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W SPORZE O DOROBEK ISAIAHA BERLINA 

Filozofia moralna od zarania była walką mającą na celu egzorcyzmowanie konfliktu 
z życia etycznego. To samo można powiedzieć o myśli politycznej. Europejska filozofia 
polityczna została głęboko naznaczona niechęcią do konfliktu, który ukształtował grecką 
etykę. W mieście, tak jak i w duszy, ideałem była harmonia. Większość myślicieli liberal-
nych przejęła sokratejską, chrześcijańską i oświeceniową wiarę w harmonię wartości. Ide-
ał harmonii nie jest jednak najlepszym punktem wyjścia do myślenia o etyce albo o wła-
dzy. Lepiej zacząć od zrozumienia, czemu konflikt – zarówno w mieście, jak i w duszy – 
jest nieunikniony. 

John Gray1 

Rozczarowani, musieliśmy porzucić pozycję tych, którzy chcą racjonalną i logiczną 
prawdę uczynić z pociechy, usiłując dowieść jej racjonalności lub przynajmniej jej nie-
racjonalności; podobnie musieliśmy porzucić pozycję tych, którzy chcieli z prawdy racjo-
nalnej uczynić pociechę i rację życia. Żadna z tych dwóch pozycji nas nie zadowala. Jed-
na kłóci się z naszym rozumem, druga z uczuciami. Pokój między tymi dwiema potęgami 
okazuje się niemożliwy, trzeba żyć z wojną, jaką toczą. I uczynić z tej wojny warunek na-
szego życia duchowego.  

Miguel de Unamuno2 

I 

Isaiah Berlin należy do tych myślicieli politycznych, których dorobek jest obec-
nie przedmiotem licznych i ożywionych dyskusji. Czytelników Berlina uznają-
cych go w głównej mierze za znakomitego historyka idei i eseistę, który rozbu-
dowane do olbrzymich rozmiarów, a mimo to klarowne i niepozostawiające zbyt 

                                                       
1 J. Gray, Dwie twarze liberalizmu, przeł. P. Rymarczyk, Warszawa 2001, s. 12. 
2 M. de Unamuno, O poczuciu tragiczności życia wśród ludów i wśród narodów, przeł. 

H. Woźniakowski, Kraków–Wrocław 1984, s. 120. 
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wielkiego pola na twórcze interpretowanie sformułowania uczynił znakiem 
firmowym swego pisarstwa, tego typu uwaga może wprowadzić w pewne za-
kłopotanie. Berlin uprawiał filozofującą historię idei, zastanawiając się nad kon-
cepcjami rozmaitych myślicieli, prądami intelektualnymi i ruchami społeczny-
mi, połączoną jednak zawsze z pewną dającą się zidentyfikować moralną per-
spektywą, dzięki której zaprezentowanie jego myśli jako pewnej całości jest 
możliwe, aczkolwiek wiąże się z rekonstrukcją poglądów spośród tekstów 
o dość rozległej tematyce. A rozpiętość tematyczna tekstów Berlina jest nieba-
gatelna: Machiavelli, Vico, Hamann, Kant, Herder, de Maistre, Tołstoj, Marks, 
J.S. Mill, Plechanow, Verdi, Meinecke czy Sorel, by wymienić zaledwie kilku 
bohaterów pism Berlina, składają się na barwny obraz przedstawianej przez 
niego europejskiej kultury. Zwracając uwagę na znaczenie Berlina we współczes-
nych sporach w obrębie filozofii polityki nie mamy jednak na myśli problema-
tyczności terminologicznej tekstów, lecz dominujące obecnie przekonanie, że 
z rozmaitych i często tematycznie odległych tekstów wyłania się pewien dość 
spójny namysł nad rzeczywistością – ambitna i kontrowersyjna próba udzielenia 
odpowiedzi na liczne nurtujące współczesnych pytania. Tym wzbudzającym po-
lemiki i dyskusje tematem, na którym skupi się nasza uwaga, jest idea plurali-
zmu wartości, która, jak zgodnie przyznają John Gray i George Crowder, stano-
wi najważniejszy wkład Berlina do najnowszej filozofii moralnej i politycznej3. 
Zaprezentowane zostaną najważniejsze tezy obecne w dwóch książkach nadają-
cych ton najnowszej debacie nad spuścizną intelektualną autora Czterech esejów 
o wolności. Pierwsza z nich, autorstwa Johna Graya, zatytułowana Isaiah Berlin, 
ukazała się po raz pierwszy w 1995 roku na fali wzrastającego zainteresowania 
myślą Berlina4; druga, Isaiah Berlin: Liberty and Pluralism, pióra Georga 
Crowdera, australijskiego teoretyka polityki, wydana w 2004 roku, stanowi 
w znacznym stopniu odpowiedź na stanowisko Graya5. 

Zagadnienie pluralizmu wartości wiąże się z wieloma subtelnymi kwestiami 
w dorobku intelektualnym Berlina, takimi jak koncepcja człowieka, krytyka 
pozytywizmu czy wreszcie złożoność wzajemnych relacji między pluralizmem 
a liberalizmem. Celem tego tekstu nie jest szczegółowe rozważanie tych kwestii 
tak jak przedstawia je sam Berlin, lecz zaprezentowanie, w jaki sposób problem 

                                                       
3„Jego jasne sformułowanie idei pluralizmu wartości, pogłębienie tej idei poprzez studia histo-

ryczne [...] oto osiągnięcia, w których zawiera się najgłębsza oryginalność i doniosłość Berlina jako 
myśliciela politycznego”. G. Crowder, Isaiah Berlin…, s. 11. „Centralnym twierdzeniem tej książki 
jest uznanie wszystkich prac Berlina za przeniknięte pojedynczą ideą o niezwykłej wywrotowej 
sile. Jest nią idea, którą określam mianem pluralizmu wartości uznającego, że ostateczne ludzkie 
wartości są obiektywne, ale nieredukowalnie różnorodne, że rywalizują ze sobą i często nie dają się 
pogodzić, a niekiedy także w sytuacji konfliktu są niewspółmierne, to znaczy nie dają się porównać 
przy użyciu rozumu”. J. Gray, Isaiah Berlin, Princeton 1997, s. 1. 

4 Tamże. 
5 G. Crowder, Isaiah Berlin. Liberty and Pluralism, Cambridge–Malden 2004. 
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ten ujmowany jest przez Johna Graya i Georga Crowdera6. Zestawianie właśnie 
tych dwóch ujęć nie jest przypadkowe, lecz związane z odmiennymi kierunka-
mi, w których podążają, a które wydają się stanowić kluczowe ogniwo sporu 
o znacznie szerszym zasięgu niż interpretacja wybitnego brytyjskiego myślicie-
la. Idzie bowiem o filozoficzne i polityczne uzasadnienie porządku liberalnego, 
o najbardziej palące kwestie wolności, relatywizmu czy polityki wielokulturo-
wości. Czytelnika zainteresowanego bardziej szczegółowymi wypowiedziami 
Berlina na temat poruszanych zagadnień pluralizmu i liberalizmu należy odesłać 
do tekstów samego autora Dwóch koncepcji wolności, w tym szczególnie do 
wydanej w 2006 roku książki Unfinished Dialogue (współautorstwa Beaty Pola-
nowskiej-Sygulskiej)7. 

II 

Sformułowanie „liberalizm agonistyczny” w odniesieniu do myśli politycznej 
Isaiaha Berlina spopularyzował Gray w 1995 roku we wspomnianej książce 
zatytułowanej Isaiah Berlin8. Greckie słowo agon znajduje się u korzeni nasze-
go słowa agonia i oznacza walkę lub rywalizację, a także konflikt bohaterów 
w antycznym dramacie. Już samo to określenie wskazuje, iż w interpretacji 
Graya zagadnienie konfliktu będzie centralnym problemem myśli Berlina. Uży-
cie tego terminu wydaje się niezwykle trafnie oddawać sposób pojmowania 
rzeczywistości przez autora Dwóch koncepcji wolności; przywołanie kontekstu 
greckiego dramatu wskazuje na rys tragiczności, który jest wyraźnie obecny 
w rozważaniach samego Berlina. To właśnie w tej zdolności Berlina do rozpo-
znawania, by użyć tytułu znakomitej książki Miguela de Unamuno, poczucia 
tragiczności życia zawiera się oryginalność i nietypowość liberalizmu Berlina.  

Zanim przejdziemy do bliższej analizy, warto wprowadzić kontekst interpre-
tacyjny, jaki w odniesieniu do tradycji liberalnej stosuje Gray. A jest to myśli-
ciel interesujący i wzbudzający kontrowersje, uczeń Berlina i Oakeshotta, 
                                                       

6 Jakkolwiek idea pluralizmu wartości wydaje się obecna już w najwcześniejszej książce Berlina, 
Karol Marks. Jego życie i środowisko, najważniejsze sformułowania problemu pluralizmu wartości 
możemy odnaleźć w następujących pracach: Cztery eseje o wolności, Pod prąd, Pokrzywione drzewo 
człowieczeństwa, Three Critics of the Enlightenment, The Power of Ideas, Unfinished Dialogue. 

7 I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska, Unfinished Dialogue, New York 2006, zwłaszcza s. 34– 
–104. Niektóre spośród zawartych w tej książce listów ukazały się w: B. Polanowska-Sygulska, 
Filozofia wolności Isaiaha Berlina, Kraków 1998. 

8 Inne ważne teksty Graya, w których analizuje on myśl Berlina w kontekście krytyki racjona-
lizmu w polityce to: J. Gray, Agonistic Liberalism [w:] tenże, Enlightenment’s Wake. Politics and 
Culture at the Close of the Modern Age, New York–London 1995, s. 64–86 oraz J. Gray, Berlin’s 
Agonistic Liberalism [w:] tenże, Post-liberalism. Studies in Political Thought, New York–London 
1993, s. 64–69. 
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w ciągu minionych kilkunastu lat przeszedł ze stanowiska prorynkowego libe-
ralnego konserwatysty na pozycje filozofii postliberalnej, kwestionującej huma-
nistyczne dziedzictwo Zachodu. W tym celu będziemy odwoływać się do pracy 
Dwie twarze liberalizmu, pokazującej wewnętrzne zróżnicowanie tradycji libe-
ralnej, którego uwypuklenie będzie istotne dla opisu liberalizmu agonistyczne-
go9. Dla Graya liberalne państwo narodziło się z szesnastowiecznego projektu 
tolerancji, zawierającego w sobie jednakże dwie niedające się ze sobą pogodzić 
filozofie czy sposoby rozumowania. Z jednej strony tolerancja ujmowana jest 
jako poszukiwanie idealnej formy życia, a z drugiej jako poszukiwanie warun-
ków umożliwiających pokojową koegzystencję odmiennych sposobów życia. 
Znamienne konsekwencje są następujące: „W pierwszym wypadku liberalizm 
jest receptą na system uniwersalny, a w drugim jest projektem koegzystencji, do 
której można dążyć w wielu systemach”10. Rozróżnienie to stanowi dla Graya 
podstawę klasyfikacji rozmaitych liberalizmów. Tak więc myśl Locke’a, Kanta, 
a współcześnie Rawlsa i Dworkina zostaje uznana za przykłady liberalnego 
projektu uniwersalnego systemu politycznego, a myśliciele tacy jak Hobbes, 
Hume, Oakeshott i Berlin wiązani są z pojmowaniem liberalizmu jako pokojo-
wej koegzystencji. By uczynić rzecz bardziej zrozumiałą, wystarczy przywołać 
koncepcję tolerancji Locke’a: była ona dla niego drogą do Prawdy, wiązała się 
z nadzieją na osiągnięcie racjonalnego konsensu co do najlepszego dla człowie-
ka sposobu życia. Dla Hobbesa natomiast tolerancja była strategią osiągania 
pokoju i w tym sensie jej celem nie był konsensus, lecz jedynie koegzystencja11. 
Ta druga twarz liberalizmu, pojmowanego nie tyle jako dążenie do racjonalnej 
zgody co do sposobu życia, ile jako dążenie do pokojowego współżycia od-
miennych wizji zostaje przez Graya określona mianem liberalizmu modus 
vivendi. Takie rozumienie liberalnego projektu znajduje nie tylko jego poparcie, 
lecz także odpowiada, w jego przekonaniu, realiom złożonych, pluralistycznych 
społeczeństw zachodnich: 

Podczas gdy koncepcja, którą dostaliśmy w spadku, zakłada, że jakiś jeden sposób 
życia jest najlepszy dla całego gatunku ludzkiego, idea modus vivendi głosi, iż istnieje 
wiele sposobów życia – w tym bez wątpienia także i takie, które trzeba dopiero wynaleźć 
– w których ludzie mogą się spełnić. Z punktu widzenia dominującego ideału liberalnej 
tolerancji najlepszy sposób życia może być nieosiągalny, ale jest taki sam dla wszystkich. 
Z punktu widzenia idei modus vivendi żaden sposób życia nie może być najlepszy dla 
wszystkich. Ludzkie dobro jest zbyt różnorodne, aby mogło zostać urzeczywistnione 
w indywidualnym życiu jakiegokolwiek człowieka. Odziedziczony przez nas ideał tole-
rancji niechętnie przyznaje, iż istnieje wiele sposobów życia. Jeśli zaś za ideał przyjmie-
my modus vivendi, powitamy ten fakt z radością12. 

                                                       
9 J. Gray, Dwie twarze liberalizmu, przeł. P. Rymarczyk, Warszawa 2001. 
10 Tamże, s. 8. 
11 Gray w interpretowaniu Hobbesa podąża za książką M. Oakeshotta, Hobbes on Civil Associ-

ation, Indianapolis 1975. 
12 J. Gray, Dwie twarze..., s. 13. 
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Myśl Berlina byłaby przykładem próby dostarczenia legitymizacji projektowi 
liberalnemu pojmowanemu jako liberalizm modus vivendi, a nie jako racjonalnie 
zaaprobowany system uniwersalny, aplikowany w każdym miejscu i w każdej 
kulturze.  

Celem modus vivendi nie może być uśmierzenie konfliktu wartości. Jest nim przysto-
sowanie ludzi i ich sposobów życia, hołdujących sprzecznym wartościom, do wspólnej 
egzystencji [...] teoria modus vivendi nie jest poszukiwaniem idealnego systemu, liberal-
nego czy też nie. Nie ma nic wspólnego z koncepcją systemu idealnego. Zmierza do okre-
ślenia sprzyjających warunków współistnienia odmiennych sposobów życia13. 

Przechodząc do analizy poszczególnych aspektów liberalizmu agonistyczne-
go, należy mieć na uwadze to, iż myśl Berlina nie poddaje się łatwej i jedno-
znacznej rekonstrukcji. Opinia Graya o niedocenianiu dorobku Berlina przez 
profesjonalny świat akademicki na polu filozofii polityki (gdyż jego prace 
z historii idei zyskały uznanie) wiąże się z faktem, że Berlin nie był filozofem 
systematycznym, nie tworzył długich i opatrzonych mnóstwem przypisów trak-
tatów14. Niewątpliwe znaczenie ma również rozstanie się Berlina z filozofią 
ogólną na rzecz historii idei, w tym szczególnie idei politycznych; krok ten 
przez wielu ujmowany jest jako o wiele donioślejszy niż tylko zmiana zaintere-
sowań, a twierdzenie to może wspierać wyjątkowe znaczenie, jakie nadaje Ber-
lin historii w swej myśli. Studia nad historią idei czy, szerzej, historią społeczną 
mają niebagatelne znaczenie dla poglądów Berlina – wystarczy wspomnieć, że 
wiele spośród jego idei to komentarze lub wariacje na temat koncepcji najważ-
niejszych myślicieli nowożytności. To także samoświadomość, jaką posiada 
liberalizm Berlina, to znaczy zdolność do ujmowania własnej wizji liberalizmu 
jako partykularnej, historycznie i kulturowo zapośredniczonej w praktykach 
późnonowoczesnych społeczeństw zachodnich. 

W konsekwencji, rekonstruując wywody Berlina, nie możemy opierać się na 
jednoznacznych sformułowaniach jego myśli zawartych w książkach stanowią-
cych pewnego rodzaju spójny manifest ideowy, lecz na wielu rozproszonych 
studiach z różnych okresów, listach i wywiadach, dlatego też dla klarowności tej 
prezentacji będzie najlepiej, jeśli skupimy się na kilku najbardziej znamiennych 
cechach tego, co określamy mianem liberalizmu agonistycznego, przy zachowa-
niu świadomości, że nie będzie to wyliczenie ostateczne czy wyczerpujące. Po 
pierwsze, odrzucenie ideału perfekcji i społeczeństwa doskonałego. Wiąże się 
ono z krytyką myślenia utopijnego, czy mówiąc szerzej, monistycznego, stano-
wiącego swoisty motyw przewodni pisarstwa Berlina. Jest to nie tyle afirmacja 
ludzkiej ułomności, rozpoznanie niedoskonałości moralnej społecznej rzeczywi-
stości, czy też argumentacja z niewiedzy, charakterystyczna dla Hayeka czy 
Poppera, ile raczej uznanie samego ideału perfekcji za niespójny. W jaki sposób 
Berlin doszedł do tego przekonania i jakie jest jego znaczenie? Lektura najważ-
                                                       

13 Tamże, s. 14. 
14 J. Gray, Isaiah Berlin..., s. 6. 
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niejszych dzieł filozoficznych skłoniła Berlina do sformułowania dość ogólnej 
tezy, iż wspólną cechą poglądów filozoficznych od Sokratesa po pozytywistów 
było przekonanie o rozwiązywalności centralnych problemów ludzkości. 

W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że wszystkim tym poglądom wspólny 
jest ideał Platoński. Po pierwsze, tak jak w naukach przyrodniczych, na wszystkie wła-
ściwie postawione pytania musi istnieć tylko jedna prawdziwa odpowiedź – pozostałe są 
z konieczności błędne. Po drugie, musi istnieć niezawodna droga wiodąca do odkrycia 
tych prawd. Po trzecie, znalezione prawdziwe odpowiedzi muszą być ze sobą wzajemnie 
zgodne i tworzyć pewną całość – wszak wiedzieliśmy już a priori, że jedna prawda nie 
może być niezgodna z inną15. 

Pod wpływem lektury dzieł Machiavellego, Vico, Herdera i myślicieli ro-
mantyzmu Berlin będzie podkreślał fakt niezgodności niektórych spośród naj-
ważniejszych dóbr i wartości poszukiwanych przez ludzkość na przestrzeni 
wieków. Konflikt ideałów, wartości, sposobów życia stanowi centralny aspekt 
światopoglądu Berlina; paradygmatyczny przykład takiego konfliktu możemy 
odnaleźć w pismach Machiavellego, w których dochodzi do starcia dwóch sys-
temów wartości: chrześcijańskiego i pogańskiego16. Ponieważ nie można pogo-
dzić bezwzględności, energii w dążeniu do władzy i chwały, charakteryzującej 
moralność rzymską, z wymogami życia prawdziwie chrześcijańskiego, stajemy 
przed koniecznością opowiedzenia się po którejś ze stron. Na tym właśnie, zda-
niem Berlina, ma polegać oryginalność Machiavellego: na uświadomieniu nam, 
iż niekiedy musimy dokonać radykalnego wyboru pomiędzy wykluczającymi się 
wartościami czy sposobami życia. Jest to ilustracja szerszego przekonania Berli-
na, stanowiącego rdzeń jego dorobku, to znaczy przekonania o pluralizmie war-
tości, wizji życia i dóbr, do których człowiek może dążyć jako człowiek. Warto-
ści te często mogą wchodzić ze sobą konflikt, mogą generować wzajemnie się 
wykluczające zasady postępowania czy powinności, a niekiedy mogą być nawet 
niewspółmierne. Co oznacza pojęcie niewspółmierności, i jakie są jego konse-
kwencje, zostanie omówione w dalszej części tekstu. Zatrzymajmy się w tym 
miejscu nad samym pluralizmem wartości. Podążając za Grayem, o pluralizmie 
Berlina możemy mówić na trzech poziomach17. Na pierwszym poziomie przyj-
muje się, że w obrębie jakiejkolwiek moralności mogą pojawić się konflikty 
pomiędzy ostatecznymi wartościami tejże moralności, nierozwiązywalne rozu-
mowaniem teoretycznym czy praktycznym. Jako przykład może posłużyć nam 
napięcie występujące między takimi elementami światopoglądu liberalnego, jak 
wolność i równość, znakomicie zilustrowane pracami de Tocquville’a, szcze-
gólnie w O demokracji w Ameryce18. Na drugim poziomie teza o pluralizmie 
wartości dotyczy faktu, iż poszczególne dobra czy wartości w obrębie danej 
                                                       

15 I. Berlin, O dążeniu do ideału [w:] tenże, Pokrzywione drzewo człowieczeństwa, przeł. 
M. Pietrzak-Merta i M. Tański, Warszawa 2004, s. 5. 

16 I. Berlin, Oryginalność Machiavellego [w:] tenże, Pod prąd, przeł. T. Bieroń, Poznań 2002. 
17 J. Gray, Isaiah Berlin..., s. 43–44. 
18 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, przeł. B. Janicka i M. Król, Warszawa 2005. 
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moralności mają złożony charakter, zawierają wchodzące w konflikt, a niekiedy 
także niewspółmierne elementy. W pismach Berlina odnajdujemy taką analizę w 
odniesieniu do samego pojęcia wolności; wolność to nie jest jedna rzecz, lecz 
wiele; może być tak, a praktyka życia politycznego dostarcza na wsparcie tej 
obserwacji rozmaitych dowodów, iż poszczególne wolności pozostają w kon-
flikcie, na przykład wolność rozpowszechniania informacji i wolność od inge-
rencji w życie prywatne; podobne problemy istnieją w obrębie równości, w 
zależności od tego, czy chcemy osiągnąć równość szans czy równość dochodów. 
Trzeci poziom jest poziomem kulturowym; pluralizm jest tutaj rozpoznaniem 
wielości kultur reprezentujących odmienne wizje życia i wartości; wiążą się one 
z odmiennymi strukturami społecznymi i jakkolwiek istnieje wiele ponadkultu-
rowych cech wspólnych, to istnieje również wiele cnót i wartości wzajemnie się 
wykluczających. Berlin polemizuje z Wolterem, który zakładał, że oświecenie 
jest esencjonalnie takie samo, niezależnie od miejsca i czasu:  

Grecy epoki Homera, ówczesna klasa panująca, byli – jak mówi nam Vico – okrutni, 
barbarzyńscy, podli i ciemiężyli słabszych, ale stworzyli Iliadę i Odyseję, coś, czego my, 
w naszych oświeconych czasach stworzyć nie umiemy. Do nich należą wspaniałe arcy-
dzieła twórczej wyobraźni, kiedy zaś zmieniła się wizja świata, znikła także możliwość 
twórczości tego typu. My z kolei mamy nasze nauki ścisłe, naszych myślicieli, poetów, 
nie istnieje wszakże żadna wznosząca się drabina postępu od starożytnych do ludzi 
współczesnych. Skoro tak, to absurdem byłoby twierdzić, że Racine jest lepszym poetą 
niż Sofokles, że Bach to Beethoven w powijakach, lub, że impresjoniści są szczytem, na 
który bezskutecznie próbowali się wspiąć malarze florenccy. Wartości tych kultur są róż-
ne i niekoniecznie dają się pogodzić19. 

To właśnie na omówionym pluralizmie wartości wraz z łączącym się z nim 
zagadnieniem niewspółmierności zasadza się odrzucenie racjonalizmu w polity-
ce. Określenie „racjonalizm w polityce” pochodzi od Oakeshotta20, lecz w uję-
ciu Berlina posiada ono swoiste uzasadnienie. Przyjrzyjmy się w tym miejscu 
zagadnieniu niewspółmierności. Gray posługuje się sformułowaniem Josepha 
Raza z The Morality of Freedom: „A i B są niewspółmierne, jeżeli nie jest praw-
dą, iż jedno jest lepsze od drugiego, ani że posiadają taką samą wartość”21. 
Przykładem niewspółmierności jest heroiczna doskonałość Homera (areté) 
i biblijna cnota miłującej dobroci (agape). Sposoby życia ludzi wyznających 
którąś z tych cnót wzajemnie się wykluczają, ponieważ formułują sprzeczne 
powinności. Interesujący aspekt liberalizmu Berlina łączy się, zdaniem Graya, 
z tym, iż wywodzi on swoją wartość nie z racjonalizmu, lecz z ograniczeń ra-
cjonalnego wyboru. Zatem jest on polemiczny w stosunku do typowych dla 
innych odmian liberalizmu argumentacji kontraktualistycznych; odrzucony zo-
staje pomysł wyartykułowania wolności właściwych dla społeczeństwa jako 
                                                       

19 I. Berlin, O dążeniu do, s. 8. 
20 M. Oakeshott, Racjonalizm w polityce [w:] tenże, Wieża Babel i inne eseje, przeł. A. Lip-

szyc, Ł. Sommer i M. Szczubiałka, Warszawa 1999. 
21 J. Raz, The Morality of Freedom, Oxford 1986, s. 322. 
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systemu spójnych zasad. Liberalizm agonistyczny uderza również w liberalny 
ideał perfekcji; nie sposób mówić o maksymalnej wolności w jakimś uniwersal-
nym sensie, wolność nie jest bowiem jednolitym pojęciem. Jest także polemicz-
ny wobec tych odmian filozofii politycznej, które opierają się na utylitaryzmie 
czy efektywności. 

Ograniczenie roli rozumu stanowi znamienną cechę liberalizmu agonistycz-
nego. Kiedy dochodzi do konfliktu pomiędzy niewspółmiernymi wartościami, 
rozum nie jest w stanie rozstrzygnąć tych dylematów; jak pisze Gray, „rozum 
opuszcza nas w potrzebie”22. Decyzje muszą być podejmowane, wybory doko-
nywane: zarówno w życiu każdego z nas, jak i w skali ogólnospołecznej; warto 
w tym miejscu uwzględnić fakt, że liberalizm agonistyczny stanowi próbę opisu 
konfliktów, które występują na płaszczyźnie państwowej czy społecznej, ale 
także tych, które mogą pojawić się w duszach poszczególnych jednostek. Jeśli 
gdzieś u Berlina szczególnie widoczny jest rys tragiczności w pojmowaniu 
ludzkiego życia, to właśnie w tym momencie: kiedy dokonujemy wyboru, towa-
rzyszy nam często świadomość, iż cokolwiek wybierzemy, coś innego zostanie 
utracone: „To, że nie możemy mieć wszystkiego, jest prawdą konieczną, a nie 
warunkową”23. Dlaczego można mówić o tragiczności niektórych wyborów? Na 
czym polega różnica między antycznym a nowoczesnym podejściem do tego 
problemu? By to wyjaśnić, przytoczmy rozumowanie Alasdaira MacIntyre’a:  

Nikt, kto przyjmuje arystotelesowski punkt widzenia, nie może zgodzić się z tezą, że 
jego czy jej dążenie do pewnego dobra wymaga takich a takich działań, podczas gdy dą-
żenie do innego-wartego tyle samo lub niewspółmiernego-dobra wymaga, aby właśnie ta-
kich a takich działań nie podejmować. Różnica pomiędzy poglądami Arystotelesa a po-
glądami nowoczesnymi jest zapewne najbardziej widoczna w przypadku różnic pomiędzy 
wynikającymi z tych światopoglądów interpretacjami tragedii. Z nowoczesnego punktu 
widzenia sprzeczność pomiędzy tym, czego wymaga ode mnie dążenie do jednego dobra, 
a tym, czego wymaga ode mnie dążenie do drugiego, może być rzeczywista i tragedię na-
leży pojmować właśnie w kategoriach tego rodzaju dylematów. Słuszne może być zatem 
stwierdzenie o jakiejś osobie, że powinna robić to a to (ponieważ wymaga tego jego albo 
jej dobro), a zarazem, że powinna ona powstrzymać się od robienia tego a tego (ponieważ 
jakieś inne dobro wymaga takiego powstrzymania się)24. 

Logika, którą stosuje Arystoteles w argumentacji praktycznej i teoretycznej, jest 
tą samą logiką, i dlatego „zawsze ma być słuszny tylko jeden sposób postępo-
wania, przesłanki każdego z Arystotelesowskich dowodów muszą być spójne ze 
wszystkimi innymi prawdami”25. Stąd też dokonana w duchu Arystotelesa inter-
pretacja nowoczesnego rozumienia tragicznych dylematów prowadzi do twier-

                                                       
22 J. Gray, Isaiah Berlin, s. 1. 
23 I. Berlin, Dwie koncepcje wolności [w:] tenże, Cztery eseje o wolności, przeł. D. Grinberg, 

D. Lachowska i J. Łoziński, Poznań 2000, s. 237. 
24 A. MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?, London 1988, s. 142, cyt. za: J. Gray, Po 

liberalizmie, przeł. P. Maciejko i P. Rymarczyk, Warszawa 2001, s. 40–41. 
25 Tamże, s. 41. 
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dzenia, że jest to nieporozumienie lub pomyłka. Problem polega na tym, że 
współcześni myśliciele, w tym sam Berlin, twierdzą, że opisane wyżej dylematy 
nie są efektem błędów rozumu, lecz właśnie wynikają z charakteru rzeczywisto-
ści moralnej: „Takie kolizje wartości biorą się z samej istoty tego, czym są one 
i czym jesteśmy my”26. Jeżeli jest tak, jak chcą nowoczesne interpretacje, to 
jesteśmy zmuszeni do dokonywania radykalnych wyborów27.  

Konsekwencją takiego ujęcia jest przyznanie szczególnego znaczenia ko-
nieczności dokonywania przez człowieka wyborów. Nie są to jednak wybory 
jednostki abstrakcyjnej, która budząc się każdego dnia, postanawia wydawać 
osąd w kwestii tego, kim ma się stać lub do jakich celów dążyć; taka wizja jed-
nostki byłaby absurdalna. Koncepcja człowieka wyłaniająca się z myśli Berlina 
ma o wiele więcej wspólnego z ujęciem komunitariańskim niż z liberalizmem 
kontraktualistycznym Johna Rawlsa, co wiąże się z rysem historyzmu, wyraźnie 
obecnym w pismach autora Korzeni romantyzmu. Człowiek zdolny jest do prze-
kształceń, ale dzieje się to w kontekście większych całości, grup społecznych, 
kultur, narodów. Podkreślanie roli historii jest z pewnością efektem studiów 
Berlina w tym zakresie, to właśnie dzięki nim identyfikuje kluczowe momenty 
w rozwoju idei i pojęć moralnych kształtujących naszą nowoczesną świado-
mość. Berlin zrywa jednak z komunitarianistyczną koncepcją jednostki, ponie-
waż odrzuca radykalne usytuowanie człowieka we wspólnotach, do jakich przy-
należy, oraz to, co można by określić za Grayem mianem próby egzorcyzmowa-
nia konfliktu z życia jednostki i życia społecznego. Choć wybory są 
ukontekstualizowane, to jednak kontekst jest niezwykle złożony; nie można 
mówić, że jednostka ma odkrywać swoje powinności, które już są jej niejako 
zadane, ponieważ pluralizm wartości opiera się na przekonaniu, że wartości 
i powinności, które na nas wpływają, pozostają w konflikcie. W tym kontekście 
zrozumiałe staje się twierdzenie, że pluralizm nie oznacza relatywizmu; oznacza 
wielość, niekiedy wzajemnie sprzecznych zobowiązań, jakie są udziałem społe-
czeństw nowoczesnych. Konflikt istnieje i jest odczuwany właśnie dlatego, że 
możemy mówić o ważnościowym aspekcie poszczególnych dóbr czy wartości; 

                                                       
26 I. Berlin, O dążeniu do ideału [w:] tenże, Pokrzywione drzewo..., s. 12. 
27 W tym miejscu należy podkreślić podobieństwo, jakie występuje między poglądami Maksa 

Webera i Berlina; mam na myśli szczególnie rozprawę Webera Nauka jako zawód i powołanie. Dla 
Webera niemożność naukowej, a więc racjonalnej argumentacji na rzecz przyjmowanych w życiu 
postaw praktycznych, oczywiście z wyjątkiem działań instrumentalno-racjonalnych określających 
środki do osiągnięcia obranego celu, wynika właśnie z rywalizacji porządków wartości, w świecie 
toczy się „walka bogów poszczególnych porządków wartości”. Słowa Webera współbrzmią 
z podejściem Berlina: „Hipoteza, którą tutaj przedkładam, wywodzi się naturalnie z jednego pod-
stawowego stanu rzeczy. Tego mianowicie, że życie, jeśli polega na sobie samym i jest rozumiane 
ze względu na siebie, zna tylko odwieczną walkę owych bogów ze sobą. Mówiąc zaś precyzyjniej: 
wie ono tylko to, że ostateczne możliwe postawy wobec życia nie dają się ze sobą pogodzić. Tym 
samym walka, jaką toczą ze sobą, jest nierozstrzygalna. Życie zna zatem tylko konieczność wyboru 
między nimi”. M. Weber, Nauka jako zawód i powołanie [w:] tenże, Polityka jako zawód i powoła-
nie, przeł. A. Kopacki i P. Dybel, Kraków 1998, s. 135. 
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jak zauważa Charles Taylor, wartość wyboru związana jest z „horyzontami zna-
czenia”28. 

Momentem kluczowym w liberalizmie agonistycznym jest więc uzasadnienie 
liberalizmu oparte na koncepcji człowieka jako istoty zdolnej do kształtowania 
się poprzez dokonywanie wyborów. Dyskusja nad zagadnieniem związków bądź 
ich braku między pluralizmem a liberalizmem jest niezwykle interesująca i sta-
nowi jedną z osi, wokół których skupiają się w swych pracach zarówno Gray, 
jak i Crowder. W ujęciu Graya pluralizm jest głębszą prawdą, która nie musi 
wspierać argumentacji na rzecz liberalizmu. W tym właśnie objawia się po-
dwójny sens określenia „liberalizm agonistyczny”, oznaczającego z jednej stro-
ny opis złożonej rzeczywistości etycznej społeczeństw nowoczesnych i koniecz-
ności dokonywania wyborów, którym często towarzyszy poczucie straty, z dru-
giej – wskazanie momentu napięcia w obrębie samej myśli Berlina – walki, 
agonu czy może łagodniej, napięcia między liberalizmem a pluralizmem. 

Jakie są argumenty na rzecz koniecznego związku między pluralizmem a li-
beralizmem? Gray podaje trzy. Pierwszy to argument z wartości wolności nega-
tywnej: wolność negatywna ma szczególną wartość, gdyż umożliwia ludzką 
autokreację za sprawą dokonywania wyborów; pluralizm wartości wspiera tutaj 
liberalizm tym, iż dzięki wyborom chronionym przez wolność negatywną 
określmy naszą drogę wśród niewspółmiernych wartości. Drugi argument pro-
wadzi od tezy o pluralizmie wartości i niemożności racjonalnego rozstrzygania 
konfliktów pomiędzy niewspółmiernymi wartościami, do twierdzenia, iż pań-
stwo powinno wycofać się z narzucania społeczeństwu określonej wizji hierar-
chii dóbr. Trzeci argument stanowi, iż autorytarne odrzucenie wolności jest 
jednocześnie zaprzeczeniem tezy o pluralizmie wartości. Argumenty te zostają 
przez Graya podważone jako niewystarczające. W jego ujęciu prawdziwość 
koncepcji człowieka prezentowanej przez Berlina nie gwarantuje akceptacji 
formy liberalizmu jako ustroju politycznego; co więcej, idea dobrego życia jako 
życia wybranego jest koncepcją historyczną. Niemożność wykazania pierwszeń-
stwa wolności negatywnej przed innymi wartościami na podstawie pluralizmu 
wartości może być postrzegana jako porażka projektu liberalnego. Nie musimy 
godzić się z tak radykalną diagnozą, zwłaszcza jeśli potraktujemy liberalizm 
modus vivendi jako próbę odnowienia projektu liberalnego. Oznacza to wyrze-
czenie się roszczeń liberalizmu do uniwersalności; nie oznacza jednak odrzuce-
nia liberalizmu w rozumieniu praktyki społeczeństw zachodnich. 

Kolejne kwestie, na które należy zwrócić uwagę, to stosunek liberalizmu 
agonistycznego do praktyki politycznej oraz jego ewentualne implikacje dla 
zagadnienia wielokulturowości. Po pierwsze, liberalizm agonistyczny może być 
próbą rewitalizacji polityki, przywrócenia jej egzystencjalnego wymiaru, które-

                                                       
28 Ch. Taylor, Etyka autentyczności, przeł. A. Pawelec, Kraków 2002, s. 36–45. Por. też 
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go zdaje się pozbawiana w nadmiernie legalistycznych liberalizmach Rawlsa 
czy Dworkina (decyzjom politycznym w tych odmianach liberalizmu nie podle-
ga tak naprawdę nic ważnego, gdyż główne znaczenie ma nie parlament, lecz 
sąd). Przywrócenie znaczenia tej sferze wiąże się z rolą wyboru i jego nieu-
chronnością w życiu publicznym; to znaczenie negocjacji, wypracowywania 
kompromisu, dokonywania transakcji wymiennych (trade offs). Czy tak przed-
stawiony liberalizm agonistyczny unika zarzutu Carla Schmitta, że neutralność 
liberalizmu niweczy sferę polityczności? Po drugie, w ujęciu Graya czy Richar-
da Wentzella29, polemicznym wobec Crowdera, pluralizm wartości nie wspiera 
państwowych wysiłków mających na celu promowanie multikulturalizmu; wią-
że się raczej z uznaniem, że wybór jako taki jest wartościowy, lecz nie sposób 
z niego wywieść, że wielokulturowość jest jakąś nadrzędną wartością, w której 
wspieranie miałoby się angażować państwo. 

III 

Analiza Crowdera, podkreślająca znaczenie Berlina jako historyka idei (oraz 
jego metody empatycznego analizowania przeszłości, inspirowanej myślą Vico, 
Herdera i niemieckiego romantyzmu), wagę jego archeologii totalitaryzmu 
i prób wyjaśnienia złożoności nowoczesności, zmierza jednak w odmiennym 
kierunku niż prezentowane powyżej poglądy Graya. Cały wysiłek Crowdera 
wiąże się z tym, by, przywołując argumenty obecne w tekstach Berlina, korygu-
jąc je i proponując własne, ocalić związek pluralizmu z liberalizmem i wbrew 
Grayowi pokazać, w jaki sposób na gruncie pluralistycznym można bronić po-
rządku liberalnego. Crowder nie godzi się na pełną rezygnację z roszczeń libera-
lizmu do uniwersalizmu. Obydwaj autorzy zgadzają się, że Berlinowi do końca 
udaje się wyjaśnić, dlaczego pluraliści powinni być liberałami; dla Graya napię-
cie to jest przedmiotem afirmacji i otwiera nowe perspektywy, dla Crowdera 
stanowi źródło antyliberalnych interpretacji liberalizmu, które w jego odczuciu 
sprzeciwiają się duchowi całościowego poglądu Berlina30. 

Problem, z którym mierzy się Crowder można sformułować następująco. 
Z jednej strony Berlin występuje jako obrońca liberalizmu przed autorytarnym 
i totalitarnym zagrożeniem z pozycji, która traktuje wartości liberalne jako uni-
wersalne czy wręcz niezbędne dla możliwości istnienia przyzwoitego ludzkiego 
życia. Z drugiej strony pluralizm Berlina zdaje się niekiedy zbliżać do relatywi-

                                                       
29 R. Wentzell, Value-Pluralism: Some Implications for Multiculturalism, Preeliminary Draft 
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zmu poprzez podważenie uzasadnialności wyższości jednego wyboru nad pozo-
stałymi. Innymi słowy: „Dlaczego w obliczu pluralizmu wartości liberalne mia-
łyby być cenione wyżej od innych, nawet tych totalitarnych? Czy nie jest tak, że 
można być liberalnym uniwersalistą lub wyznawać pluralizm wartości, lecz nie 
oba te poglądy?”31. Jakkolwiek Berlin nie pozostawił jednoznacznej i w pełni 
przekonującej odpowiedzi, to jednak jego teksty umożliwiają skonstruowanie 
takiej odpowiedzi32. Poszukiwanie rozwiązania „pomiędzy” uniwersalizmem 
a partykularyzmem znamionuje dorobek Berlina i właśnie w ten sposób można 
interpretować napięcie między pluralizmem a liberalizmem. 

Siła i słabość stanowiska Berlina będą lepiej zrozumiałe, jeśli rozpatrzymy 
słynny podział na wolność negatywną i pozytywną w perspektywie pluralizmu 
wartości (de facto ten sam krok robi Gray). Takie odczytanie Dwóch koncepcji 
wolności nie tylko umożliwia pogłębione zrozumienie idei samego Berlina, ale 
także zidentyfikowanie i odrzucenie popularnych nieporozumień narosłych wo-
kół zasadności zaproponowanej koncepcji wolności33. Nieporozumienia te 
przedstawione zostają w postaci trzech mitów34. Mit pierwszy to twierdzenie, że 
rozróżnienie na wolność pozytywną i negatywną w zamierzeniu ma mieć cha-
rakter wyczerpujący, podczas gdy Berlin wprost stwierdza, że spośród ponad 
dwustu znaczeń słowa „wolność” odnotowanych przez historyków idei poddaje 
on analizie zaledwie dwa. Drugi mit zakłada zrównanie pojęcia wolności pozy-
tywnej (którą Berlin definiuje jako panowanie nad samym sobą) z tak odmien-
nymi pojęciami, jak zdolność do działania czy polityczna partycypacja. Trzeci 
mit zawiera się w przekonaniu, iż odrzucone zostaje pojęcie wolności pozytyw-
nej i tylko wersja negatywna jest ważna i pożądana. Krytyka wolności pozytyw-
nej nabiera nowego wymiaru wraz z uwzględnieniem pluralizmu wartości; co 
więcej, nie wydaje się ona wówczas łatwo poddawać zarzutom o niedocenianiu 
przez Berlina istotnego aspektu ludzkiego życia związanego z ideałami realizo-
wanymi w obrębie wolności pozytywnej. Jest tak dlatego, iż na głębszym po-
ziomie krytyka wolności pozytywnej (to znaczy jej nadużyć) jest u Berlina kry-
tyką monizmu i opiera się na zidentyfikowaniu etapów jej korupcji. Pierwszy 
z nich określony zostaje przez Crowdera jako „teza odwrócenia” the inversion 
thesis i wiąże się z koncepcją dwóch jaźni. Człowiek posiada jaźń empiryczną, 
niższą, kojarzoną z emocjami oraz jaźń wyższą, „prawdziwą”, często utożsa-
mianą z rozumem. Poważne traktowanie takiej hierarchii otwiera możliwość 
podporządkowywania rzeczywistych pragnień czy dążeń ludzi w imię wyższej, 
prawdziwej jaźni przez tych, którzy uważają, że nabyli takiej wiedzy. Co więcej, 
wówczas działania takie mogą być przedstawiane jako prawdziwe wyzwolenie, 
a wolność zostaje przemieniona w posłuszeństwo. Nie zostaje dowiedziony 

                                                       
31 Tamże, s.11. 
32 Tamże. 
33 Tamże, s. 65. 
34 Tamże, s. 67–76. 
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związek logiczny, lecz zasygnalizowane jest to, iż jeśli zaakceptuje się hierar-
chiczność jaźni, otwiera się droga do autorytarnego lub totalitarnego nadużycia 
pojęcia wolności jako działania zgodnego z prawdziwą jaźnią. Drugi etap, okre-
ślany „tezą pomieszania” (the confusion thesis) polega na rozmyciu granic poję-
ciowych, jakkolwiek nieścisłych, i utożsamieniu wolności z innymi wartościami, 
takimi jak równość, status czy uznanie. Przejęta od J.S. Milla obawa przed znisz-
czeniem indywidualizmu przez demokratycznie rządzące się masy jest dobrze 
widoczna w nacisku Berlina na odróżnianie wolności od innych, jakkolwiek pożą-
danych dóbr społecznych. Mając na uwadze pluralizm wartości, rozróżnienia 
dokonywane przez Berlina stają się donioślejsze i bardziej usprawiedliwione. 
Skoro ludzkie wartości i dobra są różnorodne, pozostające często w konflikcie, 
a czasem także niewspółmierne, to wówczas zachowanie i akcentowanie odrębno-
ści pojęć jest właśnie elementem uznania idei pluralizmu wartości: 

Wolność jako taka jest fundamentalnym dobrem, które winno być odróżniane jako 
niewspółmierne z innymi dobrami, takimi jak równość. Ale wolność jest także dobrem 
złożonym zawierającym rozmaite komponenty czy aspekty, które same są niewspółmier-
ne i być może niedające się ze sobą pogodzić. Negatywna i pozytywna idea wolności re-
prezentują dwa kluczowe aspekty wolności – brak ingerencji i autonomię – pozostając 
w takiej właśnie pluralistycznej relacji35. 

Widzimy więc, że tezy o odwróceniu i pomieszaniu służą identyfikacji błędów 
monizmu, który utrzymuje, że możliwe jest pogodzenie wartości w ramach 
wszechobejmującego systemu lub też utożsamianiu wolności z wymogami 
„prawdziwej” jaźni, misji narodu czy rasy. 

Rozprawiwszy się z popularnymi nieporozumieniami wokół dwóch koncep-
cji wolności, Crowder skupia uwagę na fundamentalnym, zasygnalizowanym 
kilkakrotnie problemie odróżnienia pluralizmu wartości od relatywizmu. Plura-
lizm wartości składa się z czterech konstytutywnych elementów36: idei uniwer-
salnych wartości, uznania nieredukowalnej wielości wartości; nacisku na skalę 
i intensywność konfliktu między wartościami, kluczowej tezy o niewspółmier-
ności wielu wartości. Istnieją wartości uniwersalne, opisywane niekiedy w kate-
goriach „wspólnego horyzontu” lub „centralnego rdzenia”, w przeciwnym wy-
padku nie istniałaby żadna możliwość przekroczenia ograniczeń własnej kultury 
i zrozumienia innych. Status tych wartości nie jest przez Berlina jednoznacznie 
sformułowany; co więcej, ogólność i zakres uznawanego przez niego wspólnego 

                                                       
35 Tamże, s.75, również dalej: „Należy zauważyć, iż jeśli negatywna i pozytywna wolność są 

podstawowymi, chociaż niewspółmiernymi ludzkimi dobrami, wówczas mamy dalszy powód, by 
odrzucić mit trzeci o tym, iż Berlin lekceważy wolność pozytywną, preferując wolność negatywną. 
W rzeczywistości uznaje on wprost, że wolność pozytywna jest ważnym uniwersalnym celem. 
Berlin jasno przyznaje, że niektóre wersje wolności pozytywnej obejmują istotne aspekty dobrego 
życia nieobecne w idei negatywnej, takie jak wyzwolenie od obcej władzy. Berlin nakłania nas do 
czujności wobec sposobów nadużywania czy nawet odwracania sensu wolności pozytywnej, lecz 
nie odrzuca samego pojęcia jako niespójnego czy pozbawionego wartości”. 

36 Tamże, s. 132. 
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moralnego horyzontu sprawiają wrażenie dającego się pogodzić z wieloma nie-
liberalnymi wartościami czy sposobami życia. Jeśli tak, to należy się zgodzić 
z Grayem, że pluralizm wyklucza uniwersalność liberalizmu. W jaki sposób 
Crowder stara się uniknąć takiego wniosku? Polemika z ujęciem Graya koncen-
truje się na kilku newralgicznych kwestiach, które umożliwią Crowderowi 
przedstawienie interesującej argumentacji na temat związku pluralizmu z libera-
lizmem. Przede wszystkim, argumenty Berlina za istnieniem takiego związku 
uznane zostają za niewystarczające. Pierwszy z nich, próba przejścia od ko-
nieczności wybierania spośród rywalizujących wartości do uznania wartości 
wyboru jako takiego upada, ze względu na błąd naturalistyczny (a więc wnio-
skowanie o wartości czegoś z samego faktu istnienia danego zjawiska). Drugi 
z argumentów Berlina, stanowiący, że z nieosiągalności ludzkiej doskonałości 
(ideał perfekcji odrzucany jest na gruncie pluralizmu wartości jako wewnętrznie 
niespójny) wynika konieczność takiej formy polityki, która będzie moderować, 
a nie próbować przekroczyć realność ludzkich dylematów i konfliktów w imię 
jakiejś spójnej wizji świata bez konfliktów, uznany zostaje za najlepszy, ponie-
waż wyklucza utopie, takie jak marksizm. Nie ma w nim jednak niczego, co 
miałoby nas skłonić do przedkładania liberalizmu nad konserwatyzm, który 
także podkreśla niemożność ludzkiej doskonałości. Co więcej, argument ten 
umożliwia także konserwatywne interpretacje pluralizmu, których najlepszym 
przykładem miałaby być właśnie koncepcja Graya.  

Strategia skonstruowania pluralistycznego argumentu na rzecz liberalizmu 
wiąże się z podjęciem polemiki z kilkoma kluczowymi elementami interpretacji 
Graya. Po pierwsze, podważony zostaje argument Graya, iż pluralizm akcentuje 
przede wszystkim niezgodność całych sposobów życia i kultur (wspomniany już 
trzeci poziom pluralizmu wartości). Jeżeli by tak było, to wówczas, jak chce 
Gray, liberalizm jest tylko jedną z możliwych opcji, praktykowanym w określo-
nym miejscu i czasie przygodnym sposobem życia, którego uzasadnienie może 
być co najwyżej lokalne. Zasadniczy problem takiego ujęcia polega, według 
Crowdera, na zacieraniu granicy między pluralizmem a relatywizmem kulturo-
wym: jeśli całe kultury są niewspółmierne, to nie ma sensu wspólny horyzont 
moralny, o którym mówi Berlin. Dlatego, pomimo że wszystkie wymieniane 
przez Graya poziomy pluralizmu znajdują odzwierciedlenie w tekstach Berlina, 
to jednak kluczowe znaczenie ma przedkładanie pluralizmu dóbr nad pluralizm 
kultur. Zaproponowana zostaje hierarchia poszczególnych elementów składo-
wych pluralizmu wartości: 

Bez wątpienia wielość dóbr będzie prowadzić do występowania widocznych różnic 
kulturowych, ponieważ zrozumiałe będzie realizowanie odmiennych wiązek dóbr przez 
różne grupy ludzi, oraz osiąganie ich w odmienny sposób. Lecz ta usprawiedliwiona róż-
norodność kulturowa będzie efektem bardziej fundamentalnego pluralizmu dóbr. Jeśli by 
tak nie było, a pluralizm wartości pociągał zaakceptowanie pluralizmu kulturowego na 
równi z pluralizmem dóbr, to wówczas nie istnieje nic, co pozwala odróżnić pluralizm od 
kulturowego relatywizmu. Jeśli pluralizm wartości ma być odrębną ideą, to wówczas mu-
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si odwoływać się w pierwszym rzędzie do wielości dóbr, a nie kultur. Co więcej, 
uwzględniając siłę Berlinowego argumentu na rzecz wspólnego horyzontu moralnego, 
twierdzenie, że dobra są w radykalniejszy sposób pluralistyczne od kultur, jest przekonu-
jące. Możliwość transkulturowego zrozumienia, pomimo wszelkich różnic między kultu-
rami, pokazuje, że istnieją wspólne elementy na poziomie gatunkowych celów i intere-
sów. Priorytet dóbr nad kulturami w obrębie idei pluralizmu ma istotne znaczenie dla 
obrony liberalizmu37. 

Kolejnym aspektem intrygującej repliki Crowdera jest podważenie kontek-
stualizmu, który w ujęciu Graya umożliwia stworzenie rankingu wartości. Jeżeli 
taki ranking na gruncie pluralizmu jest możliwy, to tylko w obrębie kontekstu, 
nigdy poza nim. Wielcy myśliciele liberalni, od Locke’a po Rawlsa, poszukiwali 
uniwersalnego, a nie tylko lokalnego uzasadnienia liberalizmu; stąd też stanowi-
sko Graya nazwane zostaje t r a d y c j o n a l i s t y c z n y m  k o n t e k s t u a l i -
z m e m  i zostaje poddane silnej krytyce. Po pierwsze, kontekst nie musi być 
utożsamiany z tradycją, po drugie, tradycja prawie zawsze jest wewnętrznie 
złożona i podzielona w podejściu do określonych spraw, po trzecie, a jest to 
kluczowy argument, nie jest prawdą, że na gruncie pluralizmu możemy doko-
nywać wyborów między dobrami znajdującymi się w konflikcie tylko na pod-
stawie racji wyłaniających się z danego kontekstu. To właśnie jest argument 
umożliwiający Crowderowi przedstawienie poglądu, iż istnieje związek między 
pluralizmem a liberalizmem: nie tylko kontekst może dostarczać źródeł hierar-
chizowania wartości, ale również sama idea pluralizmu wartości. Poprzez anali-
zę elementów pluralizmu wartości można dojść do zasad o uniwersalnym zasto-
sowaniu, czyli do miejsca, które, według Crowdera, zamierzał osiągnąć sam Ber-
lin. Przedstawione zostają nie tyle same argumenty, ile raczej cztery możliwości 
dalszego argumentowania na rzecz implikacji liberalizmu przez pluralizm. Po 
pierwsze, uniwersalne wartości, które muszą posiadać bardziej rygorystyczny 
status w stosunku do Berlinowego wspólnego horyzontu, aby wykluczyć nielibe-
ralne społeczeństwa (Martha Nussbaum czy Amartya Sen zdają się podejmować 
takie wysiłki). Po drugie, niewspółmierność: odrzucenie utopii w rodzaju anarchi-
zmu czy marksizmu. Po trzecie, różnorodność: ponieważ pluralizm miałby się 
odnosić przede wszystkim do dóbr, a nie całościowych wizji życia uobecnionych 
w kulturach, wówczas najistotniejsza nie jest różnorodność pomiędzy kulturami 
i wynikającymi właśnie z tych różnic ustrojami politycznymi niezależnie od ich 
wewnętrznej zawartości, ale właśnie ważna ma być ich wewnętrzna różnorodność. 
Jak więc widzimy, zabieg Crowdera polegający na nadaniu pierwszeństwa do-
brom nad kulturami w obrębie pluralizmu wartości ma dalekosiężne konsekwen-
cje w kwestii promowania polityki wielokulturowości: 

W miejsce wartościowania i promowania różnorodności reżimów lub kultur bez od-
niesienia do ich zawartości, zwolennicy pluralizmu wartości powinni cenić i promować 

                                                       
37 Tamże, s. 136.  
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ustroje i kultury, które same są wewnętrznie zróżnicowane, to znaczy wykazują we-
wnętrzne zróżnicowanie dóbr, a w dalszej kolejności sposobów życia”38. 

Po czwarte, rozsądna niezgoda (reasonable disagreement): argument blisko 
związany z kwestią różnorodności, w którym liberalizm miałby być najlepszym 
sposobem akceptowania i zarządzania niezgodą co do natury dobrego życia. 

Problem wielokulturowości, do którego prowadzą rozważania Crowdera, za-
sługuje na odrębne potraktowanie. Liberalizm promujący wielokulturowość 
wydaje się więc najnowszym wcieleniem liberalnego uniwersalizmu, przeciwko 
któremu tak ostro występuje Gray. 

IV 

Zaprezentowane powyżej kwestie związane z ujęciami Graya i Crowdera są 
jedynie drobną częścią fascynującej debaty nad problemami związanymi z dzie-
dzictwem myśli Berlina, możliwości jej rozwijania i komentowania. Przedsta-
wiając dwie odmienne interpretacje, lepiej uświadamiamy sobie napięcie tkwią-
ce w samym centrum przedsięwzięcia Berlina, i jednocześnie niewątpliwie 
utwierdzamy się w przekonaniu, że jeszcze wiele ważnych argumentów wciąż 
czeka na wyartykułowanie. Z jednej strony, jak chce Gray, porzucając uniwersa-
listyczne roszczenia, koncepcja Berlina daje tradycji liberalnej „nową możli-
wość rozwoju” (a new lease on life39) i stanowi zarazem jedną z najmocniej-
szych prób uzasadnienia liberalizmu. Z drugiej strony, co znakomicie pokazuje 
książka Crowdera, nie rezygnując z oparcia liberalizmu na bardziej uniwersali-
stycznej podstawie, koncepcja Berlina jest kolejną próbą odwiecznego poszuki-
wania równowagi między ekscesami partykularyzmu, a nadmiernymi roszcze-
niami uniwersalizmu. Na podstawie tych dwóch krytycznych i, co należy jesz-
cze raz podkreślić, znacznie wykraczających poza poglądy Berlina interpretacji, 
doskonale widoczne staje się to, o czym przekonywał nas on sam, mówiąc, że 
jesteśmy dziedzicami dwóch sprzecznych tradycji: oświecenia i romantyzmu. 
Etyczna złożoność społeczeństw nowoczesnych jest rezultatem rewolucji ro-
mantycznej, która głęboko przeobraziła naszą świadomość, ale jednocześnie jest 
też skutkiem przetrwania pewnych składników wcześniejszej, bardziej uniwer-
salistycznej tradycji:  

Z kłopotem poradziliśmy sobie w ten sposób, że wyznajemy zarówno etykę intencji, 
jak konsekwencji. Podziwiamy skuteczność, piękno, inteligencję, cnoty naturalne; podob-
nie jak arystotelicy, utylitaryści, marksiści myślimy dobrze o tych, którzy są dobroczyń-
cami ludzkości w kategoriach wartości, które przeważająca część ludzi, przez długi czas 

                                                       
38 Tamże, s. 158. 
39 J. Gray, Isaiah Berlin, s. 2. 
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i w wielu miejscach uznawała za własne; podziwiamy owych ludzi bez względu na inten-
cje. Równocześnie jednak, podobnie jak liberałowie i egzystencjaliści [...] podziwiamy 
też etykę intencji; podziwiamy tych, którzy bez względu na przewidywane konsekwencje 
swych czynów działają ze względu na cele, które oni i my cenimy z uwagi na nie same, 
nie myśląc o konsekwencjach [...]. Równocześnie, nawet, jeśli ich poglądy budzą w nas 
odrazę, inkwizytora i zabójcy nie uważamy za działające podmioty, które w takim czy in-
nym stopniu uczestniczyły w historycznych przemianach, lecz przypisujemy im pozytyw-
ną rolę moralną i polityczną z uwagi na szczerość i sensowność ich intencji. Nie uznaje-
my ich po prostu za ludzi złych z tej racji, że spowodowali wielkie niezawinione cierpie-
nia – co niechybnie uczyniliby utylitaryści, James Mill lub Bentham albo ich dzisiejsi 
uczniowie40.  

Nie jest to zbyt konsekwentne, ale pozostaje prawdą, iż jesteśmy dziedzicami 
dwóch tradycji i odwołujemy się raz do pierwszej, raz do drugiej. Niezwykle 
interesujący wydaje się fakt, że w taki właśnie sposób możemy ujmować plura-
lizm wartości Berlina – jako próbę wypracowania stanowiska pośredniego mię-
dzy romantycznym, subiektywnym z natury podważeniem trwałej struktury 
wszechświata i jego afirmacją wielości, a przekonaniem o istnieniu pewnego, 
przynajmniej w jakimś stopniu, uniwersalnego i niezmiennego horyzontu ludz-
kich wartości. To balansowanie na granicy dwóch tradycji dobrze jest widoczne 
w przyjmowanej prze Berlina koncepcji człowieka, niezwykle istotnej dla filo-
zoficznych implikacji samego pluralizmu wartości. Jego ujecie – jak już wspo-
minaliśmy – ma wiele wspólnego z historyzmem. Człowiek, według tego poglą-
du, jest – by posłużyć się słowami Nietzschego – „zwierzęciem nieustalo-
nym”41, zdolnym do autokreacji poprzez dokonywanie wyborów życiowych. 
Ale nie będzie to historyzm w wersji radykalnej, relatywistycznej, zakłada on 
bowiem istnienie minimalnego wspólnego horyzontu wartości. Odmienne kie-
runki, w jakich zmierzają Gray i Crowder, wychodząc od analizy Berlina, poka-
zują, że obecne w jego myśli napięcie jest właśnie skutkiem fascynacji zarówno 
oświeceniem, jak i romantyzmem; napięcie, które nie musi być autodestrukcyj-
ne, lecz inspirujące. 

Dorobek i biografia Berlina mówią nam wiele o złożonej naturze naszego 
ludzkiego świata, w tym szczególnie nowoczesności. Gray i Crowder, przy 
wszystkich dzielących ich różnicach, mogliby się zgodzić, że myśl Berlina iden-
tyfikująca historyczne korzenie naszych idei i ich najnowsze wcielenia rozświe-
tla złożoność naszej teraźniejszości i w ten sposób unika zasadniczej słabości, 
gdyż, jak pisał Weber: „Słabością jest bowiem, jeśli ktoś nie może spojrzeć w 
najsurowsze oblicze przeznaczenia epoki, w jakiej żyje”42. 

                                                       
40 I. Berlin, Rewolucja romantyczna: kryzys w historii myśli współczesnej [w:] tenże, Zmysł 

rzeczywistości: studia z historii idei,  przeł. M. Filipczuk, Poznań 2002, s. 245. 
41 F. Nietzsche, Poza dobrem i złem. Preludium do filozofii przyszłości, przeł. P. Pieniążek, 

Kraków 2005, s. 65. 
42 M. Weber, Nauka jako zawód i powołanie, s. 132. 


