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należy do wieku dziewiętnastego. Personalizm jest dwudziestowieczny”10 –
twierdzi Stefanini. „Być może stanowi on rodzaj zadośćuczynienia za szkody
wyrządzone osobie w wieku dziewiętnastym. Wielkie, uniwersalne idee dziewiętnastowieczne – natura, ekonomia, społeczność, państwo, rozum, logos,
świadomość, subiektywność – nie sprzyjały bowiem osobie. Abstrakcyjny ogół
przeważał nad pojedynczym konkretem, do którego odnoszono się w sposób
negatywny, empiryczny i przelotny. Niemniej jednak włoska myśl dziewiętnastowieczna wyprzedza personalizm dwudziestowieczny niczym proroctwo”11.
Na tle różnorodnych kierunków myślowych epoki myśl Rosminiego uznawana
jest za wielką teoretyczną obronę osoby.
Oryginalność propozycji Rosminiańskiej wyraża się w połączeniu założeń
klasycznych z wymogami nowoczesności. Personalizm Rosminiego w pełni
wpisuje się w klasyczną tradycję personalizmu chrześcijańskiego, co oznacza,
że jego koncepcja osoby odczytana zostaje w kontekście metaﬁzycznym. François Evain, redaktor francuskiej edycji dzieł Rosminiego, nazwał jego system
ﬁlozoﬁczny ontologią personalistyczną, w której „człowiek jest osobą jedynie
w oparciu o porządek bytu”12. Deﬁnicja osoby pojawia się – według Rosminiego
– na płaszczyźnie myślenia ontologicznego. Jednakże zupełną nowością jego
koncepcji jest próba rozwinięcia tradycyjnego personalizmu chrześcijańskiego
na płaszczyźnie kategorii etycznych i prawnych, w której pojęcie osoby służy
jako klucz i pozwala stworzyć pełną doktrynę polityczną i prawną. Personalizm
taki – nazywany przez Danila Zolo personalizmem prawnym13 – stanowi przeciwieństwo ujęcia subiektywistycznego i prywatystycznego, a także jusnaturalizmu o proweniencji oświeceniowej. Antonio Rosmini, odświeżając i pogłębiając
toczoną przez wieki złożoną dyskusję wokół osoby, wyprzedził wiele koncepcji
dwudziestowiecznych, a wśród nich nowoczesny personalizm włoski14.
Rosmini uznawał kategorię osoby za osiągnięcie „najbardziej znaczące
w całej historii ﬁlozoﬁi”15, „centrum i klucz do ontologii i etyki”16. Ten „ﬁlozof osoby”17 usiłował „zaszczepić personalizm w środowisku klasycznym”18
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i jednocześnie odnowić chrześcijańską myśl klasyczną przez na nowo podjęte
kompleksowe badania struktury człowieka, która w ówczesnej myśli empirystycznej i racjonalistycznej sprowadzana była do swoich cząstkowych wymiarów. Dlatego też, zachowując rygorystyczną ścisłość rozumowania, Rosmini
zmierzał przede wszystkim do sformułowania deﬁnicji osoby. W pismach włoskiego myśliciela można jednak odnaleźć wiele różnych prób nadania pojęciu
osoby precyzyjnego sensu. Jeden ze znawców dorobku myślowego ﬁlozofa
z Rovereto, Cirillo Bergamaschi, redaktor Grande dizionario antologico del
pensiero di Antonio Rosmini19, stwierdził: „Powiada się, że u Rosminiego można napotkać wiele deﬁnicji osoby. To prawda, lecz wszystkie one odnoszą się
do tego samego, bez najmniejszej choćby sprzeczności [...]. Niektóre deﬁnicje
Rosminiańskie pojawiają się na kilku różnych poziomach reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej, na przykład na poziomie gnozeologicznym, ontologicznym itd., i są wśród
nich zarówno deﬁnicje ogólne, uniwersalne, j ak i bardziej szczegółowe”.
Przyjrzyjmy się bliżej tym deﬁnicjom – dzięki nim będzie nam łatwiej uchwycić personalistyczną perspektywę przyjętą przez włoskiego myśliciela.

PODMIOT INTELIGENTNY

W jednym ze swych pierwszych dzieł teologicznych Rosmini nazwał osobę
„zasadą aktu bytowego w inteligentnej jednostce”21. W określeniu tym ujął dwa
znaczące fakty: po pierwsze to, że w osobie urzeczywistniają się wszystkie formy bytu, cała ontologiczna synteza, tak że „nie uznaje się bytu za kompletny,
jeśli nie jest osobą”22; po drugie zaś to, że byt ludzki charakteryzuje się ukonstytuowaniem jednostkowym. Osoba nie jest egzemplarzem gatunku obejmującego
wiele jednostek, ponieważ człowiek jako osoba – i tylko on – jest stwarzany
osobno, jako ten oto byt, odrębny od innych. Nawet społeczności nie można
stawiać ponad osobę, ponieważ ta ostatnia „podlega tylko prawdzie”23. „Wiele
elementów składających się na ludzką naturę tworzy razem doskonałą jedność.
Wszystko w człowieku jest powiązane, wszystko zmierza ku całkowitemu przekraczaniu jej [natury – R.S.] ram. Jednostkę tworzy jedność instynktu”24. We19
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