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PERSONALIZM LIBERALNY?

1. SENS PYTANIA – ODPOWIEDNIA PERSPEKTYWA

Czy i w jakim sensie personalizm Karola Wojtyły ma charakter liberalny? 
Pytanie takie może wydawać się niedorzeczne, absurdalne. Z pewnej perspek-
tywy równie zasadne byłoby pytanie, w jakim sensie personalizm Wojtyły jest 
ateistyczny. Wszystko jest kwestią zręczności i inteligencji dowodzącego. Możli-
wość takiej reakcji wynika z faktu, że liberalizm i chrześcijaństwo, którego im-
manentną częścią jest myśl Wojtyły, tradycyjnie postrzegano jako wrogie sobie 
obozy. Liberalizm wyrósł w dużej mierze z tradycji opozycji do chrześcijaństwa, 
przede wszystkim Kościoła katolickiego, stanowiącego – według pierwszych 
myślicieli liberalnych – podporę „starych porządków” i „sił reakcyjnych”. Dla 
Kościoła katolickiego liberalizm był wrogiem, któremu sprzyjanie było ciężkim 
grzechem. Katolickie publikacje dotyczące liberalizmu często ujmowały (zdarza 
się to również dzisiaj) ten nurt jako z gruntu antykatolicki, koncentrowały się 
na licznych skądinąd przypadkach myślicieli liberalnych walczących z chrześ-
cijaństwem, zarazem ignorując lub banalizując prace tych liberałów, którzy łą-
czyli liberalne poglądy z wiarą chrześcijańską. Pojęcia liberała i katolika w tej 
perspektywie oznaczają dwa zbiory rozłączne; jeśli ktoś jest członkiem Kościo-
ła i jednocześnie uznaje się za liberała, to albo jest „progresistą”, dążącym do 
„zniszczenia Kościoła od środka”, albo jest naiwny tak bardzo, że nie jest w sta-
nie dostrzec niemożności pogodzenia liberalizmu z chrześcijaństwem1.

Wydaje się jednak, iż istnieją racje, aby pytanie o podobieństwo między 
personalizmem Wojtyły a tradycją liberalną postawić. Dla pełniejszego zrozu-
mienia ich relacji pomocne będzie przyjęcie perspektywy pozbawionej uprze-
dzeń, które utrudniają bezstronną i rzetelną analizę. Umożliwi nam to pewien 
przykład z historii. Zatem przenieśmy się wyobraźnią do XVII-wiecznych 
Chin, do Pekinu, domu pewnego jezuity, Matteo Ricciego. Odwiedził go tam 

1 Przykładem takiego ujmowania liberalizmu jest niedawno wydana praca J. Bartyzela W gąsz-
czu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji (Lublin 2004).
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pewien chiński żyd z Keifeng o imieniu Ai T’ien. Usłyszawszy, że w Pekinie 
mieszka człowiek, który wierzy w jednego Boga, a zarazem twierdzi o sobie, 
że nie jest muzułmaninem, żyd ów pomyślał, że musi to być wyznawca wiary 
Mojżesza. W tym przekonaniu trwał przez długą część spotkania, natomiast 
Jezuita uważał, że jego rozmówca jest przedstawicielem starożytnych chrześci-
jan, którzy żyli w Chinach w izolacji od chrześcijańskiego świata. Rozmówcy 
utrzymywali ze sobą przyjazne kontakty nawet wówczas, gdy odkryli, iż na-
leżą do różnych religii. Gdy zaś doszło do tego, że żydowska gmina z Keifeng 
potrzebowała nowego rabina, zwróciła się z prośbą do Ricciego, aby przyjął tę 
funkcję. Jedynym warunkiem, jaki mu postawiono, było powstrzymanie się od 
jedzenia mięsa wieprzowego2.

Jak to było możliwe, że pomimo istotnych przecież różnic, zarówno Ricci, 
jak i żydzi z Keifeng mogli identyfikować siebie nawzajem jako przedstawicieli 
jednej religii, a nawet wówczas, gdy już zorientowali się w różnicy istniejącej 
między nimi, nie przeszkadzała ona gminie żydowskiej proponować Ricciemu 
tak ważnej dla ich życia religijnego funkcji? Wydaje się, że istotnym czynni-
kiem pozwalającym dostrzec to, co łączy, i zarazem ignorować różnice (które 
w tej perspektywie okazują się drugorzędne) była wolność od bagażu wzajem-
nych uprzedzeń i krzywd. Jeżeli w tej pracy przyjmiemy perspektywę wolną od 
uprzedzeń, spojrzymy na liberalizm tak, jak bohaterowie przytoczonych powy-
żej zdarzeń potrafili spojrzeć na siebie w kontekście religii. Pytanie o liberalny 
charakter myśli Wojtyły wyda się wówczas bardziej zasadne. Chociaż historia 
relacji między nurtem liberalnym a chrześcijaństwem jest pełna przykładów 
wzajemnej nieufności, a nawet wrogości, a i sam Wojtyła również był krytycz-
nie nastawiony do wielu przejawów liberalizmu w filozofii, gospodarce, kultu-
rze i polityce, to jednak nacisk, jaki kładł on na wolność osoby ludzkiej, prawa 
człowieka, stanowiące przecież istotne elementy myśli liberalnej, każe nam za-
stanowić się, na ile ta zbieżność poglądów jest powierzchowna i przypadkowa, 
a na ile oznacza głębsze pokrewieństwo ideowe.

Celem tego artykułu będzie zatem próba odpowiedzi na pytanie, na ile per-
sonalizm Wojtyły podziela podstawowe założenia tradycji liberalnej, a nawet 
na ile sam jest stanowiskiem liberalnym. Tak postawione pytanie domaga się 
pewnego doprecyzowania. Po pierwsze, nie chodzi tutaj o myśl Wojtyły in ex-
tenso, ale o decydujące dla jego personalizmu elementy. W związku z tym ana-
liza myśli Wojtyły zostanie ograniczona jedynie do jego najważniejszej pracy 
Osoba i czyn oraz kilku artykułów zawartych w tomie Osoba i czyn oraz inne 
studia antropologiczne3. Po drugie, konieczne będzie dookreślenie, w jakim 

2 Por. Ho W a n - L i, Jews in China: A Dialogue in Slow-Motion, „Journal of Ecumenical Stud-
ies” 40 (2003).

3 K. W o j t y ł a, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. Tadeusz Styczeń (i in.), 
Lublin 1994.
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sensie rozumiemy przymiotnik „liberalny”. Większość autorów jest zgodna co 
do tego, że nie istnieje jeden liberalizm, ale wiele liberalizmów, przez co zdefi-
niowanie terminu „liberalizm” jest niezwykle trudne. Niemniej liczni autorzy 
podejmują się prób określenia tego, co owym liberalizmom jest wspólne, co de-
cyduje, iż należą do rodziny liberalnej. Korzystając z tych ustaleń, przy pełnej 
świadomości ich ogólności, będzie można określić, czy personalizm Wojtyły 
podziela najbardziej podstawowe idee liberalne. 

2. GŁÓWNE ELEMENTY PERSONALIZMU WOJTYŁY

Punktem wyjścia w antropologii Wojtyły jest ludzkie doświadczenie włas-
nego „ja”, ujawniającego się w świadomym i dobrowolnym działaniu. W do-
świadczeniu tym człowiek ujmuje siebie jako podmiot zdolny do wsobnego 
bytowania, poznawania siebie i zewnętrznego świata oraz do wolnej spraw-
czości. Cechy te decydują o tym, że człowiek jest osobą, samo-posiadającym 
i samo-panującym4 podmiotem. Istotną właściwością osoby ludzkiej jest rów-
nież samo-stanowienie5, zdolność do (obok sprawczości zewnętrznej) stano-
wienia o sobie samym, również w kontekście osobowego rozwoju. Poprzez wol-
ny wybór i działanie osoba wzmacnia swoje osobowe cechy (poznanie, wolę 
i sprawczość). Rozwój specyficznie osobowy odbywa się szczególnie na płasz-
czyźnie moralnej, gdzie poprzez swoje wybory i działanie, osoba wzmacnia 
swoje osobowe istnienie, staje się bardziej wolna albo ulega dezintegracji, osła-
bieniu swojej wolności. Samo-stanowienie nie oznacza dowolnego stanowienia 
o sobie; człowiek wybiera dobro lub zło, jednak nie jest w stanie swobodnie 
decydować, co jest dobre, a co złe. Wybór jest dobry lub zły niezależnie od woli 
człowieka, stąd rozwój moralny (lub regres) są uwarunkowane prawdą o świe-
cie (szczególnie prawdą o wartościach moralnych). Co jednak ważne, rozwój 
osobowy jest możliwy tylko poprzez wolny wybór, obiektywną zgodność dzia-
łania z wartością; jeśli nie towarzyszy jej akt wolnego wyboru, nie dosięga 
wnętrza osoby, nie rozwija jej. 

Osoba ludzka nie jest wyizolowaną monadą, lecz jest otwarta na wspólnotę, 
co więcej – powołana do życia we wspólnocie. Wynika to z faktu, że człowiek 
nie żyje sam, nieuniknione jest spotkanie drugich osób (a nawet jest ono ko-
nieczne dla zaistnienia i przetrwania osoby ludzkiej). W spotkaniu tym ujawnia 
się fakt swoistej równości w godności osobowej, wartości wynikającej właśnie 

4 Por. tamże, s. 152-154.
5 Na temat samo-stanowienia zob. tamże, s. 151-228; K. W o j t y ł a, Osoba: podmiot i wspólno-

ta, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, s. 385nn.
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z rozumnego i wolnościowego sposobu bytowania. Wartość osoby jako bytu 
samo-posiadającego, wolnego i rozumnego oznacza pewnego rodzaju absolut-
ność, tzn. niesprowadzalność do poziomu instrumentalnego. Jest tak dlatego, 
że uprzedmiotowienie, instrumentalne podejście do osoby jest w pewnym sen-
sie zaprzeczeniem przysługujących jej własności samo-posiadania, rozumności 
i równości. Osoba jako samo-posiadająca i rozumna jest sama w stanie okre-
ślać i rozpoznawać swoje cele, do których chce lub uważa, że powinna dążyć. 
Narzucanie innej osobie naszych własnych celów, zmuszanie do ich realizacji 
wbrew jej własnej woli stanowi zaprzeczanie prawdzie, że jest ona wolną oso-
bą, w swoim istotnym wymiarze równą nam – oznacza to stawianie jej „poni-
żej”. Takie traktowanie osoby uniemożliwia jej również spełnianie się przez 
czyn. Czyn bowiem wymaga możliwości wolnej decyzji. Jeżeli ta jest znacznie 
ograniczona, proces rozwoju osobowego zostaje poważnie wypaczony.

Uznanie osobowej równości drugiego człowieka oznacza nie tylko niemoż-
ność sprowadzenia go do poziomu narzędzia, ale także uznanie, iż jego istnie-
nie, jego wolność, rozwój osobowy jest równie ważne, jak nasze własne. Także 
sam fakt naszej zdolności dostrzeżenia osobowej godności „drugiego” pozwala 
nam odczytać w sobie powołanie do tworzenia wspólnoty jako jedynej adekwat-
nej odpowiedzi na potrzebę wzajemnej pomocy w osobowym trwaniu i rozwo-
ju. Ponieważ zaś osobowe trwanie i rozwój są możliwe jedynie wówczas, gdy 
zachowane są samo-panowanie i samo-stanowienie, współpraca w tworzeniu 
wspólnoty musi uszanować te własności (musi mieć znamiona dobrowolnego 
i świadomego czynu), które Wojtyła określa mianem uczestnictwa.

Tak można przedstawić w postaci bardzo skrótowej (z pewnością uprosz-
czonej) główne tezy personalizmu autora Osoby i czyn. 

3. PODSTAWOWE IDEE LIBERALIZMU

Zdefiniowanie liberalizmu wydaje się zadaniem niewykonalnym. Trui-
zmem jest stwierdzenie, iż termin „liberalizm” ma wiele znaczeń, a jak pisze 
Jerzy Szacki: „całkowitą pewność co do znaczenia liberalizmu mogą mieć tyl-
ko ci autorzy, którzy dają jego własny, arbitralny projekt, nie troszcząc się o to, 
jak ma się on do wszystkich pozostałych”6. Wielu autorów jednak, nawet tych 
sceptycznie nastawionych do możliwości zdefiniowania liberalizmu, podejmu-
je się próby określenia tego, co wspólne tradycji liberalnej. Jest tak w przy-
padku niemal każdej książki ze słowem „liberalizm” w tytule. Na potrzeby 
planowanych tu analiz wystarczy odwołanie do szeroko uznanej za jedną z naj-

6 J. S z a c k i, Liberalizm po komunizmie, Warszawa 1994, s. 23.
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wybitniejszych w literaturze przedmiotu monografii Johna Graya Liberalizm7. 
Jedność liberalnej tradycji ujmuje on, wymieniając cztery charakterystyczne 
dla nurtów liberalnych elementy: indywidualizm, egalitaryzm, uniwersalizm, 
melioryzm8. Oczywiście, terminy te wymagają wyjaśnienia, co zostanie uczy-
nione w następnej części artykułu, w trakcie analizy porównawczej wymienio-
nych elementów liberalizmu i personalizmu Karola Wojtyły.

Konieczna będzie jednak jeszcze jedna uwaga natury metodologicznej. 
W niniejszym artykule proponujemy systematyczne podejście do liberalizmu, 
czyli określamy go poprzez pewien zestaw idei filozoficznych. Takie ahisto-
ryczne traktowanie liberalizmu jest przez niektórych autorów krytykowane. Na 
przykład Robert Song, w swojej pracy poświęconej relacji między chrześcijań-
stwem i społeczeństwem liberalnym, stwierdza, iż podejście „traktujące [libe-
ralizm] w sposób ahistoryczny, przez wskazanie na jedną lub więcej wartości 
(takich jak wolność, równość, prawa jednostki), jest wykluczone”9. Prowadzi 
ono do ignorowania wszelkich historycznych ograniczeń ujmowania nurtu libe-
ralnego, w efekcie czego za liberałów można uznać nawet Peryklesa i Sokrate-
sa. Co więcej, zdaniem Songa, ahistoryczne określanie jakiegoś nurtu poprzez 
łączenie wartości w jednym zbiorze może mieć charakter całkiem przypad-
kowy, a przecież wartości takie zawsze są powiązane historycznie z ogólnym 
światopoglądem, intencjami podzielających te wartości10.

Chociaż argumentacja Songa brzmi przekonująco, to istnieją też racje, aby 
w tej pracy przyjąć podejście ahistoryczne. Oczywiście, tradycja liberalna ma 
charakter historycznie uwarunkowanej wspólnoty, do której – przynajmniej 
w sensie świadomej identyfikacji – myśl Wojtyły nie należy. Niemniej ich 
ewentualne podobieństwo ideowe może mieć duże znaczenie dla obu nurtów. 
Pomijając to, że i w historycznej perspektywie można wskazać ich wspólne ko-
rzenie, aczkolwiek o różnym natężeniu (inspiracja chrześcijańska oraz filozofia 
Kanta), fakt podobieństwa ideowego, chociażby na najbardziej podstawowym 
poziomie, pozwala (co ma istotne znaczenie szczególnie w teoriach dotyczą-
cych rzeczywistości i praktyki społecznej) prowadzić dialog, konstruktywny 
spór o sprawiedliwe rozwiązania problemów społecznych. Można nawet po-
wiedzieć, że dla filozofa polityki prowadzenie takiego konstruktywnego sporu 
jest nie tylko dobrą okazją do poszukiwania prawdy o ludzkiej egzystencji, kry-
tycznego doskonalenia swojego stanowiska, ale także moralnym powołaniem, 
opartym na powinności poszukiwania prawdziwego dobra wspólnego. 

7 J. G r a y, Liberalizm, przeł. R. Dziubecka, Kraków 1994, s. 8.
8 W podobny sposób określają jedność tradycji liberalnej również inni autorzy. Np. Zbigniew 

Rau wymienia te cztery elementy jako określające filozoficzną perspektywę liberalizmu (Por. Z. 
R a u, Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000, s. 12).

9 R. S o n g, Christianity and Liberal Society, Press, Oxford 1997, s. 11
10 Tamże, s. 12.
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Ponadto, jak pisze John Gray, „myśl liberalna miała w kulturze europej-
skiej wiele różnych sprzecznych źródeł, a jej historyczne wcielenia były często 
odmienne. Czerpała zarówno ze stoicyzmu, jak i chrześcijaństwa; była inspi-
rowana zarówno przez sceptycyzm, ale i przez fideistyczną pewność boskiego 
objawienia; z jednej strony wychwalała siłę rozumu, by – w innym kontekście – 
odrzucać twierdzenia oparte na racjonalnych przesłankach”11. Analiza czyichś 
poglądów filozoficznych w kontekście historycznym może więc okazać się wy-
soce zawiła, natomiast wyżej wymienione cztery elementy tradycji liberalnej, 
zdaniem Graya, „nadają liberalizmowi tożsamość”12 i decydują „o jednolitości 
tradycji liberalnej”13. Tak więc szukanie podobieństwa lub zasadniczej różnicy 
pomiędzy liberalną tradycją a personalizmem Wojtyły może zostać z powodze-
niem zrealizowane w obrębie analizy tych konstytuujących filozoficzną trady-
cje liberalną czynników.

4. PERSONALIZM WOJTYŁY A PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA LIBERALIZMU

A. INDYWIDUALIZM

Czy filozofia autora Osoby i czyn jest indywidualistyczna? Odpowiedź ne-
gatywna może wydawać się oczywista. Przecież sam Wojtyła wprost krytykuje 
postawę indywidualizmu, pisząc, że jest ona zaprzeczeniem ideału uczestni-
ctwa. Definiuje on indywidualizm jako postawę antyspołeczną, atomistyczną, 
z perspektywy której jednostka jest postrzegana jako odizolowana od społeczeń-
stwa, skoncentrowana tylko na sobie; dobra jednostek są sobie przeciwstawne, 
a wspólnota powstaje jedynie „po to, aby chronić jednostkę przed innymi”14. 
Jednakże problem w tym, że nie wszyscy liberałowie są skłonni definiować 
indywidualizm jako atomizm. Wystarczy wskazać Leonarda T. Hobbehouse’a, 
Adama Smitha czy Williama Kymlickę. Dla pierwszego jednostka była z na-
tury społeczna. Jak pisze wspominany Song, prawa jednostki dla Hobbehousa 
nie mogą być w konflikcie z dobrem wspólnym, muszą być ułożone tak, aby 
brać też i je pod uwagę; dobro jednostkowe jest częścią dobra wszystkich15. 
Adam Smith w wielu miejscach pracy Teoria uczuć moralnych (Theory of Mo-
ral Sentiments) podkreśla wagę cnót społecznych, między innymi stwierdzając, 
iż „Człowiek mądry i cnotliwy w każdej sytuacji gotów jest poświęcić swój 

11 G r a y, Liberalizm, s. 8.
12 Tamże.
13 Tamże, s. 9.
14 W o j t y ł a, Osoba i czyn, s. 314.
15 Por. S o n g, Christianity and Liberal Society, s. 30.
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prywatny interes interesowi publicznemu swojego poszczególnego porządku 
lub społeczeństwa”16.

Także Will Kymlicka, znany współczesny reprezentant liberalizmu, pisze: 
„Stanowisko liberalne odznacza się wrażliwością na to, w jaki sposób nasze 
życie jednostkowe i nasza moralność są związane z kontekstem społecznym 
i w nim osadzone. Indywidualizm, leżący u podstaw liberalizmu, nie rozwija się 
kosztem naszej społecznej natury czy też wspólnoty, do jakiej należymy. Jest to 
indywidualizm, który nie przeciwstawia się poglądowi, że nasz świat społeczny 
ma dla nas niezaprzeczalną wartość, lecz zgadza się z tym poglądem”17.

Z powyższych przykładów można by wyciągnąć wniosek, że albo libera-
lizm, wbrew temu, co pisał Gray, nie jest koniecznie indywidualistyczny, albo 
chodzi o innego rodzaju indywidualizm, niż ten krytykowany przez Wojtyłę. 
Wydaje się, że bardziej prawdopodobna jest ta druga możliwość. Zgodnie z ro-
zumieniem zaproponowanym przez Graya indywidualizm liberalny to stanowi-
sko przypisujące jednostce moralny prymat przed wspólnotą. Rozumieć przez to 
należy, iż jednostka, jej interes nie może być traktowana instrumentalnie przez 
społeczeństwo. Wynika to z tego, że jednostki istnieją realnie, dysponują pod-
miotowością uprzednią względem wspólnot, do których należą. Wspólnoty nie 
posiadają własnej podmiotowości. To właśnie jednostki są celami samymi w so-
bie i dla siebie, zaś sens istnienia wspólnot jest podporządkowany interesom jed-
nostek. Indywidualizm liberalny podkreśla jednocześnie wartość jednostki po-
przez nacisk na jej przyrodzone prawa, uniwersalne i niepodlegające negocjacji 
ani instrumentalnemu traktowaniu ze strony społeczeństwa. Centralną liberalną 
wartością jest wolność jednostki, rozumiana raz jako wolność negatywna, wol-
ność od ignorującej wolną wolę ingerencji z zewnątrz, głównie ze strony innych 
osób, raz jako autonomia, zdolność do samodzielnego wyboru modelu dobrego 
życia (wewnątrz-sterowność). W obu rozumieniach wolności istotny jest respekt 
dla jednostki jako istoty moralnej, której rozwój (w tym moralny) z konieczności 
zakłada wolny wybór, mający swoje źródło we wnętrzu jednostki18.

Oczywiście, w ramach indywidualizmu liberalnego, obok umiarkowa-
nych form, mieszczą się również formy bardziej skrajne, atomistyczne. Jed-
nak szeroko rozumiany indywidualizm nie wydaje się całkowicie wykluczać 
ze stanowiskiem Wojtyły. Osoba ludzka również przez niego jest rozumiana 

16 Cyt. za: C.R. M c C a n n, Individualism and the Social Order. The Social Element in Liberal 
Thought, London–New York 2004, s. 4-5).

17 W. Ky m l i c k a, Liberalism, Community and Culture, University Press, Oxford 1989, s. 2-3 
(cyt. za: J. S z a c k i, Liberalizm po komunizmie, Warszawa 1994, s. 39). Również wspomniany 
powyżej Charels McCann w konkluzji swojej monografii poświęconej społecznym elementom 
w liberalnej filozofii politycznej stwierdza, iż w filozofii tej w sposób konsystentny zawiera się 
element emfazy na społeczną naturę człowieka (por. M c C a n n, Individualism and the Social 
Order, s. 214).

18 Por. Ky m l i c k a, Liberalism, Community and Culture, s. 12-13.
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jako pierwotna względem wspólnoty. Osoba istnieje na sposób substancjalny, 
który jest silniejszy od relacyjnego sposobu istnienia wspólnoty. Chociaż Woj-
tyła pisze o quasi-podmiotowości wspólnotowego „my”, przyznaje, że w sensie 
właściwym podmiotem jest tylko konkretna osoba (wspólnota osobą nie jest)19. 
Chociaż nie używa on terminu „interes jednostki”, lecz mówi o „dobru”, to nie 
ulega wątpliwości, że sens istnienia wspólnoty, określany mianem dobra wspól-
nego, ostatecznie daje się sprowadzić do dóbr jednostkowych. Oczywiście nie 
chodzi tu o egoistyczne kalkulacje, podporządkowanie sobie wspólnoty, wyko-
rzystanie jej dla swoich jednostkowych celów, z pominięciem dobra (interesów) 
innych osób tworzących wspólnotę. To, że dobro wspólne ostatecznie sprowa-
dza się do dóbr jednostkowych, oznacza, że jest ono nakierowane na rozwój 
osobowy wszystkich osób-jednostek we wspólnocie, jest zgodne z dążnością 
jednostek do samo-spełnienia20. Oznacza to również, że wchodząc w wymiar 
społeczny, jednostki nie zatracają swojej indywidualnej podmiotowości i wol-
ności, wręcz przeciwnie – ich wolność i podmiotowość znajdują schronienie 
i możliwości dalszego rozwoju21.

Pewne wątpliwości co do indywidualizmu stanowiska Wojtyły może wzbu-
dzić fakt, że ujmując relację dobra jednostki do dobra wspólnego, stwierdza 
wprost, iż dobro wspólne ma charakter nadrzędny, „stanowi większą pełnię 
wartości niż dobro jednostkowe, każdego z osobna »ja«”22. Wystarczy jednak 
bardziej wnikliwa analiza tekstu, szczególnie fragmentów poświęconych po-
stawom autentycznym i nieautentycznym, aby zrozumieć, iż owa nadrzędność 
dobra wspólnego nie stoi w sprzeczności z szeroko rozumianym indywiduali-
zmem, natomiast konieczna jest dla uniknięcia akceptacji egoizmu, czy ina-
czej – atomistycznej wersji indywidualizmu23. Nadrzędność dobra wspólnego 
oznacza bowiem, iż chodzi tu o dobro wszystkich, nikogo nie można poświęcać 
dla dobra wąskiej grupy czy jednostki. Oznacza ona również, że działanie ze 
względu nie tylko na własne dobro, ale i dobro innych osób, czasami nawet 
poświęcając własne, prywatne dobro, w jeszcze pełniejszy sposób służy roz-
wojowi osobowemu jednostki. Poświęcenie prywatnego dobra na rzecz dobra 
wszystkich nie oznacza jednak poświęcenia godności konkretnej osoby na 
rzecz dobra wszystkich, jak mogłoby być w przypadku indywidualizmu uty-
litarystycznego. Poświęcenie, o jakim mówi Wojtyła, nie ma charakteru na-
rzuconego, przymuszonego siłą (chociaż w pewnych okolicznościach przymus, 
z czym zgodziłoby się również wielu liberalnych autorów, jest uzasadniony)24, 

19 Por.. W o j t y ł a, Osoba i czyn, s. 316-317.
20 Tenże, Osoba: podmiot i wspólnota, s. 406.
21 Tamże.
22 Tamże.
23 Por. W o j t y ł a, Osoba i czyn, s. 319-329.
24 Kwestia podatków, służby wojskowej, konieczności niesienia pomocy w sytuacjach wyjątko-

wych, jak wojna, czy kataklizm nie są kontrowersyjne także dla wielu liberałów.
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ale jest poświęceniem zakorzenionym w postawie solidarności, wypływa z au-
tentycznej troski osoby o dobro wspólne. Osoba, działając we wspólnocie, nie 
rozpływa się w jakimś kolektywnym bycie, ale zachowuje swoją podmioto-
wość, jej uczestnictwo zachowuje dobrowolny i świadomy charakter, charakter 
czynu. Ponadto Wojtyła wprost przyznaje, że bez pierwszeństwa podmiotu-
osoby względem wspólnoty mówienie o człowieku jako celu samym w sobie 
nie miałoby sensu25.

Podsumowując, można więc powiedzieć, że przy pewnym, szerszym niż 
zazwyczaj w literaturze antyliberalnej rozumieniu indywidualizmu persona-
lizm Wojtyły (przynajmniej jako autora pracy Osoba i czyn, jak i artykułu Oso-
ba: podmiot i wspólnota) jest indywidualistyczny i niniejszym spełnia pierwsze 
kryterium konieczne do uznania tego stanowiska za liberalne.

B. EGALITARYZM

Następną cechą charakterystyczną dla myśli liberalnej jest egalitaryzm. 
Liberałowie uznają równość wszystkich ludzi i odrzucają te systemy społecz-
no-polityczne, które różnicują wartość poszczególnych jednostek26. Równość 
ta sprowadza się do przyznania ludziom takich samych praw podstawowych. 
Lista takich praw, w zależności od autorów, różni się; najczęściej pośród nich 
wymienia się „wolność słowa, wolność wyznania, prawo wyborcze, prawo do 
kandydowania w wolnych wyborach, [...] wolność od aresztu lub konfiskaty 
[...] bez należytego procesu; prawo do równej ochrony prawnej [...]”27. Libera-
łowie tzw. rewizjonistyczni zaliczają również do kanonu praw podstawowych 
inne prawa, umożliwiające, ich zdaniem, równość szans, należną wszystkim 
ludziom. Oczywiście, wokół pojęcia równości, jego szczegółowej interpretacji 
toczą się długie spory, nie jest to jednak przedmiotem naszych rozważań. Dla 
nas istotne jest to, że u podstaw liberalnych debat dotyczących praw podstawo-
wych leży przekonanie o swoistej równości ludzi jako istot moralnych i prag-
nących szczęścia.

Wykazanie, że personalizm Wojtyły jest egalitarystyczny, wydaje się ła-
twe. Wojtyła, podobnie jak inni personaliści, stwierdza równość ludzi w ich 
osobowej godności. Każda międzyosobowa relacja „ja–ty” jest w pewnym sen-
sie symetryczna, ponieważ każde „ja” w owym układzie odniesienia jest zara-
zem „ty”, i odwrotnie, każde „ty” jest zarazem „ja”. Ta symetryczność dotyczy 
pierwszorzędnych cech decydujących o tym, że mamy do czynienia z osobą-

25 W o j t y ł a, Osoba: Podmiot i Wspólnota, s. 408.
26 Por. G r a y, Liberalizm, s. 8.
27 Zob. R.J. A r n e s o n, Równość, w: Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. 

R.E. Goodin, P. Pettit, Warszawa 1998, s. 628.
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kimś, a nie rzeczą-czymś, podmiotem samo-posiadającym, samo-panującym, 
posiadającym wewnętrzną dążność do samo-spełnienia. Zdolność do przeżycia 
takiej relacji oznacza dla Wojtyły zdolność uczestnictwa w człowieczeństwie 
drugiego i stanowi warunek konieczny powstania autentycznej wspólnoty. Po-
twierdzenie tej symetryczności w postawach i działaniu jest moralną powinnoś-
cią osób tworzących wspólnotę28, czyli ideał równości ma charakter normy.

Chociaż Wojtyła nie używa terminu „równość” (czy nawet „symetrycz-
ność”), nie ulega wątpliwości, że godność osób nie ulega różnicowaniu; doko-
nanie takiego różnicowania oznaczałoby bowiem, że godność osobowa jednych 
jest większa od godności osobowej drugich, w związku z czym w pewnych sy-
tuacjach uzasadnione (i usprawiedliwione) byłoby poświęcanie dobra jednych 
na rzecz dobra drugich, w świetle interpretacji, że rezygnacja z dobra mniej 
godnych osobowo oznaczałaby mniejsze zło, mniejszą stratę. Przeciwstawiając 
się takiej instrumentalizacji, absolutyzując w pewnym sensie wartość osoby, 
Wojtyła sprawia, że jego egalitaryzm unika niepożądanej konsekwencji, jakiej 
nie unika egalitaryzm nadający jednostkom równą wartość, ale w pewnym sen-
sie nieabsolutną. W przypadku egalitaryzmu Wojtyły równość zostaje zacho-
wana nawet wówczas, gdy przeciwstawiamy dobro jednej osoby dobru grupy. 
Chociaż po jednej stronie tego przeciwstawienia mamy tylko jedną osobę, po 
drugiej zaś – wiele osób, to w wymiarze godności osobowej liczbowa różnica 
nie może być podstawą do przyjęcia wniosku, że dobro jednostki można po-
święcić na rzecz dobra wielu osób.

Personalizm Wojtyły jest zatem egalitarystyczny, nawet jeżeli wprost nie 
kładzie on akcentu na równość, a koncentruje się raczej na konieczności afir-
macji godności osoby – w ten sposób wydaje się spełniać kolejne kryterium 
filozofii liberalnej. 

C. UNIWERSALIZM

Filozofia liberalna przynajmniej do niedawna była uważana za uniwersa-
listyczną, tzn. głoszącą niezmienność natury ludzkiej i nadającą drugorzędne 
znaczenie kontekstom historycznym i formom kulturowym29. Jak pisze Jerzy 
Szacki, w liberalnej filozofii społecznej „zawsze [...] chodzi o [...] uprawnienia 
[jednostki] przysługujące jej niejako z natury, czyli niezależnie od tego, jakie 
są obowiązujące tu czy ówdzie konwencje społeczne i przepisy prawa pozy-
tywnego”30. John Gray doszukuje się źródeł liberalnego uniwersalizmu nawet 
w „klasycznym racjonalizmie politycznym, jaki można znaleźć u Arystotelesa 

28 Por. W o j t y ł a, Osoba: Podmiot i Wspólnota, s. 396-402. 
29 Por. G r a y, Liberalizm, s. 8.
30 S z a c k i, Liberalizm po komunizmie, s. 40.
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i Akwinaty”, którzy również odwoływali się do uniwersalnych zasad, stosują-
cych się do wszelkich bytów ludzkich31. 

Liberalny uniwersalizm w ostatnich latach stał się nawet przedmiotem ata-
ku ze strony zwolenników tzw. polityki różnicy, czyli multikulturalizmu. Ich 
zdaniem uniwersalistyczny (i indywidualistyczny) liberalizm jest wyrazem za-
chodniego ekspansjonizmu, który każe narzucać innym kulturom zachodnie 
standardy jako powszechnie obowiązujące, niszcząc przez to kulturową róż-
norodność. Ataki te są formułowane nie tylko na zewnątrz liberalnej tradycji 
(głównie przez komunitarian i lewicowej proweniencji relatywistów kulturo-
wych), ale także przez niektórych liberałów. Należy do nich również sam John 
Gray, który w ostatnich publikacjach nie mówi już o uniwersalizmie liberali-
zmu jako takiego, ale uniwersalizmie tradycyjnego liberalizmu, przeciwstawia-
jąc mu „liberalizm agonalny”, uznający fakt pluralizmu wartości32. Niemniej, 
pojawienie się krytycznych wobec uniwersalizmu pozycji pośród samych libe-
rałów nie oznacza, że masowo opuszczają oni pozycje uniwersalistyczne. Wielu 
autorów liberalnych staje w obronie uniwersalizmu, dostrzegając w multikul-
turalnej „ideologii” zagrożenie dla podstawowych wartości bronionych przez 
liberalizm33.

Debata dotycząca napięcia między uniwersalizmem liberalnych wartości 
z jednej strony a problemem wielokulturowości z drugiej właśnie się toczy, za-
pisując kolejną kartę historii filozofii politycznej. Sama w sobie jest interesu-
jąca i ma wielkie znaczenie dla rozwiązania palących nas dziś problemów na-
tury praktycznej (wielokulturowość jest zjawiskiem problematycznym nie tylko 
w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, ale w większości państw nasze-
go globu, a w przyszłości dotknie ono również, jak się wydaje, nasz kraj). Nie 
wchodząc w szczegółową analizę zagadnienia multikulturalizmu, można jednak 
powiedzieć, że liberalizm nie może zrezygnować ze swoich uniwersalistycznych 
ambicji, przynajmniej w wersji umiarkowanej. Przyjęcie, iż prawa człowieka 
(czy mówiąc językiem personalistycznym, godność osoby) są jedynie lokalnym 
produktem zachodniej kultury, któremu nie odpowiada nic po stronie natury, 
oznacza diametralną zmianę w rozumieniu samych praw człowieka. Pozbawia 
je właściwej im treści jako czegoś mającego swoje źródło w samej bytowości 
człowieka, niezależnie od jego woli i woli jego kulturowych współpobratymców. 

31 Por. J. G r a y, Agonistic liberalism, w: Liberalism. Critical Concepts in Political Theory, vol. 
IV, red. G.W. Smith, London–New York 2002, s. 3-26 (wydany wcześniej w: “Social Philosophy 
& Policy” 12 (1995), s. 111-135).

32 Por. tamże. Wśród zwolenników pluralizmu wartości można wymienić także Jozepha Raza, 
Georga Crowdera, za prekursora tego nurtu można uznać – w świetle rozważań Graya – również 
Izajasza Berlina. 

33 Przykładem może być tutaj Brian Barry, autor znanej obrony liberalizmu przed krytyką mul-
tikulturalistów pt. Culture and Equality, An Egalitarian Critique of Multiculturalism, Cambridge 
2001. Zob. szczególnie rozdział VII.
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Pozbawione uniwersalnego wymiaru prawa człowieka stają się jedynie iluzją, 
czymś, w co wierzy się w danej kulturze, co jednak nie istnieje poza świado-
mością jej członków. Liberalizm stojący na takim stanowisku pozbawiony jest 
argumentów do walki z jego tradycyjnymi oponentami: tyranią, totalitaryzmem, 
irracjonalizmem itd. Na jakiej podstawie można krytykować np. łamanie praw 
człowieka w Chinach, jeśli uznaje się argument, że prawa człowieka są obce 
chińskiej kulturze? Przyjmijmy zatem, że uniwersalizm nie tylko był, ale i będzie 
koniecznym elementem tradycji liberalnej, chociaż być może da się sformułować 
jakąś „słabą” wersję liberalnego uniwersalizmu34.

Stanowisko Wojtyły jest niewątpliwie również uniwersalistyczne. Osobowa 
godność człowieka jest według Wojtyły przyrodzona, ma swoje źródło w tym, 
kim człowiek (jako suppositum) obiektywnie jest. Niemniej można tutaj mówić 
o zasadniczej różnicy pomiędzy Wojtyłą a większością liberałów: twierdze-
nie o obiektywnym istnieniu podmiotowości ludzkiej, ludzkiego suppositum 
opiera się na metafizycznym realizmie, natomiast liberalne stanowisko raczej 
ogranicza się do przyjmowania przekonania o godności jednostki jako hipote-
zy, stanowiącej postulat rozumu, ewentualnie konsekwencję społecznego faktu 
(Rawls), że ludzie zasadniczo rozumieją siebie jako byty moralne i oczeku-
ją uznania tego samorozumienia od innych35. Hipoteza ta, jak pisze Roberto 
Bobbio, „nie bierze jednak pod uwagę żadnej weryfikacji empirycznej i hi-
storycznego dowodzenia”36. Co więcej, jego zdaniem, liberalną doktrynę praw 
człowieka „można [raczej] uznać za pośmiertną racjonalizację stanu rzeczy”, 
do którego doprowadziły pewne procesy historyczne: postępująca erozja „wła-
dzy absolutnej” oraz dążenie różnych sił społecznych do emancypacji37. Biorąc 
pod uwagę powyższe spostrzeżenie, należałoby stwierdzić, że uniwersalizm 
liberalizmu jest raczej postulowany niż dowodzony. Siła jego intelektualnego 
oddziaływania ogranicza się tylko do tych społeczeństw, które rzeczywiście 
przeszły proces historyczny wspomniany przez Bobbia lub w których ludzie 
rzeczywiście pojmują siebie w sposób opisywany przez Rawlsa – czyli uniwer-
salność liberalizmu ogranicza się zasadniczo do Zachodu.

W świetle powyższych rozważań można bronić tezy, że personalizm Wojty-
ły jest uniwersalistyczny w mocniejszy sposób niż postulowany uniwersalizm 

34 Na temat tzw. „słabego uniwersalizmu” zob. np. B. H a d d o c k, P. R o b e r t s, P. S u t c h, 
Principles and Political Order. The Challenge of diversity, London–New York 2006, szczególnie 
dwa zawarte tam artykuły: Petera Sutcha (Thin Universalism: Moral authority and contemporary 
political theory, s. 42-59) oraz Bruce’a Huddocka (Thin universalism as weak foundationalism, 
s. 60-75).

35 Por. J. R a w l s, Liberalizm polityczny, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 1998 (Wykład I. „Pod-
stawowe idee”, paragraf 5. „Polityczna koncepcja osoby”, s. 65-73); R. B o b b i o, Liberalizm i de-
mokracja, przeł. P. Bravo, Kraków–Warszawa 1998, s. 9.

36 Tamże.
37 Tamże, s. 8-9.
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liberalny. Jednak dowodzenie takiej tezy wymagałoby dodatkowych rozważań 
epistemologicznych dotyczących podstawowych założeń myśli Wojtyły. Ko-
nieczna byłaby obrona tezy o zdolności człowieka do poznawczej penetracji 
obiektywnie istniejącego świata. Nie jest jednak naszym celem tutaj ani we-
ryfikacja, ani falsyfikacja epistemologicznych założeń personalizmu Wojtyły. 
Możemy natomiast przyjąć za pewnik, że Wojtyła w nie mniejszym stopniu niż 
liberałowie zajmuje stanowisko uniwersalistyczne.

D. MELIORYZM

Filozofia liberalna jest według Graya meliorystyczna, „twierdzi, że wszel-
kie instytucje społeczne i polityczne są zdolne do samoregulacji i samodosko-
nalenia”38. Jak pisze z kolei Rau, dla liberała „nie ma takich społecznych czy 
politycznych problemów, które nie będą mogły zostać w przyszłości, [...] dzięki 
owemu procesowi doskonalenia [instytucji], skutecznie rozwiązane”39. Ogólnie 
melioryzm oznacza więc wiarę w postęp ludzkości, w możliwość „lepszej przy-
szłości”. Czy jednak liberalny optymizm zawsze oznacza ślepą wiarę w nie-
uniknioność postępu? Jak to możliwe, można zapytać za Christopherem La-
schem, „że tylu poważnych ludzi uparcie wierzy w postęp w obliczu całej masy 
dowodów, które powinny prowadzić do odrzucenia tej idei raz na zawsze?”40 
Należy wątpić, iż wszyscy liberałowie byli skrajnymi meliorystami. Wystarczy 
wymienić De Tocqueville’a, którego charakteryzuje raczej obawa o przyszłość 
ludzkiej wolności niż pewność postępu, szczególnie w kontekście jego przeko-
nania-obawy o nieuniknioności rozwoju demokracji. 

Melioryzm liberalny raczej należy interpretować szerzej, dopuszczając sta-
nowiska bardziej umiarkowane. Liberalny melioryzm można interpretować na 
poziomie społecznym jako przekonanie o zdolności (czy możności) instytucji 
politycznych do samoregulacji, do ewoluowania w kierunku instytucji liberal-
nych (tj. szanujących prawa człowieka); na poziomie jednostkowym – jako prze-
konanie o zdolności (możności) jednostek do podejmowania racjonalnego (po-
dyktowanego rozumem) wyboru. Wiara w możność rozwoju nie oznacza wiary 
w nieuniknioność rozwoju; nawet jeżeli jest wiarą w to, że postęp zostanie kiedyś 
poczyniony, to nie wyklucza ona uznania możliwości nawrotów regresu.

Zanim wprost podejmiemy kwestię melioryzmu w poglądach Wojtyły, po-
mocny będzie jeszcze pewien zabieg myślowy. Zrekonstruujmy wcześniej sta-
nowisko przeciwne melioryzmowi, aby w ten sposób wyraźniej ukazać relację 
między melioryzmem a myślą Wojtyły. Przeciwieństwem melioryzmu jest pe-

38 G r a y, Liberalizm, s. 8.
39 R a u, Liberalizm, s. 13.
40 Ch. L a s c h, The True and Only Heaven, New York–London 1991, s. 13. 
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symizm co do natury ludzkiej i ludzkich instytucji społecznych. Pesymizm 
oznacza brak zaufania do jednostek ludzkich, powątpiewanie, że mogą zacho-
wywać się racjonalnie, że wybiorą swoje rzeczywiste dobro (np. będą dążyły do 
zbudowania instytucji autentycznie gwarantujących im wolność) oraz że będą 
w stanie korzystać rozumnie ze swojej wolności. Konsekwencją takiego pe-
symizmu jest często przyjęcie konieczności silnej autorytarnej władzy, która 
z jednej strony zaopiekuje się jednostkami, z drugiej – zadba o to, by nauczyć 
je korzystać ze swojej wolności. Owa „edukacja” oznacza również stosowanie 
przymusu jako koniecznej formy wychowania niedojrzałego, broniącego się 
przed wolnością człowieka.

O Wojtyle z pewnością nie można powiedzieć, że jest pesymistą. Władza, 
która wyręcza obywateli w podejmowaniu decyzji (w tym dotyczących dobra 
moralnego), traktująca ich jak dzieci, stoi w sprzeczności z prezentowanym przez 
niego rozumieniem osoby, uniemożliwia bowiem autentycznie wolny wybór 
dobra przez osobę. Osoba samo-stanowi o sobie, zaś jej rozwój osobowy bez 
dobrowolnej decyzji jest niemożliwy. Idea wspólnoty opartej na autentycznym 
uczestnictwie zakłada wiarę w zdolność człowieka do wyboru dobra, do podjęcia 
współpracy bez przymusu łamiącego jego wolę. Wiara ta nie oznacza podziela-
nia przekonania, że człowiek w sposób niezawodny wybiera postawę solidarną 
i podejmuje współpracę ze względu na wspólnotę, nie oznacza też, że możliwe 
jest życie społeczne bez jakiegokolwiek przymusu. Wojtyła nie jest naiwnym 
optymistą. Jednak rezygnacja z optymizmu co do możliwości rozwoju osoby 
i realizowania autentycznej wspólnoty oznaczałaby odrzucenie tego, co najistot-
niejsze w Wojtyłowskiej antropologii, odrzucenie przekonania o spełnianiu się 
osoby przez czyn rozumiany jako świadome i dobrowolne działanie. Można więc 
powiedzieć, że Wojtyła dzieli wraz z liberałami optymizm co do ludzkiej natu-
ry. Optymizm ten jest umiarkowany, daleki od naiwnej wiary w nieuniknioność 
postępu i realizowania się wspólnoty idealnej, ale jeszcze dalszy od groźnego 
pesymizmu, który służy do usprawiedliwienia władzy absolutnej.

5. WNIOSEK

Wydaje się zatem, że personalizm Wojtyły dzieli z myślą liberalną jej czte-
ry podstawowe elementy. Jednak ktoś mógłby wciąż argumentować, że myśl 
personalistyczna jest zasadniczo obca liberalizmowi, czy też liberalizm jest 
zasadniczo obcy personalizmowi, ponieważ posiadają one jeszcze inne cechy, 
które sprawiają, że liberalizm i personalizm wykluczają się nawzajem. Różni-
ce między nimi są szczególnie widoczne na przykład w debatach dotyczących 
tolerancji, aborcji, eutanazji, etyki seksualnej czy homoseksualizmu. Jedną 
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z istotnych kwestii, w której tradycja liberalna może się zasadniczo różnić od 
personalizmu Wojtyły, jest także problem pochodzenia społeczeństwa. Można 
dowodzić, że – podczas gdy liberałowie skłaniają się do przyjęcia koncepcji 
umowy społecznej – Wojtyła, będący pod silnym wpływem filozofii tomi-
stycznej, zakłada naturalny charakter wspólnoty politycznej. Być może nawet 
różnice w wyżej wymienionych kwestiach mają swoje źródło w sprawach bar-
dziej fundamentalnych – w różnym rozumieniu prawdy i samego człowieka. 
Na szczegółową analizę tych różnic nie ma tutaj miejsca, wydaje się jednak, że 
wiele z tych różnic dotyczy nie tyle poglądów Wojtyły i całego nurtu liberla-
nego, co poglądów Wojtyły i stanowisk niektórych (nawet jeżeli bardzo wielu, 
większości) liberałów. 

Nawet jeżeli po głębszej analizie powyżej wskazanych różnic doszlibyśmy 
do wniosku, że są one na tyle istotne, iż używanie przymiotnika „liberalny” 
obok słów „personalizm Wojtyły” okazałoby się niezasadne, i że ma rację ks. 
Ślipko, twierdząc, że liberalizm to coś więcej i coś innego niż prawa człowie-
ka (dodajmy indywidualizm, egalitaryzm, uniwersalizm i melioryzm), to nie 
ulega wątpliwości, że oba nurty (jeśli personalizm Wojtyły można nazwać nur-
tem) mają ze sobą wiele wspólnego – wystarczająco wiele, aby znaleźć wspólną 
płaszczyznę konstruktywnego dialogu, także w sprawach, które je dzielą. Oba 
omawiane tutaj nurty należą do jednego kręgu kulturowego, w którym dobro, 
wolność i szczęście jednostki są cenione nieporównanie wyżej niż gdziekol-
wiek indziej na świecie, oba są ze sobą mocno splecione wspólnym doświad-
czeniem historycznym, wspólnymi korzeniami starożytnej filozofii śródziem-
nomorskiej, chrześcijaństwa, a także (sic!) oświecenia. Biorąc pod uwagę to, że 
myśl liberalna dominuje we współczesnej filozofii politycznej i ma przemożny 
wpływ na praktykę społeczną, poważnym zaniedbaniem jest niepodejmowanie 
konstruktywnego i rzetelnego z nim dialogu, w którym uznalibyśmy, że wiele 
nas łączy, a to, co dzieli, może być pokonane dzięki wytrwałej i uczciwej argu-
mentacji. Tymczasem o wiele bardziej powszechne jest ograniczanie się jedy-
nie do zewnętrznej krytyki liberalizmu, często nieuczciwej, demonizującej go, 
zdradzającej wręcz arogancką ignorancję (a może i świadome przemilczanie) 
tego, co dzieje się we współczesnej myśli liberalnej (tu na szczęście odwołujący 
się do Wojtyły personaliści nie są przykładem takiej postawy) jest już cięż-
kim „grzechem” braku naukowej obiektywności41. Winą należy obarczyć tak-
że liberałów, którzy na filozofię chrześcijańską (do takiej niewątpliwie należy 
personalizm Wojtyły) patrzą przez pryzmat stereotypu Kościoła, który potępia 
ideę praw człowieka, narzuca siłą „jedynie słuszną wiarę” i zamknięty jest na 
dialog ze współczesnością. Oba obozy przeszły jednak długą drogę, ewoluo-

41 Zarzut ten dotyczy raczej niektórych zwolenników konserwatyzmu (zob. np. B a r t y z e l, 
W gąszczu liberalizmów).
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wały, i pora, aby mogły dostrzec, że ta ewolucja doprowadziła je na tyle blisko 
siebie42, aby wzajemną podejrzliwość i wrogość zastąpić rzetelną dyskusją.

LIBERAL PERSONALISM?

S u m m a r y

Liberalism is undoubtedly the most influential child of modernity in the western political 
philosophy and social life. Of course, it is hard to speak of liberalism as one, consistent, squarely 
defined philosophical system. Nonetheless the term “liberalism” is systematically used to describe 
quite a numerous group of writers and their beliefs, both by its critics and its advocates. By the cath-
olic writers it has been mostly conceived as anti-religious (anti-catholic in particular) movement 
full of errors. True, liberalism, for the most part, has developed in the opposition to Christianity, 
especially Catholicism. However, one can also say that both, liberalism and Catholic thought have 
undergone a long evolution, and today they seem to be much less at odds as they used to.

The aim of this paper is to substantiate the above observation by showing liberal aspects of 
personalistic philosophy of Karol Wojtyła (one of the leading catholic philosophers, later pope John 
Paul II). Our starting point is to determine what we understand by the term “liberalism”. Although 
the task of defining liberal tradition is impossible to accomplish, it is possible to list some key lib-
eral ideas. Following John Gray’s description of liberalism, we point at four characteristics, essen-
tial to most kinds of liberalism: individualism, egalitarianism, universalism, and meliorism. Then, 
having explained the meaning of the four, we analyze essential ideas of Wojtyła’s personalism. It 
seems that Wojtyła’s emphasis on human free and conscious act as a necessary means to person’s 
development makes his anthropology very close to liberal tradition. His personalism seems to sat-
isfy the criteria of liberal thought. It can be described as individualistic (of course, given a special 
understanding of individualism), egalitarian (with his emphasis on equality in personal dignity), 
universal and optimistic (trust that it is possible for a person to develop, even if her own decision is 
a necessary condition of that development).

Although there are certain features that make Wojtyła’s personalism differ from the most lib-
eral tradition, its sharing with liberal tradition the four basic liberal ideals allows at least for a con-
structive discussion between them over essential issues in the contemporary social philosophy.

42 Por. S z a c k i, Liberalizm po komunizmie, s. 233.


