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PERSONALIZM SYSTEMOWY JAKO NURT RELIGIJNY 
I SPOŁECZNY – ANTROPOMOCNA BAZA DLA 

SKUTECZNEGO SYSTEMU PEDAGOGICZNEGO 
W IMMERSJI SPOŁECZEŃSTWA NOWYCH MEDIÓW

Nowa sytuacja społeczna, jaką aktualnie przeżywamy, związana jest z ogrom-
ną skalą przemian lokalnych i globalnych, a w przeważającym stopniu napędza-
na jest mediatyzacją człowieka, społeczeństwa, ekonomii, edukacji itd. Marshall 
McLuhan, nazywany „wyrocznią wieku elektronicznego”, stwierdził trafnie, iż 
żyjemy w wyjątkowym czasie, nowe media elektroniczne dramatycznie zmie-
niły sposób, w jaki ludzie myślą, czują i działają. Znajdujemy się, jego zdaniem, 
w samym środku rewolucji, a jednak większość z nas nie rozumie jeszcze, że 
świat nigdy już nie będzie taki sam1. Skala zmian jest ogromna i dotyka w zasa-
dzie wszystkiego, szczególnie zaś człowieka, społeczeństwa i edukacji, która de-
cyduje o ich kształcie. Ponieważ zaś − jaka koncepcja człowieka, taka koncepcja 
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wychowania2 − trzeba sobie postawić pytanie, jakiego człowieka kształtuje ta 
rzeczywistość nowych mediów. W ostatnich dziesięcioleciach mieliśmy bardzo 
dużo eksperymentów na człowieku i jego wychowaniu: marksizm, faszyzm, li-
beralizm i inne, które przyniosły tragiczne owoce, dlatego wielką sprawą jest 
właściwa koncepcja człowieka, przyjęta dla edukacji i kształtu człowieczeństwa 
i społeczeństwa. Taką koncepcją, moim zdaniem, jest personalizm systemowy, 
który pragnie promować osobę w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym 
i jest najlepszą odpowiedzią na wołanie chwili o człowieka, który poradzi sobie 
z nadmiarem informacji, mediów, technologii i zagubieniem. 

Nowe media – wielowymiarowe transformacje
Autorzy obszernej publikacji poświęconej nowym mediom3 zwracają 

uwagę na ogromną skalę wielowymiarowych transformacji, które narastały 
dłuższy czas, a obecnie ulegają zapewne jeszcze większemu przyspieszeniu. 
Akcentują następujące kwestie:

-
pularna w środowisku naukowym próba scharakteryzowania głębokich 
strukturalnych przemian zachodzących w społeczeństwach i gospodar-
kach, począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku, wraz z powiązanymi 
przemianami kulturowymi; pod względem estetyki i gospodarki nowe 
media są zwykle uznawane za główny przejaw tej zmiany;

i granic w kategoriach handlu, organizacji korporacyjnej, tradycji i kul-
tury, tożsamości i przekonań, w tym przypadku uznano nowe media za 
czynnik sprawczy;

-
nej ery informacji: przeniesienie nacisku na zatrudnienie, kwalifikacje, in-
westycje i zyski z produkcji dóbr materialnych do przemysłów usługowych 
i informacyjnych, za ich przykład uznawane są nowe media w różnych ich 
zastosowaniach;

-
tycznych: osłabienie mechanizmów władzy i kontroli zachodnich centrów 
kolonialnych za sprawą rozproszonych, transgranicznych sieci nowych 
mediów komunikacyjnych4.

2 Zob. K. Ablewicz, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej, 
Kraków 2003.

3 M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media, Kraków 2009.
4 Tamże, s. 18.
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Podkreślając powyższe transformacje, autorzy publikacji pragną jedno-
cześnie zaprosić do jasnego, krytycznego myślenia w obliczu oślepiającego 
błysku nowości, który czasem powoduje, szczególnie u młodych – choć dziś 
grozi to niestety każdemu − zanik tego krytycznego myślenia. Jego przestrze-
nie mogą być następujące:

jak mogłoby się wydawać, lecz może być pojmowane na różne sposoby, 
dlatego wymaga gruntownej spokojnej merytorycznej analizy;

które często pomagają zrozumieć, na czym polega ich nowość; niektóre 
z tych historii reprezentują podejście teleologiczne, choć według części 
teoretyków właściwsze jest podejście genealogiczne; przede wszystkim, 
zastanawiając się nad naturą nowości, musimy sięgnąć do teorii historii 
lub historiografii, aby lepiej zrozumieć media;

każde z osobna, jakimiś szczególnymi właściwościami, aby zaś właściwości 
te urzeczywistniły się, nabrały konkretnej formy, konieczne jest zerwanie 
z dawnymi przyzwyczajeniami i sposobami myślenia; każde medium jest 
w jakimś sensie lepsze (np. umożliwia skuteczniejszą komunikację) niż 
media, które je poprzedzały, zmiany te często wiążą się z pojęciem postępu;

-
pu, lecz pod wieloma względami przywołują starsze, a nawet starożytne 
praktyki i sytuacje; można uznać, że powtarzają one lub ożywiają zapo-
mniane, niemal szczątkowe, praktyki historyczne, praktyki te stanowią 
swoistą archeologię nowych mediów;

korzyść tych pierwszych); można powiedzieć, że sam termin „nowe me-
dia” niesie z sobą zrozumiałą samą przez się krytykę starych mediów, któ-
re ukazują się nagle w niekorzystnym świetle − a przecież były drogą do 
nowych mediów;

i technologiczny świat wyobrażeń − na podstawie szeregu studiów przy-
padku warto zastanowić się nad różnymi sposobami przypisywania zna-
czenia technikom medialnym, od których oczekuje się, że będą spełniały 
nadzieje, zaspokajały pragnienia i rozwiązywały problemy osobiste i spo-
łeczne swoich użytkowników (np. wirtualna bliskość…);

-
nie pytań w kontekście wyłaniania się nowych mediów, nowej rzeczywi-
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stości − czy technologie medialne mają moc wpływania na kształt kultury, 
człowieczeństwa, społeczeństwa; pytanie to nabiera coraz większego zna-
czenia, w miarę jak współczesne media i technologie komunikacyjne stają 
się coraz bardziej złożone, potężne i wszechobecne, a nawet, jak niektórzy 
sądzą, inteligentne i samoorganizujące się5.

Wyzwania pedagogiczne wobec nowych mediów
W wyżej zaprezentowanym świecie i społeczeństwie zmediatyzowanym 

dokonują się także niezwykłe zmiany edukacyjne; w ich analizie skorzystamy 
z myśli profesora Heliodora Muszyńskiego.

-
swajanie wiedzy. Pewien zasób wiedzy winien być przyswojony pamięcio-
wo, jednak w nowoczesnym kształceniu szkolnym zapewne będzie chodzić 
przede wszystkim o to, aby wyposażać ucznia nie tyle w stały zasób pamię-
ciowo opanowanych wiadomości, ile w umiejętności znajdywania potrzeb-
nej wiedzy, twórczego przetwarzania jej i wykorzystywania. To zaś oznacza 
wdrożenie ucznia do racjonalnego i inteligentnego posługiwania się elek-
tronicznymi nośnikami pamięci. Nowoczesne kształcenie musi być znacz-
nie bardziej nastawione na przyswajanie przez uczniów struktur wiedzy i jej 
podstawowych prawidłowości niż dostarczanie gotowych wiadomości.

tylko przez sięganie do pamięci własnej, lecz także przez korzystanie z noś-
ników pamięci, co może być realizowane przy założeniu, że wiedza ta będzie 
miała zastosowanie w życiu. To właśnie potrzeby życia przecież powinny wy-
zwalać chęć poszukiwania wiedzy. Oznacza to konieczność odejścia od tra-
dycyjnego modelu kształcenia, polegającego na wprowadzaniu ucznia w po-
szczególne dyscypliny nauki, wiedzy uporządkowanej według wewnętrznych 
struktur jej systematyzacji. Nauczanie w przyszłości będzie musiało przejść 
w kierunku takiego porządkowania wiedzy, które podyktowane jest z jed-
nej strony potrzebą wyjaśniania otaczających człowieka zjawisk, z drugiej 
zaś potrzebami praktyki działania w codziennym życiu. Tylko tak porząd-
kowana wiedza będzie skłaniać człowieka do jej poszerzania i uzupełniania, 
w miarę, jak życie będzie dostarczało nowych problemów i trudności. 

pod uwagę bierze się edukację w świecie medialnym, w którym orientacja 
ucznia bywa niejednokrotnie niewiele mniejsza od nauczycielskiej. Musimy 

5 Tamże, s. 72–74.
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dziś zakładać, że uczeń ma takie same, jeśli nie większe możliwości obracani 
się w świecie medialnym i docierania do źródeł interesującej go wiedzy. Ot-
wiera to zupełnie nowe możliwości pracy z uczniem. Miejsce wprowadzania 
go w zasób wiedzy, jaką mają nauczyciele, zająć może i powinno organizo-
wanie czynności poznawczych ucznia z wykorzystaniem jego umiejętności 
technicznych i możliwości umysłowych. Nauczanie jawi się tutaj jako zdo-
bywanie wiedzy przez ucznia przy współpracy z nauczycielem. Lekcja nie 
jest wówczas „występem” nauczyciela przed klasą, lecz działaniem samych 
uczniów pod kierunkiem nauczyciela na zasadach partnerstwa i współpracy.

związane z realizacją zadań wychowawczych przez nauczycieli w „epoce me-
dialnej”. Przede wszystkim nauczyciel musi być świadomy tego, że uczeń tyl-
ko częściowo, a czasem wręcz minimalnie uczestniczy w świecie społecznym 
stworzonym przez szkołę. Co więcej, nawet ten świat jest kreowany i przeży-
wany przez to wszystko, co się dzieje w „cyberprzestrzeni”, w jakiej mniej lub 
bardziej żyją uczniowie. Nauczyciel zostaje dziś często poza tym światem, nie 
ma na niego żadnego wpływu, a co gorsza, nie wie, co się dzieje w tym świe-
cie. Trudno z pozycji osoby postronnej i niezorientowanej, a zwykle wręcz 
wyobcowanej, organizować życie klasy, kierować nim, a tym bardziej wy-
wierać wpływ na uczniów. Wniosek dotyczący działalności nauczyciela jako 
wychowawcy jest jeden: musi on czynnie uczestniczyć w życiu społecznym 
swych uczniów – takim życiu, jakie oni wiodą i w takim miejscu, jaki oni dla 
siebie znajdują. Co więcej: to właśnie nauczyciel może inspirować uczniów 
do tworzenia tego świata i konstruktywnego w nim funkcjonowania. Szkoła 
wychowująca w epoce medialnej będzie to zatem szkoła, w której nauczycie-
le nie tyle kontrolują świat, w którym żyją uczniowie, ile współuczestniczą 
w jego tworzeniu i przeżywaniu go z uczniami.

-
dialnej i zarazem globalnej, a którą podpowiada profesor Muszyński. Doty-
czy ona możliwości o szczególnym znaczeniu dla wychowania. Zawsze ist-
niały idee jednoczenia się ludzi na wszystkich kontynentach wokół koncepcji 
świata jako wspólnej ojczyzny całej ludzkości. Idee te jednak wyrastały raczej 
na podłożu zrozumienia obiektywnych procesów globalizacyjnych, obejmu-
jących całą planetę, niż na gruncie realnych możliwości rzeczywistego poro-
zumienia się. Innymi słowy, wcześniej zrozumiano potrzebę kształtowania 
ludzi w duchu „obywatelstwa świata”, niż zaistniały możliwości rzeczywiste-
go jednoczenia się wokół wspólnych idei łączących ludzi na całym świecie. 
Wejście w epokę medialną możliwości te szeroko otwiera. Zarysowuje się 
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w ten sposób przed naszą cywilizacją zupełnie nowa perspektywa kształto-
wania ludzi myślących i czujących w kategoriach dobra całej ludzkości oraz 
poczuwających się do odpowiedzialności za los wszystkich członków rodzi-
ny człowieczej. Jak się okazuje, ludzie mogą jednoczyć się i w tej jedności 
stwarzać liczącą się siłę przyczyniającą się do czynienia świata bardziej przy-
jaznym i sprawiedliwym dla wszystkich. Te możliwości i nadzieje nabierają 
szczególnego znaczenia dziś, kiedy wciąż jeszcze świat tak bardzo podzielony 
jest na rejony dobrobytu i obfitości – z jednej strony, oraz rejony biedy, za-
cofania i cywilizacyjnego wykluczenia – z drugiej. Epoka medialna stwarza 
realne możliwości jednoczenia się ludzi wokół idei tworzenia realnie lepsze-
go świata. Stawiają one także nauczyciela, rodzica, ucznia i szkołę wobec no-
wych, niespotykanych dotąd wyzwań6. 

Personalizm systemowy jako baza dla kształtowania homo mediens 
jako jeszcze bardziej homo sapiens 
Personalizm systemowy, stanowiący, moim zdaniem, świetną bazę dla 

skutecznego i zintegrowanego wychowania, to − jak to świetnie przedstawia 
ks. profesor Czesław Bartnik − cały nowy potężny system i kierunek, który 
traktuje o rzeczywistości przez pryzmat fenomenu osoby ludzkiej, biorąc oso-
bę za punkt oparcia, wyjścia, pewnik i metodę myśli, chodzi więc o koncep-
cję bytu na zasadzie osoby. Człowiek bowiem to „ktoś”, kto stanowi samego 
siebie, kto powstał jako świat świata, jako mały świat sam w sobie, jako nowy 
świat nad tym światem i zarazem jako świat najgłębszej tajemnicy bytu. Jest 
on złożony w przedziwną jedność ciała i duszy, z ziemi i nieba, z przeszło-
ści i przyszłości, ze światła i ciemności, z daru otrzymanego i z pracy dawa-
nej, z przypadku i mądrości planującej. Stał się myślą, miłością, wolnością, 
pięknem, doskonałością, jednością, wielkością, nieskończenie godną osobą, 
po prostu „kimś”, jak Bóg, „kimś drugim” po Bogu. Człowiek jako osoba jest 
podobny – i winien być coraz bardziej podobny – do Boga w rozumności, mi-
łowaniu, pracy, stwarzaniu, wolności wyrazu i działania, w administrowaniu 
światem, kierowaniu samym sobą, w ludzkiej ekonomii świata, w trosce o fau-
nę i florę, w krzewieniu kultury, w postępowaniu moralnym, w ulepszaniu 
świata, w sterowaniu globem ziemskim i w historii uniwersalnej7.

6 H. Muszyński, Nauczyciel w świecie medialnym, w: „Neodidagmata” 33/34, Poznań 2012, 
s. 44–47.

7 Cz. S. Bartnik, Personalizm, Lublin 2000, s. 34–36.
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Spróbujmy więc przywołać istotne elementy personalizmu systemowego, 
których wzmacnianie może być wielką pomocą w stawaniu się bardziej czło-
wiekiem i wykorzystywaniu nowych mediów w życiu i w szkole dla budowa-
nia lepszego społeczeństwa. 

Duchowość
Najistotniejszym wyróżnikiem osoby jest, zdaniem prof. Bartnika, wymiar 

duchowy, moralny, telematyczny (dążeniowy), historyczny i futurystyczny. Oso-
ba nie tyle jest sobą, ile ciągle staje się osobą. Podlega ona afirmacji i procesowi 
ku nieskończoności pozytywnej. Istotną nowością osoby jest konstruowanie po-
ziomu transcendującego świat materialny i duchowy, przedmiotowy i podmio-
towy, merytoryczny i formalny, bez ich mieszania, utożsamiania lub anulowa-
nia któregokolwiek. Głównym atrybutem tego „wyższego poziomu” jest zasada 
przechodniości i wzajemnego ubogacania się między owymi światami8.

Istnienie
Według personalizmu istnienie jest absolutnie związane z osobą, a osoba 

z istnieniem. Istnienie zaś posiada w sobie nieskończoną głębię, niewyczer-
paną dynamikę i ciąg w nieskończoność9. 

Istnienie wyraża się i jaśnieje szczególnie w postaci osobowej. Podstawo-
we cechy istnienia osobowego są, zdaniem Bartnika, następujące:
1. istnienie „w osobie” personalizuje byt ludzki w sensie ontycznym i dyna-

micznym; jest istotnym źródłem bycia „kimś”, a następnie bazą zdolności 
poznawczych, intelektualnych, odróżniania się wnętrza ludzkiego od rze-
czy zewnętrznych, odtwarzania rzeczywistości, egzemplaryzmu bytowe-
go, partycypacji; jest podmiotem samopoznania bytu;

2. istnienie w osobie jest źródłem „amoryzacji”: rodzi ono człowieka z mi-
łości, osadza go w relacjach międzyosobowych, daje mu zdolność prag-
nienia bytu, władzę miłowania, chcenia, dążenia, kontemplacji, otwarcia 
jednostkowego na uniwersalność oraz pęd ku Osobom będącym Miłością;

3. istnienie w ogóle jest źródłem wewnętrznej wolności bytu, a istnienie oso-
bowe – źródłem czystej wolności istot rozumnych w postaci samoistnienia, 
samowyrazu osobowego i zdolności przezwyciężania podstawowych deter-
minantów bytu;

4. istnienie jest źródłem dynamizacji także utreściowionej i utematyzowa-
nej: od głębi tajemnicy bytu i jego uwewnętrznienia, aż do powierzchni 

8 Tamże, s. 41.
9 Tamże, s. 323.
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przypadłościowej i uzewnętrznieniowej; źródłem bytowości, dziejowości, 
historyczności, ewolucji, procesów antropogenetycznych, prozopojetycz-
nych i ekonomiczno-społecznych;

5. istnienie jest najgłębszą podstawą wszelkiego typu działań (moralnych, 
duchowych, intencjonalnych) oraz sprawczości (twórczości materialnej, 
operatywności, wytwórczości); słowem: byt staje się tworzywem dla „per-
sonalizacji”, a w tym istnienie jest motorem „samorealizacji” człowieka;

6. istnienie daje możność przechodniości międzyformalnej i ponadformal-
nej, od istoty do istoty, a przede wszystkim od sfery obiektywnej do su-
biektywnej, od przedmiotowej do podmiotowej; ta druga jest szczególnym 
wymiarem istnienia, choćby w postaci spirytualizacji i absolutyzacji bytu;

7. esse personale jest szczególnym aktem istnienia uniwersalnego i wspólnego, 
a także czynną relacją ku super-esse, ku Istnieniu absolutnie spersonalizo-
wanemu, które w teologii pokrywa się z jedną Istotą Osób Boskich10. 

Miłość
Miłość w ujęciu personalistycznym to spotkanie się światów, jakby w ca-

łej nieoczekiwalności konkretnego istnienia, które daje początek, w sprzy-
jających okolicznościach, interpersonalnemu wiązaniu się, schodzeniu się 
i wzajemnemu odnajdywaniu w mniejszym czy większym zakresie. Formą 
tego spotkania się jest jakieś misteryjne upodmiotowywanie się w drugiej 
osobie. Początki są zwykle nieuchwytne, poznawalne dopiero w retrospek-
cji. I dopiero na etapie rozwoju towarzyszy temu jakaś wzmożona „osobo-
wość miłująca”, świadomość, wzniosłość, radość, pokój, pewność istnienia, 
sens życia. Łączy się to często z odkrywaniem nowego świata, z zachwytem, 
kontemplacją, adoracją, absolutyzacją drugiej osoby i całą eternizacją wraże-
niową i intencjonalną. Konstatując, miłość jest to wzniosłe, angażujące, do-
natywne i służebne wiązanie własnego świata osobowego ze światem drugiej 
osoby lub osób w wyższą postać wspólnego „my”. Ad extra jest to czynna 
relacja komunijna z kimś lub czymś na zasadzie wspólności, podobieństwa, 
kontrastu lub dopełniania się, ale zawsze w granicach pewnego systemu war-
tości i zesklepiającego kontekstu życia, w którym dużą rolę odgrywają jas-
ność i przejrzystość osobowa, urok i piękno osoby oraz duży obszar ludzkiej 
i życiowej syntonii. Dla podtrzymania i rozwoju miłości istotne są pozytywne 
cechy charakterów i osobowości, jak dobroć, szczerość, wierność, lojalność, 
czystość intencji i inne11. 

10 Tamże, s. 326.
11 Tamże, s. 273–274.
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Miłość jako współstruktura osoby stanowi misterium osoby. Nie sposób 
jej opisać do głębi. Nie podlega pojęciowaniu. Nie sposób sformułować jej 
wszystkich reguł kategorialnych i transcendentnych. Ponadto podlega tajem-
niczym strukturom dialektyki bytu i istnienia. Ogólnie mówiąc, ma ona bu-
dowę dialektyczną.

Miłość może mieć misteryjną postać jednego aktu duszy względem kogoś 
i może być procesem całego życia. I miłość do ludzi jest jedna jak universa-
le, jak transcendentale agapetologicum, a jednocześnie rozpada się na wiele 
rodzajów (Boga, siebie, bliźniego, zwierząt, roślin, rzeczy), na wiele stopni 
i poziomów oraz na niezliczoną liczbę obiektów jednostkowych. 

Cały człowiek jest jedną i tą samą relacją miłościową, ale ta relacja dywer-
syfikuje się egzystencjalnie i indywidualizuje także ze względu na inne osoby12.

Wolność
Nie ma osoby, bądź to indywidualnej, bądź społecznej, bez wolności. Wol-

ność jest podporządkowana osobie, osoba jest jej racją, źródłem, sposobem 
istnienia, wyrazem, warunkiem działania i rozwoju, ale z kolei wolność jest 
konieczną kategorią osoby. Warunkuje ona pojęcie osoby, jej istnienie, twór-
czość, dynamizm. Przez wolność osoba dąży do spełniania się, jednak nie przez 
ucieczkę od wolności, lecz poprzez głębię całej rzeczywistości. Wolność nie tyl-
ko „jest”, ale i „staje się”, jest procesem historycznym, historiotwórczym i osobo-
twórczym. Na podstawowe więc pytanie, co jest czynnikiem obiektywizującym 
wolność, trzeba odpowiedzieć, że osoba. Wolność bowiem jest funkcją osoby, 
a nigdy czymś dla siebie samej, co występuje nieraz u niedojrzałych osobowo-
ści przekornych i buntowniczych. „Determinantą” wolności jest osoba w swej 
istocie i w swym wymiarze istnieniowym, a więc w swej realności. U podstaw 
osoby jest natura, która stanowi obiektywne tworzywo dla osoby. Wolność nie 
jest sama dla siebie, ani środkiem niszczenia osoby lub bytu w ogóle, lecz jest 
jedynie dla osoby. Obok rozumu i woli stanowi podstawową kategorię osoby 
i jej funkcję. Dlatego wolność podlega we wszystkim osobie13.

Osobotwórczość poznania
Warunkiem właściwego poznania, jest jego osobotwórczość. Poznanie, 

które nie przyczynia się do utreściowienia, realizacji osoby jako takiej, jest 
albo puste czy pozorne, albo nawet antypoznawcze, a więc antyosobowe; przy 
czym poznanie błędne polega albo na nieodnalezieniu drogi dla osobotwór-

12 Tamże, s. 276–277.
13 Tamże, s. 310–311.
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czości zgodnie z prabytem, albo na wyraźnym hamowaniu procesu osobo-
twórczości w istotnych aspektach14. 

Samorealizacja przez prawdę, dobro i piękno
Człowiek, jako osoba, nie jest istotą „nieruchomą” i do końca raz na za-

wsze określoną, jednoznaczną, pełną. Jest on ciągle istotą stającą się, historią. 
Osoba to pole wiecznej ewolucji. Każdy człowiek odkrywa w świecie oso-
bowym płaszczyzny prawdy, dobra i piękna. Bez nich nie ma samorealiza-
cji osobowej. Przy tym stawiają one ciągle człowieka w obliczu konieczności 
„ruchu w głąb samego siebie”, umacniania się wewnątrz, wybierania, decy-
dowania o sobie samym, określania się przez działanie. Zachodzi tu głębo-
ka dialektyka: w człowieku jest coś stałego, ale konieczna jest także ciągła 
zmiana; jest coś „realnego”, ale i zadanego; coś pewnego ale i niepewnego. 
Człowiek jako osoba jest ruchem w nieskończoność. Odkrywa on w sobie 
samym i w społeczności ludzkiej wielki proces poznawczy, skierowany na 
objęcie całej i wszelkiej rzeczywistości15.

Wymiar społeczny osoby
Istotny rys personalizmu prof. Bartnika to dynamika dialektyczna osoby 

i społeczności. Dziś właśnie dostrzegamy, że osoba jest substancją „osobną” 
w sensie metafizycznym, ale wyrasta na naturze ludzkiej wspólnej wszystkim 
konkretnym jednostkom, na powszechnym człowieczeństwie i na całości 
bytu. Co więcej: nie tylko natura ludzka wiąże poszczególne jednostki we 
wspólnotę i społeczność, ale sama osoba jest po prostu twórczo dialektyczna: 
jest ona „osobna” ale i zarazem „wspólnotowa”. Rozwija się nie tylko sama 
w sobie i sama z siebie, lecz także poprzez konieczną ontycznie relację do 
innej osoby, do innych osób, a wreszcie do społeczności osobowej. Słowem, 
osoba staje się sobą i funkcjonuje tylko poprzez odniesienie do innych osób. 
Z kolei społeczność staje się sobą, wypełnia swoje zadania i spełnia siebie, 
gdy służy osobom, także konkretnej osobie bez wyjątku, konstatuje znamien-
nie profesor Bartnik. Stąd osoba jest z istoty swej społeczna, a społeczność 
jest z natury swej personalna.

Profesor Bartnik zwraca uwagę na novum personalizmu społecznego, któ-
ry nie identyfikuje się z indywidualizmem, egocentryzmem czy solipsyzmem. 
Jego koncepcja polega na tym, że osoba jest powołana do siebie przez Boga 
wraz z innymi, „społecznie”, w łonie całej rzeczywistości świata. Społeczność 

14 Tamże, s. 348.
15 Tamże, s. 287.
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osób również jest raczej powoływana, niż stwarzana jak rzecz. Wtórnie spo-
łeczność współtworzy się sama wewnętrznie i zewnętrznie, w czym także 
empirycznie niezbędna jest inna osoba oraz wspólnota osób. W tym sensie 
osoba niekomunikowalna w sobie ma jednak zawsze coś z samodaru osobo-
wego innych. Z kolei społeczność posiada wymiar natury i osoby. Jest więc 
przedmiotowa i podmiotowa, choć podmiotowość jest zawsze elementem 
najważniejszym. W tym sensie sama stanowi szeroko rozumianą „osobę”. 
Jest to „osoba” podwójnie relacyjna. O ile osoba indywidualna jest relacją 
„raz jeden” w swej strukturze, relacją pierwotną, o tyle społeczność to „rela-
cja wtórna”, relacja relacji, relacja pochodną w stosunku do osób jako rela-
cji pierwotnych. Konkretnie osobowość społeczną posiadają: rodzina, grupa 
wspólnotowa, naród, Kościół, i inne, zapewne także szkoła16.

* * * *
Zamierzeniem autora niniejszej publikacji było przede wszystkim zachę-

cić do jeszcze intensywniejszego myślenia o przyszłym kształcie człowieka 
i społeczeństwa. Niewątpliwie dokonuje się aktualnie mocne starcie systemo-
we homo sapiens i homo mediens. Aby z tego starcia człowiek wyszedł obron-
ną ręką i stawał się bardziej człowiekiem, trzeba, moim zdaniem, mocnej 
promocji człowieka jako osoby, który jest kimś ponad technologiami, istotą 
transcendującą materię, która ma służyć człowiekowi, a nie człowiek jej, jak 
się niestety często dziś zauważa. Autorzy książki iMózg, Jak przetrwać techno-
logiczną przemianę współczesnej umysłowości, profesorowie Small i Vorgan, 
a także wielu innych zapraszają, aby jeszcze więcej dbać o człowieczeństwo 
i te najbardziej ludzkie cechy i relacje, a więc o kształt człowieka jako osoby 
i społeczeństwa jako wspólnoty osób i edukację o bardziej ludzkim obliczu17, 
co jest wielką szansą na lepszy świat.

16 Tamże, s. 40.
17 Zob. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2008.
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PERSONALISM SYSTEM AS THE CURRENT  
RELIGIOUS AND SOCIAL − ANTROPOMOCNA BASE  

FOR EFFECTIVE EDUCATIONAL SYSTEM  
IN IMMERSION SOCIETY NEW MEDIA

Summary

Philosophy suggests to pedagogy eternal and unusually up-to-date truth 
that upbringing concept depends on concepts of the man, society, the world 
and God. We have witnessed devaluation of many systems, including marx-
ism and extreme liberalism which both have tried to construct their own up-
bringing systems. The first stated the man was nobody and he could become 
somebody in the society. In the other the man didn’t really need the society to 
become somebody, he could build his own world that could turn out to be rich 
but at the same time very lonely. The man is an ever-searching creature and 
today the world that he is greatly immeresed in is the world of media therefore 
there are questions whether the man is becoming or not homo mediens. To 
some degree probably yes, but it does not change the truth that above all the 
man wants to be the man, complete man who is so much above the material 
world because he is a Person that is an unusual phenomenon, still a mystery, 
aiming towards the Absolute because he is a religious creature. The aim of this 
article is to promote system personalism as a basis for a complete, integral 
upbringing of the man who is ho mediens but, above all, is a Person.

Słowa kluczowe: personalizm, skuteczny system pedagogiczny, społeczeń-
stwo nowych mediów

Key words: personalism, effective educational system, society new media
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