. 

Natomiast jedynym możliwym sposobem doświadczania siebie jest obser-

wowanie się z perspektywy innej osoby [Słomski, 2008: 149]. Idąc za tym 

postulatem doświadczenie człowieka można uznać za jedno z najbardziej 

podstawowych i pierwotnych doświadczeń [Słomski, 2007a]. 

Najważniejszymi problemami komunikacyjnymi są tutaj: 

 struktura wszystkich osób jest podobna, ale każda osoba jest nie-

zwykle zróżnicowana i niepowtarzalna  

 nie ma doskonałej odpowiedniości  

 zasadnicza zła wola, która tkwi w każdym człowieku  

 nieprzezroczystość 

 tajemniczość 
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 tendencje do izolowania  

 charakter wytwarzanych relacji sprawia, że poszczególne jednostki, 

grupy traktowane są inaczej [Słomski, 2008: 150-151].  

Dodatkowo, zauważono również, że współczesne chrześcijaństwo zbyt 

dużą wagę przywiązuje do tego, co jest pomiędzy doczesnością a transcen-

dencją, jednak jest to pogląd, który powinien ulec przekształceniu ponie-

waż tylko wtedy postrzeganie rzeczywistości będzie zgodne z tym, czego 

oczekuje od nas współczesna cywilizacja. Przemiana ta może zajść wyłącz-

nie w ramach funkcjonujących społeczeństw i dzięki ich skłonnościom do 

podejmowania wszelkich zmian [Słomski, 1996a], [Słomski, 2000a], 

[Słomski, 2006].  

Jednym ze sposobów wyrazu może być praca, która co prawda ma za 

zadanie kształtować świat materialny i stanowi jego najlepsze odzwiercie-

dlenie, jednak niezależnie od panujących przekonań praca może być rów-

nież środkiem duchowego rozwoju [Słomski, 2000a], [Słomski, 2006], 

[Сломски, 2006b].  

Mounier dokłada wszelkich starań, by oddzielić cywilizację od ducho-

wości, starając się tym samym wyjaśnić różnice i zasady pojmowania każ-

dego z tych światów. Ma on również świadomość, że „dokonując rozróż-

nienia pomiędzy rozwojem cywilizacyjnym a duchowym może łatwo nara-

zić się na ten sam zarzut, jaki on sam stawia chrześcijańskiej świadomości, 

ten mianowicie, że relację pomiędzy cywilizacją a chrześcijaństwem poj-

muje jako rodzaj antagonizmu, a samo chrześcijaństwo jako hamulec nie 

tylko dla pragnienia materialnego luksusu i zbytku, lecz dla rozwoju cywi-

lizacji jako takiej” [Słomski, 2008: 153]. 

Mimo tego, że mija się to z faktycznym celem, świat materialny cywiliza-

cji jest światem również chrześcijańskim, a obydwa te światy nakładają 

i tworzą jedną, spójną całość. Z tego też względu, ustalając nową wersję 

rzeczywistości konieczne jest odniesienie się właśnie do takiego modelu. 

Warto tutaj podkreślić, że porządek chrześcijański polega przede wszyst-

kim na takich wartościach jak: wiara, nadzieja, miłość, a każda z nich wza-
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jemnie się przenika i kształtuje swój własny sposób postrzegania rzeczy-

wistości [Słomski, 2004]; [Słomski, 2005]; [Słomski, 2008a].  

Jednocześnie, wyrażane jest tutaj przekonanie, że postęp cywilizacyjny, 

nawiązanie do wartości materialnych nie musi być jednoznacznie utożsa-

miane z kryzysem i zaburzeniem wszelkich wartości społecznych [Słomski, 

1996a]; [Słomski, 2006]; [Słomski, 2000a].  

Budowanie nowej cywilizacji personalistycznej jest pewnego rodzaju 

dziejową koniecznością [Słomski, 2002a]; [Słomski, 2003a]; [Słomski, 

2008a].  

E. Mounier był jednym z czołowych przedstawicieli francuskiego perso-

nalizmu. Był również jednym z założycieli pisma typowo personalistyczne-

go „Esprit”, w którym usiłował pogodzić zarówno personalizm indywidua-

listyczny jak i egzystencjalny z różnymi teoriami socjalistycznymi oraz 

marksistowskimi [Słomski, 2008a]. Dążył on do tego, by filozofię chrześci-

jańską jak i teologię katolicką można było przedstawiać jako pozytywną 

ideologię wszystkich przemian społecznych, a jednocześnie by można było 

ją uzupełnić o wymiar osoby oraz ducha, a także zestawić ją z teoriami 

sekularystycznymi [Słomski, 2002a].  

Najważniejszym punktem wyjścia do wszystkich rozważań Mouniera 

jest zaprezentowanie niezwykle trudnej i skomplikowanej sytuacji ówcze-

snego człowieka, kwestia ta jednoznacznie wskazywała, że konieczna jest 

rewolucja personalistyczna, dzięki której możliwy będzie całkowity zwrot 

zarówno w życiu osobistym jak i ekonomicznym i społecznym. Zwrot ten 

powinien zmierzać przede wszystkim w kierunku ogólnego dobra jednost-

ki. W tym przypadku, personalizm powinien się opierać głównie na wła-

snym systemie intelektualnym, na własnej i niezależnej logice, pojęciach, 

a nawet na własnym języku [Ryziński, 2001: 147-161]. Dla Mouniera moż-

liwe były dwa rodzaje personalizmu: 

 teoretyczny – jest to filozofia, która uznaje ontologiczną specyfikę 

jednostki ludzkiej oraz jej godność,  
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 pragmatyczny – jest to postawa o charakterze społecznym i egzy-

stencjalnym, która charakteryzuje się przede wszystkim troską 

o człowieka. 

Dla Mouniera, personalizm nie był wyłącznie doktryną i jednym z nur-

tów. Dla niego personalizm był całą metodą, perspektywą oraz postulatem, 

który pomagał oceniać fakty i zjawiska, a który rozwijał się w raz z życiem 

człowieka i w zdecydowany sposób na to życie wpływał. Z uwagi na fakt, 

że personalizm jest niezwykle dynamiczny, nie może być stały i jedno-

znaczny. Jest to pogląd na świat, który obejmuje całą wspólnotę ludzi. Jest 

to nic innego jak świat osób czy też osoba osób (persone des personnes), 

czyli uczłowieczony świat [Słomski, 1996a]; [Słomski, 2000a]; [Słomski, 

2006].  

Dodatkowo, Mounier sprzeciwiał się jednoznacznemu i mocno ścisłemu 

definiowaniu osoby. Starał się on nie traktować człowieka jako przedmio-

tu, nie może być instrumentem, nawet jeśli ma to charakter poznawczy 

[Bartnik, 2000: 126-128]. Warto tutaj podkreślić, że dla Mouniera ważne 

jest, że „Absolut ludzki to całość historii człowieka i stąd można go poznać 

dopiero w perspektywie eschatologicznej, punkt widzenia historyczny, 

jakim dysponuje każdy człowiek nie daje podstaw do pełnej definicji ludz-

kiej natury. W takiej sytuacji można jedynie posłużyć się jej opisem. Osoba 

w tym ujęciu posiada wymiar „wcielenia” ducha w konkretny świat, trans-

cenduje go, jest wezwana do jego rozwoju i wspólnotowości. Sam Mounier 

dokonał wyraźnego rozróżnienia na osobę i indywiduum; osoba to świat 

absolutny dla siebie, etyka, prawa, natomiast jednostka tkwi w materii 

i naturze. Świat personalistyczny tworzą osoby – istnienia otwarte na inne 

istnienia. „Ja” uświadamia „się”, poszerza i wzbogaca przez „nie-ja”, z kolei 

„nie-ja” istnieje i aktualizuje się, jest wezwane do istnienia przez „ja”. W 

jednym z młodzieńczych listów do siostry wyznał: „Nie jestem świadom 

siebie, jeśli nie świadczę światu – oto dramat”. Później Mounier powie, że 

„osoba od samego zaczątku jest ruchem w stronę czegoś, co nią nie jest. 

Osoba to nie istnienie w sobie, ale ku czemuś”. Jeszcze dobitniej wyraża tę 

myśl stwierdzenie: „Osoba odnajduje się tylko wtedy, gdy gubi siebie” oraz 
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porównanie: „Osoba nie jest komórką nawet społeczną, ale stanowi szczyt, 

z którego rozchodzą się wszystkie drogi świata” [Barth, 2009]. W taki spo-

sób rozumiane istnienie jest niczym innym jak tylko pewnym dynamicz-

nym i ciągłym procesem, który jest ciągłą rezygnacją z siebie. Jest to nieod-

łączny element ludzkiej kultury. Ruch ten, wg Mouniera, zmierza 

w kierunku uczłowieczenia oraz do nadania ludzkiego pierwiastka wszyst-

kim rzeczom oraz zjawiskom, które są dostępne na świecie: „Osoba „jest 

przeżywaną działalnością autokreacji, komunikacji i przynależności” i ten 

właśnie dynamizm jest „ruchem ku personalizacji”. Osoba ludzka to nie 

przedmiot historii niesiony bezwiednie jej falami, ale właściwy twórca 

historii, który im bardziej świadomie uczestniczy w życiu innych, angażuje 

się w bieg świata, tym większą bierze za niego odpowiedzialność, a w ten 

sposób bardziej potwierdza siebie jako osobę. Staje się ona wówczas „swo-

istą samotranscendencją wobec świata i winna ulegać dalszej transperso-

nalizacji”. Personalizm nie jest spirytualizmem, teorią; przeciwnie – ujmuje 

każdy problem w konkretnej sytuacji ludzkiej, począwszy od materialnej 

egzystencji do duchowej sfery człowieka” [Barth, 2009]. 

W personalizmie Mouniera transcendencja jest kolejnym, trzecim już 

wymiarem człowieka obok: 

 włączenia różnego rodzaju wartości uznawanych w świecie docze-

snym  

 połączenia z innymi ludźmi. 

Dodatkowo, jednym z elementów ludzkiej jednostki jest jej podmioto-

wość, dzięki której możliwa jest: „autorefleksja, koncentracja i harmonijna 

unifikacja wewnętrzna, a w ten sposób stanowi podłoże dla jej uzewnętrz-

nienia się i aktywnego działania. Istnieje, bowiem, ścisły związek między 

człowiekiem zwróconym ku wnętrzu i człowiekiem zwróconym ku światu. 

Zdaniem Mouniera zachodzi tu dynamiczna dialektyka polegająca na tym, 

że człowiek wewnętrzny trwa dzięki człowiekowi zewnętrznemu, ten 

z kolei za pomocą siły człowieka wewnętrznego. Ostatecznym powołaniem 

człowieka jest „stopniowa realizacja jak najbliższego obcowania ze sobą 
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poszczególnych świadomości, realizowanie powszechnego wzajemnego 

zrozumienia” [Barth, 2009]. 

U profesora Słomskiego widoczne są wpływy Ingardena, zwłaszcza jeśli 

chodzi o te, które dotyczą człowieka. Ingarden, bowiem, uważał, że czło-

wiek jest jedną całością. Innym myślicielem, który porusza tematykę per-

sonalizmu, a który miał tutaj również duże znaczenie był Karol Wojtyła. 

W oczach Słomskiego, to właśnie personalizm w jego ujęciu miał najwięk-

szy wpływ na kształtowanie się późniejszych refleksji na temat personali-

zmu [Ryziński, 2001: 147-161]. Zwłaszcza wtedy, gdy został wybrany pa-

pieżem: „(…) Geniusz Karola Wojtyły (...) wyszedł poza prostą antropologię 

ku systematyzacji personalistycznej, choć przede wszystkim typu mistycz-

nego i wzorcem była osobowość etyczna, jak i u Sokratesa. Personalizm 

wychodzący spod pióra Karola Wojtyły cechuje się uniwersalizmem, który 

podkreśla, że istota ludzka należy do świata, w którym żyją inne osoby, co 

stymuluje jej wspólnotowy charakter. Jak pisze Wojciech Słomski zgodnie 

z nauką Soboru Watykańskiego II akcentuje Wojtyła zjawisko personaliza-

cji społeczności a zarazem socjologizację osoby. Kościół pojmowany jest 

jako najdoskonalsza społeczność czy wręcz quasi-społeczność kolektywna, 

przy czym Wojtyła nie zapoznaje także indywidualnego wymiaru osoby” 

[Ryziński, 2001: 147-161]. 

Profesor Słomski uważa, że mimo, iż personalizm jest filozofią, która 

opiera się na człowieku, nieustannie czerpie ona także z innych nurtów, a 

które pomagają postrzegać człowieka w zdecydowanie szerszym kontek-

ście. Jednym z nich jest nurt materialistyczny.  

Wojciech Słomski, podobnie jak Mounier, uważał, że nurtem utożsamia-

nym z personalizmem może być także egzystencjonalizm, ponieważ w 

obrębie jego zainteresowania znajduje się człowiek [Ryziński, 2001: 147-

161]. Z tego też względu można założyć, że praktycznie każda filozofia, 

która dotyczy jednostki, może być traktowana jako personalistyczna, na-

wet jeśli nurtem tym będzie marksizm. Właśnie takie podejście sprawiło, 

że zarówno w filozofii profesora Słomskiego jak i Mouniera obecne są na-
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wiązania do marksizmu i egzystencjonalizmu, a które zestawione są z per-

sonalizmem chrześcijańskim  

Ważne jest tutaj również, aby nauczyć się odróżniać poszczególne ro-

dzaje personalizmu i rozumieć je w odpowiedni sposób. Trzeba, bowiem, 

zaznaczyć, że czym innym jest personalizm jako nurt filozoficzny zapo-

czątkowany przez Mouniera, a personalizm, który jest rozumiany jako 

pewnego rodzaju postawa i światopogląd [Słomski, 1996a]; [Słomski, 

2000a].  

Niezależnie jednak od tego, którego poglądu jesteśmy zwolennikami, 

można traktować personalizm przede wszystkim jako określony system 

filozoficzny [Ryziński, 2001: 147-161].  

Cechą wspólną poglądów Słomskiego i Mouniera jest postrzeganie per-

sonalizmu, może być również ustaloną reakcją na kolejne poglądy filozo-

ficzne oraz na pojawiający się stopniowo kryzys wartości mieszczańskich. 

Warto tutaj podkreślić, że personalizm może być tutaj próbą rozwiązania 

kolejnych problemów społecznych [Słomski, 1996a]; [Słomski, 2000a].  

Dla profesora Słomskiego jednak, nie była to jedyna przyczyna, dla któ-

rej personalizm zaczął się rozwijać. Według Wojciecha Słomskiego perso-

nalizm powstał przede wszystkim dlatego, że powoli zaczęto odchodzić od 

wyższych wartości humanistycznych, czego przyczyną był poszerzający 

swe wpływy kapitalizm i materializm, a tym samym narodzenie zupełnie 

nowej ideologii, która charakteryzowała się zupełnie innymi wartościami 

niż te, które kultywowane były jeszcze do niedawna [Ryziński, 2001: 147-

161]. Z tego też względu, personalizm można traktować również jako swo-

istą odpowiedź na pojawiające się coraz to nowe zagrożenia dla ludzkiej 

godności i całkowite zaprzepaszczenie tej godności [Ryziński, 2001: 147-

161]. 

To z kolei sprawia, że personalizm w bardzo zróżnicowany sposób trak-

tował jednostkę. Słomski i Mounier uznawali, że osoba to nic innego jak 

obecność a nie byt, a także osoba jest „przeżywaną działalnością autokrea-

cji, komunikacji i przynależności, która daje się uchwycić i poznać w swym 

akcie jako ruch ku personalizmowi” [Ryziński, 2001: 147-161]. Dodatkowo 
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obydwaj uważają, że mimo iż personalizm w dużej mierze wywodzi się z 

tradycji chrześcijańskich tworzą go również inne nurty.  

Warto tutaj jeszcze podkreślić, że dla profesora Słomskiego zarówno 

personalizm jak i samo ujęcie osoby i jej postrzeganie nie byłoby możliwe 

bez filozofii chrześcijańskiej: „zdefiniowanie pojęcia osoby nie jest na 

gruncie personalizmu możliwe inaczej niż właśnie poprzez wskazanie na 

wzajemne przenikanie się sfery sacrum i sfery profanum, poprzez przyjęcie 

aktem wiary pewnych prawd religijnych. Okazuje się, że personaliści two-

rzą swoje własne poglądy na podstawie inspiracji filozoficznych odpowia-

dających kanonowi personalistycznemu (…) − personalizm okazuje się, 

zatem, być próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak człowiek – uświa-

domiwszy sobie własną sytuację w świecie – powinien się do tej sytuacji 

odnieść” [Ryziński, 2001: 147-161].  

Jednym z zastrzeżeń, jakie Słomski miał do Mouniera i do jego filozofii, 

był fakt, że Mounier, mimo licznych prób nie jest w stanie odnieść swoich 

rozważań do praktycznych rozwiązań, a tym samym trudno jest je w niej 

jakoś umiejscowić [Słomski, 1996a]; [Słomski, 2000a].  

Niezależnie od tego, w jaki sposób Słomski postrzega poglądy Mouniera, 

można powiedzieć, że łączy ich fakt, że traktują oni personalizm jako swoi-

ste lustro odbijające poszczególne zachowania ludzkie, które uwidaczniają 

się w konkretnych sytuacjach, a dodatkowo jest on zakorzeniony w środku 

kłopotów historycznych [Słomski, 1996a]; [Słomski, 2000a].  

Według Słomskiego, celem personalizmu Mouniera jest wymiana świata 

stosunków społecznych w świat relacji osobowych [Ryziński, 2001: 147-

161]. 

Mounier był zwolennikiem rewolucji duchowej, dzięki której możliwe 

jest zrozumienie, że sytuacja zewnętrzna, w której znalazła się dana jed-

nostka pozwala na wyrażenie jej siebie i swojej osoby. Dlatego też, jak 

twierdzi Słomski, rewolucja ta może być traktowana w sposób równo-

rzędny z rewolucją społeczną, która była przeprowadzona w duchu mark-

sizmu. Natomiast najważniejsza różnica pomiędzy nimi polega na tym, że 

dla Mouniera najważniejsze jest, by człowiek uświadomił sobie ograniczo-
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ny związek pomiędzy tym co na zewnątrz od tego co wewnątrz. Dodatko-

wo, Mounier opowiadał się również za akceptacją indywidualności każde-

go człowieka oraz na bezwzględne zaangażowanie się w przebudowę świa-

ta, gdzie kluczowe miejsce zajmowałaby właśnie rewolucja duchowa [Ry-

ziński, 2001: 147-161]. Co ciekawe, Słomski uważa, że przez takie podej-

ście Mounier buduje pewnego rodzaju specyficzny model religii chrześci-

jańskiej, która jak dotąd nie miała racji bytu jednak dzięki jej powołaniu 

możliwe jest przetrwanie wartości chrześcijańskich właśnie [Ryziński, 

2001: 147-161]. Za pomocą prezentowanych tutaj wartości możliwe jest 

sprzeciwienie się wszechobecnej cywilizacji materialnej i kultu pieniądza 

[Słomski, 1996a]; [Słomski, 2000a]; [Słomski, 2008].  

W poglądzie tym Słomski jednak nie zgadzał się z Mounierem, ponieważ 

twierdził on, że postrzeganie personalizmu w taki sposób sprawi, że będzie 

on traktowany jako pewnego rodzaju utopia, marzenie, a do zrealizowania 

którego skłania jedynie poczucie bezpieczeństwa, a nie ma w nim miejsca 

na istotę człowieka oraz odnalezienie jego właściwego powołania.  

Dla Mouniera, bardzo istotne było również pojęcie wolności, którą czę-

sto przedstawiał jako krytykę egzystencjonalizmu, marksizmu oraz róż-

nych odmian liberalizmu [Ryziński, 2001: 147-161]. Dla Mouniera wolność 

nie może być czymś absolutnym, a także nie może być w żaden sposób 

utożsamiana z wolnością Boga [Słomski, 1996a]; [Słomski, 2000a]; [Słom-

ski, 2008].  

Dodatkowo, z uwagi na fakt, że chrześcijaństwo stanowi bardzo za-

mkniętą religię i trudno przeforsować tutaj jakieś inne poglądy, konieczne 

jest oddzielenie chrześcijaństwa od samej cywilizacji mieszczańskiej, która 

jest niczym innym jak tylko pogonią za zyskiem [Słomski, 1996a]; [Słom-

ski, 2000a]; [Słomski, 2008].  

Inną płaszczyzną, na której Mounier oraz Słomski zgadzali się, było po-

strzeganie świata, w którym żyje jednostka. Dla obydwóch człowiek żyje 

w świecie, gdzie stykają się świat materialny z tym duchowym, a tym sa-

mym muszą one współdziałać ze sobą, a jednocześnie, człowiek powinien 

być traktowany zarówno jako jednostka materialna jak i duchowa – nie 
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można oddzielać tych kwestii. Jednakowoż nie można myśli tej poddawać 

wyłącznie stwierdzeniu, że materia podlega władzy duchowej: „Po pierw-

sze, jak wspomniałem, świat materii stawia opór, który człowiek musi 

bezustannie pokonywać, aby nie zatracić w sobie osoby. Opór ten staje się 

przyczyną upadku człowieka w jego drodze do pełnej personalizacji (...). 

Zdaniem Profesora kolejną przyczyną z powodu, której nie ma możliwości 

wcielenia w życie personalizmu stworzonego przez Mouniera (...) jest fakt, 

że osoba nie łączy się z jednostką bezpośrednio, lecz tworzy pełną wielo-

warstwową syntezę, której pośrednim rezultatem jest sfera, nazwana 

przez Mouniera osobowością. Człowiek nie jest tylko konglomeratem du-

cha i ciała, nie jest sobie dany w pełni i musi bezustannie zdążać do swojej 

osobowej pełni” [Ryziński, 2001: 147-161]. 

Ponadto, Słomski krytykował Mouniera za to, że w swoich poglądach 

sam sobie przeczył ponieważ z jednej strony uważał, że występuje rozgra-

niczenie pomiędzy światem materialnym oraz duchowym, a także pomię-

dzy jednostką a osobą, a równocześnie próbował wszystko to umiejscowić 

w fenomenie osoby. Wg Słomskiego, taki sposób rozumowania jest alo-

giczny, a także sprawia, że teorię tę można umiejscowić w tradycjach 

drobnomieszczańskich [Ryziński, 2001: 147-161]. 

Na koniec, warto tutaj zaznaczyć, że mimo tego, iż w pewnych momen-

tach Słomski zgadzał się z poglądami prezentowanymi przez Mouniera 

często je kontestował. Działo się tak głównie dlatego, że trudno było mu 

zaakceptować płynność, z jaką Mounier potrafił przechodzić od świata 

materialnego do świata duchowego, a tym samym potrafił przejść ze świa-

ta realnego do świata idealnego personalizmu, „innymi słowy ideologia 

stworzona przez Mouniera jest raczej filozofią, która opisuje rzeczywistość 

aniżeli nauką, która stara się ją zmienić. Wnioskiem, który wysuwa Profe-

sor jest myśl, że ostatecznie, mimo licznych odwołań do Marksa, Bergsona, 

Freuda, Heideggera, Bubera czy Bierdiajewa, Mounier poszukuje uprawo-

mocnienia swych rozważań nie w filozofii, lecz w religii. (...) Po raz pierw-

szy od czasów św. Tomasza filozofia chrześcijańska zwraca się całkowicie 

ku człowiekowi tu i teraz, ku jego najbardziej zasadniczym i aktualnym 
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problemom. I to właśnie, zdaniem Słomskiego, stanowi wagę personalizmu 

Mouniera” [Ryziński, 2001: 147-161]. 

Summary 

Freedom for every human being is what allows him to behave and act as a 

person, and simultaneously it is in the centre of his life. It makes up his asy-

lum, mysteries, and heart at the same time, and also is the sense of values 

professed by him and the whole sense of his life. Due to it, it also becomes one 

of more important and key problems of every man irrespective of how he 

approaches the issue of freedom and in what way he perceives it.  

Professor Słomski believes that although personalism is philosophy based 

on man, it unceasingly also draws from different currents which help to per-

ceive man in a decidedly wider context.  

Due to it one can also assume that practically every philosophy which con-

siders individuals can be treated as personalistic, even if this current will be 

Marxism. Such an approach caused that also in Professor Słomski’s philoso-

phy there are present references to Marxism and existentialism, which are 

collated with Christian personalism. 
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