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Wprowadzenie 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że wśród pojęć współczesnego słownika humanisty-
ki, „tożsamość” zajmuje szczególne miejsce. Rację ma Zygmunt Bauman, stwier-
dzając, że jest ona „pryzmatem, przez który inne tematyczne aspekty rozwoju 
współczesnego świata są uświadamiane, postrzegane i badane”1. To analityczne 
„dowartościowanie” tożsamości ma swoje źródło we współczesnej sytuacji, defi-
niowanej przez polskiego socjologa jako „chroniczne zaognienie problemu tożsa-
mości”2. Określenie to wyraża gwałtowny wzrost znaczenia kwestii samookreśle-
nia jednostek i grup społecznych współcześnie, dający się także zaobserwować 
w historii ekspansji pojęcia tożsamości jako kategorii badawczej humanistyki3. 
Dość wspomnieć, że tożsamość, która jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku 
była pojęciem peryferyjnym dla dyskursu naukowego, obecnie jest jednym z naj-
powszechniej w nim stosowanych. Rodzi to problemy semantyczne, słyszalne 
wyraźnie w głosach krytycznych wobec wszechobecności tożsamości w opisach i 
wyjaśnianiu procesów i/lub zjawisk społecznych. Niektórzy kwestionują nawet 
prawomocność używania tego pojęcia w nauce4; mówi się, że jest ono niejedno-
znaczne, mętne, a także, że poszczególne sposoby pojmowania i definiowania 
tożsamości nie przystają do siebie; tożsamość bywa nazywana „najczystszym 
banałem”5, „terminem-rupieciarnią”6 lub „pojęciem o wielu twarzach”7. 
                                                       

1 Z. Bauman, Identity in the Globalizing World [w:] E. Ben-Rafael, Y. Sternberg (eds.), Identi-
ty, Culture and Globalization, Boston–Leiden 2001, s. 47.  

2 Por. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 51–52.  
3 Por. R. Jenkins, Social Identity, London–New York 1996, s. 7. 
4 Por. R. Brubaker, F. Cooper, Beyond „Identity”, „Theory and Society” 2000, Vol. 29, No. 1, 

s. 6–8; R. Jenkins, The Limits of Identity: Ethnicity, Conflict, and Politics, „ShOP. Sheffield Online 
Papers in Social Research” 2000, No. 2, s. 2–3; (www.shef.uk/socst/shop). 

5 Określenie Roberta Colesa, cyt. za: P. Gleason, Identifying Identity: a Semantic History, „The 
Journal of American History” 1983, Vol. 69, No. 4, s. 913.  

6 P. Weinreich, Psychodynamics of Personal and Social Identity [w:] A. Jacobson-Widding 
(ed.), Identity: Psycho and Socio-Cultural. A Symposium, „Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala 
Studies in Cultural Anthropology”, 5, Uppsala 1983, s. 159.  

7 Por. J.-M. Benoist, Facettes de l’identité [w:] J.-M. Benoist, M. Sevres i in. (ed.), L’identité: 
Séminaire interdisciplinaire dirigé par Claude Lévi-Strauss professeur au College de France 
1974–1975, Paris 1983, s. 13–23.  

http://www.shef.uk/socst/shop
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Wzmiankowana semantyczna wielobarwność pojęcia „tożsamość” i wielość 
kontekstów, w jakich się ono pojawia, odnosi się także do filozofii, przy czym 
w tym wypadku owa rozmaitość ma daleko głębsze historyczne korzenie. Nie 
ma bowiem wątpliwości, że początki idei tożsamości sięgają filozofii starożyt-
nej, w której po raz pierwszy pojawiły się pytania o to, co jest trwałe i nie-
zmienne pośród przemijających, ulotnych zjawisk8. Ówcześni myśliciele posłu-
giwali się głównie pojęciem όμοιος (hómoios), oznaczającym jednorodność, 
jednakowość, podobieństwo, które można uznać za synonimiczne lub co naj-
mniej bliskoznaczne z pojęciem tożsamości9. Dodajmy też, że już wtedy zary-
sowała się podstawowa dwoistość znaczeniowa tożsamości. Rację zdaje się 
mieć Robert Spaemann, gdy powiada, że tożsamość przez długi czas była „[...] 
pojęciem logiki oraz metafizyki – i to pojęciem nastręczającym najmniej pro-
blemów”10.  

Metafizyczne idee tożsamości rozwijane były w kolejnych wiekach przez 
wielu filozofów i to z rozmaitych perspektyw. Trafnie brzmi uwaga Barbary 
Skargi, że 

problem tożsamości to Tomaszowy problem stosunku istoty i istnienia, Schellingiański – 
stosunku bytu realnego i idealnego, Heglowski – stosunku bytu i innobytu, bytu i nicości 
lub bytu i myśli, Heideggerowski – również stosunku bycia i myśli11. 

Pośród tej różnorodności metafizycznych poglądów pojawił się także problem 
tożsamości człowieka12, przekuty w następnych wiekach w podstawowe pytanie 
o kryteria i potwierdzenie tożsamości osobowej (personal identity)13. Poszuki-

                                                       
8 Por. R.H. Popkin (red.), Historia filozofii zachodniej, przeł. M. Kaczyński i in., Poznań 2003, 

s. 33–61. 
9 Por. C.J. Olbromski, Tożsamość społeczna; typowość czy wspólność, bezbarwność czy przej-

rzystość [w:] J. Mizińska (red.), Tożsamość podmiotu zbiorowego, „Colloquia Communia” 2000, 
nr 3(70), s. 12. 

10 R. Spaemann, Tożsamość religijna [w:] K. Michalski (red.), Tożsamość w czasach zmiany. 
Rozmowy w Castel Gandolfo, przeł. S. Amsterdamski i in., Warszawa–Kraków 1995, s. 56. Nie 
będę wdawał się w szkicowe przybliżenie formalno-logicznego rozumienia tożsamości – jest ono 
zupełnie obce dla problematyki tego artykułu. 

11 B. Skarga, Tożsamość i różnica: eseje metafizyczne, Kraków 1997, s. 75. 
12 Por. Z.J. Czarnecki, Idea podmiotowości człowieka w myśli antycznej [w:] Z.J. Czarnecki 

(red.), Studia nad podmiotowością człowieka, Lublin 1999, s. 43–62; I. Ziemiński, Zagadnienie 
śmierci w filozofii analitycznej, Lublin 1999, s. 28–34. 

13 Podać k r y t e r i u m  tożsamości to tyle, co podać logiczne, konieczne i wystarczające wa-
runki dla osoby P2 w czasie t2, aby móc ją uznać za tę samą osobę, co P1 w czasie wcześniejszym t1. 
P o t w i e r d z e n i e  tożsamości to nic innego jak dowód empiryczny, jaki musimy podać, aby 
mieć pewność, że osoba P2 w czasie t2, jest tą samą osobą, co P1 w czasie wcześniejszym t1; por. 
R. Swinburne, Personal Identity: the Dualist Theory [w:] S. Shoemaker, R. Swinburne, Personal 
Identity, Oxford 1984, s. 1. Dodajmy, że rola filozofii Johna Locke’a w tej debacie, prowadzonej 
współcześnie głównie w obrębie filozofii analitycznej, jest nie do przecenienia; por. R. Melin, 
Persons – Their Identity and Individuation, Umeå 1998, s. 69–85; H.W. Noonan, Objects and 
Identity: an Examination of the Relative Identity Thesis and Its Consequences, Haga–Boston– 
–London 1980, s. 129; J. Perry, The Problem of Personal Identity [w:] J. Perry (ed.), The Problem 
of Personal Identity, Berkeley–Los Angles–London 1975, s. 3–30. 
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wanie formalnych aspektów tożsamości osobowej zostało szybko uzupełnione 
pytaniami o istotę i pochodzenie człowieka, jego miejsce we współczesnym 
świecie, doświadczanie własnej wyjątkowości, „zamieszkiwanie” siebie, „za-
domowienie w sobie”, alienację tożsamości, dialektykę tożsamości i różnicy, 
przemijalność i zachowanie tożsamości oraz innymi zagadnieniami charaktery-
stycznymi dla filozofów osadzonych w tradycji myślenia hermeneutycznego14. 
Te dwa konteksty namysłu nad tożsamością człowieka – analityczny i hermene-
utyczny – różnią się nie tylko stawianymi problemami, ale i stosowaniem nieco 
odmiennej terminologii. O ile w tradycji analitycznej dominuje pojęcie tożsamo-
ści osobowej (personal identity), o tyle filozofowie osadzeni w tradycji myślenia 
hermeneutycznego wolą raczej pytać o tożsamość podmiotu (self--identity)15.  

Do tych drugich należy kanadyjski filozof Charles Taylor, którego rozumie-
nie tożsamości nowoczesnej jest głównym tematem tego artykułu. 

 
 
 
 

                                                       
14 Por. M. Rembierz, Źródła i dylematy tożsamości. Filozofia wobec pytań o treść tożsamości 

i sens egzystencji [w:] J. Mizińska, H. Rarot (red.), Tożsamość człowieka wobec życia i śmierci, 
„Colloquia Communia” 1999, nr 2(69), s. 16–39. 

15 Por. S. Shoemaker, Self-knowledge and Self-Identity, Ithaca–New York 1963, s. 1–2. Warto 
podkreślić w tym miejscu, że pytanie o tożsamość „ja” (self-identity) rodzi problemy terminolo-
giczne wynikające z nieobecności w języku polskim bezpośredniego tłumaczenia rzeczownika the 
self (i jego odpowiedników w językach francuskim i niemieckim). Wybór pomiędzy różnymi 
określeniami jest trudny i ostatecznie wiąże się zawsze z arbitralną decyzją autora lub tłumacza. 
Prowadzi to do sytuacji, w której sens słowa the self przybliżany jest polskiemu czytelnikowi jako 
„podmiot”, „jaźń”, „osobowość”, „Ja”. Można powiedzieć, że każde z tych określeń ma w języku 
polskim jakiś „bagaż”, semantyczny „naddatek”, który sprawia, że ich użycie może wprowadzić 
nieprzewidziane, acz dostępne w innych językach, sensy. Szczególnie wyraziste jest to w przypad-
ku pojęcia „jaźni”, gdzie pojawiają się problemy trojakiej natury: po pierwsze, wynikają one 
z podobieństwa, ale nie z  i d e n t y c z n o ś c i, znaczenia tego pojęcia w filozofii i współczesnej 
psychologii i socjologii, gdzie „jaźń” występuje powszechnie głównie w pracach z zakresu po-
znawczej psychologii społecznej i interakcjonizmu symbolicznego; po drugie, „jaźń” ma także 
swoją bogatą tradycję w historii polskiej filozofii, sięgającą korzeniami pism Bronisława Trentow-
skiego, co także może sugerować związki semantyczne, które nie są obecne w języku angielskim; 
po trzecie, wreszcie, „jaźń” jako odpowiednik self zbliża się także – w języku filozofii – do pojęcia 
„osoba” (person), co także wzmaga jeszcze zamęt semantyczny i nie ułatwia jednoznacznego 
posługiwania się tymi pojęciami. Trzeba podkreślić, że także posługiwanie się pojęciem „podmio-
tu” nie jest bezkonfliktowe. Poprzez „podmiot” oddaje się bowiem nie tylko sens słowa self, ale 
także subject czy subjectivity („podmiotowość”). Te dwa określenia nie mają jednak identycznego 
znaczenia w języku angielskim, co potęguje jeszcze językowe niejednoznaczności. Dodajmy, że 
w literaturze filozoficznej można także napotkać neologizmy – „sobość” (jak w przypadku Barbary 
Skargi), albo „samość” (w tłumaczeniach dzieł Nietzschego); czasem sensy ukryte w self oddaje się 
poprzez zaimek „Ja”, takie określenia jak „bycie sobą”, „siebie” (jak w tłumaczeniu francuskiego le 
soi w pracy Paula Ricoeura), czy poprzez pojęcie „indywiduum”, jak to miało miejsce w tłumacze-
niu słynnej pracy Petera Strawsona. 
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Tożsamość nowoczesna – dwoistość odniesień 

We wstępie do Źródeł podmiotowości Taylor zaznacza, że celem jego badań jest 
poszukiwanie korzeni tożsamości nowoczesnej; definiuje również zakres swoich 
rozważań, zauważając: 

koncentruję się przede wszystkim na trzech głównych cechach tej tożsamości. Są to: po 
pierwsze, nowoczesne rozumienie wewnętrzności, koncepcja człowieka jako istoty obda-
rzonej wewnętrzną głębią i powiązane z nią przekonanie, że jesteśmy „podmiotami”; po 
drugie, afirmacja zwyczajnego życia, która rozwija się od początku ery nowożytnej; po 
trzecie, ekspresywistyczna koncepcja natury jako wewnętrznego źródła moralnego16. 

Zauważmy, że w tym stwierdzeniu pobrzmiewają dwa istotne sposoby pojmo-
wania tożsamości, które występują we wszystkich pracach Taylora: po pierwsze, 
tożsamość jest odniesiona do, pewnego rodzaju, stanu „ducha” epoki, jest 
szczególnym, historycznie określonym, sposobem postrzegania podmiotu (self), 
jest zespołem warunków umożliwiających określenie i funkcjonowanie podmio-
tu, jest wreszcie zbiorem przekonań i idei składających się na długą historię 
poprzedzającą moment dotarcia do obecnego stanu. To wszystko można, jak 
sądzę, odnaleźć w pojęciu tożsamości nowoczesnej (modern identity), którym 
Taylor posługuje się w swoich pracach. Jednakże obok tego, rzec by można, 
„cywilizacyjno-kulturowego” znaczenia jest jeszcze jedno, które związane jest 
z tożsamością podmiotu (self-identity)17; w tym rozumieniu tożsamość jest tym, 
co przysługuje self, co każdy z nas ma i co odczuwamy.  

Oba te rozumienia wzajemnie się określają i dopełniają. Przecież, jak zauwa-
ża Taylor, 

tożsamość nowożytna swe powstanie zawdzięcza temu, że pewne zmiany w rozumieniu 
samego siebie (self), związane z całym szeregiem praktyk – religijnych, politycznych, 
ekonomicznych, rodzinnych, intelektualnych i artystycznych – sprzęgły się ze sobą 
i wzajemnie stymulowały w jej tworzeniu18. 

Ryzykując uproszczenie, można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z re-
lacją dwustronną: powstanie tożsamości nowoczesnej uzależnione jest od prze-
mian w rozumieniu podmiotowości, a rozumienie podmiotowości wynika, 
w znacznym stopniu, z narodzin tożsamości nowoczesnej. Co za tym idzie, toż-
                                                       

16 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Grusz-
czyński, O. Latek i in., Warszawa 2001, s. 4–5.  

17 Należy jasno podkreślić, że w tłumaczeniach prac Taylora funkcjonują przede wszystkim 
dwa terminy: „podmiotowość” i „jaźń”, oddające sens angielskiego self. W swoich rekonstrukcjach 
i analizach będę posługiwał się tym pierwszym, co uzasadnić można, wskazując, iż również tłuma-
cze najistotniejszego dzieła Taylora – Źródeł podmiotowości, posłużyli się określeniem „podmio-
towość”. „Jaźń” będzie się jednak pojawiać w cytacjach pochodzących z innych prac Taylora, przy 
czym zawsze należy mieć na uwadze fakt, że „podmiotowość” i „jaźń” mają, w tym kontekście, 
równoprawny status, będąc polskim odpowiednikiem angielskiego self. 

18 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości..., s. 384.  
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samość nowoczesna, pojmowana jako pewien „wzór” rozumienia człowieka 
i określania jego miejsca w świecie, jest możliwa za sprawą wielowiekowego 
ruchu zmieniającego sposób widzenia podmiotu, jego aktywności oraz miejsca 
w świecie. Wyjaśnienie przyjmuje charakter koła: zrozumienie nowoczesności 
jest możliwe tylko dzięki zrozumieniu współczesnego podmiotu, zrozumienie 
podmiotu zaś wymaga zrozumienia nowoczesności. Dodajmy jednak, że to wy-
różnienie dwóch kontekstów występowania pojęcia „tożsamość” w pracach 
Taylora ma analityczny charakter; ów podział jest użyteczny, pozwala bowiem 
przeciągnąć nić, bez której przedstawienie złożonej i wielowątkowej myśli filo-
zofa byłoby niezwykle trudne.  

Narodziny nowoczesnej podmiotowości  

Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że chcąc przyjrzeć się tożsamości no-
woczesnej – biorąc pod uwagę oba znaczenia – trzeba rozpocząć od rozumienia 
nowoczesnego podmiotu (self) i jego tożsamości. Jest to tym ważniejsze, że, jak 
zauważa Taylor, „nie każda epoka odnosi się do ludzkiego podmiotu jako do 
»jaźni«”19. Innymi słowy, nie w każdym okresie kwestia ta była istotnym pro-
blemem. Dopiero w epoce nowoczesnej debata nad podmiotem uległa dynami-
zacji i osiągnęła kształt niebywały w historii.  

Zasadniczą odmiennością tego nowoczesnego ujęcia jest rzeczownikowe 
ujęcie podmiotowości20, którego rozwój Taylor opisuje szeroko w Źródłach 
podmiotowości, jako poszukiwanie „wewnętrzności”21. Tropiąc korzenie tej 
idei, Taylor sięga do myśli Patońskiej, w której odnajduje fundamenty ideału 
panowania nad sobą, będącego źródłem współczesnego ideału samokontroli i 
namysłu nad sobą22. Ideał ten zakłada, iż rozum panuje nad pożądaniem23, przy 
                                                       

19 Ch. Taylor, Moralna topografia jaźni, przeł. P. Rymarczyk [w:] P. Śpiewak (wybór i wstęp), 
Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa 2004, s. 237. 

20 Taylor zauważa, że Grecy mówili wszakże o możliwości p o z n a n i a  s a m e g o  s i e -
b i e  (gnothi seauton), ale nie mówili o ludzkim podmiocie jako o j a ź n i  (the self, ho autos). 
Uzasadnione więc zdaje się przekonanie, że nasze współczesne rozumienie podmiotowości ma 
charakter historyczny i kulturowy; por. tamże, s. 238. 

21 Jak zauważa: „nasze nowoczesne pojęcie podmiotowości odnosi się do jakiegoś poczucia 
wewnętrzności (możliwe, że to cała rodzina doznań), a być może nawet jest przez nie ukonstytuo-
wane”. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 212.  

22 Por. Ch. Taylor, Moralna topografia jaźni, s. 244–246. 
23 Podstawową zasługą myśli Platońskiej, zdaniem Taylora, jest teoria źródeł moralnych, wedle 

której to „rozum”, „myśl” stanowi fundament dla panowania człowieka nad sobą. Człowiek jest 
dobry wówczas, gdy „panuje nad sobą”, a to możliwe jest tylko przy rozdzieleniu duszy na część 
wyższą i niższą. Platon wyróżniał trzy części duszy odpowiadające, z grubsza, rozumowi (intelekt), 
uczuciom (temperament) i pragnieniom (pożądliwość). Tym trzem odpowiadają określone „przy-
mioty”: rozumowi – wiedza; uczuciom – honor i szacunek, pragnienia zaś zostają ograniczone do 
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czym koniecznie trzeba tu podkreślić substancjalny charakter rozumu. Innymi 
słowy, człowiek jest rozumny wtedy, gdy postrzega, naśladuje i realizuje Dobro 
zawarte w Rozumie; jesteśmy rozumni wtedy, gdy mamy pewną wizję rzeczy-
wistości24. Taki sposób pojmowania rozumu zaważył w istotny sposób na po-
strzeganiu podmiotowości przez długie wieki.  

Pisma Platona i grecki ideał dbałości o siebie są punktem wyjścia, z którego 
wyrastają idee Augustyna, u którego Taylor odnajduje, „rozróżnienie między 
człowiekiem wewnętrznym i zewnętrznym. Człowiek zewnętrzny to cielesność, 
którą dzielimy ze zwierzętami, wraz ze zmysłami i pamięcią wydarzeń oraz 
rzeczy zewnętrznych. Człowiek wewnętrzny to dusza”25. „Wewnętrzność” 
u Augustyna przyjmuje postać radykalnej refleksyjności – wszakże to przez nas 
samych wiedzie droga do Boga, którego istnienie udowadnia Augustyn, kierując 
refleksję w głąb siebie. Etapem finalnym poszukiwania siebie staje się moment, 
w którym dusza znajduje Boga26. 

Jednakże właściwy początek tego, co można by nazwać nowoczesnym ro-
zumieniem podmiotowości, Taylor odnajduje u Kartezjusza, który nawiązał 
i przeformułował pewne elementy myśli Augustyna, takie jak radykalną reflek-
syjność, rolę cogito czy dowód na istnienie Boga. Myśl Kartezjusza stanowiła 
moment przełomowy z dwóch względów: po pierwsze, Kartezjusz „uwewnętrz-
nia” źródła moralne poprzez nowe określenie rozumu27, które doprowadzi 

                                                       
cielesności. Tylko osoba kierująca się rozumem żyje w zgodzie z sobą i osiąga stan spokoju; uczu-
cia wspomagają rozum w walce z pragnieniami, które, jeśli triumfują, pozbawiają człowieka spo-
koju życia w zgodzie z sobą. Źródłem moralności staje się więc rozumna część duszy; moralność 
zostaje uwewnętrzniona; por. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 219–239; zob. także: Platon, 
Państwo, przeł. W. Witwicki, t. I–II, Warszawa 1994 (w szczególności księgi IV oraz VIII–IX); 
Platon, Fajdros, przeł. W. Witwicki, Kęty 1999 (w szczególności s. 244–249). 

24 Por. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 231.  
25 Tamże, s. 243.  
26 Taylor zauważa w tym kontekście, że „poprzez to paradygmatyczne działanie w pierwszej 

osobie, gdy usiłuję stać się bardziej obecnym dla samego siebie, zrealizować w pełni możliwości 
kryjące się w tym, że poznający i to, co poznawane, są tym samym, dochodzę w sposób nieomylny 
i przekonujący do świadomości, że nade mną znajduje się Bóg”; tamże, s. 255. W innym miejscu 
Taylor argumentuje następująco na rzecz istotności augustiańskiej filozofii: „dokonany przez 
Augustyna zwrot ku wnętrzu wywarł ogromny wpływ na myśl zachodnią; najpierw przyczyniając 
się do powstania licznych form duchowości chrześcijańskiej, które przetrwały wieki średnie 
i ponownie rozkwitły w renesansie, a później oddziałując na formy zsekularyzowane. Zwracamy 
się ku wnętrzu, ale niekoniecznie po to, aby odnaleźć Boga; zwracamy się tam, aby odkryć i lub 
wprowadzić tam jakiś porządek, jakiś sens czy też jakieś uzasadnienie naszego życia”; Ch. Taylor, 
Moralna topografia jaźni, s. 258.  

27 „Nowe określenie panowania rozumu – powiada Taylor – prowadzi do uwewnętrznienia 
źródeł moralnych. Gdy hegemonia rozumu zaczyna być pojmowana jako racjonalna kontrola, 
zdolność uprzedmiotowienia ciała, świata i uczuć, czyli przyjęcia wobec nich postawy całkowicie 
instrumentalnej, źródła siły moralnej nie mogą być już postrzegane jako leżące, w tradycyjnym 
sensie, na zewnątrz nas”; Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 284. Platon posługiwał się kon-
cepcją rozumu substancjalnego, która została podważona przez Kartezjusza. Dla niego bowiem 
panowanie rozumu to nie tyle umieszczenie siebie w pewnym ładzie, porządku świata oraz pano-
wanie nad pożądaniem i namiętnościami, ale bezpośrednia dominacja jednego aspektu psychiki nad 
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współcześnie do pojawiania się jednej z bolączek nowoczesności opisanych 
przez filozofa w Etyce autentyczności, a mianowicie do prymatu rozumu in-
strumentalnego28.  

Kartezjusz wkracza także na ścieżkę prowadzącą do podmiotu nazywanego 
przez Taylora podmiotem oderwanym, którego jedyną sferą normatywną pozo-
staje rozum i świadomość29. Tak określony podmiot może mieć tylko, „punkto-
wą, ahistoryczną tożsamość »ja« w różnorodności jego operacji”30, jak celnie 
opisuje istotę podmiotowości kartezjańskiej Paul Ricoeur. Zostają w ten sposób 
położone podwaliny pod dwa ideały nowoczesnego podmiotu – samokontroli 
i namysłu nad sobą oraz radykalnej refleksyjności. Ta właśnie dominacja reflek-
syjności pozwoliła na pojawienie się podmiotowości punktowej, o której mó-
wimy w przypadku, gdy jedyną konstytutywną cechą self staje się samoświado-
mość. Kartezjusz wskazał do niej drogę, którą podążył John Locke negujący 
zewnętrzne kryteria tożsamości osobowej31. Podejście to, jak i jego współczesne 
rozwinięcia, łączy w sobie radykalną refleksyjność związaną z badaniem siebie, 
wewnętrzność, oznaczającą panowanie nad sobą oraz osobiste zaangażowanie. 
Co za tym idzie, Locke wzmacnia pojawiający się ideał samokontroli i namysłu 
nad sobą. W eseju Moralna topografia jaźni Taylor wyraźnie pokazuje przemia-
ny w obrębie tego ideału i ich wielkie znaczenie dla nowoczesnej podmiotowo-
ści:  

jeśli prześledzimy historię motywu samokontroli na tle zmiennych kolei losu zachodniej 
tradycji, dostrzeżony niezmiernie głęboką przemianę – przejście od idei panowania rozu-
mu jako wizji kosmicznego porządku, aż do koncepcji punktowego, zdystansowanego 
podmiotu sprawującego instrumentalną kontrolę. Fakt ten pozwala wyjaśnić, dlaczego 
myślimy dziś o sobie jako o „jaźniach” [self – P.Ś.]. Zdolnością, która wedle wielkich sta-
rożytnych moralistów odgrywała zasadniczą rolę, była zdolność do postrzegania porządku 
– porządku kosmicznego (jak u Platona) czy też porządku w hierarchii ludzkich celów 
(jak u stoików). Introspekcja w przypadku pierwszego podejścia nie miała żadnego zna-

                                                       
innym, a ściślej: instrumentalizacja namiętności przez rozum. Panowanie rozumu to ograniczanie 
i kontrolowanie afektów, to powstrzymywanie namiętności i sprawowanie nad nimi takiego nadzo-
ru, który sprawia, że są one wykorzystane we właściwych celach. Kartezjusz pragnie więc, zupełnie 
wbrew stoikom, aby namiętności były silne, a nawet gwałtowne, albowiem są one i tak pod kontro-
lą rozumu. Zmiana ta możliwa jest także, a może raczej przede wszystkim, ze względu na nowe 
ujęcie rozumu przez Kartezjusza, który odchodzi od jego substancjalności na rzecz p r o c e d u -
r a l n o ś c i. Rozum jest przede wszystkim sposobem segregowania wiedzy i informacji; celem 
rozumu teoretycznego jest nauka. Racjonalność tu, to tyle, co umiejętne i właściwe wnioskowanie 
polegające na przechodzeniu od najprostszych do najbardziej złożonych przedmiotów poznania, 
a to podkreśla jeszcze proceduralny charakter rozumu. Wprowadza to iście nowoczesną perspekty-
wę: „racjonalność – powiada Taylor – zamiast być postrzeganiem rzeczywistości, jest teraz we-
wnętrzną właściwością subiektywnego myślenia”; Ch. Taylor, Moralna topografia jaźni, s. 248. 

28 Por. Ch. Taylor, Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Kraków 2002, s. 13.  
29 Zasadniczą cechą podmiotu oderwanego jest zdolność do uprzedmiotowienia sfery bytu tak, 

że traci ona normatywną moc; por. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 298–299.  
30 P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa 2003, s. 16.  
31 Por. R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, przeł. J. Marecki SDS, Warszawa 

2001, s. 44–51.  
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czenia, a w przypadku drugiego nie odgrywała kluczowej roli. Stoicy, chcąc przekonać 
nas, że nie powinniśmy przywiązywać żadnej wagi do zwykłych satysfakcji, przedstawiali 
nam argumenty na temat rozumu, natury i samowystarczalności; nie wzywali do badania 
samych siebie. Dla kontrastu, nowoczesny ideał dystansu wymaga postawy refleksyjnej. 
Musimy zwrócić się ku swemu wnętrzu i stać się świadomi naszej własnej aktywności 
oraz procesów, które nas kształtują. Musimy zadbać o konstruowanie w umyśle naszego 
własnego wizerunku świata, który w przeciwnym razie pozostanie nieuporządkowany, 
a w konsekwencji nienaukowy; musimy zadbać o procesy, w wyniku których skojarzenia 
wyrabiają i kształtują nasz charakter oraz punkt widzenia. Dystans wymaga, żebyśmy 
przestali po prostu żyć w ciałach czy w ramach stwarzanych przez nasze tradycje i zwy-
czaje, i żebyśmy, czyniąc je dla siebie obiektami, poddali je radykalnej kontroli i przetwa-
rzaniu32.  

Konsekwencją tego poglądu jest wymóg badania samego siebie dający możli-
wość dostrzeżenia własnej tożsamości, wydobycia jej i określenia33.  

Autonomizacja rozumu, zapoczątkowana przez Kartezjusza, stała się zaląż-
kiem procesu, który Taylor ocenia negatywnie. Zerwanie z rozumem substan-
cjalnym na rzecz rozumu proceduralnego prowadzi bowiem nieuchronnie 
w kierunku erozji horyzontów moralnych, nadając znaczenie dominujące ludz-
kiej subiektywności. Nowe ujęcie rozumu przygotowuje grunt pod proces prze-
słonięcia transcendencji34, odrzucający przekonanie o istnieniu sensu życia 
człowieka poza nim samym. Przesłonięcie transcendencji, które dokonało się 
głównie w okresie oświecenia, możliwe było dzięki uznaniu dwóch zasadni-
czych idei przewodnich: po pierwsze, możemy i powinniśmy wziąć nasz los 
i naszą historię we własne ręce i zerwać, w ten sposób, z przedoświeceniową 
niedojrzałością; możemy zaś to uczynić, po drugie, albowiem widzimy naszą 
sytuację w jaśniejszym świetle, ponieważ mamy wiedzę, która dotychczas pozo-
stawała zakryta35. Idee te konsekwentnie prowadzą do przesłonięcia transcen-
dencji, dającego się opisać za pomocą czterech twierdzeń:  

a) życie, pełnia życia, nieustająca walka ze śmiercią i cierpieniem, mają dla nas wartość 
naczelną; b) ten stan rzeczy jest czymś nowym: nasi przodkowie i ludzie z innych, wcześ-
niejszych cywilizacji, go nie znali; c) jednym z powodów było właśnie owo wpajane 
przez religię poczucie, że istnieją „wyższe” cele; d) stan opisany w a) osiągnęliśmy na 
skutek krytyki i przezwyciężenia (tego rodzaju) religii36. 

                                                       
32 Ch. Taylor, Moralna topografia jaźni, s. 252. 
33 Por. tamże, s. 258–259. 
34 Taylor celowo mówi o „przesłonięciu” albo „odrzuceniu”, a nie o „negacji” czy „zniszcze-

niu”, albowiem chce jasno uwypuklić procesualny charakter tego zdarzenia, podkreślając, iż nic tu 
nie jest jeszcze ostatecznie skończone ani zaprzepaszczone. Jednocześnie, chcąc uniknąć ewentual-
nych zarzutów o upraszczanie, wskazuje, iż proces ten nie jest jednoznacznie określony przyczy-
nowo. 

35 Por. Ch. Taylor, Immanentne kontroświecenie [w:] K. Michalski (red.), Oświecenie dzisiaj. 
Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków–Warszawa 1999, s. 50. 

36 Tamże, s. 52.  
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Taylor artykułuje tu więc precyzyjnie, co owo przesłonięcie transcendencji 
oznacza w praktyce: jest to, przede wszystkim, postępująca erozja religijności 
i wyrwanie człowieka z horyzontu teistycznego.  

Dodajmy jednak, że to oświeceniowe „wyjście z niepełnoletności” wywołało 
sprzeciw i to w dwojakim sensie. Niektórzy przeciwnicy oświecenia opowie-
dzieli się za kontynuacją wątków teistycznych; inni znów, nie chcąc wracać do 
minionych już sporów, wybrali postawę, którą filozof określa jako „immanentne 
kontroświecenie”, realizowane głównie przez filozofów romantycznych, dla 
których Taylor ma wiele nieskrywanej sympatii37. Jednakże kwestionując sam 
proces przesłonięcia transcendencji, jak i jego skutki, Taylor nie pozostaje bez-
krytycznie przywiązany do dziedzictwa romantyzmu i wizji wobec niego spad-
kobierczych. Rozwiązanie przez niego przyjęte ma charakter pojednawczy. 
Widzi konieczność podjęcia dyskusji nad źródłami nowoczesnej kultury, a przez 
to dotarcia do punktu, w którym zamiast roszczeń jednostronnej prawdziwości 
dokonamy rzetelnej analizy i egzegezy tego, kim dziś – jako ludzie współcześni 
– jesteśmy. Taylor widzi więc nowoczesność jako arenę szczególnej walki, 
w której role rozpisane są między trzech głównych graczy, co Taylor niezwykle 
wyraziście wypowiedział w zakończeniu Źródeł podmiotowości:  

linie frontu są liczne i zawiłe: naszkicowałem tu jednak schematyczną mapkę, która może 
nieco zredukuje owe niejasności. Mapka ta rozdziela źródła moralne pomiędzy trzy wiel-
kie dziedziny: w pierwszej z nich rzeczone wzorce opierają się na pierwotnym, teistycz-
nym gruncie; druga skupia się wokół naturalizmu i niezaangażowanego rozumu, który 
w naszych czasach przybrał postać naukową; w trzeciej wreszcie źródłem jest romantycz-
ny ekspresywizm bądź też któraś z wizji wobec niego spadkobierczych38. 

Jesteśmy więc świadkami i uczestnikami niezakończonego sporu między 
trzema wielkimi systemami objaśniającymi ludzkie życie, miejsce człowieka 
w świecie, a także roszczącymi sobie prawo do określania tego, co dobre; żyje-
my w świecie, w którym toczy się nieustanna dyskusja nad źródłami, kształtem 
i przyszłością naszej kultury i człowieka. Jednakże – a jest to istota koncepcji 
Taylora – nie ma tu wyjść jednoznacznie prawdziwych i niepozostawiających 
wątpliwości, co filozof podkreśla niejednokrotnie39. Świat, w którym żyjemy, 
jest pełen napięć i sprzeczności, które należy odsłonić i wyartykułować, co wy-
maga dyskusji, a nie jednostronnych oświadczeń; istotą zrozumienia nowoczes-
ności jest świadomość jej różnorodnych źródeł, z których żadne nie stoi 

                                                       
37 Dodajmy, że niektórzy badacze określają postawę filozofa jako „romantyczny modernizm”. 

Ten romantyczny modernizm pozwala ufać – jak zauważa Agata Bielik-Robson – że nowoczesna 
podmiotowość, niebędąca logiczną i uporządkowaną strukturą, ale raczej mozaiką pełną „poetyc-
kich kontrastów”, zdoła pogodzić sprzeczności współczesnej kultury. W romantyzmie odkryć 
można ową „inną nowoczesność” stanowiącą odpowiedź na oświecenie; por. A. Bielik-Robson, 
Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000, s. 296–330. 

38 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 911; por także: Ch. Taylor, Immanentne kontroświe-
cenie, s. 61. 

39 Por. Ch. Taylor, Etyka autentyczności, s. 18.  
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w szczególnie uprzywilejowanej pozycji. Wniosek płynący z tych rozważań 
wskazuje na konieczność podejmowania prób odsłaniania źródeł naszej współ-
czesnej kultury, a w szczególności tego, co Taylor nazywa tożsamością nowo-
czesną. To zaś możliwe jest przez ponowne wyartykułowanie moralnego cha-
rakteru naszego życia. 

Powyższe uwagi, jedynie pobieżnie przedstawiające głębię i rozległość ana-
liz Taylora, uzmysławiają zasadność przyjętej przez niego tezy o kontekstowo-
ści i historycznej zmienności rozumienia podmiotowości. Nie oznacza to jed-
nakże, iż sam filozof staje na stanowisku, że nic na ten temat pewnego powie-
dzieć się nie da. Przeciwnie, wizja podmiotowości, którą przedstawia jest 
mocna. Wszakże, pomimo zmienności rozumienia self są takie elementy w tej 
układance, które nadają jej trwałość i czynią z niej zbiór uporządkowany. Jak 
powiada w eseju Moralna topografia jaźni:  

zakładam, że to, kim jako ludzkie podmioty jesteśmy, w ogromnej mierze zależy od inter-
pretacji, i że ludzie w odmiennych kulturach mogą być radykalnie odmienni w związku ze 
swymi zasadniczo odmiennymi sposobami samopojmowania. Ale sądzę, że coś stałego 
można odnaleźć, gdy chodzi o postać przybieraną przez kwestie, do których wszystkie 
kultury muszą się odnieść40. 

Ta stałość zawiera się w trzech momentach: moralnej topografii podmiotowości, 
jej dialogiczności oraz narracyjności.  

Podmiotowość a moralność 

W świetle powyższych uwag staje się jasne, że Taylor odnosi tożsamość nowo-
czesną do specyficznego rozumienia podmiotu – podmiotu, którego nie da się 
opisać bez odniesień do dobra. W ten sposób Taylor konstruuje swój program 
badań ontologii moralnej, który staje się pierwszym i kluczowym elementem 
namysłu nad podmiotowością41. Filozof sprzeciwia się wyjaśnianiu sądów 
i działań moralnych przez pryzmat reakcji fizjologicznych oraz redukowaniu 
moralności do problemu naukowego. Jak zauważa: „dyskusje i dociekania mo-
ralne mogą zaistnieć jedynie wewnątrz świata wyznaczonego przez nasze naj-

                                                       
40 Ch. Taylor, Moralna topografia jaźni, s. 239. 
41 Taylor zaznacza na początku Źródeł podmiotowości, że jego pierwsze rozważania będą doty-

czyć w dużej mierze ontologii moralnej: „chciałbym przyjrzeć się różnym aspektom czegoś, co 
będę nazywał »tożsamością nowoczesną«. W największym przybliżeniu oznacza to, że będziemy 
musieli prześledzić różne linie rozwojowe naszego nowoczesnego pojęcia podmiotu działania, 
osoby, czyli podmiotowości. Już na początku tych dociekań okazuje się jednak, że nie da się osią-
gnąć tu jasności bez zbadania, w jaki sposób powstawały nasze wyobrażenia dobra. Podmiotowość 
i dobro, czyli innymi słowy: podmiotowość i moralność, okazują się zagadnieniami nierozerwalnie 
związanymi”; Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 10.  
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głębsze odczucia”42. Innymi słowy, wszyscy mamy pewne intuicje i odczucia 
moralne, które wykraczają poza dostępne nam wyjaśnienie naukowe; miejsce, 
które powinna zająć ontologia moralna, pozostaje więc puste. Próba ustanowie-
nia ontologii moralnej jest dla Taylora przyczynkiem do badań podjętych 
w Źródłach podmiotowości43.  

Myślenie moralne realizuje się, zdaniem Taylora, na trzech osiach: po pierw-
sze, odnosi się do naszego rozumienia poszanowania dla innych i zobowiązań 
wobec nich, co można nazwać wymiarem powinności; po drugie, myślenie mo-
ralne musi obejmować pytania i odpowiedzi na temat pojmowania tego, czym 
jest życie pełne – można to nazwać wymiarem egzystencji; po trzecie, myślenie 
moralne musi zawierać pytanie o wymiar godności i honoru człowieka, czyli 
zespół pojęć odnoszących się do myślenia o sobie jako o istotach budzących 
szacunek innych44.  

Te trzy osie stanowią dominujące tematy myślenia moralnego w naszej kul-
turze, choć były one w różnych okresach rozmaicie przedstawiane, a czasem 
nawet jeden z nich mógł przesłonić inne, jak w wypadku wojowniczej etyki 
honoru, dominującej pośród wyższych warstw w Grecji, a także w nowożytnych 
społeczeństwach hierarchicznych45. Współcześnie wydaje się, jak powiada Tay-
lor, że zapomnieliśmy o drugim i trzecim wymiarze i skupiliśmy się jedynie na 
zagadnieniu powinności wobec innych46. Oznacza to też, że utraciliśmy nasze 
horyzonty sensotwórcze wywodzące się głównie z judeochrześcijaństwa. Stało 
się to głównie za sprawą nauki i podejścia, które Taylor określa jako naturalizm, 
a które wiąże się z dominacją rozumu instrumentalnego i pozbawieniem czło-
wieka odniesień do transcendencji. Kwestie te były wzmiankowane już wcześ-
niej. Tu jednak trzeba uzupełnić, iż struktura sensotwórcza stała się współcześ-
nie problematyczna i została zredukowana do postaci „upodobania” lub „jed-
nostkowego wyboru”. Owocuje to utratą horyzontów moralnych, niepewnością, 
poczuciem niestałości i tymczasowości.  

Przesłonięcie i wykorzenienie starych horyzontów sensotwórczych, jakkol-
wiek nie jest przez filozofa oceniane pozytywnie, nie wywołuje bezkrytycznej 
                                                       

42 Tamże, s. 19.  
43 Jak zauważa: „przedmiotem moich dociekań jest tu ontologia moralna, która artykułuje te in-

tuicje [...] poniżej będę bronił tezy, że współcześni ludzie w znacznym stopniu stłumili ontologię 
moralną, częściowo dlatego, że pluralistyczny charakter współczesnego społeczeństwa sprawia, że 
łatwiej żyć w ten sposób, ale też w wyniku przemożnego wpływu nowożytnej epistemologii (jak 
w przypadku przywołanych wyżej naturalistów), jak również związanej z tą epistemologią perspek-
tywy duchowej”; tamże, s. 20–22.  

44 Por. tamże, s. 31.  
45 Por. Ch. Taylor, Etyka autentyczności, s. 48–50.  
46 Ten wątek jest także istotnym elementem prowadzonej przez Taylora debaty z Johnem Raw-

lsem; por. m.in.: Ch. Taylor, Nieporozumienia wokół debaty liberalno-komunitariańskiej, przeł. P. 
Rymarczyk [w:] Komunitarianie…, s. 37–69; Ch. Taylor, Qui pro quo? Debata między liberałami 
a komunitarianami, on-line: 
http://www.opoka.com.pl/biblioteka/F/FS/liberal_komunitarian.html); Ch. Taylor, Źródła podmio-
towości…, s. 149–178. 
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tęsknoty. Wszakże powrót do tych starych struktur sensotwórczych nie wydaje 
się możliwy; nie jest nawet konieczny, albowiem owe struktury (zwane również 
ramami pojęciowymi) zachowują dalej moc oddziaływania i to pomimo to, że 
zostały usunięte z powszechnej debaty. Co istotne, zniszczenie horyzontów 
sensotwórczych nie jest możliwe, albowiem bez nich nie byłoby podmiotu47. 
Można powiedzieć, że podmiot pojawia się jedynie w otoczeniu pytań moral-
nych, te zaś są niemożliwe bez odniesienia do ram pojęciowych oraz mocnych 
jakościowych rozróżnień48. 

Aby lepiej oddać moralny charakter ludzkiej egzystencji, Taylor decyduje się 
na posłużenie metaforą przestrzenną; powiada, że bycie podmiotem jest związa-
ne z zajęciem miejsca w przestrzeni moralnej. To przestrzenne wyobrażenie 
odzwierciedlane jest w języku mówienia o podmiotowości, względem której 
pewne rzeczy znajdują się „poza”, a inne „w”; źródła moralne mogą być „we-
wnątrz” oraz „na zewnątrz”. Taka topografia jasno rozgranicza wielkie zbiory 
idei, owe horyzonty moralne, o których Taylor powiada, że stanowią linie frontu 
współczesnej kultury. 

Niezmiernie ważne jest to, że moralny charakter podmiotowości jest warun-
kiem określenia tożsamości podmiotu49. Sam Taylor wyraża to bodaj najmocniej 
w następującym fragmencie:  

                                                       
47 Trafnie interpretuje te kwestie Agata Bielik-Robson: „kultura współczesna pozornie tylko 

uwolniła się od potrzeby sensu. W istocie nadal podlega oddziaływaniu struktur sensotwórczych, 
nie jest jednak tego świadoma. Życie ludzkie, twierdzi Taylor, nie jest możliwe bez silnego warto-
ściowania, a tym samym bez podstawowej orientacji moralnej. Ta zaś nierozerwalnie wiąże się 
z poczuciem tożsamości, którą Taylor definiuje w podobny topograficzny sposób”; A. Bielik-
-Robson, Taylor Charles – Sources of the Self. The Making of the Modern Identity [w:] Przewodnik 
po literaturze filozoficznej XX wieku, B. Skarga (red.), t. 5, Warszawa 1997, s. 448.  

48 Por. Ch. Taylor, Moralna topografia jaźni, s. 237; Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 50. 
49 Wszakże, jak powiada Taylor: „okazuje się więc, że owa podstawowa orientacja [w prze-

strzeni moralnej – P.Ś.] jest niezbędnym warunkiem tego, byśmy mogli stać się partnerami rozmo-
wy zdolnymi do mówienia we własnym imieniu [...] tylko dzięki jakościowym rozróżnieniom, 
nierozdzielnie z nią związanym, tożsamość potrafi zorientować nas, dostarczyć nam pewnych ram, 
wewnątrz których rzeczy mają dla nas sens”; Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 57–58. Po-
wiązanie podmiotowości i moralności zyskuje szczególne znaczenie w Taylorowskiej interpretacji 
„kryzysu tożsamości”, o którym powiada, że to nic innego jak utrata horyzontów moralnych. Ten 
przykład – pojęcia kryzysu tożsamości – służy mu także do uzasadnienia specyficznego znaczenia 
pojęcia tożsamości współcześnie, które, podobnie jak podmiotowość ma charakter kontekstowy 
i historyczny. Tożsamość jest pojęciem na wskroś nowoczesnym i aby to uzasadnić, filozof pochy-
la się na przypadkiem młodego Marcina Lutra, opisanym przez Erika H. Eriksona. Trzeba uściślić, 
że psychoanalityk widział w postawie kaznodziei sytuację, którą w ramach swojej teorii rozwoju 
psychospołecznego interpretuje jako k r y z y s  t o ż s a m o ś c i, a więc moment następujący w 
trakcie piątego stadium rozwoju psychospołecznego, w którym dorastająca osoba przeżywa istotne 
trudności w budowie swojej tożsamości. Kryzys może być rozwiązany pozytywnie lub negatywnie 
i prowadzić do wykształcenia poprawnej tożsamości lub też do jej rozproszenia; por. E.H. Erikson, 
Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History, New York 1958; E.H. Erikson, 
Tożsamość a cykl życia, przeł. M. Żywiecki, Poznań 2004. Taylor zauważa jednak, że rozpatrywa-
nie tego przypadku w kategoriach tożsamości nie jest zupełnie uprawnione. W czasach Lutra istniał 
bowiem określony i ostateczny horyzont moralny; zadanie pytania o to „kim jestem”, w tym czasie, 
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wiedza o tym, kim jestem, to w rzeczywistości cała wiązka wiadomości o tym, jaką zaj-
muję pozycję. Moja tożsamość jest określona przez więzi i identyfikacje, stanowiące ra-
my lub horyzont, wewnątrz których mogę w każdym konkretnym przypadku próbować 
ustalić, co powinienem zrobić, lub co popieram, a czemu się przeciwstawiam. Innymi 
słowy, tylko wewnątrz tego horyzontu potrafię zająć jakiekolwiek stanowisko [...]. Ujaw-
nia się tu decydujące powiązanie pomiędzy tożsamością a pewnym rodzajem orientacji. 
Wiedzieć, kim się jest, znaczy zarazem: być zorientowanym w przestrzeni moralnej, prze-
strzeni, w której pojawiają się pytania o to, co dobre, a co złe, co warto robić, a czego nie, 
co ma sens i wagę, co zaś jest nieistotne i drugorzędne50.  

Tożsamość jest tu określona jako miejsce w szeregu pytań i odpowiedzi, któ-
re zajmuje człowiek ze względu na relację względem dobra. Owa przestrzeń 
moralna istnieje jednak bez względu na pragnienia i chęci poszczególnych pod-
miotów; jest czymś, co przekracza indywidualne aspiracje. Przyjmując ten po-
gląd, filozof jednocześnie zauważa, że jego odrzucenie, a więc uznanie, iż owa 
przestrzeń jest rezultatem wyboru albo fikcją, oznacza, że same pytania przesta-
ją mieć sens, podobnie jak i odpowiedzi. Taylor stawia więc tezę, że ramy poję-
ciowe i orientacja w przestrzeni moralnej są nieusuwalnym składnikiem tożsa-
mości podmiotu. Argumentuje także, iż nawet skrajne pomysły świadomego 
odrzucenia orientacji w przestrzeni moralnej w postaci „wyższych” i „niższych”, 
„bliższych” i „dalszych” celów i wartości, prowadzą do artykulacji „pewnych” 
ram pojęciowych.  

Argumentacja Taylora na rzecz powiązania podmiotowości i moralności 
prowadzi go do podważenia słuszności pretensji naturalizmu do rozstrzygnięć 
w sprawie tego, „kim jest człowiek”. Szczególnie silny cios spada na teorie 
naukowe, które – zdaniem filozofa – nie opisują prawdziwego oblicza podmio-
towości i kwestionują jej fundament wyrażający się w moralnym charakterze 
pytań o to, „kim jestem”51. Ta ostania kwestia prowadzi Taylora do zagadnienia 
dialogiczności ludzkiej egzystencji.  
                                                       
pozwalało udzielić dość precyzyjnej odpowiedzi, której sens był wyznaczony przez teistyczny 
horyzont ludzkiej egzystencji. Innymi słowy, zauważa Taylor, Luter prawdopodobnie nie zrozu-
miałby współczesnego pytania o kształt swojej tożsamości. Można by więc uznać, iż nadanie 
pojęciu „tożsamość” znaczenia takiego, jak występuje u Eriksona, uzupełnia obraz przemian w 
pojmowaniu ludzkiej podmiotowości; por. Ch. Taylor, Źródła współczesnej tożsamości, przeł. A. 
Pawelec [w:] Tożsamość w czasach zmiany…, s. 10–11. 

50 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 52–54. 
51 Aby uzasadnić to przekonanie, Taylor wymienia cztery warunki przedmiotów badań nauko-

wych, do których zalicza: 1) obiektywne ujęcie przedmiotu badań; 2) niezależność przedmiotu 
badań od jego opisu; 3) możliwość opisu przedmiotu badań; 4) możliwość abstrahowania od oto-
czenia przedmiotu w jego opisie. Taylor powoli i systematycznie obnaża słabości podejścia nau-
kowego, wskazując, iż ignoruje ono najistotniejsze fakty ludzkiej podmiotowości; moment kulmi-
nacyjny następuje w stwierdzeniu: „jesteśmy podmiotami jedynie dzięki temu, że pewne sprawy 
coś dla nas znaczą. To, czym jestem jako podmiot, moja tożsamość, jest określone zasadniczo 
przez sposób, w jaki rzeczy mają dla mnie znaczenie. A jak to już po wielokroć stwierdzono, rze-
czy mają dla mnie takie, a nie inne znaczenie, tzn. zostaje wypracowana sprawa mojej tożsamości, 
jedynie dzięki językowi interpretacji, który uznałem za trafną artykulację tych kwestii. Pytanie o to, 
kim jest dana osoba, zadane w oderwaniu od jej interpretacji samej siebie jest pytaniem całkowicie 
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Dialogiczność podmiotowości 

Taylor wielokrotnie powtarza, iż podmiotowość jest możliwa jedynie w relacji 
z drugą osobą – ze znaczącym innym. W Etyce autentyczności zauważa, że 
„powszechną cechą ludzkiej egzystencji [...] jest jej fundamentalnie dialogiczny 
charakter. Stajemy się pełnymi podmiotami – zdolnymi zrozumieć siebie i dzię-
ki temu określić swoją tożsamość – w wyniku przyswojenia bogatych języków 
ekspresji człowieka”52. W dalszym wywodzie Taylor wprost odwołuje się do 
spuścizny George’a H. Meada i innych pragmatystów amerykańskich, uznając, 
że geneza ludzkiego umysłu ma charakter dialogiczny, a nie „monologiczny”. 
Podmiotowość nie pojawia się jako rezultat samodzielnej kreacji, nie jest też 
zastaną strukturą; jej kształtowanie się jest możliwe dzięki „znaczącym In-
nym”53. Tak ujęta dialogiczność nie tylko konstytuuje podmiotowość, ale także 
posiada znaczenie podstawowe dla powstawania tożsamości podmiotu. Filozof 
argumentuje, że 

nie można być podmiotem całkowicie samodzielnie. Jestem podmiotem jedynie w relacji 
do pewnych rozmówców: w pewnej relacji do tych, którzy odegrali kluczową rolę w pro-
cesie mojego samookreślenia; w innej znów relacji – do tych, którzy obecnie mają decy-
dujące znaczenie dla mego dalszego władania językami samorozumienia. Te grupy mogą 
się oczywiście na siebie nakładać. Podmiotowość istnieje jedynie w obrębie czegoś, co 
nazywam „sieciami rozmowy”. To właśnie ta pierwotna sytuacja nadaje sens naszemu po-
jęciu „tożsamości”: określając z jakiego miejsca mówię i z kim rozmawiam, umożliwia 
mi odpowiedź na pytanie o to, kim jestem. Pełne określenie tożsamości człowieka obej-
muje więc zwykle nie tylko jego stanowisko w pewnych moralnych i duchowych kwe-
stiach, ale również musi odwołać się do określającej go wspólnoty54.  

                                                       
źle postawionym i z zasady nie istnieje na nie odpowiedź [...] podmiotami jesteśmy natomiast 
o tyle, o ile poruszamy się w pewnej przestrzeni pytań, poszukujemy orientacji wobec dobra 
i wreszcie ją odnajdujemy”; tamże, s. 66–67.  

52 Ch. Taylor, Etyka autentyczności, s. 37–38.  
53 Interesujące jest odwołanie się Taylora do koncepcji Georga H. Meada, które sugeruje ze-

rwanie z mocną koncepcją podmiotowości osadzonej w filozofii Kartezjusza. Przecież dla Meada 
self jest wynikiem rozwoju człowieka, jest wykształcane w procesie, w którym uczymy się (głów-
nie dzięki wykształceniu umysłu oraz nauce rozumienia i posługiwania się symbolami) istnieć 
pośród innych, aby w końcu wypracować dwufazową strukturę jaźni w postaci ja- podmiotowego 
i ja- przedmiotowego. Nie rozwijając w tym miejscu programu behawioryzmu społecznego Meada 
w aspekcie podmiotowości, powiedzieć trzeba, iż ta koncepcja nie jest ani „ahistoryczna”, ani 
„esencjalistyczna”, ale ujmuje podmiotowość dynamicznie i sytuacyjnie, co zresztą zostało podkre-
ślone przez kontynuatorów Meada i to zarówno spod znaku interakcjonizmu symbolicznego, jak 
i społecznej psychologii poznawczej; na ten temat zob.: M. Hetmański, Umysł a środowisko. Wokół 
filozofii Meada George’a Herberta, Lublin 1998; L. Koczanowicz, G.H. Mead, Wrocław 1992; 
L. Koczanowicz, Jednostka – działanie – społeczeństwo. Koncepcje jaźni w filozofii amerykańskie-
go pragmatyzmu, Warszawa 1994; G.H. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, przeł. Z. Wo-
lińska, Warszawa 1975. 

54 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 70–72.  
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Ta interpretacja tożsamości wzmacnia jeszcze moralny aspekt podmiotowo-
ści. Wszakże konieczność „uznania” oznacza otwarcie na świat wartości, rów-
nież ten, który może wykraczać poza dotychczasowe doświadczenie. Negocjo-
wanie tożsamości w dialogu, jej uzgadnianie, zamiast samotnego odkrywania, 
jest także pokłosiem procesu „uwewnętrznienia”, o którym pisałem wcześniej. 
Wszakże nie da się pomyśleć tożsamości podmiotu, w takim sensie, bez okre-
ślonego pojęcia podmiotowości. Relacja jest więc tu wielokierunkowa i wza-
jemna, co nie oznacza, że jednoznaczna i niezmienna. Przecież rola uznania 
i dialogu dla budowy podmiotowości i tożsamości podmiotu wydaje się na 
wskroś nowoczesna i wiąże się z przejściem od pojęcia honoru do pojęcia god-
ności55. W epoce honoru społeczna hierarchia była jasno określona i istniało 
szereg ograniczeń uniemożliwiających swobodne obieranie tożsamości. Te 
ograniczenia odnosiły się do dwóch kwestii: po pierwsze kryteria przyporząd-
kowania były dane – to, kim jestem, jest jasno wyznaczone przez strukturę, 
a więc i zakres uznania jest tu dany; po drugie, uznanie wiązało się z osądem 
członków swojego własnego stanu56. Oba te ograniczenia zanikają w epoce 
godności, gdzie uznanie staje się zależne tylko i wyłącznie od aktywności jed-
nostki. Wprowadza nas to do jednej z kluczowych cech nowoczesności, a mia-
nowicie walki o uznanie wyrażającej się we wszechobecnym języku tożsamości. 

Podmiotowość w narracji  

Można powiedzieć, że dotychczasowe rozważania pozwalają uznać, że podmio-
towość jest określona wobec dobra, oraz że jest zawsze wyrażona w jakimś, 
dzielonym z innymi, języku, który podkreśla jej dialogiczność. Innymi słowy 
podmiotowość jest zawsze związana z „sieciami rozmowy”. Już to sugeruje, że 
związek tożsamości i dobra nie ma jedynie charakteru „momentalnego”; nie jest 
ahistoryczny, lecz rozwija się przez całe życie. Podmiotowość jest czymś, co się 

                                                       
55 Taylor powiada o tym następująco: „owa zależność od innych ludzi pojawiła się w epoce au-

tentyczności. Pewien rodzaj zależności istniał zawsze. Tożsamość ugruntowana społecznie była 
z samej swej istoty uzależniona od społeczeństwa. Lecz we wcześniejszych epokach uznanie nigdy 
nie stanowiło problemu. Społeczne uznanie było wbudowane w ugruntowaną społecznie tożsamość 
z tej racji, iż tożsamość była zakotwiczona w powszechnie akceptowanych kategoriach społecz-
nych [...] w czasach przednowoczesnych ludzie nie mówili o »tożsamości« i »uznaniu« nie dlatego, 
że nie mieli (jak my je nazywamy) tożsamości, ani dlatego, że nie zależały one od uznania, lecz po 
prostu dlatego, że były one w owym czasie zbyt bezproblematyczne, by je w ogóle artykułować”; 
Ch. Taylor, Etyka autentyczności, s. 51.  

56 Por. Ch. Taylor, Źródła współczesnej tożsamości, s. 19. 
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„staje”57. Nie jest trwałą strukturą, której fragmenty pozostają w ścisłej relacji 
do siebie. Przeciwnie,  

to, kim jesteśmy, nigdy nie może być wystarczającą odpowiedzią na pytanie o naszą kon-
dycję, ponieważ zawsze podlegamy również zmianie i stajemy się. Bardzo powoli wyra-
stamy z okresu niemowlęctwa i dzieciństwa, aby stać się autonomicznymi jednostkami, 
które zajmują już coś na kształt własnego miejsca wobec dobra58. 

Podmiotowość jest możliwa, o tyle, o ile przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 
składają się w spójną opowieść – spójną pod kątem relacji wobec dobra. Aby to 
podkreślić, Taylor wprowadza pojęcie narracji:  

teraz widzimy, że owa koncepcja dobra musi być wpleciona w moje rozumienie własnego 
życia jako rozwijającej się opowieści. To jednak jest równoznaczne z wyróżnieniem ko-
lejnego podstawowego warunku rozumienia własnego życia. Musimy postrzegać nasze 
życie jako narrację59. 

 Warto dodać, że ujmowanie tożsamości przez pryzmat narracji jest bardzo 
powszechne i może być stosowane w dwojakim, najogólniej rzecz ujmując, 
sensie związanym z rozumieniem pojęcia narracji. Po pierwsze, narracja może 
być postrzegana jako struktura tekstu kulturowego; po drugie, jako struktura 
ludzkiego poznania czy rozumienia60. W przypadku pierwszym narracja jest 
formą opowieści, w którą ujmuje się mity, fikcje literackie, bajki; przypadek 
drugi oznacza, że podstawową funkcją narracji jest „ujmowanie naszego wła-
snego życia oraz rozwijających się w czasie procesów i zdarzeń zachodzących 
w świecie w całościowe struktury sensu”61. Taylor posługuje się pojęciem nar-
racji w tym drugim sensie; narracja nie ma u niego tylko i wyłącznie charakteru 
opowieści – odgrywa rolę ważniejszą: „to, kim jestem – powiada filozof – musi 
być rozumiane jako to, kim się stałem”62. Narracja ma więc znaczenie dla toż-
samości konstytutywne; pozawala ująć w całościowy projekt ciąg zdarzeń roz-
postartych między przeszłością i przyszłością. Jak zauważa Taylor, „dla samego 
siebie jestem istotą, które rozwija się i staje [...] mogę znać samego siebie tylko 
poprzez moją historię dojrzewania i regresji, historię zwycięstw i klęsk”63. Co 
za tym idzie, narracja spełnia trzy funkcje: po pierwsze, ujmuje życie jako egzy-
stencjalny projekt wyznaczony przez obecność trzech „ekstaz czasowych”; po 
                                                       

57 Taylor odwołuje się do prac Martina Heideggera, uzasadniając czasowe ujęcie ludzkiej pod-
miotowości. Filozofia Heideggera, a szczególnie rozwijane przez niego rozważania nad r o z u -
m i e n i e m, c z a s o w o ś c i ą  i  b y c i e m - w - ś w i e c i e, umożliwiły nowe ujęcie podmioto-
wości, w którym podkreśla się temporalny charakter ludzkiej egzystencji. Człowiek przestaje, 
w tym ujęciu, mieć ahistoryczną tożsamość, zostaje zmuszony do podjęcia wysiłku w celu samoo-
kreślenia – tożsamość przestaje być czymś danym, a staje się zadanym. W konsekwencji, tożsa-
mość należy ująć w opowieść – tak rodzi się  t o ż s a m o ś ć  n a r r a c y j n a.  

58 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 93.  
59 Tamże, s. 94.  
60 Por. K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2003, s. 8. 
61 Tamże, s. 12.  
62 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 95.  
63 Tamże, s. 100.  
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drugie, narracja wprowadza porządek w strukturę naszych doświadczeń, ukazu-
jąc jedne jako mniej, inne zaś jako bardziej pożądane; po trzecie, narracja nadaje 
ciągłość ludzkiemu życiu i pozwala też „przeżyć” momenty trudne64. 

Podsumowując dotychczasowe uwagi, można powiedzieć, że trzy elementy: 
odniesienie do dobra, dialogiczność i narracyjność, stanowią sedno Taylorow-
skiej konceptualizacji tożsamości odniesionej do podmiotu. Jednakże, jak po-
wiedziałem wcześniej, tożsamość nowoczesna w pewnym tylko względzie doty-
czy współczesnego rozumienia podmiotu. Sam Taylor powiada, że na tożsamość 
nowoczesną składają się jeszcze dwie zasadnicze idee: po pierwsze, afirmacja 
zwyczajnego życia oraz, po drugie, ekspresywistyczna koncepcja natury jako 
wewnętrznego źródła moralnego. Warto im także się przyjrzeć, choć trzeba 
zaznaczyć, iż wątki te pojawiły się – milcząco – w dotychczasowych rozważa-
niach.  

Inne elementy tożsamości nowoczesnej  

Przez afirmację zwyczajnego życia Taylor rozumie podniesienie rangi codzien-
nych praktyk, pochwałę powszedniego postępowania, kultywację typowych 
zachowań i wzorów. Jak zauważa: 

za pomocą tego terminu próbowałem wskazać na kulturową rewolucję z początku ery 
nowożytnej: rewolucję, która zdetronizowała jakoby wyższe rodzaje aktywności – kon-
templację oraz życie obywatelskie – i przesunęła środek ciężkości dobra do sfery życia 
codziennego, produkcji dóbr i rodziny [...] afirmacja życia powszedniego, która stanowi 
istotny składnik współczesnego światopoglądu etycznego, była pierwotnie kontynuacją 
pewnego chrześcijańskiego typu pobożności. Kładł on nacisk na praktyczną realizację 
agape i był polemicznie zwrócony przeciw pysze, elitaryzmowi i – można by rzec – sa-
molubstwu tych, którzy wierzą w „wyższe” rodzaje aktywności lub odmiany duchowo-
ści65.  

Przez „zwyczajne życie”, jak zauważa Taylor, rozumieć trzeba przede 
wszystkim te aspekty życia ludzkiego, które wiążą się z produkcją i reprodukcją, 
pracą, wytwarzaniem rzeczy oraz życiem rodzinnym66. Korzenie tej idei filozof 
dostrzega już u Arystotelesa, jednakże prawdziwym jej bohaterem jest Francis 
Bacon, w którego pracach Taylor odnajduje „przewartościowanie wartości” 
polegające na podniesieniu rangi tego, co uznawane było za niższe i obniżenie 
znaczenia tego, co przedtem było uznawane za wyższe67. Jak stwierdza Taylor, 
                                                       

64 Por. A. Bielik-Robson, Charles Taylor…, s. 450–451.  
65 Ch. Taylor, Immanentne kontroświecenie, s. 49.  
66 Por. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 390–391. 
67 Owo przewartościowanie było możliwe także dzięki przejściu opisywanemu wcześniej jako 
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„sedno dobrego życia leży teraz w tym, do czego każdy może się przyczynić, a nie 
gdzieś pośród spraw właściwych tylko nielicznym”68. Co za tym idzie, większą 
„wartość” posiada wykwalifikowany rzemieślnik aniżeli kształcony filozof.  

Nie ulega wątpliwości, że ten pogląd wiąże ideę afirmacji zwyczajnego życia 
z powstającymi w tym czasie zrębami nowoczesnej nauki. Purytańska teologia 
pracy, jak powiada Taylor, stworzyła klimat przychylny dla nauki; jej echa 
można odnaleźć właśnie w filozofii Bacona. Jednakże, aby nowoczesna tożsa-
mość mogła powstać, potrzeba było połączenia etyki zwyczajnego życia z wy-
wodzącą się od Kartezjusza oderwaną racjonalnością, o której wzmiankowałem 
wcześniej. Tę fuzję Taylor odnajduje w pracach Locke’a, rozpoznając w filozo-
fii angielskiego empiryka zalążki stanowiska „deistycznego” będącego, jego 
zdaniem, formą unifikacji etyki zwyczajnego życia i filozofii oderwanej racjo-
nalności. Z pewnym uproszczeniem myśl Taylora można opisać jako uznanie, iż 
instrumentalnie racjonalny ludzki podmiot jest autonomiczny, także w kwe-
stiach wiary, co wyraża się w odrzuceniu przekonania o boskiej łasce69.  

Bez szczegółowej analizy dalszego rozwoju afirmacji zwyczajnego życia mu-
simy podkreślić, że jest on bogatym ideałem moralnym stojącym u podłoża 
współczesnej racjonalności, na co filozof wskazywał w Etyce autentyczności70. 
Jest ona – obok moralnego ideału wolności i życzliwości jednym z głównych 
elementów naszej współczesnej kultury, której istotę Taylor streszcza następująco:  

jako spadkobiercy tego rozwoju szczególnie mocno czujemy potrzebę uniwersalnej spra-
wiedliwości i czynienia dobra, jesteśmy osobliwie uwrażliwieni na żądania równości, 
uważamy pragnienie wolności i możliwości decydowania o sobie za aksjomatycznie uza-
sadnione, a jednym z naszych najistotniejszych priorytetów jest unikanie powodowania 
śmierci i cierpienia71. 

Trzecią składową nowoczesnej tożsamości jest ekspresywistyczna koncepcja 
natury jako wewnętrznego źródła moralnego. Jest ona związana z poglądem 
deistycznym oraz procesem uwewnętrznienia, które pozwoliły przesunąć poszu-
kiwanie źródeł moralnych „do wewnątrz” oraz nadać uczuciom nowe znaczenie 
w poszukiwaniu tego, co dobre. Oderwana racjonalność Kartezjusza jest jednym 
z koniecznych etapów kształtowania się ekspresywizmu, który byłby jednak 
niemożliwy bez zmiany podejścia do „natury”72. 
                                                       
osadzone w tradycji religijnej, właściwej zarówno jedeochrześcijaństwu, jak i islamowi, która 
została odnowiona w okresie reformacji. Taylor pisze, że u podłoża tej zmiany legło przekonanie, 
iż: „Bóg jako stwórca afirmuje życie i byt, co w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju wyraża po-
wtarzająca fraza: »i Bóg widział, że było dobre«. Życie zawodowe może być na wskroś chrześci-
jańskie, ponieważ można je postrzegać jako uczestnictwo w boskiej afirmacji”; tamże, s. 403–404; 
por. także: Ch. Taylor, Źródła tożsamości nowoczesnej.  

68 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 395–396. 
69 Por. tamże, s. 433–532. 
70 Ch. Taylor, Etyka autentyczności, s. 99–103 
71 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 910–911.  
72 Taylor zauważa, że to nowe podejście nie pozwala już postrzegać przyrody czy też otaczają-
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Natura staje się źródłem uczuć człowieka – wyzwala je i wzbudza najgłębsze 
stany uczuciowe, które domagają się środków wyrazu. W ten sposób otwiera się 
ścieżka prowadząca do „ekspresywistycznego zwrotu”, który pozwali przekuć 
to, co odczuwane, w to, co świadczy o naszej tożsamości. Jak zauważa Taylor: 
„ekspresja polega na ujawnieniu czegoś za pośrednictwem pewnego medium. 
Moje uczucia wyraża moja twarz; moje myśli wyrażam w słowach, które wy-
powiadam i piszę. Mój sposób widzenia świata wyrażam w dziele sztuki, na 
przykład w powieści czy dramacie73. Ekspresywizm pozwala wydobyć na po-
wierzchnię ukryte uczucia i myśli; jednostka staje się odkrywcą i wynalazcą 
swojej tożsamości, jej rola w procesie odkrywania tożsamości staje się koniecz-
na i niezbędna.  

Korzenie ekspresywistycznej rewolucji widzi Taylor w pracach Herdera, 
u którego odkrywa najprecyzyjniej wyrażoną ideę o oryginalności każdego 
człowieka i ludów74; i o ile sama idea, że każdy z nas jest wyjątkowy na swój 
sposób, nie jest jeszcze rewolucyjna, to żądanie niemieckiego filozofa, aby tę 
oryginalność artykułować i domagać się dla niej uznania, sprawia, że ekspresja 
staje się sposobem budowy tożsamości. Oryginalność domaga się artykulacji 
i uznania75, to zaś dokonuje się poprzez ludzkie dzieła, spośród których każde 
stanowi „mówiący głos” tworzący całościowy obraz człowieka. Dodajmy, że 
w przekonaniu tym wyraźnie pobrzmiewają poglądy jednego z nauczycieli Tay-
lora – Isaiaha Berlina76.  

                                                       
człowieka jako istoty rozumnej. Mowa tu o relacji, której modelową postać nadał Platon. Naszą 
rozumność utożsamia się tu z tym, że pozostajemy w harmonii z porządkiem rzeczy i potencjalnie 
jesteśmy w stanie go dostrzegać i obdarzać miłością. Ten podstawowy strukturalny związek pozo-
staje w mocy przez cały okres przednowożytny, przejawiając się w najróżniejszych formach [...] 
stosunek do przyrody, który zaczyna się kształtować w XVIII wieku, sprawia natomiast, że zwią-
zek ten ulega całkowitemu rozbiciu, a potem zapomnieniu. Mamy tu bowiem do czynienia z zupeł-
nie innym rozumieniem ludzkiej tożsamości. Z naturą, która nas porusza i rozbudza nasze uczucia, 
nie łączy nas już pojęcie substancjalnego rozumu. Przestaje się ją postrzegać jako porządek okre-
ślający naszą racjonalność. O tym, kim jesteśmy, decydują raczej nasze pragnienia i zdolności, 
które odkrywamy w samych sobie. Rozbudzić je może właśnie przyroda: może ona sprawić, że 
staniemy się świadomi własnych uczuć, stłumionych przez nazbyt ścisłą, nieustanną kontrolę, jaką 
sprawuje analityczny rozum, który uprzedmiotawia i narzuca porządek, i który pojmuje się teraz 
jako pewną subiektywną władzę proceduralną. Tamże, s. 562–563. 

73 Tamże, s. 690.  
74 Por. Ch. Taylor, Źródła współczesnej tożsamości, s. 12–14.  
75 „Koncepcja, iż każdy z nas – pisze o ekspresywistycznym zwrocie w Etyce autentyczności 

Taylor – jest człowiekiem na swój własny, oryginalny sposób, zakłada, że każdy musi odkryć, kim 
w istocie jest. Takiego odkrycia – z założenia – nie da się jednak dokonać w oparciu o istniejące 
wzorce. Jest ono więc możliwe jedynie dzięki nowej artykulacji. Odkrywamy wewnątrz nas to, 
czym mamy się stać, stając się tym – dając wyraz mową i uczynkiem temu, co w nas oryginalne. 
Kiedy mówię o »ekspresywizmie« nowoczesnego pojęcia jednostki, chciałbym właśnie wyrazić 
ideę, iż objawienie dokonuje się poprzez ekspresję”; Ch. Taylor, Etyka autentyczności, s. 62–63.  

76 Por. R. Hausheer, Wstęp [w:] I. Berlin, Pod prąd. Eseje z historii idei, przeł. T. Bieroń, Po-
znań 2002, s. 41.  
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Narodziny ekspresywizmu zostały dodatkowo wzmocnione przez przemiany 
w zakresie pojmowania sztuki. Taylor podkreśla niejednokrotnie, że współczes-
na sztuka jest istotnym elementem procesu odkrywania siebie; dzieło, które 
tworzę, jest przecież emanacją mojej wyjątkowości, a co za tym idzie, poprzez 
dzieło określam i definiuję to, co dla mnie ważne, istotne, charakterystyczne, co 
wypływa z wnętrza, stanowiąc o mojej tożsamości. Tworzenie staje się warszta-
tem i zwierciadłem podmiotowości, artykułuje i wyraża unikalność i oryginal-
ność ludzkiego podmiotu. Pokazuje także, że człowiek jest bytem obdarzonym 
wewnętrzną głębią. Jak zauważa Taylor, 

poczucie głębi w przestrzeni wewnętrznej wiąże się z tym, że możemy poruszać się w niej 
i wydobywać to, co jest w niej zawarte. [...] Uczucie głębi pojawia się nieuchronnie wte-
dy, gdy zdajemy sobie sprawę, że bez względu na to, co stamtąd wydobyliśmy, jest tam 
jeszcze coś więcej. [...] Pojęcie wewnętrznej głębi jest zatem nieodłącznie związane z na-
szym sposobem pojmowania nas samych, jako istot ekspresywnych, zdolnych do artyku-
lacji wewnętrznego źródła77. 

Ekspresywizm daje podmiotowi narzędzia pozwalające opisać doznawaną so-
bość, przekazać istotność wewnętrznych przeżyć i doświadczeń, pozwala także 
postawić zasadnicze pytanie, bez którego tożsamość nowoczesna byłaby pusta 
i niepełna, a mianowicie kim jestem oraz kim są inni, którzy mnie otaczają.  

W ten sposób dochodzimy do sedna związków i relacji zachodzących mię-
dzy rozmaitymi ideami i działaniami, które składają się na nowoczesną tożsa-
mość. Jesteśmy bowiem nie tylko podmiotami pozostającymi w relacji do dobra, 
które potrzebują znaczących innych, aby owymi podmiotami być, i które opo-
wiadają historię na swój własny temat, ale także jesteśmy ludźmi przekonanymi, 
że zwyczajne życie jest wartościowe, że praca i rodzina powinny być cenione 
oraz, że każdy z nas posiada pewną wyjątkowość, do której dotrzeć może tylko 
na skutek wewnętrznej podróży, i której artykulacja dokonuje się poprzez owe 
„subtelniejsze języki” związane z odkrywaniem wewnętrznej głębi przy jedno-
czesnej erozji powszechnych horyzontów moralnych.  

Podsumowanie  

Filozofia tożsamości nowoczesnej Charlesa Taylora należy z całą pewnością do 
jednych z najobszerniejszych i najdonioślejszych przedsięwzięć opisujących 
kondycję współczesnego człowieka. Rozmaitość źródeł i wielość wątków, 
z których żadne nie zdobywa szczególnie uprzywilejowanej pozycji, stanowią 
bez wątpienia cechę Taylorowskiego myślenia o nowoczesności. Myślenia, 
które nie daje się prosto zaszufladkować, które nakazuje bacznie przyglądać się 
                                                       

77 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 720–721. 
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opiniom, zdawałoby się, wzajemnie sprzecznym, które niesie przesłanie nie 
tylko co do źródeł nowoczesnej tożsamości i współczesnego widzenia podmio-
towości, ale także co do dalszego postępowania. Trzeba podkreślić, że niezwy-
kle ważną nauką płynącą z pism Taylora jest przekonanie, iż musimy nieustan-
nie poszukiwać swoich korzeni, że nie ma odpowiedzi raz na zawsze danych 
oraz, że nawet rozbieżne stanowiska mogą mieć, i najczęściej mają, wspólne 
pochodzenie i wspólny fundament. Tak też jest z tożsamością nowoczesną, któ-
rej źródła prowadzą do horyzontów teistycznych i moralnego charakteru pod-
miotowości. Kwestionowanie tych tez ma charakter prawomocny o tyle, że ich 
negacja również pochodzi z tego samego źródła. Jest to więc raczej dyskusja 
w obrębie pewnych prawd, którym zaprzeczyć, zdaniem Taylora, niepodobna.  

Nie oznacza to jednak, że uznanie prawdziwości powyższych stwierdzeń po-
zwala na zupełne odrzucenie i potępienie poglądów odmiennych, a nawet 
sprzecznych. Takiego prawa, zdaniem filozofa, nie daje żadna doktryna, żaden 
ideał, żadna wiara. Zamiast tego, myśliciel przekazuje nam wartość artykulacji 
i debaty, dialogu i kompromisu, interpretacji i rozumienia. Wyraźnie pobrzmie-
wają w tym odgłosy hermeneutycznych korzeni Taylorowskiej filozofii. To 
przesłanie jest tym istotniejsze, że jak zauważa Andrzej Pawelec, 

dokonana przez Taylora historyczna egzegeza źródeł współczesnej tożsamości pozwala 
na przezwyciężenie sytuacji patowej. Okazuje się bowiem, że w rzeczywistości obie stro-
ny sporu pojmują fałszywie status quo. Liberałom (szerzej: zwolennikom nowoczesności) 
tylko się wydaje, że kierują się „czystym rozumem”, „racjami obiektywnymi” (że są wol-
ni od „metafizycznych złudzeń”), gdy w gruncie rzeczy przyświecają im owe ideały no-
wożytne (tylko dlatego ich propozycje mogą znaleźć szersze uznanie!). Z kolei konserwa-
tyści (szerzej: antagoniści nowoczesności) mylnie sądzą, że nowoczesność jest pozbawio-
na fundamentów etycznych i w każdym momencie może stoczyć się w chaos (więc żeby 
zapobiec katastrofie, trzeba jakoby koniecznie przywrócić wiarę w kosmos). 
W rzeczywistości nowoczesność (jak każda epoka, skoro człowieczeństwo jest kategorią 
etyczną) zasadza się na ideałach moralnych, tyle że obie strony sporu owe ideały maskują 
bądź dyskredytują78. 

W tej opinii słyszalne są echa Taylorowskiego zawołania, że dziś stajemy 
wobec „etyki bez artykulacji”79. Zadaniem pierwszoplanowym, którego zresztą 
filozof się podejmuje, jest więc dostarczenie materiału do prowadzenia sporów, 
odkrycie źródeł nowoczesnej tożsamości i korzeni współczesnych debat nad 
kondycją i miejscem człowieka. W sytuacji współczesnego zaognienia problemu 
tożsamości jednostki jest to zadanie nie do przecenienia.  

                                                       
78 A. Pawelec, Metafizyk w świecie polityki, on-line: http://www.opoka.com 

pl/biblioteka/F/FM/ch_taylor.html 24.01.2002. 
79 Por. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości…, s. 105–178.  


