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O PEWNYM TEMACIE PODEJMOWANYM PRZEZ 
AMERYKAŃSKICH FILOZOFÓW POLITYKI 

1. Politologia, dyscyplina interesująca Szanownego Jubilata w stopniu co najmniej 
podobnym jak kulturoznawstwo, z którym kojarzone bywają studia amerykani-
styczne, jest sferą badawczą bardzo rozbudowaną. Mieszczą się w niej przecież i te 
obszary, które interesują szczególnie historyków, i te, którymi zajmują się prawnicy, 
i te wreszcie, które są domenami z jednej strony socjologów, z drugiej zaś fi lozo-
fów. Przedstawiciele wielu dyscyplin współtworzą zatem dyscyplinę mającą własną 
specyfi kę, wymagającą w jakiejś (różnej zresztą) mierze dostosowania perspektyw 
charakterystycznych dla innych dyscyplin do tej, jaka jest wymagana w politologii 
właśnie; dostosowanie to wymaga w pierwszej kolejności ześrodkowania poszukiwań 
na pewnej klasie problemów kojarzonych z rozmaicie defi niowaną polityką lub na-
wet politycznością. Nie podejmując rozważań na temat problematyczności różnych 
defi nicji pola obejmującego tę „klasę problemów”, warto pochylić się nad zagadnie-
niem w moim przekonaniu zasadniczym dla politologii, zbadać, czy zdominowanie 
jej przez „namysł anormatywny”, bliski szczególnie historykom i socjologom, nie 
ogranicza tej dyscypliny, nie „kurczy” jej nadmiernie, nie stwarza dla niej samej sytu-
acji wysoce problematycznej. Jeśli bowiem dostrzeżemy, że każdy projekt polityczny 
– nawet ten, który nazywany jest niekiedy „konsensem liberalno-demokratycznym” 
charakterystycznym dla tzw. krajów zachodnich, często przedstawianych jako naj-
bardziej „intelektualnie rozwinięte” – wymaga uzasadnienia, to poczujemy tęsknotę 
za rozeznaniem pokładu trudno uchwytnego dla badaczy skupiających się na tym, co 
rzeczywiste, co uchwytne w polu poznania zmysłowego. Przecież fakty stwierdzane 
przez socjologów i historyków włączających się do badań politologicznych, interpre-
towane przez politologów posiłkujących się wiedzą socjologów i historyków, mogą 
(choć z pewnością nie muszą) być oglądane z innej perspektywy niż ta, która jest 
dostępna socjologom i historykom właśnie. Jeśli oglądu takiego brakuje, pojawia się 
wyraźny kłopot w szerszej niż politologiczna refl eksji nowoczesnej, kłopot wynika-
jący z nieobecności miar normatywnych dla rozmaitych „zjawisk faktycznych”. Jest 
to problem zaiste fundamentalny: niekiedy, jak u Jana Pawła II w encyklice Veritatis 
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splendor, problem relacji między tym, co faktyczne i tym, co obowiązujące, ukazywa-
ny jest w związku z wyborami dokonywanymi przez człowieka, a jego decyzje jako 
takie są usprawiedliwiane z racji tego, że pochodzą od podmiotu, bez względu na 
ich wartość ustalaną w relacji do miar przekraczających arbitralność poszczególnej 
jednostki, nie od niej pochodzących, a to z powodu potrzeby stwierdzenia istnie-
nia i ewentualnego zastosowania kryteriów wspólnych wielu lub nawet wszystkim 
jednostkom. Pomijając dyskusję o tym, czy ów „normatywny kontekst” ma walor 
kulturowy, czy historyczny, Boski, naturalny, rozwijający się ewolucyjnie, czy raz na 
zawsze dany, wynikający z przypadku lub nawet z tzw. intersubiektywnych ustaleń, 
wciąż pozostaje kwestia zasadnicza: czy kontekst taki w ogóle istnieje i czy jesteśmy 
w stanie wykazać, że może on ustalać treść normatywnego punktu odniesienia nie 
tylko przy tzw. wyborach moralnych (badanych ewentualnie przez etyków), ale także 
przy tzw. faktach politycznych, osobliwie przy wyborach dokonywanych zwłaszcza 
przez polityków decydujących o treści norm prawnych (ewentualnie interesujących 
politologów)1. Dodajmy wreszcie, że „normatywny kontekst” okazuje się istotny 
również wówczas, gdy poszukujemy uzasadnienia dla systemów politycznych: poja-
wiające się niekiedy, wysoce problematyczne w pewnych przypadkach, rozróżnienia 
poprawnych i niepoprawnych systemów wymagają wszak wskazania precyzyjnych 
kryteriów pozwalających na wprowadzanie takich dystynkcji (pomijamy ważną kwe-
stię relacji między refl eksją nad systemami politycznymi w tym zakresie i szerszą, by 
nie rzec poważniejszą, refl eksją normatywną także o charakterze moralnym). 

2. Wiemy, że w 1956 roku Peter Laslett, jeden z najważniejszych przedstawicieli ame-
rykańskiej politologii, obwieścił „śmierć” fi lozofi i polityki jako refl eksji normatyw-
nej, wiążąc to z dominacją logicznego pozytywizmu eksponującego niekognitywny, 
a co za tym idzie nienaukowy i nieakademicki, walor tej dziedziny wiedzy2. Neo-

1 Dodajmy, że zagadnienie to jest jeszcze istotniejsze dla ewentualnego uzasadnienia istnienia „sztucz-
nego” systemu normatywnego, jakim – zgodnie z przekonaniem współczesnych prawoznawców – ma być 
system prawny. Jeśli uwzględnimy, że pole badawcze politologa niejako poprzedza pole badawcze współ-
czesnego dogmatyka prawa, to dostrzeżemy, iż namysł nad ewentualnym normatywnym punktem odnie-
sienia dla wyborów dokonywanych przez członków tzw. ciał prawodawczych winien być istotny również 
dla prawników ogniskujących swe zainteresowania na rezultatach owych wyborów. I jeszcze jedna uwaga: 
warto zastanawiać się również nad tym, jaka jest relacja między refl eksją etyczną i refl eksją politologiczną 
(dość przecież wskazać na znaczenie, jakie mają dziś w tzw. potoczności zjawiska określane przez etyków 
mianem sytuacjonizmu i konsekwencjalizmu).

2 P. Laslett, Introduction [w:] idem (red.), Philosophy, Politics and Society, Oxford 1956. Klaus von Bey-
me zauważa, że „wydana [już] w 1950 roku książka Lasswella i Kaplana »Power and Society« była pierw-
szym manifestem empirystycznej fi lozofi i nauki, który zarazem wytyczył pole empirycznej teorii polityki”, 
sugerując, że autorzy tej publikacji sięgnęli po logiczny pozytywizm (neopozytywizm), jako swoistego 
rodzaju „zapoznane dobro kulturowe” (Współczesne teorie polityczne, tłum. J. Łoziński, Warszawa 2005, 
s. 18). „Empiryści” współtworzący mainstream powojennej nauki o polityce negowali ujęcia normatywne, 
których wyznawcy po 1945 r. znów zaczęli się odwoływać do koncepcji prawa naturalnego, winiąc za 
tragiczne wydarzenia II wojny światowej po części również pozytywizm i relatywizm: „Nauki empiryczno-
-analityczne najczęściej odżegnywały się od takich przedsięwzięć, które wydawały się właściwym zada-
niem dla fi lozofi i polityki. W czasach dominacji fi lozofi i języka sama fi lozofi a uległa scjentyzacji (...)”, 
a członkowie dominującej grupy przybrali miano „socjologów polityki”, dookreślając swoją opozycję wo-
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pozytywizm kierował ostrze krytyki nie przeciwko fi lozofi i polityki, niemniej pod-
jęta przez jego wyznawców krytyka kognitywizmu prowadziła do takiego ustalenia 
przebiegu linii demarkacyjnej między naukami i fi lozofi ą (w tym tradycyjną fi lozofi ą 
polityki), że poszukiwania właściwe tej ostatniej zostały „wyrzucone” poza sferę na-
ukową3. Deprecjacja tradycyjnej fi lozofi i polityki wiązała się z treścią tez neopozyty-

bec tendencji normatywnej przez jej deprecjację wskutek jej uznania za „pokrewną przednowoczesności”, 
bliską co najwyżej – usuwanym poza ramy naukowej, tzn. empirycznej politologii – historykom idei poli-
tycznych. Dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych „w głównym nurcie nauki o polityce raz jeszcze silnie 
splotły się motywy empiryczne i normatywne. Dogmatyczny antynormatywizm zaczynał przystawać na 
to, iż w politycznej analizie można ostrożnie wykorzystywać normatywne określanie celów” (ibidem, s. 16 
i 21). Stało się tak, gdy zauważono, że „podstawowe pojęcia analizy zawsze zawierają w sobie element 
normatywny, którego niepodobna usunąć nawet za sprawą normatywnej ascezy, albowiem społeczna rze-
czywistość jest »przepojona normatywnością« (...). Teorie normatywne i empiryczne zbliżały się ku sobie 
także dlatego, że sami analitycy konstruowali fi kcyjną empirię. Ci z teoretyków polityki, którzy rozmyślając 
nad »inspiracjami do politycznej moralności« (...), przestrzegali przed głoszeniem prawd oderwanych od 
czasu i kontekstu, zarazem z goryczą musieli konstatować, że analityczna szkoła nauk społecznych po-
stępuje jak wielu normatywistów i unika jakiegokolwiek rzetelnego kontaktu z rzeczywistym światem”, 
docierając aż do miejsca (co miało się przydarzać szczególnie członkom „szkoły racjonalnego wyboru”, 
będącej w istocie „odroślą drzewa utylitaryzmu”, pretendującej do uczynienia z nauki o polityce dyscy-
pliny naukowej tak ścisłej, „by metodologicznie mogła równać się z ekonomią”, mającej wielkie znaczenie 
w ostatnich dziesięcioleciach i pretendującej do najpoważniejszych pozycji w empirycznej nauce o po-
lityce), w którym jednakim miarom poddawano motywacje tak różnych podmiotów jak Matka Teresa 
z Kalkuty i „bezwstydny kapitalistyczny hazardzista” (ibidem, s. 53 i 120); w końcu jednak najważniejszym 
zadaniem nawet najbardziej zapamiętałych empirystów stało się nie tyle odtworzenie w teorii istniejącej 
rzeczywistości społecznej, ile sformułowanie możliwie dokładnych i sprawdzalnych prognoz lub hipotez 
(ibidem, s. 121). W końcu, konkluduje von Beyme, „zarzuty mało demokratycznych konsekwencji podej-
ścia racjonalnego wyboru przyniosły owoce, bowiem niektórzy z jego reprezentantów wyszli naprzeciw 
tym normatywistom, którzy podkreślali znaczenie cnót obywatelskich. Wskazywali wprawdzie, że te nie są 
zakorzenione w człowieku jako zoon politikon, można je jednak wytworzyć w procesie demokratycznych 
deliberacji, dzięki czemu da się także powstrzymać jednostki od zabiegania tylko o doraźne, egoistyczne 
cele, uczulić je zaś na dobro wspólne” (ibidem, s. 123).

3 Choć zdania logiki, także matematycznej, która najwyraźniej odzwierciedla podstawową strukturę 
faktów, przedstawiają strukturę świata, to same niczego nie mówią o rzeczywistości, są bowiem tautolo-
giami: jeśli dotyczyłyby czegoś, byłyby obrazami faktów i moglibyśmy o nich mówić jako o prawdziwych 
lub fałszywych opisach faktów. Jedynie zdania, których wyrażenia lub nazwy oznaczają rzeczy i ich jakości 
mogą być w tym ujęciu prawdziwe lub fałszywe; takie zdania dotyczą faktów, które można sprawdzać 
w postrzeżeniach zmysłowych, zatem probierzowi prawdy można poddawać tylko zdania należące do 
dziedziny nauk przyrodniczych. Adam Chmielewski przekonywał ongiś, że zaliczenie niektórych wypo-
wiedzi do wyłącznie emotywnych (emotywno-apelatywnych), różnych od bardziej cenionych zdań infor-
matywnych, nie pociągało za sobą ich całkowitej eliminacji przez neopozytywistów, „choć z pewnością na 
zupełne odrzucenie zasługiwały [w ich przekonaniu] wypowiedzi metafi zyczne. Te pierwsze [tj. emotyw-
ne] są niezbędnym elementem życia społecznego, uczestniczą w codziennych zachowaniach, wspomagają 
komunikację na poziomie zdrowego rozsądku, są pomocne w procesie kształcenia, są tworzywem lite-
ratury i poezji oraz propagandy, życia wspólnot religijnych i napomnienia moralnego. Należy je jednak 
zupełnie zdyskwalifi kować jako środki przekazu wiedzy, sytuują się zatem poza obszarem zainteresowania 
teorii wiedzy” jako zdania pozbawione sensu empirycznego, w żadnej mierze nie przyczyniając się do 
realizacji (bliskiego tradycji Arystotelesowej) „pozytywnego programu kumulatywistycznego ideału wie-
dzy pewnej” (A. Chmielewski, Filozofi a Poppera. Analiza krytyczna, Wrocław 2003, s. 32 i 34). Zob. szer-
sze rozważania na ten temat, uwzględniające analizę stanowiska Wittgensteina [w:] D. Pietrzyk-Reeves, 
B. Szlachta, O problematyczności fi lozofi i polityki [w:] iidem (red.), Współczesna fi lozofi a polityki. Wybór 
tekstów źródłowych, Wydawnictwo Dante, Kraków 2003, passim.
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wistów: skoro język ma jeden cel – stwierdzanie faktów, skoro można w nim zasadnie 
formułować jedynie zdania złożone z nazw odnoszących się do przedmiotów, które 
reprezentują, a prawdziwość zdań zależy jedynie od trafnego opisu zdarzeń, to tra-
dycyjna fi lozofi a polityki, poszukująca normatywnych, a nie opisowych, kategorii nie 
może istnieć, a uwolniona od związków z nią nauka o polityce winna poprzestawać 
na prostym opisie faktów empirycznie uchwytnych i ich ewentualnym uogólnianiu. 
Zasadność bardziej radykalnego jeszcze ujęcia naukowości nauk politycznych po-
twierdził „późny Wittgenstein”, już nie tyle wymagając redukowania ich orzeczeń do 
tego tylko, co dzieje się w empirycznie uchwytnej „rzeczywistości politycznej”, ile żą-
dając poprzestawania na opisie rozmaitych zastosowań poszczególnych słów nieade-
kwatnie jednak oddających empiryczną rzeczywistość, także tę „polityczną”, nierów-
nie mniej już określonej i jeszcze trudniejszej do opisania, skoro każde użycie języka 
stawało się swoistą „narracją”, było „ukontekstowione” jako część pewnej aktywności, 
jako „forma życia”, skoro nie było już niczego wspólnego wszystkim użyciom języka, 
nie istniała żadna istotna funkcja, którą trzeba poza nimi odkryć. Każde użycie słowa 
stanowiło element jakiejś „gry językowej”, całości złożonej z języka i z czynności, 
w które było ono wplecione, by zatem wykryć jego znaczenie, należało poznać jego 
użycie w danej, konkretnej grze językowej. Składowe języka miały pozostawać w każ-
dym przypadku ukontekstowione, słowa nie obrazowały już jedynie „faktów rzeczo-
wych”, nie miały już sensu wtedy, gdy pojawiały się w ramach relacji bycia „obrazem” 
rzeczywistości: granice języka wytyczały teraz reguły konkretnej gry językowej, co 
sprawiało, że nie tylko fi lozofi a polityki była niemożliwa, ale też, iż coraz bardziej 
problematyczna stawała się wszelka istotna wiedza o faktach4. W ten jednak sposób 
relatywizm stawał się niebezpieczny nie tylko dla wszelkich dziedzin normatywnych, 

4 Adam Chmielewski, odtwarzając w jednej z prac rozumowanie Fritza Mauthnera, współkształtujące 
późniejszy Popperowski krytyczny racjonalizm, wywodził, że dla Mauthnera język jest jedynie „mediato-
rem między ludźmi, gdy chcą ze sobą współdziałać, ale także może być – i często faktycznie jest – barierą, 
gdy starają się wspólnie poznawać. (...) Język nie jest własnością ludzi, czymś, co można nabyć, ponieważ 
nie jest on rzeczą – nabywa się bowiem zdolności do posługiwania się językiem, lecz nie język. Język może 
istnieć bowiem tylko między ludźmi (...). Ale nie jest czymś wspólnym choćby dwóm ludziom, ponieważ 
dwóch ludzi nie ma nigdy na myśli tego samego, kiedy używają tego samego słowa. Język jest zasadniczo 
metaforyczny, a więc ze swej natury wieloznaczny: nikt nie może być pewien, że właściwie rozumie to, co 
kto inny do niego mówi, ani tego, że inny właściwie rozumie to, co on sam wypowiada. Słowa są zatem 
zawsze in statu nascendi; cały język trwa w procesie ustawicznej ewolucji, dlatego też niemożliwe jest za-
trzymanie, uchwycenie i zaklęcie treści pojęciowej w słowa. Wiedza o świecie jest niemożliwa, albowiem 
skazana jest na posługiwanie się płynnym językiem, stan zaś niepowstrzymanej przemiany i płynności 
wyklucza jednomyślność i uniemożliwia uzyskanie wiedzy opartej na postrzeżeniach zmysłowych. (...) 
Język nauki, choć pozornie odmienny, niczym nie różni się od języka poezji, co sprawia, że również nauka 
jest – w najlepszym przypadku – obrazem i metaforą. Prawa nauk przyrodniczych i społecznych są więc 
w tym sensie tylko zjawiskami społecznymi, międzyludzkimi, lecz nie opisują żadnej realności”, wbrew 
nadziejom Platona, Arystotelesa i ich (także chrześcijańskich i nowożytnych) kontynuatorów, epatują-
cych w szczególności koncepcjami prawa naturalnego jako normatywnego punktu odniesienia głównie 
dla działalności prawodawców (choćby ów „prawodawca” był „zdepersonalizowany” i miał walor – dajmy 
na to – zwyczaju). Dlatego, zdaniem Mauthnera, fi lozofi a (także fi lozofi a polityki) „musi zrezygnować 
z przekonania, iż jest posiadaczką prawdy”, musi w istocie zamilknąć, taki jest bowiem kres poszukiwań 
prowadzonych za pośrednictwem krytyki języka (A. Chmielewski, Filozofi a..., s. 24–25).
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atakowanych także przez neopozytywizm, ale także dla dziedzin względnie pozytyw-
nie waloryzowanych przez logicznych pozytywistów5.

3. Francis Fukuyama, współczesny amerykański autor popularny również w naszym 
kraju, pisał: 

„Były czasy, kiedy religia odgrywała wszechpotężną rolę w polityce europejskiej, protestanci 
i katolicy organizowali się we frakcje polityczne i marnowali bogactwo Europy w wojnach wy-
znaniowych. Angielski liberalizm (...) powstał w bezpośredniej reakcji na fanatyzm religijny 
angielskiej wojny domowej. Wbrew tym, którzy wówczas sądzili, że religia jest koniecznym 
i trwałym elementem krajobrazu politycznego, liberalizm pokonał w Europie religię. Po wielu 
stuleciach konfrontacji z liberalizmem religie nauczono tolerancji”6. 

Fragment ten jest interesujący z dwóch powodów: po pierwsze, jakby korzystając 
z tradycji oświecenia, autor dokonuje swoistej antropomorfi zacji liberalizmu i religii 
oraz zdaje się sugerować, że pierwszy zwyciężył drugą, zupełnie jak „oświecony ro-
zum” miał rozwiać „mroki wiary religijnej”; zwarcie między obu przypominało zwar-
cie między wykluczającymi się wzajem rozumem (wiedzą) i wiarą. Druga warstwa 
jest jednak bardziej dla nas interesująca, dotyka bowiem zagadnienia racjonalności 
wspólnej wszystkim ludziom lub, co najmniej, określającej zachowania w sferze po-
litycznej, racjonalności, którą ongiś wiązano z religią, ale po jej upadku z liberali-
zmem, który zmusił religię do przyjęcia tolerancji; liberalizmem zatem, który wśród 
głównych „momentów racjonalności” wprowadził tolerancję. W jaki sposób można 
budować miary racjonalności i czy możliwe jest w dobie dominacji metodologicz-
nego indywidualizmu i postulatywnie tolerowanych partykularyzmów uzasadnienie 
„racjonalności współdziałań”?

Rozpoczynając rozważania poświęcone temu zagadnieniu, wiążącemu się ściśle 
z normatywną warstwą ewentualnie uwzględnianą także w refl eksji politologicz-
nej, zauważmy w pierwszej kolejności, że zagadnienie to podejmowali już „staro-
żytni Grecy”; że stanowiło ono nawet główną kwestię w sporze Platona z sofi stami, 
a zwłaszcza z ustaleniami Protagorasa, dla którego najważniejsze były „sprawy prak-
tyczne”, a nie teoretyczne (odwrotnie niż dla Platona), i który z tego powodu nie 
przykładał wielkiej wagi do pojęcia prawdziwości i przyjmował, że skoro każdy z lu-
dzi żyje w świecie własnych doznań i złudzeń i skoro nie istnieje wspólny im wszyst-
kim świat przedmiotów istniejących niezależnie od tego, czy i jak jest postrzegany, to 
niepodobna oceniać jednego sposobu patrzenia na świat jako prawdziwego, innego 

5 Warto odnotować, że relacjonując stanowisko Poppera (fi lozofa jakże ważnego dla empirystycznie 
nastawionych teoretyków polityki), Chmielewski pisał, iż teorie są „jak gdyby odmiennymi punktami wi-
dzenia, ideologiami, między którymi niezakłócona komunikacja i pełny przekład jednej na drugą nie jest 
możliwy. Nie można więc już mówić o żadnym postępie naukowym, lecz jedynie co najwyżej o zmianach 
teorii, które dokonują się wskutek nie racjonalnej dyskusji i argumentacji, ale wskutek działania czynni-
ków pozateoretycznych, np. psychologicznych czy socjologicznych. Tym samym staje pod znakiem za-
pytania racjonalność nauki, czyli tej sfery aktywności poznawczej człowieka, która uchodzi za wcielenie 
ludzkiej racjonalności” (A. Chmielewski, Niewspółmierność, nieprzekładalność, konfl ikt. Relatywizm we 
współczesnej fi lozofi i analitycznej, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1997, s. 221–222).

6 F. Fukuyama, Ostatni człowiek, tłum. T. Biedroń, Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 108.
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zaś jako fałszywego. Protagoras pozwala zatem wierzyć każdemu w to, co uważa za 
słuszne wedle swojego mniemania, a odrzucając tezę, jakoby istniało „pojęcie prawdy 
obiektywnej”, przyjmuje w jego miejsce znane jednostkom utylitarne kryterium ko-
rzyści i pożytku. W ujęciu Protagorasa zatem to, co korzystne dla danego człowieka, 
będzie traktowane jako prawdziwe, lecz prawdziwe dla niego. Wraz z „relatywizacją 
prawdy” następuje relatywizacja dobra: ta sama rzecz lub postępek mogą być dobre 
dla jednej osoby (tak długo tylko, jak długo uznaje je ona za takie), dla innej zaś mogą 
być złe (z podobnym zastrzeżeniem); koncepcja ta, zastosowana w odniesieniu do 
kwestii politycznych, doprowadziła Protagorasa do tezy, że prawa i obyczaje uznawa-
ne przez państwo są dla niego (i tylko dla niego) słuszne tak długo, jak uznaje je ono 
za takie (wiele zależy jednak od tego, kto występując w imieniu i na rzecz państwa, 
orzeka o tym, co jest dla państwa słuszne); w tym ujęciu „sprawiedliwe” zostało utoż-
samione z „tym, co jest zgodne z prawem”, pożytek państwa zaś defi niowany jest jako 
przekonanie, sposób postępowania lub obyczaj przynoszący państwu lepsze skutki 
w przyszłości. Wraz z sofi stami rodzi się ważny dla współczesnych dyskusji w obrębie 
fi lozofi i polityki problem funkcji języka; przyjąwszy konwencjonalistyczne przeko-
nanie, że język jest jedynie instrumentem o wielorakich możliwych zastosowaniach, 
użyciach i że nie każda wypowiedź musi wyrażać prawdę. 

Inaczej Platon, który wspominał, że nasze poznanie nie odnosi się do tego, co zmy-
słowo uchwytne, lecz do tego, co jedynie intelekt zdolny jest rozeznać; że mniemania 
dotyczące tego, co jawi się w polu zmysłowości, nie mają większego znaczenia poznaw-
czego i o ile stanowią jedyny materiał, na którego podstawie podmioty poznające, mo-
ralne i polityczne zarazem dochodzą do ustalenia treści i zobowiązują się honorować 
normy przez te treści określane, o tyle mamy do czynienia z zasadami współdziałań 
o charakterze ulotnym, bo uwarunkowanymi historycznie i „wspólnotowo”, w każdym 
razie względnymi. Rzetelne poznanie nie jest też procesem stopniowego uogólniania 
przez intelekt danych zmysłowych, jest natomiast raczej procesem przypominania so-
bie treści dostępnych intelektowi przed zetknięciem się z ciałem, przed spotkaniem 
z jego zmysłami; treści składających się na wiedzę uzyskaną dzięki kontemplowaniu 
odwiecznych, niezmiennych idei pozostających poza zmieniającym się światem przez 
intelektualną część duszy przed jej zetknięciem się z tym światem. Dusza lub intelekt, 
tuż przed spotkaniem z ciałem zapoznająca treść wiedzy nabytej dzięki kontempla-
cji, pod wpływem bodźców dochodzących do niej za pośrednictwem niedoskonałych 
zmysłów „odpomina” je sobie. „Odpominanie” nie jest dostępne nielicznym; przeciw-
nie, każdy ma szansę na wszczęcie i prowadzenie procesu poznawczego, prowadzą-
cego, co warto zauważyć, aż do dającego się pomyśleć stanu, w którym każda jed-
nostka „odzyska” taki sam zasób wiedzy dotyczącej tego, co bezwzględne, odwieczne 
i niezmienne, co w żadnym razie nie poddaje się dyspozycji jednostek i przekracza 
wszelkie dające się pomyśleć partykularyzmy. Dzięki „powszechnemu odpomnieniu” 
pojawiłby się stan (oczywiście, choć dający się pomyśleć, to przecież nierealizowalny), 
w którym wszyscy mieliby dokładnie takie same przeświadczenia dotyczące tych sa-
mych kwestii, takie same odpowiedzi na te same pytania, dostępna bowiem intelekto-
wi „doskonała wiedza” ma jedną, ściśle określoną treść, a tylko opinie lub mniemania 
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mogą się różnicować i wzajemnie wykluczać. W tym stanie, w którym pozaracjonalne 
„momenty zmysłowe” zostałyby zneutralizowane, każdy z ludzi stałby się bytem do-
skonale rozumnym, dzięki czemu zostałby uchylony problem relatywizmu epistemicz-
nego, a nawet moralnego, wreszcie – poprzez ów drugi – „relatywizmu politycznego”, 
związanego z istnieniem pozostających w zasadniczym i nierozstrzygalnym konfl ikcie 
partykularyzmów jednostkowych i grupowych.

Stanowisko Platona odpowiadającego na tezy głoszone w demokratycznych Ate-
nach przez sofi stów wciąż pozostaje przedmiotem ataków ze strony przede wszystkich 
liberalnych fi lozofów polityki, którzy – obawiając się „totalitarnych” skutków twierdze-
nia o istnieniu „jedynej prawdy”, możliwości jej poznania przez człowieka dostatecznie 
sprawnego lub zdolnego epistemicznie, w ujęciu Platona przez rządzących królów–fi lo-
zofów, w ujęciu innych – przez grupę lub każdego ze współuczestników życia publicz-
nego, wreszcie wyrażenia poznanych, a niezmiennych, treści w normach prawnych lub 
w nauczaniu, treści nie dowolnych przecież, lecz odnoszonych do tego, co niezmien-
ne a określające m.in. istotę człowieka, gotowi są zanegować ten sposób rozumowania 
i głosić względny charakter wszelkiego poznania. Gotowi są nawet twierdzić, że każda 
jednostka tkwi w zamknięciu własnych językowych więzień i biorąc udział w politycz-
nej grze językowej, nie jest się w stanie z niego wyzwolić ani wtedy gdy włącza się do 
dyskusji publicznej, ani wówczas gdy wraz z innymi podejmuje działanie. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że relatywistyczne konkluzje epistemologiczne 
krytyków Platona są niekiedy przez nich samych uzupełniane zastrzeżeniami doty-
czącymi zagrożenia, jakie ich własne stanowisko niesie dla najcenniejszej ludzkiej 
„wartości”, najcenniejszej władzy poznawczej, jaką stanowi rozum. Dość bowiem 
wskazać, że stanowisko radykalnie relatywistyczne prowadzi do niejakiej deprecjacji 
znaczenia owej wartości–władzy, gdyż „partykularyzuje rozum” lub umysł, utwier-
dza przekonanie, że jest to wyłącznie występująca u wszystkich jednostek władza po-
znawcza nieotwierająca ich na powszechne a niezmienne treści, lecz utwierdzająca 
ich partykularność. Co więcej, stanowisko to w jakiejś mierze wiąże się z deprecjacją 
tezy, zgodnie z którą umysł–rozum jednostek ludzkich odnosi się do dziedziny za-
wierającej takie same przedmioty poznania, „oczekujące” na ich rozpoznanie przez 
partykularne umysły, niekreujące swoich światów i niezamykane w „indywidualnych 
więzieniach”, lecz otwierające się na to, co powszechne, co przekracza wszystkie jed-
nostki i w jakiś sposób określa ich poznanie. 

Podejmowany przez liberalnych krytyków atak na stanowisko Platona wiąże się 
oczywiście z konstatacją zagrożenia, jakie dla społecznej rzeczywistości niosą lub 
niosły rozmaite ideologie uniwersalistyczne, które pretendując do roli powszechnie 
obowiązujących, bo racjonalnych projektów, sprowadzały opresję i nietolerancję, 
prześladowania nawet, odwołując się do uprzednio rozeznanych treści przekracza-
jących umysły uwięzione w swych partykularyzmach. Wiedzą oni, że nikogo nie 
można nawracać „na siłę”, zmuszać do przyjmowania „treści racjonalnych”, bo każdy 
jest w jakiejś mierze odmienny od pozostałych; wiedzą, że podobne próby, podejmo-
wane w imię uniwersalistycznych projektów, mogą doprowadzić do prześladowań. 
Lecz czy ich świadomość niebezpieczeństw znosi wszelkie racje poszukiwania treści 
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racjonalności wspólnej wszystkim ludziom albo członkom danej wspólnoty? Racjo-
nalistyczni krytycy Platona, zajmujący stanowiska liberalne, odwołujący się często 
do kategorii praw człowieka chroniących swobodę posługiwania się przez jednostkę 
jej rozumem, zmierzają przecież do wykazania, że rozum jednostki i każdego innego 
w jakiejś mierze uczestniczy w rozumności gatunkowej lub przynajmniej wspólno-
towej; że istnieją jakieś miary racjonalności, które uzasadniają choćby racje istnienia 
praw człowieka jako gwarancji podejmowania swobodnych wyborów przez jednost-
ki; że w jakichś miarach racjonalności przekraczającej rozum jednostki (umysł – tę 
kategorię będę stosował w celu uniknięcia nieporozumień w dalszych wywodach) 
skrywają się kryteria, wedle których on – racjonalistyczny liberał – może oceniać 
projekty ideologiczne i uznawać je za niebezpieczne, a niekiedy nazywane nawet nie-
racjonalnymi. Dostrzega on wszakże, że deprecjonując pozaindywidualną racjonal-
ność, stawia się na stanowisku krytyka, który – wyzbywszy się owej racjonalności 
– miałby do dyspozycji jedynie takie narzędzia, z jakich korzysta twórca krytykowa-
nego projektu. Wie przecież, że w sferze epistemologicznej, mimo krytyki kierowanej 
pod adresem Platona, musi w jakiejś mierze zachować postawę racjonalistyczną, by 
w sferze moralno-społeczno-politycznej obronić cenne dla siebie instytucje, gwaran-
tujące to, co partykularne, w szczególności cenioną najbardziej wolność jednostki 
jako jej możność określania celów dla siebie i dobierania środków w celu ich reali-
zacji niezależnie od ingerencji ze strony kogokolwiek z zewnątrz. Dwa przekonania 
racjonalistyczne: wiara w ogólną ludzką racjonalność i wiara w wartość umysłu–ro-
zumu jednostkowego, łączą się w rozważaniach racjonalisty–liberała i stają się racją 
niejakiego w nich napięcia, prowadzą wszak do sprzecznych konkluzji.

Karl Raimund Popper, jeden z najbardziej znanych dwudziestowiecznych anality-
ków stanowiska Platona, należący do grona krytyków stanowiska pozytywistycznego, 
przekonuje, że każdy z nas, jak każdy z twórców teorii naukowych, pozostaje w „inte-
lektualnym więzieniu”. Popper głosi zarazem optymistyczną tezę o możliwości każdej 
jednostki porzucania ograniczeń: wystarczy przyjmować nie błędną, lecz „poprawną 
metodę krytyki”, nie pytać, w jaki sposób można wykazać słuszność nowej teorii (bo 
popadniemy w dogmatyzm), ale jedynie, jakie są konsekwencje naszej tezy czy teorii, 
pytać zatem o to, czy są one dla nas akceptowalne, czy są dla nas lepsze. Tym samym 
krytyk Platona zbliża się nieuchronnie do pozycji Greka, obierając jednak inny punkt 
widzenia, bo czysto partykularny. Istotnie, z tym partykularnym punktem widzenia 
wiąże Popper, kojarzony z tendencjami liberalnymi, rozum, nie umysł, lecz właśnie 
uniwersalny jakoby moment racjonalności. Tym samym, co uwydatnia tezę o nieja-
kiej paradoksalności stanowiska liberalnego, broniąc idei racjonalnej krytyki i racjo-
nalności w ogóle przeciw dogmatykom, zbliża się przecież do stanowiska zajmowa-
nego przez epistemologicznych, a nie tylko językowych i moralnych, relatywistów 
(antyracjonalistów)7. 

7 Zob. szerzej A. Chmielewski, Niewspółmierność..., s. 223–226, oraz tegoż rozważania poświęcone 
stanowisku Williama W. Bartleya III, ogniskujące się na konfrontacji dwóch dominujących w dyskursie 
europejskim, zwłaszcza zaś liberalnym, tradycji: chrześcijańskiej (w ujęciu protestanckim) i fi lozofi czno-
-racjonalistycznej; Bartley przekonuje m.in., że wyznawcy drugiej tradycji „popadają w paradoksalną 
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Argumenty Poppera nie chronią przed relatywizmem, zwracają nas do pozycji 
wyznaczanej przed dwoma i pół tysiącem lat przez sofi stę Protagorasa. Inne racje 
skierowane przeciwko relatywizmowi epistemologicznemu wysunął Donald David-
son w krytyce bliskiej Popperowi kategorii schematu pojęciowego. Davidson zauwa-
żył, że relatywizm schematów pojęciowych da się sformułować jedynie przy zało-
żeniu o istnieniu neutralnej, niezależnej od jakichkolwiek schematów pojęciowych 
rzeczywistości empirycznej, złożonej z czystych faktów, rzeczy samych w sobie, orga-
nizowanej w rozmaite „siatki pojęciowe”. Tymczasem dla niego tego rodzaju rzeczy-
wistość nie istnieje realnie (wbrew, co dawno już dostrzegliśmy, tezie pozytywistów), 
a pojęcie neutralnej, biernej rzeczywistości może być co najwyżej pozbawionym kon-
kretnej, praktycznej treści postulatem czystego rozumu. Wobec tego nieistnienia nie-
podobna zasadnie formułować tezy o relatywizmie schematów pojęciowych. 

4. Oświadczenie to zostało zaakceptowane przez amerykańskiego fi lozofa Richarda 
Rorty’ego, uchodzącego za skrajnego relatywistę, bo odrzucającego tradycyjne dą-
żenie fi lozofi czne do znajdowania tego, co stałe albo i bezwzględne, co być może 
„domaga się” poznania przez umysł człowieka, zatem „obiektywnej racjonalności”, 
która dostarczałaby kryterium oceny wytworów naszych umysłów, z pewnością rów-
nież takiej, która mogłaby służyć waloryzowaniu praktycznej działalności człowieka 
choćby w polu tego, co zwie się polityką lub prawodawstwem. Zwróćmy jednak uwa-
gę, że Rorty, preferujący kategorię „etnocentryzm” dla tradycyjnego stanowiska rela-
tywisty, uznaje za właściwe sposoby zdobywania, uzasadniania i oceny wiedzy, które 
są właściwe „wspólnocie zachodnich liberalnych intelektualistów” i tradycji przez 
nich reprezentowanej; członkowie tej wspólnoty nie podejmują badania „z punktu 
widzenia wieczności” lub Boga, nie idą tropem „realistów”, którzy wymagają oderwa-
nia się od wszelkich wspólnot i spojrzenia na nie z bardziej uniwersalnego punktu 
widzenia, nie naśladują ich po prostu dlatego, że nie przyjmują ich „metafi zycznej” 
lub „boskiej” perspektywy, lecz pozostają na poziomie entocentrycznym, dla którego 
„lepszość” związana jest jedynie z konsekwencjami praktycznymi danego poglądu. 
Nie prawdziwość zatem, która jest ustalana przez odniesienie do jakiegoś „punktu 
metafi zycznego”, lecz tylko przez odniesienie do praktycznych konsekwencji sądu, 
zdania, działania. Rorty zbliża się w ten sposób do stanowiska sofi sty Protagorasa – 
mimo że uznaje się za etnocentrystę, odmawia racji tym, którzy zwali go relatywistą8. 

sytuację, jako że motywem dążenia do obrony racjonalności jest ich nieracjonalna wiara w racjonalność. 
Ten fakt ostatecznego ugruntowania ich racjonalności na nieracjonalnej wierze w racjonalność podważa 
bowiem samą racjonalność, której chcą bronić: racjonalista jest skazany na wspieranie swojej racjonalno-
ści irracjonalną wiarą” (s. 228). Co więcej, Bartley zwraca uwagę, że nawet typowy krytyczny racjonalista 
w rodzaju Poppera rezygnuje z racjonalnego uzasadniania swojego racjonalizmu w ogóle, odrzucając ideę 
uzasadnień, i stara się wesprzeć swój racjonalizm w sposób jawnie irracjonalny, „poprzez osobiste, moral-
ne zaangażowanie na rzecz racjonalności” (s. 230).

8 A. Chmielewski, Niewspółmierność..., s. 233–248; omówienie krytyki Davidsona dokonanej przez 
Th omasa Nagela, który dowodził, że sceptycyzm i relatywizm wcale nie wykluczają stanowiska reali-
stycznego, lecz stanowią nieodłączne podstawy realizmu: „sceptycyzm w odniesieniu do posiadanego już 
poznania implikuje wniosek, że istnieje coś, czego jeszcze nie poznaliśmy, relatywizm w odniesieniu do 
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Jego stanowisko jest tym istotniejsze, że w słynnym już tekście o wyższości demo-
kracji nad fi lozofi ą dawał wyraz dominacji punktu widzenia nazywanego etnocen-
trycznym, a rozwiązującego problem wyższości procedur wobec wszelkich kryteriów 
pozwalających na wartościowanie sądów partykularnych. Dla nas istotne jest jednak 
również spostrzeżenie, że Rorty udzielał odpowiedzi usuwającemu problem relaty-
wizmu Davidsonowi; podane przez Rorty’ego rozwiązanie, choć przyjmuje istnienie 
problemu relatywizmu jako etnocentryzmu, wcale nie uchyla zasadniczego pytania 
o relację między tym, co możemy nazwać racjonalnością w ogóle, i tym, co nazy-
wamy umysłem, lecz rozwiązuje go przez wskazanie prymatu umysłowości pewnej 
wspólnoty i nad umysłem jednostkowym, i nad racjonalnością ogólną.

Na innych podstawach oparł krytykę relatywizmu kolejny współczesny myśliciel, 
wiązany zwykle ze środowiskiem komunitarystycznym, odmawiający jednak racji 
próbom wpisywania go do niego, mianowicie Alasdair MacIntyre. Wbrew David-
sonowi godzi się on z tezą o fi lozofi cznej sensowności stanowiska relatywistyczne-
go, stara się przekonywać, że „w pewnym istotnym, teoretycznym sensie jesteśmy 
skazani na relatywizm”, zarazem jednak „z praktycznego punktu widzenia możemy 
znajdować sposoby jego przezwyciężenia”. Czyniąc to, nie dostarcza teoretycznego 
rozwiązania problemu relatywizmu, nie przezwycięża go raz na zawsze, a jedynie 
wskazuje sposób praktycznego usuwania go w konkretnych kontekstach; z pewnoś-
cią więc nie staje po stronie Platona w sporze z sofi stą Protagorasem, choć nie bierze 
również strony Protagorasa, w jakiejś mierze nawiązuje natomiast do opcji Kartezju-
sza, który poszukując pewności w jednej sferze (w tym przypadku odnoszącej się do 
nieuniknionego relatywizmu), w drugiej, etycznej, odwoływał się do panujących ak-
tualnie w danej wspólnocie norm zwyczajowych, obyczajowych itp. MacIntyre zwra-
ca się w pierwszej kolejności przeciwko stanowisku liberalnemu, tak ważnemu dla 
Rorty’ego, że określającemu treść jego „wspólnotowej świadomości etnocentrycznej”. 
Dla MacIntyre’a liberalizm jest w istocie doktryną spełniającą nie tyle funkcje teore-
tyczne, ile ideologiczne: wbrew fałszywej samoświadomości wyznawców, dążących 
jakoby do wykroczenia poza wszystkie tradycje i ograniczenia, by w ten sposób uwol-
nić światło rozumu z zaścianka tradycji, lokalności i wszelkiego partykularyzmu, 
liberałowie konstytuują wszak jeszcze jedną wspólnotę o ściśle określonej tradycji, 
dalekiej od uniwersalności i jedynej słuszności, jaką sami sobie chętnie przypisu-
ją9. Najbardziej krytykowane jest założenie liberalizmu o ostatecznej redukowalności 
bytu społecznego do mniej lub bardziej racjonalnych jednostek ludzkich, stanowią-
cych autonomiczne, nieredukowalne już dalej atomy, których racjonalność (choćby 
jak u Locke’a lub Hobbesa) może ich łączyć we wspólnoty (stowarzyszenia) politycz-
ne, a nawet w ponadetniczną, ponadpartykularną, uniwersalną wspólnotę ludzką. 

własnego epistemologicznego punktu widzenia implikuje, że możemy nie mieć racji, że racja może przy-
padać komuś usytuowanemu w innym punkcie widzenia”. Wynika z tego, konkluduje Chmielewski, że 
„realizm fi lozofi czny zakłada nie tyle tezę o poznawalności rzeczywistości [bliską jeszcze Davidsonowi], co 
raczej założenie, że naszemu poznaniu może się wymykać coś, czego wskutek tego wymknięcia nie znamy, 
lecz co – mimo to – istnieje” (ibidem, s. 251).

9 A. MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?, Notre Dame, Ind. 1988, s. 326–348.
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MacIntyre zauważa jednak, że każda jednostka w jakiś sposób należy do rozlicznych 
wspólnot decydujących o jej zakorzenieniu; że liczne determinanty społeczne, eko-
nomiczne i kulturowe decydują o wytwarzaniu tego rodzaju wspólnot, które z pew-
nością nie powstają w następstwie decyzji woli jednostek–atomów, nie są przez de-
cyzje jednostek powoływane do istnienia. Wraz z komunitarystami MacIntyre zdaje 
się pytać liberałów: skąd bierze się ludzki walor jednostek? „Na czym polega proces 
historyczno-społeczny, którego zwieńczeniem jest ukonstytuowanie – absolutyzowa-
nej przez ahistoryczny indywidualizm – jednostki ludzkiej obdarzonej określonym 
stopniem autonomii i racjonalności?”10

MacIntyre wskazuje na trzy cechy współczesnego dyskursu moralnego: po pierw-
sze, na radykalną niewspółmierność terminów występujących w poszczególnych 
argumentach uzasadniających poszczególne stanowiska w tych sporach; po drugie, 
na pozorną racjonalność, obiektywność i bezosobowość, co sugeruje błędne przeko-
nanie o istnieniu ponadhistorycznych, ponadosobowych, niesubiektywnych zatem 
i uniwersalnie wiążących kryteriów, do których można się odwołać, by rozstrzygnąć 
w jednoznaczny sposób, która ze stron ma rację w takich sporach; po trzecie, na 
fakt, że rzecznicy odmiennych pozycji przywołują argumenty pochodzące z różnych 
źródeł historycznych, co ujawnia zwykle zapoznawaną niejednolitość historii inte-
lektualnej naszego dziedzictwa. Wszystkie te cechy są, zdaniem MacIntyre’a, w jakiejś 
mierze związane z dziedzictwem oświecenia, dlatego porzucenie tego dziedzictwa, 
o charakterze indywidualistycznym, emotywistycznym i racjonalistycznym zara-
zem, jest warunkiem wstępnym zbudowania alternatywnych narracji fi lozofi cznych 
o nas samych, choćby tej, która wyrasta z dziedzictwa arystotelesowskiego. Projekt 
MacIntyre’a opiera się na tezie, że jednostka nabywa przekonania etyczne we wspól-
notach ludzkich, złożonych nie z autonomicznych jednostek, lecz z osób obdarzo-
nych pewnym stopniem autonomii będących wytworem wspólnot, w których rodzą 
się i uczą języka, innych sposobów zachowania i czynności warunkujących trwanie 
w tych wspólnotach; jednostki pracują na rzecz przetrwania i kontynuacji swoich 
wspólnot, włączają się we wspólnotowe praktyki narracyjne. Proponowana przez 
MacIntyre’a narracyjna koncepcja osobowości ma antyindywidualistyczny walor 
choćby dlatego, że wychodzi od zakwestionowania Nietzscheańskiego przekonania 
o autokrecyjności i dowolności indywidualnych sposobów mówienia o sobie, prze-
konania właściwego nie tylko Rorty’emu, ale także wielu współczesnym myślicielom 
francuskim, o których będziemy niebawem wspominać. MacIntyre zdaje się prze-
konywać, że zdolności indywidualnej autokreacji, jeśli mają być skuteczne, muszą 
być przecież uprzednio „wspólnotowo zaszczepione” i kultywowane w przyszłej jed-
nostce, zanim będzie ona zdolna pojąć je sama i rozwijać w sposób „autonomiczny”, 
wciąż pozostając przecież w skomplikowanej sieci zależności wspólnotowych, w kon-
kretnej sieci stosunków ukształtowanych w rozlicznych wspólnotach. Taki pogląd na 
istotę człowieka zdaje się prowadzić do zanegowania, przyjmowanej powszechnie 
przez liberałów, „negatywnej koncepcji wolności” (o której wspomnimy w dalszej 

10 A. Chmielewski, Niewspółmierność..., s. 260.
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części) oraz popularnych propozycji – liberalnej Rawlsa i libertariańskiej Nozicka – 
skoro wspomniana koncepcja wolności nie pozwala na formułowanie jakichkolwiek 
kryteriów oceny zasadności, np. zawieranych przez korzystające z wolności jednost-
ki kontraktów: nie pozwala na wprowadzenie powszechnie obowiązujących norm 
i miar umożliwiających ocenę z jednej strony zgodnego z prawem kontraktu leka-
rza i pacjenta, z drugiej zaś kontraktu zawartego przez ubogą kobietę o świadczenie 
usług seksualnych11.

5. Zdaniem MacIntyre’a, każda wspólnota jest zespołem praktyk życiowych i nie-
rozerwalnie z nimi związanych praktyk narracyjnych; czynności praktyczne w niej 
podejmowane mają nieodmiennie na celu pozyskiwanie pewnych dóbr w rodzaju 
władzy, majątku, sławy, które są wobec praktyk zewnętrzne, albo dóbr innego ro-
dzaju, choćby dzielności moralnych, które są dobrami wewnętrznymi wobec danych 
praktyk wspólnotowych. W ujęciu MacIntyre’a cnoty są cechami ludzi wykonujących 
czynności przypisane im w związku z zajmowanym przez nich miejscem we wspól-
nocie w sposób zorientowany na osiąganie dóbr wewnętrznych wobec tej praktyki, 
dóbr, których brak uniemożliwia im pozyskiwanie tych dóbr. Odwołanie się współ-
czesnego myśliciela do tradycji arystotelesowskiej wiąże się z krytyką oświecenio-
wego ujęcia dominującego w etyce nowożytnej, a ześrodkowanego na jednostce, 
a nie na określonej koncepcji dobra, które jednostka miałaby realizować w swoim 
życiu. MacIntyre, współczesny krytyk stanowiska emotywistycznego, założeń po-
zytywistycznych i pozytywistycznego dualizmu faktów i wartości lub powinności, 
który szuka rozwiązania problemu relatywizmu, problemu istotnego, jeśli nie cen-
tralnego, dla wszelkiej niepozytywistycznej lub nie tylko pozytywistycznej fi lozofi i 
polityki, twierdzi bowiem, że koncepcja dominująca nie jest w stanie przekroczyć 
własnych ograniczeń, głównie dlatego, że opisuje stan faktyczny, w jakim znajduje 
się jednostka, ześrodkowuje namysł na jej aktach faktycznych i partykularnych, a nie 
pozwalając na wywodzenie powinności z opisu tego, co rzeczywiście uniemożliwia 
przypisanie rozumowi innej roli niż tylko instrumentalnej. Warto jednak dodać, że 
instrumentalny charakter rozumu odnosi ową władzę intelektualno-moralną nie do 
treści racjonalności ponadindywidualnej, lecz do jednostkowych uczuć: w ujęciu do-
minującym umysł jednostki nie tylko nie odnosi się poznawczo do tego, co go prze-
kracza i wyznacza treści istoty gatunkowej człowieka (jak chcieli klasyczni realiści 
w rodzaju Platona, Arystotelesa czy św. Tomasza), ale także traci możność kontrolo-
wania uczuć lub wręcz, jak u Davida Hume’a, staje się niewolnikiem uczuć miast ich 
panem. Istotnie, Hume, przedstawiciel tzw. szkockiego oświecenia, wprost twierdzi, 
że moralność nie może się wywodzić z rozumu, że rozum sam „nie może nigdy mieć 
takiego wpływu, że sam przez się jest całkowicie niemocny w tej sprawie, [że zatem] 
reguły moralności więc nie są konkluzjami wysnutymi przez nasz rozum”12. 

11 A. Chmielewski, Niewspółmierność..., s. 259–261 i 269–270; Ch. Taylor, What is Wrong with Nega-
tive Liberty? [w:] idem, Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers, t. II, Cambridge 1985, 
s. 211–228.

12 D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1963, t. II, s. 243.
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Naturalnym usposobieniem człowieka jest raczej egoizm niż altruizm, z pew-
nością nie jest nim – wbrew twierdzeniom wielu myślicieli, nie tylko klasycznych 
– skłonność do życia wspólnotowego; nie w „naturze” zatem, w cechach „pierwotne-
go”, naturalnego człowieka, tego, którego m.in. Hobbes i Locke znajdowali w „stanie 
natury”, powinniśmy szukać źródła treści powszechnie wiążących jednostki. „Zasad 
racjonalności współdziałań” próżno szukalibyśmy w „naturze, której jeszcze nie uro-
biła kultura albo w jakimś niewytworzonym sztucznie czynniku w umyśle ludzkim, 
który mógłby kontrolować [nasze] stronnicze sympatie i któryby pomagał nam zwy-
ciężać pokusy, jakie się zjawiają w różnych naszych sytuacjach”13. 

Idei sprawiedliwości, podstawowej dla myślicieli klasycznych w opisie życia spo-
łecznego, nigdy 

„nie można brać za czynnik naturalny, zdolny natchnąć ludzi i wskazać im, jak mają słusznie 
postępować jedni względem innych14. Pomoc więc przychodzi nie ze strony natury, lecz od 
umiejętności; albo, mówiąc bardziej właściwie, natura daje środek na to, co w uczuciach jest 
nieprawidłowe i nieodpowiednie, dając władzę sądzenia i rozum. Gdy bowiem dzięki swe-
mu pierwotnemu wychowaniu w społeczeństwie ludzie stali się świadomi tych nieskończo-
nych korzyści, jakie wynikają z życia zbiorowego, i gdy poza tym zdobyli nowe uczucie i nową 
skłonność do życia towarzyskiego i do obcowania z innymi; i gdy zauważyli, że naruszenia 
równowagi w społeczności wiążą się głównie z tymi dobrami, które nazywamy zewnętrznymi, 
i z tym, że są one luźne i przechodzą łatwo od jednej osoby do drugiej, to muszą oni szukać 
jakiegoś środka zaradczego, stawiając te dobra, o ile to tylko możliwe, na jednym poziomie 
z darami trwałymi umysłu i ciała. Tego nie można osiągnąć inaczej, niż drogą umowy między 
wszystkimi członkami społeczeństwa, iżby dać stałość w posiadaniu tych dóbr zewnętrznych 
i pozostawić wszystkim ludziom spokojne korzystanie z tego, co każdy może zdobyć dzięki 
przychylności losu i własnej pilności. W ten sposób każdy wie, co może bezpiecznie posia-
dać; i uczucia zostają powściągnięte w swych stronniczych i przeciwstawnych poruszeniach. 
I powściągnięcie takie nie jest bynajmniej niezgodne z tymi uczuciami; gdyby bowiem było 
niezgodne, to nie mogłoby nigdy powstać i nie mogłoby się utrwalić. Jest ono niezgodne tylko 
z poruszeniami uczuć niebacznymi i gwałtownymi. Zamiast brać za punkt wyjścia nasz własny 
interes, czy też interes naszych najbliższych przyjaciół, gdy powstrzymujemy się od sięgania po 
cudzą własność, nie możemy lepiej służyć i jednym, i drugim tym interesom niż właśnie przez 
taką umowę; w ten bowiem sposób zachowujemy społeczność, tak niezbędną zarówno dla 
dobrobytu i życia innych ludzi, jak i dla nas samych”.

Umowa, o której wspomina Hume, nie ma jednak charakteru przyrzeczenia, ale 
wiązana jest z „ogólnym poczuciem wspólnego interesu”, które 

„wzajemnie członkowie społeczności ujawniają i które skłania ich do tego, by regulowali swoje 
postępowanie pewnymi normami. Stwierdzam, że będzie zgodne z moim interesem, by pozo-
stawić innego człowieka w posiadaniu jego dóbr, pod warunkiem, że on zachowa się tak samo 
względem mnie. On znowu, również świadom jest podobnego swego interesu, gdy reguluje 
swoje postępowanie. Gdy to wspólne poczucie interesu dochodzi do głosu u nas obu i gdy 
zdajemy sobie obaj z niego sprawę, to wywołuje ono odpowiednią decyzję i odpowiednie za-
chowanie. I to można zupełnie właściwie nazywać umową czy ugodą między nami, choć nie 
zjawia się tu jako świadome przyrzeczenie. Toż działania każdego z nas liczą się z działaniami 

13 Ibidem, s. 244.
14 Ibidem, s. 281.
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drugiego i są dokonywane przy założeniu, że druga strona też musi coś dokonać. Dwaj ludzie, 
którzy poruszają wiosłami na jednym czółnie, czynią to mocą ugody czy umowy, choć nie 
dali sobie żadnych przyrzeczeń. I reguła dotycząca stałości posiadania, nie mniej wywodzi się 
z umów ludzkich, choć powstaje stopniowo i zdobywa moc powoli dzięki temu, że wciąż na 
nowo doświadczamy, iż niewygodnie jest ją przekraczać. Przeciwnie, to doświadczenie upew-
nia nas jeszcze bardziej, że poczucie interesu stało się wspólne dla wszystkich naszych bliźnich 
i że daje nam ufność, iż w przyszłości ich zachowanie będzie zgodne z tą regułą. A na tym 
właśnie oczekiwaniu oparte jest nasze umiarkowanie i nasz powściąg. (...) Gdy ta konwencja, 
dotycząca nietykania rzeczy cudzych, zostanie zawarta i gdy każdy człowiek osiągnie stałość 
posiadania swych rzeczy, wówczas natychmiast powstają idee sprawiedliwości i niesprawiedli-
wości oraz idee własności, uprawnienia i obowiązku”15. 

Źródłem sprawiedliwości, podobnie jak własności, są zatem „sztuczne urządze-
nia”, nie „wymyślane” jednak przez człowieka, nie projektowane przez umysły po-
szczególnych jednostek, lecz wsparte na powszechnym „poczuciu” opartym ostatecz-
nie na interesie własnym poszczególnych jednostek; „poczuciu”, można by rzec, które 
ma charakter powszechny, wywodzi się jednak z „poczucia” tego, co partykularne. 
Wbrew Locke’owi, Hume gotów jest twierdzić w szczególności, że własność opisująca 
„pewien stosunek jednostki do rzeczy”, który „nie jest naturalny, lecz moralny, i opar-
ty jest na sprawiedliwości”; nie istnieje zatem własność jako pierwsza wobec norm 
sprawiedliwości, lecz wywodzi się ona ze sprawiedliwości, a skoro tak, to wywodzi 
się ze „sztucznych urządzeń utworzonych przez człowieka”; albo inaczej: „to samo 
sztuczne urządzenie daje początek” zarówno sprawiedliwości, jak i własności. 

„Ponieważ nasze pierwsze i najbardziej naturalne uczucie moralne jest oparte na naturze na-
szych uczuć i przekłada nasze własne ja i naszych przyjaciół ponad ludzi obcych, przeto jest 
niemożliwe, by mogła z natury rzeczy istnieć taka jakaś rzecz, jak niezmienne uprawnienie czy 
własność, a jednocześnie, żeby uczucia przeciwne pchały ludzi w kierunkach przeciwnych i nie 
znajdowały hamulca w jakiejś umowie czy ugodzie”16. 

I Hume, w oparciu o te rozważania, głosi ważną tezę, iż

„sprawiedliwość wywodzi swój początek jedynie z egoizmu i ograniczonej szczodrobliwości 
ludzi oraz jednocześnie z tego, że natura skąpo zaopatrzyła człowieka w rzeczy zaspokajające 
jego potrzeby. (...) [I w końcu,] (...) ta sama więc miłość własnego ja, która sprawia, że ludzie 
tak naprzykrzają się sobie wzajemnie, wytwarza reguły sprawiedliwości i jest pierwszym moty-
wem ich przestrzegania, gdy weźmie nowy i bardziej odpowiedni kierunek. Lecz oto ludzie do-
strzegli, że chociaż reguły sprawiedliwości wystarczają, by podtrzymać istnienie społeczności, 
to przecież jest niemożliwe, iżby oni sami z siebie zachowywali te reguły w dużych i cywilizo-
wanych społeczeństwach; i oto wówczas ustanawiają władzę państwową jako nowy wynalazek 
i środek do osiągnięcia swych celów, a przez to zachowują korzyści dawne i zdobywają nowe 
przez bardziej ścisłe wykonywanie sprawiedliwości. Tak więc nasze obowiązki społeczne są 
związane z naszymi obowiązkami naturalnymi tak dalece, iż pierwsze są stworzone głównie ze 
względu na drugie i że głównym zadaniem władzy państwowej jest zmuszać ludzi do zacho-
wania praw natury. Ale pod tym względem prawo natury, dotyczące wypełniania przyrzeczeń, 
stoi na równym poziomie z innymi; i jego ścisłe przestrzeganie uważać należy za skutek, jaki 

15 Ibidem, s. 283–286.
16 Ibidem, s. 287–288.
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daje ustanowienie władzy, nie zaś posłuch dla władzy za skutek tego, że obowiązuje jakieś przy-
rzeczenie. Jakkolwiek zadaniem naszych obowiązków społecznych jest zmuszać do przestrze-
gania naszych obowiązków naturalnych, to przecież pierwszym [w czasie, a nie dostojeństwie 
i mocy – przyp. B.Sz.] motywem do utworzenia i przestrzegania jednych i drugich nie jest 
nic innego niż własny interes. Że zaś inny interes mamy w tym, iżby dawać posłuch władzy, 
niż w tym, żeby wypełniać przyrzeczenia, przeto musimy również przyjąć, że różne jest ich 
obowiązywanie. Posłuch dla urzędnika państwowego jest konieczny, by zachować porządek 
i zgodę w społeczności. Spełnianie przyrzeczeń jest niezbędne, by zrodzić wzajemną wiarę i uf-
ność w codziennych sprawach życiowych. Cele, równie jak środki, są tu zupełnie różne i żaden 
z nich nie jest podporządkowany drugiemu”17.

Źródłem sprawiedliwości, źródłem zasad racjonalizujących współdziałania, nie 
jest rozum czy umysł jednostek, choćby zawierający treści wspólne, powszechnie 
ważne (jak np. u Locke’a); zasady te kształtują się na poziomie przedrefl eksyjnym, 
nie wynikają z umysłu, ale umysł wiążą; pojawiają się dzięki „przyzwyczajaniu się” 
jednostek do ich honorowania, jako będących, pod warunkiem wzajemności, w in-
teresie poszczególnych (także danej) jednostek. Z pewnością nie wiążą się one zatem 
z zespołem jakichś skłonności przyrodzonych ludzi jako przedstawicieli tego samego 
gatunku; ich korzeń jest bowiem jednostkowy, a nie gatunkowy, wiążą się z tym, co 
partykularne, a jednak uzasadniające istnienie powszechnie uznawanych material-
nych, mających walor zakazów lub nakazów, zasad moralnych umacnianych dzięki 
istnieniu organów państwa, dla których posłuch także wyjaśniany jest przecież inte-
resem jednostek, stanowiąc warunek porządku i zgody w społeczności.

6. Moment „materialności” zasad współdziałania, istotny u Hume’a, nie jest już rów-
nie mocno eksponowany przez nieco późniejszego myśliciela Immanuela Kanta. 
Stwierdza on, że 

„samo chcenie poszczególnych ludzi jest niewystarczające do tego celu, żeby żyć w ustroju praw-
nym według idei wolności dystrybutywnej jedności wszystkich, natomiast że wszyscy razem tego 
stanu rzeczy chcą, tj. kolektywnej jedności ujednoliconej woli, to dla rozwiązania trudnego zada-
nia niezbędne jeszcze byłoby powstanie w całości obywatelskiego społeczeństwa oraz żeby ponad 
różnorodnością partykularnego chcenia wszystkich doszła jeszcze łącząca to wszystko jakaś przy-
czyna dla wytworzenia ujednoliconej woli, której pojedynczo nikt nie potrafi  wytworzyć”18. 

Co zatem stanowi ową „łączącą wszystko przyczynę”, wykraczającą „ponad róż-
norodność partykularnego chcenia wszystkich”, a prowadzącą do „wytworzenia ujed-
noliconej woli, której pojedynczo nikt nie potrafi  wytworzyć”? Czy jest nią przyzwy-
czajenie do tego, co tłumaczone w końcu przez odniesienie do tego, co różnorodne 
i partykularne”? Pytania te stają się tym istotniejsze, że Kant głosi w innym miejscu, iż 

„prawdziwa polityka nie może uczynić żadnego kroku, nie oddawszy wpierw hołdu moralno-
ści, a choć polityka dla siebie samej jest trudną sztuką, to przez połączenie jej z moralnością 
już trudną być przestaje; ta bowiem rozcina na pół ten węzeł, którego tamta nie potrafi  roz-
supłać w momencie, gdy obie jedynie walczą ze sobą. Prawo człowieka musi być traktowane 

17 Ibidem, s. 355–356.
18 I. Kant, O wiecznym pokoju, tłum. F. Przybylak, Wrocław 1992, s. 66.
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jak świętość, nawet gdyby to miało kosztować władzę nie wiem ile wyrzeczeń. Tutaj nie wolno 
działać połowicznie ani wymyślić pośredniego tworu jakiegoś pragmatycznie zdeterminowa-
nego prawa (rozdzielać się między prawo i pożytek), wszelka polityka powinna ugiąć kolana 
przed moralnością, a krocząc tą drogą, może żywić nadzieję, że choć powoli, osiągnie przecież 
nieśmiertelną chwałę”19.

Polityka, a zwłaszcza prawo w jej przestrzeni konstytuowane, nie może rozcho-
dzić się z moralnością, o tyle bowiem osiąga „nieśmiertelną chwałę”, o ile „ugina ko-
lana przed moralnością”. Skąd jednak owa określająca polityczne wybory moralność; 
czy ma ona walor materialny, jak jeszcze u Hume’a, czy traci go? Jaka jest w istocie 
treść moralności określającej politykę? Jaka jest treść zasad racjonalności współdzia-
łań, które wiążą zarówno każdą jednostkę, jak i akty podejmowane przez tych, którzy 
działają w sferze polityki? Kant powiada w innej pracy, zatytułowanej Uzasadnienie 
metafi zyki moralności, że 

„podstawa wszelkiego praktycznego prawodawstwa (...) leży obiektywnie w prawidle i formie 
powszechności, która robi je (...) zdatnym do bycia prawem (w każdym razie prawem przyro-
dy), a subiektywnie [leży] w celu; podmiotem wszystkich celów jest zaś każda istota rozumna 
jako cel sam w sobie”,

z czego wynika „praktyczna zasada woli jako najwyższy warunek jej zgodności z po-
wszechnym praktycznym rozumem, mianowicie idea woli każdej istoty rozumnej 
jako woli powszechnie prawodawczej”. Wola podlega zatem prawu, ale „podlega mu 
tak, że należy ją uważać także za nadającą sobie samej prawa i właśnie dlatego dopie-
ro za podległą prawu (za którego twórcę sama może się uważać)”, przy odrzuceniu 
zarazem wszystkich maksym, „które nie mogą istnieć razem z własnym powszech-
nym prawodawstwem woli”, zatem – jak się wydaje – wszelkich maksym, których 
niepodobna uzgodnić z powszechną wolą prawodawczą. By wyjaśnić źródło prawa 
jako wyrazu powszechnego prawodawstwa woli, winniśmy uwzględnić wywód Kanta 
rozświetlający to zagadnienie. Pisze on bowiem, że 

„zasada człowieczeństwa i każdej rozumnej natury w ogóle, jako celu samego w sobie (która 
jest najwyższym ograniczającym warunkiem wolności czynów każdego człowieka), nie po-
chodzi z doświadczenia, najprzód ze względu ze względu na swą ogólność, gdyż odnosi się 
do wszystkich rozumnych istot w ogóle, a żadne doświadczenie nie wystarcza, żeby coś o tym 
stanowić; po wtóre, ponieważ przedstawiamy sobie w niej człowieczeństwo nie jako cel ludzki 
subiektywnie, tj. jako przedmiot, który stawiamy sami przez się rzeczywiście za cel, lecz jako 
cel obiektywny, który, choćbyśmy mieli nie wiem jakie cele, jako prawo powinien stanowić naj-
wyższy ograniczający warunek wszystkich subiektywnych celów [formułując wniosek o nie-
zwykłej wadze, iż owa zasada każdej rozumnej natury, w tym zasada człowieczeństwa] musi 
wypływać z czystego rozumu”20. 

Pamiętając o treści Kantowskich rozważań na temat czystego rozumu wiązanego 
z konstytucją każdego „ja transcendentalnego”, wyposażonego w jednakie z wszystkimi 
pozostałymi „ja” formalne, aprioryczne warunki apercepcji (poznania), wnosić może-

19 Ibidem, s. 79.
20 I. Kant, Uzasadnienie metafi zyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1984, s. 65–66.
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my, że także zasada człowieczeństwa obecna jest w każdym „ja”, znajduje się na jego 
„wyposażeniu poznawczym” i jako taka występuje powszechnie. Wiemy już, że zasa-
da ta ma „wypływać z czystego rozumu” występującego powszechnie, nadal jednak nie 
wiemy, jaka jest jej treść. Wiemy też, że „podstawa wszelkiego praktycznego prawodaw-
stwa” leży w prawidle i formie powszechności, że stanowi ją owa niewynikająca z do-
świadczenia, lecz wypływająca z czystego rozumu zasada człowieczeństwa, stanowiąca 
łącznik spajający wolę partykularną jednostki z powszechnym praktycznym rozumem, 
winniśmy jednak wyjaśnić tezę o „woli każdej istoty rozumnej jako woli powszechnie 
prawodawczej”. Ze względu na to, że wola każdej jednostki zna zasadę człowieczeństwa 
(wypływającą z czystego rozumu) i kieruje się nią, zyskuje ona charakter powszechny 
albo staje się wolą powszechnie prawodawczą, musimy wraz z Kantem zbadać raz jesz-
cze treść „zasady człowieczeństwa”, która ma przecież obiektywny walor, wiązana jest 
bowiem z „celem obiektywnym, który, choćbyśmy mieli nie wiem jakie cele, jako prawo 
powinien stanowić najwyższy ograniczający warunek wszystkich subiektywnych celów”. 
Zasada człowieczeństwa jest tedy wiązana z celem stanowiącym jej treść; celem, któ-
ry ogranicza wolę każdej jednostki i wyznacza treść prawa określającego wybory każ-
dej jednostki, także uczestników sfery politycznej decydujących o treści stanowionych 
norm prawnych. Kant powiada nieco dalej, że „jeżeli istnieje imperatyw kategoryczny 
(tj. prawo dla każdej woli istoty rozumnej” – czy mamy go jednak łączyć z „zasadą czło-
wieczeństwa i każdej istoty rozumnej w ogóle”?),

„to może on tylko nakazywać, żeby czynić wszystko według maksymy swej woli jako takiej, 
która zarazem mogłaby mieć za przedmiot samą siebie jako powszechnie prawodawczą. Albo-
wiem tylko wtedy praktyczna zasada i imperatyw, któremu wola jest posłuszna, są nieuwarun-
kowane, ponieważ wola nie może opierać się na żadnych względach na jakiś [także na własny] 
interes”21.

Wszelkie dotychczasowe poszukiwania zasady moralności były, zdaniem Kanta, 
chybione: wiązano ją bowiem z obowiązkiem człowieka, nie dostrzegano atoli, że „pod-
lega on tylko swemu własnemu, a jednak powszechnemu prawodawstwu, i że jest tylko 
obowiązany postępować zgodnie z wolą własną, ale – z uwagi na cel przez przyrodę 
wyznaczony – powszechnie prawodawczą”; to błędne „związanie” woli człowieka istot-
nie powodowało, że była ona zniewalana przez obce prawo „do postępowania w pe-
wien sposób”; że nie jej wola powodowała nią ku jakimś jej celom, lecz wola pochodząca 
spoza niej, a choćby wymagająca honorowanie treści normatywnych przez wszystkich. 
Wbrew tym stanowiskom, w poszukiwaniu „najwyższej zasady obowiązku”, które prze-
kraczałyby ograniczenia dotychczasowych orientacji, które nie uzasadniałyby na jeszcze 
jeden sposób konieczności działania jednostek „rodzącego się z uwzględniania pewnej 
korzyści” (tj. korzyści „obcego prawodawcy” i korzyści partykularnej jednostki, skoro 
Kant usiłuje wykazać istnienie woli powszechnie prawodawczej przekraczającej wszel-
ką interesowność, także tę, która tłumaczyła u Hume’a respektowanie sprawiedliwości), 
królewiecki myśliciel wskazuje na konieczność istnienia imperatywu nieuwarunkowa-
nego, a nie warunkowego, wiązanego z oboma rodzajami interesowności: własnej albo 

21 Ibidem, s. 67.
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cudzej. Za zasadę przyjmuje tedy „zasadę autonomii woli”, przeciwstawiając ją każdej 
innej zaliczanej do zasad heteronomicznych. Jedynie „zasada autonomii woli” ma wa-
lor nieuwarunkowany i choć jest ona odnoszona do zasady człowieczeństwa, kojarzo-
nej z powszechnym rozumnym naturom celem, to stanowi punkt wyjścia poszukiwań 
wszczynanych przez Kanta.

„Pojęcie każdej istoty rozumnej, która dzięki wszystkim maksymom swej woli musi się uważać 
za powszechnie prawodawczą, by z tego punktu widzenia oceniać samą siebie i swoje postępki, 
naprowadza na związane z nim bardzo płodne pojęcie, mianowicie pojęcie państwa celów (...) 
[przy czym za państwo uznaje Kant] systematyczne powiązanie różnych rozumnych istot przez 
wspólne prawa. A ponieważ prawa określają cele wedle ich powszechnego obowiązywania, 
przeto – jeżeli pominiemy osobiste różnice między istotami rozumnymi, jako też wszelką treść 
ich celów prywatnych – to całość wszystkich celów (tak istot rozumnych jako celów samych 
w sobie, jak własnych celów, jakie każda z nich sama sobie może stawiać) da się pomyśleć 
w systematycznym związku, tj. jako państwo celów, które jest według powyższych zasad moż-
liwe. Albowiem istoty rozumne podlegają wszystkie prawu [mówiącemu], że żadna z nich nie 
powinna nigdy traktować ani sama siebie, ani nikogo innego tylko jako środek, lecz zawsze 
zarazem jako cel sam w sobie. Z tego zaś wynika systematyczne powiązanie istot rozumnych 
przez wspólne obiektywne prawa, tj. państwo, które – ponieważ prawa te dotyczą właśnie sto-
sunku tych istot do siebie jako celów i środków do celu – może się nazywać prawem celów (co 
naturalnie jest tylko ideałem)”.

Warunkiem istnienia systematycznego powiązania istot rozumnych przez wspólne 
obiektywne prawa, zatem także warunkiem istnienia państwa jako „państwa celów”, jest 
honorowanie przez każdą z jednostek, przez rządzących i rządzonych, jednej zasady, 
która w postaci zakazu miałaby brzmieć: nie traktuj ani siebie, ani nikogo innego jako 
środka, lecz zawsze jako cel sam w sobie. „Zasada człowieczeństwa”, która – niewynika-
jąca z doświadczenia, lecz „wypływająca z czystego rozumu” – ogranicza wybory po-
dejmowane przez jednostki, ma treść określoną przez uznanie celowości, a nie instru-
mentalnego charakteru, każdej jednostki; wiąże ona rządzących i rządzonych, określając 
granice decyzji ich wolnej, a nieuwarunkowanej, zatem bezinteresownej, woli. I dlatego 
Kant wywodzi, że 

„moralność polega więc na odnoszeniu się wszelkiego czynu do prawodawstwa, dzięki czemu 
jedynie możliwe jest państwo celów (...) [prawodawstwo to ma się przy tym znajdować] w każ-
dej istocie rozumnej i wypływać z jej woli, której zasadą jest przeto: nie wykonywać żadnego 
czynu według innej maksymy, jak tylko takiej, z którą się zgadza to, że ona jest powszechnym 
prawem, a więc tylko w ten sposób, żeby wola dzięki swej maksymie mogła zarazem uważać 
sama siebie za powszechnie prawodawczą. [I wreszcie:] (...) rozum odnosi więc każdą maksy-
mę woli jako powszechnie prawodawczą do każdej innej woli, a także do każdego postępowa-
nia względem samego siebie [jedynie na podstawie] idei godności istoty rozumnej, która żad-
nemu innemu prawu nie jest posłuszna, tylko temu, które zarazem sama nadaje. [Panowanie 
moralności warunkuje bycie istot rozumnych jako celów samych dla siebie, ponieważ jedynie 
dzięki jej panowaniu] można być prawodawczym członkiem w państwie celów”22.

22 Ibidem, s. 69–71. Kant zwraca uwagę, że „wolna wola i wola podlegająca prawom moralnym są tym 
samym”; że zatem moja partykularna wola o tyle jest wolna, o ile podlega i uwzględnia, a nawet powoduje się 
prawami moralnymi, niepochodzącymi jednak spoza niej, lecz właśnie z niej samej; nie od kogoś innego, choć-
by od Boga, społeczeństwa lub z poczucia dzielonego z innymi, lecz z niej tylko jako z woli powszechnie pra-
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7. By zrozumieć znaczenie dla współczesnych poszukiwań w fi lozofi i polityki moż-
liwych do przyjęcia uzasadnień racjonalności wspólnotowej lub nawet uniwersalnej, 
istotnych jeśli pragniemy wskazać elementy stałe, punkty orientacyjne także dla de-
cyzji podejmowanych w „polu polityczności”, winniśmy podjąć namysł nad treścią 
ewolucji, która doprowadziła do dominacji we współczesnej refl eksji niekoheren-
tnego stanowiska oświeceniowego (unaocznionego choćby przez przytoczenie pro-
pozycji pochodzących od dwóch myślicieli „doby światła”: Szkota Hume’a i Niemca 
Kanta); stanowiska nie tylko niekoherentnego, ale także – jak przekonywał Nietzsche 
– pełnego hipokryzji, wymagającego odrzucenia wraz z innymi danymi systemami 
fi lozofi i moralnej i przyjęcia wątpliwego z naszego punktu widzenia, niezwykle prob-
lematycznego dla tych, którzy podejmują namysł nad racjonalnością współdziałań, 
stanowiska, które można by nazwać „solipsyzmem moralnym”. Zanim jednak, wraz 
z Plantem, Renautem i wieloma innymi, podejmiemy próbę prezentacji owej ewo-
lucji, za Chmielewskim ustalmy treść rozwiązania problemu relatywizmu autorstwa 
MacIntyre’a. Autor Dziedzictwa cnoty wskazuje bowiem, że „budowa lokalnych form 
wspólnotowych, w których możliwe byłoby zachowanie dobrych obyczajów oraz ży-
cia intelektualnego i moralnego w obliczu epoki nowego barbarzyństwa, które już 
nadchodzi”23, stanowi alternatywę dla skutków wspomnianej ewolucji, prowadzącej 
– jak wkrótce pokażemy bardziej szczegółowo – nie do eksponowania podmiotowo-
ści, lecz do „wielopostaciowej ery jednostki”, do Nietzscheańskiego „czystego zróż-
nicowania”, wręcz do „indywidualizmu bez podmiotu”, porzucającego intelektualny 
i kulturowy kontekst bycia jednostki. Wbrew tradycyjnemu indywidualizmowi libe-
ralnemu, wymagającemu uznania jednostek ludzkich, ich osobowości i jaźni za nie-
redukowalne, niepoddające się analizie i swoiście neutralne „atomy”, łączące się do-
wolnie w defi niowane przez siebie związki, mające raczej charakter stowarzyszeń niż 
wspólnot, związki o celach i dobrach defi niowanych przez ich członków, MacIntyre 
utrzymuje nade wszystko, że istnieją wspólnoty, które moglibyśmy nazwać na użytek 
tego tekstu „wspólnotami zakorzenienia”, że nie są „wciąż-na-nowo” konstytuowane 
przez członków i że jednostki należą do nich i w nich zyskują tożsamość, a nie tylko 
do dowolnych stowarzyszeń, przez siebie i inne „neutralne” jednostki konstytuowa-
nych i defi niowanych, spełniając – co jest teoretycznie możliwe dla każdej jednostki – 
właściwe im warunki przynależności. Tymczasem MacIntyre zwraca uwagę na pod-
stawowe znaczenie zasad i prawidłowości kształtowania tożsamości jednostkowej 
(a nawet, jak niekiedy się mawia, „ludzkiej natury”) przez „wspólnoty zakorzenienia”, 
w których jednostki uczestniczą, do których każdy z konieczności (a nie z wyboru) 

wodawczej. Przyjęcie wolności woli i jej analiza prowadzi Kanta do wykazania istnienia moralności i jej zasady, 
będącej sądem syntetycznym, a nie analitycznym, sądem zatem, który – choć aprioryczny, bo niepochodzący 
z doświadczenia, lecz z czystego rozumu – ma treść szerszą niż ta, którą bylibyśmy w stanie ustalić, poprzestając 
na analizie pojęcia moralności. „Bezwzględnie dobra wola jest to taka [wola], której maksyma może zawierać 
w sobie zawsze samą siebie uważaną za prawo ogólne; albowiem przez rozbiór pojęcia bezwzględnie dobrej 
woli nie można wynaleźć owej własności maksymy”. Moralność można tedy wyprowadzić „jedynie z własności 
wolności” jako własności „woli wszystkich istot rozumnych” (ibidem, s. 88).

23 A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, PWN, War-
szawa 1996, s. 466.
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przynależy. Zagadnienie pozostające poza polem widzenia zwolenników indywidua-
lizmu metodologicznego, którzy odwołują się do bliskich liberałom koncepcji atomi-
stycznych, przyjmujących w istocie nie tylko tezę o neutralności jednostek wyzutych 
z istotnych dla ich tożsamości odniesień wspólnotowych, ale także tezę o naturalnej 
równości jednostek, ich wolności i racjonalności realizującej się w planie indywidual-
nym, a w pewnej mierze także społecznym (przy zachowaniu zastrzeżeń dotyczących 
niejakiej paradoksalności tego stwierdzenia). Zwolennik krytykowanej opcji, John 
Rawls, kojarząc „jaźń noumenalną” z istotą racjonalną, wolną i równą innym, przyj-
muje, że w niej wyraża się natura ludzka, która ujawnia się wówczas, gdy działamy 
na podstawie zasad wybieranych przez nas w sytuacji, w której nasza natura byłaby 
odzwierciedlona w warunkach determinujących wybór.

Jednostki ujawniają tedy swą wolność, swą niezależność od przygodnych cech 
natury i społeczeństwa, gdy działają wedle zasad, które honorowałyby, znajdując się 
w hipotetycznej, z pewnością zaś pozaspołecznej, „naturalnej” tzw. sytuacji wyjścio-
wej. Podobnie Rorty wciąż traktuje o pojmowanych po Kantowsku równych, wolnych 
i neutralnie defi niowanych jednostkach, mających swobodę samorealizacji, tworze-
nia samych siebie przez tworzenie swojego języka, złożonego nie z zapożyczonych 
słów i znaczeń ustalonych przez innych, lecz ze słów, których znaczenie ustala jed-
nostka. Mówiąc o sobie własnymi słowami, każda jednostka konstytuuje siebie jako 
„partykularność”; tworzy to, co w niej najistotniejsze – własny umysł, w którym mają 
się pojawiać jedynie „swoje”, zatem właściwe tylko tej jaźni, zatem niezapożyczane 
od kogokolwiek innego ani od „wspólnot” albo „kultury” słowa i znaczenia. Każda 
jednostka zdaje się mieć w takich ujęciach, zazwyczaj identyfi kowanych współcześ-
nie jako liberalne, nieograniczoną możność stałego kwestionowania przez jednostkę 
dotychczasowych słów i znaczeń pochodzących skądinąd, nie własnych. Należałoby 
jednak zapytać, czy przyjęcie takiej opcji nie prowadzi do problematyzacji wszel-
kich uzasadnień tego, co powszechne: już nie tylko „metafi zycznych” uzasadnień 
realistów w traktowaniu uniwersaliów, „odsyłających” umysły poszczególnych po-
znających podmiotów, także zatem władców–prawodawców (o czym przekonywali 
nie tylko Platon z Arystotelesem oraz święci Augustyn i Tomasz z Akwinu, ostatni 
relacjonujący zresztą wymagające poznania pojęcia w osobowym Bogu, ale także zaj-
mujący stanowisko konceptualne John Locke, przecież „ojciec” nowożytnego libe-
ralizmu), jak również wszystkich tych, którzy próbowali wskazać inne uzasadnienia 
treści powszechnie dostępnych umysłom ludzi. Powtórzmy raz jeszcze, zatem też 
prawodawców, przez dwa tysiące lat opisywanych w roli raczej poznających (więc po-
siłkujących się treściami poznawanymi), a nie w roli arbitralnie decydujących o tre-
ści norm powszechnie wiążących, nierelacjonowanych już do poznanych uprzednio 
treści; prawodawców, których wola „wyzwolona” zostaje w ten sposób z zależności 
od rozumu, jakby w duchu uwalnianej od relacji do rozumu indywidualnego woli 
jednostki pozostającej w Hobbesowskim „stanie natury”, wiązana zaś z instynktem 
partykularnym i namiętnościami na wymaganiach instynktu opartych?
8. W głośnym tekście o pierwszeństwie demokracji wobec fi lozofi i Rorty zwraca 
uwagę na dokonany przez kilku zaledwie myślicieli oświecenia, w tym „fundatora 
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amerykańskiej demokracji” Th omasa Jeff ersona, akt usunięcia religii poza dziedzinę 
polityki, akt uczynienia religii „sprawą prywatną”, uznania, że wiara jednostek doty-
cząca prawd ostatecznych, ich poglądy nadające sens i kierunek życiu prywatnemu 
winny zostać odsunięte, jeśli prowadzą „do czynów publicznych, które nie mogą być 
zaakceptowane przez współobywateli”. „Duchowa doskonałość”, mówiąc po Rawl-
sowsku, rozmaite „rozległe doktryny” stanowią dziedzinę nieprzystającą do polityki, 
w której uczestniczą jednostki, które

„bez szczególnego objawienia posiadły już wiedzę, która zapewnia im obywatelską cnotę, 
[stanowiącą produkt] pewnej uniwersalnej ludzkiej zdolności – sumienia, które jest tym, co 
w człowieku najbardziej ludzkie, co stanowi o jego godności i jest podstawą jego praw”.

Jednakże rozwiązanie to wymaga, by jednostka złożyła „swe sumienie na ołtarzu 
politycznej konieczności, jeżeli domaga się ono czynu, który nie może być uspra-
wiedliwiony przed współobywatelami”. Niektórzy myśliciele oświeceniowi przedsta-
wiali „koncepcję Rozumu” znoszącą to napięcie, bo wskazującą 

„teorię fi lozofi czną utożsamiającą prawdę z możliwością usprawiedliwienia się wobec ludzko-
ści jako takiej. [Zgodnie z tą koncepcją–teorią] związek między ahistoryczną istotą człowieka 
a prawdą moralną domaga się tego, aby dzięki wolnej i otwartej dyskusji uzyskać »jedną praw-
dziwą odpowiedź« na pytanie tak moralne, jak i naukowe. Teoria ta utrzymuje, że przekonania, 
które nie dają się usprawiedliwić wobec ludzkości są »irracjonalne«. Nie mogą one wywodzić 
się z naszego sumienia ani być jego częścią, lecz muszą posiadać inne pochodzenie. Wywodzą 
się z pewnej części duszy różnej od rozumu, której utrata nie jest zatem żadną ofi arą, oznacza 
natomiast rodzaj samooczyszczenia”24.

To usprawiedliwienie, kierujące jednak ku „prawdzie” i wiążące wolną i otwartą 
dyskusję z jej poszukiwaniem, z czasem traciło znaczenie.

„Dzisiejsi intelektualiści wyrzekli się oświeceniowej idei, zgodnie z którą istnieje coś ahisto-
rycznego, wspólnego wszystkim ludziom, coś, czemu można przeciwstawiać religię, mit, tra-
dycję i przesąd. Antropolodzy i historycy nauki zatarli różnicę między wynikami kształcenia 
a racjonalnością wrodzoną. Filozofowie, tacy jak Heidegger i Gadamer, zaproponowali nam 
sposób myślenia, według którego człowieka można zrozumieć wyłącznie historycznie. Inni, 
jak Quine i Davidson, zatarli różnicę pomiędzy stałymi prawdami strukturalnymi a przemi-
jającymi prawdami przypadkowymi. Psychoanaliza uczyniła to samo odnośnie do różnicy 
pomiędzy sumieniem a namiętnościami takimi jak miłość, strach i nienawiść. W ten sposób 
zamazany został obraz człowieka, jaki nakreślony i pomyślany był przez grecką metafi zykę, 
chrześcijańską teologię i racjonalizm Oświecenia – obraz, w którym naturalne i ahistoryczne 
centrum otoczone jest przez nieistotne i przypadkowe peryferie”25. 

Wskutek deprecjacji nawet usprawiedliwienia doby oświecenia zniesiony został 
w istocie „związek między prawdą a możliwością powszechnego uzasadnienia”, pola-
ryzacji uległa liberalna fi lozofi a społeczna, z jednej strony wspominająca stale o „nie-

24 Tłum. P. Dehnela tekstu R. Rorty’ego Der Vorrand der Demokratie vor der Philosophie [w:] Zerstö-
rung des moralischen Selbstbewusstseins: Chance oder Gefährdung?, Vom Forum für Philosophie, Frankfurt 
am Main 1988, s. 273–289.

25 Ibidem.
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zbywalnych prawach człowieka”, z drugiej niezdolna już wskazać „teorii natury ludz-
kiej”, z jednej przyjmująca, że wszędzie i zawsze ludzie posiadają takie same prawa, 
z drugiej – tracą wyjaśnienie metafi zyczne tego przeświadczenia (taki jest los Ronal-
da Dworkina, uznającego istnienie „ahistorycznych praw człowieka”). Podobny jest 
los pragmatystów, jak John Dewey i John Rawls (a także, zgodnie z własną deklaracją, 
sam Rorty), którzy pragną zachować zdolność odróżniania poglądów „szanowanych” 
i „fanatycznych”, skoro człowiek może z niej korzystać jedynie wówczas, gdy 

„odwoła się do czegoś lokalnego i etnocentrycznego; [skoro także on musi] relatywizować to, 
co uznaje za racjonalne albo fanatyczne z uwagi na tradycję pewnej określonej wspólnoty, kon-
sensus określonej grupy. To, co uchodzi za fanatyczne albo racjonalne zależy od grupy, wobec 
której zamierzamy się usprawiedliwiać – od mnogości wspólnych przekonań, które stosujemy 
jako kryterium naszego używania słowa „my”. Pragmatysta zastępuje kantowską identyfi kację 
z centralnym, ahistorycznym i transkulturowym „Ja” przez quasi-heglowskie utożsamienie się 
z własną wspólnotą, traktując ją jako produkt historyczny”26.

Zdaniem Rorty’ego w innym kierunku zmierzają komunitaryści, w tym przywo-
ływany przed chwilą MacIntyre (a obok niego nie tylko Michael Sandel i Charles 
Taylor, ale także Robert Bellah i „wczesny” Roberto Unger), odrzucający oświecenio-
wy racjonalizm indywidualistyczny i pojęcie praw człowieka, różniący się jednak od 
pragmatystów, bo łączący owo odrzucenie z „zakwestionowaniem instytucji i kultury 
państw demokratycznych”. Według komunitarystów, a także Heideggera i przedsta-
wicieli szkoły frankfurckiej, zarówno instytucje liberalne, jak i kultura współczesnych 
państw demokratycznych „nie przetrwają klęski swojego fi lozofi cznego uprawomoc-
nienia wywodzącego się z Oświecenia”. Zdaniem Rorty’ego, komunitaryści głoszą 
trzy tezy: pewną empiryczną przepowiednię, iż „żadne społeczeństwo nie byłoby 
w stanie przetrwać, jeśli – idąc za radą Deweya – wyrzekłoby się pewnej ponadcza-
sowej prawdy moralnej” (na marginesie, także Th eodor Adorno i Max Horkheimer 
wskazywali, że w „odczarowanym” świecie nie da się utrzymać moralnej wspólnoty, 
gdyż tolerancja prowadzi do „ślepego pragmatyzmu”, stanowiącego nieuchronny re-
zultat oświeceniowego racjonalizmu jako fi lozofi i niezdolnej do urzeczywistnienia 
wspólnoty moralnej); pewien sąd moralny, iż 

„instytucje liberalne i liberalna cywilizacja wytwarzają niepożądany typ człowieka; [wreszcie 
zdanie] iż instytucje polityczne zakładają pewną teorię dotyczącą natury człowieka, która jako 
z istoty swej historyczna musi być przez tę teorię wyjaśniona, co wymusza odrzucenie racjo-
nalizmu Oświecenia”.

Zwłaszcza z tezą pierwszą związana jest krytyczna uwaga Rorty’ego dotycząca gło-
szenia przez komunitarystów potrzeby istnienia „społecznego spoiwa” dla przetrwa-
nia każdego społeczeństwa; z drugą – krytyczna uwaga o problematycznym sądzie 
o przewadze szkodliwych skutków „liberalnej demokracji” nad korzyściami przez nią 
niesionymi. Szczególne znaczenie przywiązuje jednak Rorty do trzeciej tezy, związa-
nej z uznaniem potrzeby wskazania „pewnej teorii dotyczącej natury człowieka”, z nią 

26 Ibidem.
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bowiem wiąże Rorty zasadnicze pytanie: „czy liberalna demokracja potrzebuje fi lozo-
fi cznego uzasadnienia?” Jego odpowiedź, udzielana w imieniu „Deweyowskich prag-
matystów”, brzmi: „być może potrzebuje ona [tylko] fi lozofi cznej artykulacji, ale nie 
potrzebuje żadnego fi lozofi cznego uzasadnienia, nie tylko dlatego, że mimo licznych 
poszukiwań nikt nie zdołał wskazać takiego uzasadnienia, ale przede wszystkim dla-
tego, że fi lozofi a pragmatystów nie domaga się „odnalezienia założeń bardziej akcep-
towalnych czy też bardziej prawomocnych niż same te instytucje”; wręcz przeciwnie: 
„na pierwszym miejscu stawiane są wymogi polityczne i do nich dopiero dostosowu-
je się fi lozofi ę”, co następuje wbrew przekonaniu komunitarystów, jakoby instytucje 
polityczne nigdy nie mogły być lepsze od ich fi lozofi cznego uprawomocnienia. Rorty 
formułuje jednak jeszcze jedno pytanie: „czy do liberalnej demokracji lepiej przystaje 
teoria, według której – jak mówi Charles Taylor – »wspólnota tworzy jednostkę« czy 
odziedziczona po Oświeceniu teoria indywidualistyczna”. W interpretacji Rorty’ego, 
według Taylora dziedzictwem oświecenia miało być przekonanie o godności człowie-
ka, wsparte na tezie, iż „człowiek jest wolny jeśli może postępować autonomicznie 
bez ingerencji ze strony innych czy też bez podporządkowania się jakiemuś autoryte-
towi”. Zarówno dla Taylora, jak i dla Heideggera ów „ideał Oświecenia” związany jest 
z „typowo nowoczesnym” wyobrażeniem na temat „skuteczności, siły i niezłomno-
ści” oraz ze współczesną wykładnią „nauki o świętości sumienia indywidualnego” – 

„to znaczy z twierdzeniem Dworkina, że apel odwołujący się do praw człowieka wyprzedza 
każdy inny apel. Taylor pragnie w miejsce tego ideału wprowadzić mniej indywidualistyczne 
wyobrażenie – takie, które miałoby bardziej do czynienia z zależnością, a mniej z autonomią”27.

Rorty przekonuje, że Dewey i współcześnie Rawls wykazali, „w jaki sposób libe-
ralna demokracja może wyrzec się założeń fi lozofi cznych”, tym samym odrzucając 
trzecią tezę komunitarian; z drugiej jednak strony przyznaje, że komunitarystyczna 
interpretacja „Ja” lepiej pasuje do demokracji niż interpretacja indywidualistyczna, 
że „pewność fi lozofi czna” wiąże się bardziej z komunitarystycznym „Ja” niż z obra-
zem indywidualistycznym, choć dla „obywateli demokracji” nie jest to tak ważne, 
jak sądzili Horkheimer i Heidegger. Zdaniem Rorty’ego, od czasów Teorii sprawiedli-
wości Rawls przyjmuje „Jeff ersonowski ideał tolerancji”, czemu dał szczególny wyraz 
w artykule z 1983 roku, w którym deklarował, że

„chce zastosować zasadę tolerancji do fi lozofi i, wskazując, że istotnym momentem jest to, że 
publicznej koncepcji sprawiedliwości w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym – nie 
można zaproponować jako podstawy żadnej ogólnej koncepcji moralnej. Przesłanki społeczne 
i historyczne takiego społeczeństwa mają swe źródło w zmierzających do Reformacji wojnach 
religijnych, w rozwoju zasady tolerancji, jak i w utrwalaniu rządów konstytucyjnych oraz go-
spodarki rynkowej. Przesłanki te pilnie wymagały funkcjonalnej koncepcji politycznej spra-
wiedliwości; tego rodzaju koncepcja musi pozostawiać przestrzeń dla różnorodności teorii 
oraz dla różnorodności sprzecznych i wzajem niewspółmiernych koncepcji dobra, jakie repre-
zentowane są przez członków istniejących społeczeństw demokratycznych”28.

27 Ibidem.
28 J. Rawls, Justice as Fairness: Political not Methapsysical, „Philsophy and Public Aff airs” 1985, 14.
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Rorty interpretuje: jak ongiś Jeff erson pragnął wyłączyć spory teologiczne z dys-
kusji politycznych, tak teraz Rawls próbuje usunąć poza dyskurs publiczny spory lub 
dociekania fi lozofi czne. „Dla celów pewnej fi lozofi i społecznej możemy pominąć ta-
kie tematy, jak: istota »Ja«, natura człowieka, motywacja działania moralnego, sens 
ludzkiego istnienia”.

Rawls odpiera w ten sposób zarzuty kierowane niekiedy przeciwko „amerykań-
skiemu liberalizmowi” o formułowanie teorii fi lozofi cznych; być może Jeff erson 
podejmował ten kierunek, Rawls jednak nie, bo – wraz z Deweyem, ale także wraz 
z Horkheimerem i Adorno – gotów jest orzec, że teorie fi lozofi czne obumarły i nale-
ży o nich „życzliwie zapomnieć”. Przywołana przez Rorty’ego konkluzja Rawlsa jest 
zresztą szczególnie znacząca: „Filozofi a, rozumiana jako poszukiwanie prawdziwości 
jakiegoś niezależnego porządku metafi zycznego i moralnego, nie może dostarczyć 
żadnego powszechnego uzasadnienia dla politycznej koncepcji sprawiedliwości w ra-
mach społeczeństwa demokratycznego”.

Jedyne, co można czynić po stwierdzeniu tej „jałowości” podejmowanych poszu-
kiwań fi lozofi cznych, to próbować zebrać „powszechnie akceptowane przekonania, 
takie jak tolerancja i odrzucenie niewolnictwa, aby następnie idee i zasady, jakie za-
warte są w tych przekonaniach zorganizować w celu stworzenia koherentnej koncep-
cji sprawiedliwości”29. 

Stanowisko Rawlsa zostaje nazwane nie tylko „metafi zycznym”, ale także „na 
wskroś historycystycznym i antyuniwersalistycznym”, porzucającym przekonanie 
doby oświecenia o potrzebie odrzucenia tradycji i odwoływania się tylko do natu-
ry lub rozumu, przekonanie stanowiące wyraz swoistego „samooszukiwania się”, bo 
prowadzące do zastąpienia fi lozofi ą prób uprzednio teologicznych. Rawls pragnie 
pozostawać na zewnątrz fi lozofi cznego dyskursu, rezygnuje za Deweyem z wszelkiej 
fi lozofi cznej antropologii jako propedeutyki do polityki. Z tego punktu widzenia za 
nieprawdziwy należy uznać sąd Ronalda Dworkina o Rawlsie, jakoby pragnął on 
oprzeć swą teorię na prawach człowieka zamiast na celach człowieka, skoro „idea 
uzasadniania jest dla Rawlsa w ogóle nie do zastosowania. Nie istnieją dla nas fi lo-
zofi czne podstawy do przyjęcia, że człowiek posiada określone prawa zgodne ze swą 
istotą i dlatego usiłuje owe prawa osiągnąć”, jeśli Rawls sądzi, że fi lozofi a społeczna 
nie zakłada żadnego wyobrażenia o istocie człowieka egzystującej poza i przed histo-
rią i jeśli odrzuca tezę Sandela, jakoby fi lozofi a społeczna wymagała odpowiedzi na 
pytanie o „konieczną i nieprzypadkową naturę podmiotu moralnego, niewynikającą 
z pojedynczego doświadczenia”.

Pytanie: porzucenia czego właściwie wymaga Rawls, mówiąc o fi lozofi i i naśla-
dując pod tym względem Jeff ersonowskie wezwanie do odrzucenia teologii, zostaje 
rozstrzygnięte przez Rorty’ego przez wskazanie, że wymaga on porzucenia fi lozofi i 
jako „dyskusji na temat natury człowieka i jej realności”, że pragnąc odseparować 
politykę od fi lozofi i, usiłuje zachować swe wyobrażenie sprawiedliwości jako „nie-
zależne od poglądów na temat istotnej tożsamości podmiotu”. Zauważmy jednak, 

29 Ibidem.
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że Rorty wskazuje, iż liberalna demokracja (akceptowana przez Rawlsa) pragnie nie 
tylko zachować poglądy na temat prywatności ludzkiego życia, ale także oddzielić 
dyskusje o celu życia od rozważań politycznych, zarazem jednak „musi ona sto-
sować środek przymusu wobec sumienia fanatyka, jeżeli ten zagraża instytucjom 
demokratycznym”. Jak jednak uzasadnić owo zastosowanie przymusu wobec zagra-
żającego instytucjom demokratycznym, tj. „wolności i sprawiedliwości”, przy jed-
noczesnej obronie „prywatności celów życia”? Zapewne, zdaje się sugerować Rorty, 
prawdziwe może być tylko to, „co powstaje w wyniku wolnej dyskusji”, prowadzącej 
w szczególności do wskazania kryteriów stosowania przymusu, wskazywania „fa-
natyka”. „Wolna dyskusja” miałaby zatem prowadzić do wskazania normatywnych 
miar stosowania przymusu, uprzednio ustalając treść chronionej (z konieczności?) 
wolności i sprawiedliwości (na czym jednak opartej?). Rawls, który porzuca euro-
pejską tradycję fi lozofowania, dawną, odwołującą się już to do Boga, już to do „na-
tury ludzkiego podmiotu” metafi zyczno-epistemologiczną legitymizację, pragnie 
stosować do polityki to, co nazywa metodą „przemyślanej równowagi”, wymagającą 
porównywania naszych intuicyjnie akceptowanych zasad moralnych z naszymi re-
akcjami na konkretne zdarzenia oraz podejmowania starań o unikanie konfl iktów 
między nimi aż do momentu, gdy znajdą się w równowadze. „Ani nasze reakcje, ani 
nasze zasady [dodaje Rorty] nie mają pierwszeństwa, ani też nie dają się uzasadnić 
same przez się albo przez coś innego. Refl eksja moralna może jedynie próbować 
balansować między nimi”30.

9. Przyjrzyjmy się konstatacji Rorty’ego–Rawlsa: proponowana metoda wymaga ze-
stawiania partykularnych, bo właściwych jednostce, intuicyjnie akceptowanych zasad 
moralnych z partykularnymi, bo właściwymi jednostce, reakcjami na konkretne zda-
rzenia. Zasady moralne są relacjonowane zatem do swoistej władzy poznawczej jed-
nostki (intuicji), ich punkt odniesienia natomiast jest wiązany ze swoistymi dla jed-
nostki reakcjami na sytuacyjnie określane zdarzenia. Zapewne należy zapytać i o to, 
czy możliwe jest występowanie jednolitych reakcji na podobne zdarzenia, i o to, czy 
możliwe jest ustalenie jednolitych zasad moralnych, które intuicyjnie uchwytywały-
by jednostki. Jeśli do tych pytań odniesiemy zastrzeżenie Rorty’ego o braku pierw-
szeństwa zasad wobec reakcji i reakcji wobec zasad, konfuzja wydaje się powiększać. 
Jej treść nie tylko skłania do konkluzji, że niepodobna wskazać trwałych zasad jako 
kryteriów ewentualnych reakcji (skoro nie byłyby one pierwsze wobec reakcji i nie 
mogłyby stanowić dla nich normatywnych miar), ale także wymaga uznania, że re-
akcje nie są wiązane z ludzką rozumnością zdolną wskazać jakieś ich miary, lecz ich 
przyczyny znajdowane są na poziomie bardziej fundamentalnym (z pewnością róż-
nym od rozumności).

Postawione przez nas pytania problematyzują proponowaną przez Rorty’ego 
i Rawlsa metodę, stawiając zarazem pytającego w roli potencjalnego fanatyka, jako 
wskazującego na jej niewystarczalność, wymagającego dostarczenia legitymizacji 

30 R. Rorty, Der Vorrand der Demokratie vor der Philosophie.
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przesłanek decyzji moralnych lub politycznych, a co za tym idzie, sugerującego ko-
nieczność „wprowadzenia religii bądź fi lozofi i do polityki” i orzekającego o niewy-
starczalności pragmatyzmu jako mocnego spoiwa wolnego społeczeństwa. Pytający 
przeczy tym samym nadziei Deweya i Rawlsa, iż „obywatele, jeśli zaakceptują spra-
wiedliwość jako cnotę naczelną, nie będą potrzebowali legitymizacji swojego społe-
czeństwa”. 

Postawmy jednak kolejne pytanie: jaka jest treść owej „cnoty naczelnej”, znoszącej 
problem „legitymizacji społeczeństwa” złożonego z jednostek jej hołdujących? Ror-
ty zdaje się odpowiadać, że jej treść wyznacza wspomniana „metoda przemyślanej 
równowagi”; czyżby zatem sprawiedliwość nie znała żadnych stałych zasad, a może 
są nimi te, które są uchwytywane intuicyjnie jako jednakie przez każdą jednostkę, 
w takim jednak przypadku na czym wesprzeć ich treść, jaki wskazać fundament ich 
jednakowego brzmienia? 

Co więcej, Rorty wskazuje, że Rawls nie dostarcza ani transcendentalnej deduk-
cji amerykańskiego liberalizmu, ani uzasadnienia dla instytucji demokratycznych, 
poprzestając na systematyzowaniu zasad i przekonań akceptowanych przez amery-
kańskich liberałów, że co najwyżej pragnie usunąć poza dyskurs istotny dla polityki 
fanatyków („szaleńców”) w rodzaju Loyoli z jednej strony, Nietzschego zaś (co bar-
dziej interesujące) z drugiej, obu formułujących poglądy 

„irrelewatne dla ogólnego konsensusu, który mamy nadzieję (jako liberałowie) realizować. 
Przeciwko temu Nietzsche i Loyola mogliby replikować, że oczywiście ich poglądy czynią ich 
nieprzydatnymi, aby być obywatelami liberalnej demokracji. Są świadomi, że typowy obywatel 
takiego społeczeństwa [liberalnej demokracji – przyp. i podkr. B.Sz.] uzna ich za obłąkanych 
i fanatycznych, ale fakt ten uważaliby za dodatkowy powód, by takie społeczeństwo nienawi-
dzić. Obaj, pomimo wzajemnych odrębności, zgodziliby się co do tego, że przeciętny obywatel 
demokracji jest typem człowieka wyzbytego wartości [podkr. B.Sz.]. 

Na rodzące się w tym miejscu pytanie, dlaczego „przeciętny obywatel” ma się róż-
nić od Loyoli i Nietzschego i na czym oprzeć wymaganie honorowania podobnej 
różnicy, pragmatyści odpowiadają: 

„duch tolerancji nie wymaga od nas, abyśmy odpowiadali na każdy argument za pomocą po-
jęć, w których jest formułowany. Wolno nam czasami odrzucić problematykę naszego przeciw-
nika oraz jego słownik”. 

Zwróćmy uwagę: po raz kolejny pragmatysta przypisuje jednostce możność od-
rzucenia problematyki fanatyka i porzucenia jego słownika; na czym jednak, zapytaj-
my raz jeszcze, pragnie wesprzeć owo odrzucenie? Jakie wskazuje kryteria porzuce-
nia „języka fanatyka” i jaką treść przypisze swojemu językowi? Owszem, wskaże, że

„nie ma uniwersalnego słownika moralnego ani uniwersalnych poglądów moralnych, które 
pasowałyby do każdego społeczeństwa ludzkiego. Rozwój historyczny uprawnia nas do odrzu-
cenia pewnych pytań oraz słownika, który te pytania umożliwia”.

Rorty zdaje się więc sugerować, że punkt oparcia dla intuicyjnego wglądu do-
konywanego przez „przeciętnego obywatela” wyznacza jakiś rodzaj „historycznego 



859O pewnym temacie podejmowanym przez amerykańskich filozofów polityki

rozwoju”, że historia niesie jakieś, wydaje się wspólne każdemu, treści poznawcze; że 
ona, różnicując nie tylko okresy, ale i wyznaczając odmienności między poszczegól-
nymi społeczeństwami, decyduje ostatecznie o treści słowników, a co za tym idzie, 
deprecjonuje jedne pytania, doprowadzając do przemiany słowników, i wywołuje 
ostatecznie inne pytania, które osadzeni w niej ludzie zdolni są zadać w zmienionym 
słowniku. Odrzucenie fanatyków i szaleńców nie dokonywałoby się zatem w następ-
stwie krytycznego oglądu ich poglądów z punktu widzenia kryteriów racjonalności, 
ale jedynie z relatywnego punktu widzenia słowników ukontekstowionych historycz-
nie, z perspektywy wciąż zmieniających się narracji właściwych w różnych czasach 
różnym społeczeństwom, skoro Rorty wymaga odnoszenia nawet instytucji demo-
kratycznych do instytucji historycznie uwarunkowanego społeczeństwa, któremu 
mają one służyć (miarę „służenia” społeczeństwu zna „intuicyjnie” zapewne każda 
składająca się na nie jednostka). Rorty dodaje znacząco, jakby zdawał sobie sprawę 
z problematyczności swojego rozumowania: 

„Twierdzenie, że spory moralne i polityczne zawsze należy sprowadzać do zasad, jest słuszne 
o tyle, o ile oznacza, że zawsze powinniśmy poszukiwać wspólnych podstaw [lecz na czym je 
wesprzeć?] w nadziei osiągnięcia zgody. Twierdzenie to byłoby jednak błędne, gdyby założyć 
istnienie naturalnego porządku przesłanek, z których moglibyśmy wyprowadzić moralne i po-
lityczne wnioski o charakterze ostatecznym, albo że taki porządek mógłby być podyktowany 
nam przez jakieś specjalne medium w rodzaju Nietzschego czy Loyoli. [Jeśli jednak odrzuca 
się] istnienie naturalnego porządku przesłanek, z których moglibyśmy wyprowadzić moralne 
i polityczne wnioski o charakterze ostatecznym”31,

czyli przesłanek rozeznawanych (być może intuicyjnie) przez jednostki tworzące spo-
łeczeństwo demokratyczne, to co pozostaje jako fundament jakichś jednak wspólnie 
(powszechnie) akceptowanych zasad? 

Rorty, godząc się wbrew komunitarystom na to, by typowy obywatel demokra-
tycznego społeczeństwa stał się „banalny, prosty, wyrachowany i nieszlachetny”, byle 
tylko utrzymana była oczekiwana przez liberałów „polityczna wolność i sprawiedli-
wość”, stwierdzając konieczność porzucenia tradycyjnego ujęcia łączącego się z „te-
orią głoszącą, że ludzkie »Ja« posiada centralny punkt, który może być określony 
i oświetlony przez religię bądź fi lozofi ę”, wskazuje, że człowiek może wreszcie zostać 
ujęty jako

„pozbawiony punktu centralnego splot dowolnych poglądów i oczekiwań [takie właśnie ujęcie, 
stwierdza w innym miejscu Rorty] harmonizuje z fi lozofi ą społeczną Rawlsa. Ponieważ róż-
norodne słowniki, które umożliwiają poglądy i oczekiwania, są uwarunkowane historycznie, 
może się zdarzyć, że powiązanie dwóch splotów nie wystarczy, by umożliwić zgodę na kwestie 
polityczne bądź tylko umożliwić dyskusję na ten temat”. 

Co zatem miałoby stworzyć taką możliwość: „pragmatyści, tacy jak Rawls, dają 
pierwszeństwo demokracji wobec fi lozofi i, zachowują sokratejskie zobowiązanie do 
wolnej dyskusji”, ale odrzucają „platońską wiarę w możliwość uniwersalnej zgody”, 
oddzielają pytanie, czy mamy być tolerancyjni, od pytania, czy sokratejska dyskusja 

31 Ibidem.
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wiedzie do prawdy. „Wystarczy [powiadają], że dyskusja prowadzi do zgody, do takiej 
»przemyślanej równowagi«, do jakiej jest to możliwe”. Prawda wiązana z porządkiem 
nam danym i istniejącym poza nami nie jest istotna dla „demokratycznej polityki”. 
„Jeśli fi lozofi a i demokratyczna polityka popadają we wzajemny konfl ikt, wówczas 
pierwszeństwo należy dać polityce”, konstatuje Rorty. Także bliskie Rawlsowi wyob-
rażenie „ja” jako „pozbawiony punktu centralnego splot dowolnych poglądów i ocze-
kiwań”, określanego również jako „nieposiadająca centrum sieć historycznie uwa-
runkowanych poglądów i oczekiwań”, staje się „jedynie obojętnym dodatkiem”, a nie 
podstawą fi lozofi i społecznej Rawlsa, stanowiąc zarazem „wizję” ‘ja’ bliską Rorty’emu. 
Ci, którzy wizję taką odrzucają i szukają bardziej jednoznacznej antropologii, są

„lojalnymi obywatelami demokratycznego społeczeństwa raczej z przyczyn pragmatycznych 
niż moralnych. Być może czują nawet niechęć do większości współobywateli, jednak sądzą, że 
ich tolerowanie jest lepsze niż utrata politycznej wolności”.

Powołując się na Jacques’a Derridę i Arnolda Davidsona, Rorty wskazuje, że moż-
liwe jest przekroczenie dawnych uwikłań związanych z problemem relatywizmu, że 
możliwe jest pogodzenie „tego, co w sobie” i „tego, co dla siebie”, tego, co obiektywne 
i tego, co subiektywne, stwierdzając, że

„»przemyślana równowaga« jest celem wystarczającym, że nie istnieje żaden naturalny porzą-
dek uprawomocnienia poglądów, żaden wprzódy ustanowiony plan, z którego miałyby wyni-
kać argumenty. Korzyść obrazu ‘Ja’ jako pozbawionej centrum sieci [wydaje mu się polegać 
na tym, że daje] możliwość uwolnienia się od takiego planu. [Rorty stwierdza w końcu, że 
obojętność wobec fi lozofi i jest] pomocna dla osiągania demokratycznych celów politycznych, 
że fi lozofi czna wstrzemięźliwość jest środkiem do coraz większego odczarowywania świata. 
Owo odczarowanie przyczynia się do tego, że obywatele społeczeństwa demokratycznego stają 
się w coraz większej mierze pragmatyczni, tolerancyjni i zadowalać się będą jedynie skromną 
racjonalnością celową”;

dlatego „domaganie się podobnej wstrzemięźliwości” leży w interesie moralnych za-
mierzeń „dumnych obywateli demokracji”. Ich moralna powaga wymaga, by „współ-
obywateli nieraz zwodzili, po to tylko, by ich przekonać, że pewnych tematów nie 
trzeba brać poważnie”, że – dodajmy od siebie – pewnych uwarunkowań etycznych, 
estetycznych, prawnych, politycznych nawet, o ile „irrelewantne” dla społeczeństwa 
demokratycznego, nie należy uwzględniać (co zresztą wcale nie ułatwia nam odpo-
wiedzi na pytanie o treść reguł lub kryteriów wyznaczających istotę takiego społe-
czeństwa, o spoiwo łączące jego członków)32.

10. Zaprezentowawszy niezwykle ważne wątki pojawiające się we współczesnej ame-
rykańskiej fi lozofi i, dokładniej fi lozofi i polityki, zakończmy następującymi uwagami. 
Pomijając kwestię warunków przetrwania politologii jako nauki o polityce i zagad-
nienie rewitalizacji teorii polityki ujmowanej głównie w perspektywie metodolo-
gicznej w związku z dominacją ujęć zaproponowanych przez Poppera, a następnie 

32 Ibidem.
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– krytycznych wobec tamtych – ujęć Th omasa Kuhna i Paula Feyerabenda, możemy 
twierdzić, że odrodzenie refl eksji normatywnej (wciąż kojarzonej z fi lozofi ą politycz-
ną) w latach siedemdziesiątych XX wieku stanowiło w istocie odpowiedź na pewną 
potrzebę traktowaną przez wielu jako oczywista. Dość przywołać rozważania Włady-
sława J. Stankiewicza, by się o tym przekonać. Zauważając, że

„bez cichej zgody członków [egalitarnego] społeczeństwa na tezę, iż jednostka – a nie więk-
szość – jest podstawowym elementem wartości i źródłem sądów wartościujących, wartości 
indywidualistyczne [które mają odgrywać decydującą rolę w społeczeństwach liberalnych] nie 
mają zbyt wielkich szans na przetrwanie. W tym kontekście waga umowy społecznej staje się 
jasna: jeżeli zakładamy, iż jednostka ludzka jest podstawą, instytucja rządu zaś dobrem, tym 
samym deklarujemy się po stronie umowy społecznej”,

koncepcji tak ważnej na przykład dla Johna Rawlsa, uchodzącego za twórcę jednego 
z najważniejszych nurtów w refl eksji fi lozofi czno-politycznej ostatnich dekad, także 
za animatora jednego z ujęć demokracji deliberatywnej, o której wspominał Klaus 
von Beyme w związku z nadziejami żywionymi przez przynajmniej niektórych wy-
znawców teorii racjonalnego wyboru (publicznego). Władysław Stankiewicz wska-
zuje jednak również, że właściwa jest relacja odwrotna:

„akceptacja teorii umowy społecznej stawia nas po stronie indywidualizmu, czyli formułując 
to inaczej, implikuje odrzucenie tezy, że większość ma zawsze rację i że relatywizm jest fi lozo-
fi ą adekwatną. [Indywidualistycznie zorientowany] nowoczesny zwolennik umowy społecznej, 
kiedy zastrzega się, że zachowania nawykowe nie mogą być uważane za jedyny czynnik deter-
minujący posłuch, tym samym stara się wprowadzić do rozważań o społeczeństwie element 
normatywny. [Czyni to zresztą w sposób, którego nie jest w stanie zaakceptować wyznawca 
podejścia empirystycznego, skoro] sprzeciwia się on wszelkim próbom robienia użytku z fak-
tografi cznego opisu typowych zachowań, gdyż w ten sposób zdobycie posłuchu łatwo ulega 
manipulacji. (...) Każdy zwolennik umowy społecznej musi mieć świadomość, że jego stano-
wisko implikuje nierelatywistyczne podejście do społeczeństwa, [że broniona przez niego kon-
cepcja przeciwstawia się] relatywizmowi zawartemu w czysto egalitarnym porządku wartości 
i dlatego musi umieć odważnie odeprzeć zarzut sentymentalnego subiektywizmu, zwracając 
uwagę na to, że relatywizm także jest oparty na wartości, którą tutaj jest równość”33, 

implikująca w istocie (lub ostatecznej instancji) potrzebę odwołania się do decyzji 
policzalnej większości podmiotów o jednakowej wartości34.

33 W.J. Stankiewicz, Niezbędność teorii politycznej. Klasyczne pojęcia w dobie relatywizmu, tłum. 
B. Czaykowski, Ossolineum, Wrocław 2003, s. 26–28.

34 O tym, że właśnie ta skrajna, by nie rzec dramatyczna, potrzeba jest często realizowana, decyduje 
zasadniczo relatywistyczne nastawienie dominujące we współczesnych społeczeństwach zachodnich, któ-
rych członkowie zastrzegają, iż jeśli podstawowe założenia teorii umowy społecznej nie są relatywistyczne, 
to muszą być błędne; jeśli nawet zostaną one przyjęte jako jedyna ewentualność możliwa do zaakcepto-
wania ze względu na charakter fundamentalny, to wyznaczą jedynie – jak u Rawlsa – zarys sprawiedliwo-
ści, „ramę, którą można wypełniać dowolną treścią. I tu właśnie leży przyczyna niezwykłych konfl iktów 
rozdzierających dzisiejsze społeczeństwo: w ten właśnie sposób abstrakcyjna zasada wolności powoduje 
domaganie się przez ludzi swoich praw oraz zaspokojenia żądań niezależnie od kosztów społecznych”. Żą-
dania te prowadzą do wypełniania ramy treścią norm ustalanych w procesie umożliwianym przez istnieją-
ce ramy prawne; ramy, które nie tyle mają jednak uzasadniać wprowadzanie norm nowych, ile wytwarzać 
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Przeciwko dominacji niebezpiecznej tendencji egalitarnej, jakże istotnej dla pa-
nowania „demokratycznej zasady większości”, zwracali się już jednak amerykańscy 
ojcowie założyciele, by nie sięgać – dla uniknięcia zarzutu nadmiernej antykwarycz-
ności – do autorów antycznych i średniowiecznych ani nie przywoływać Locke’a. 
Wiemy przecież, co ostatnio przypominają nam polscy badacze zagadnienia delibe-
racji w demokracji, że pisma Jamesa Madisona przenika pragnienie stworzenia takiej 
struktury politycznej, by procesem stanowienia prawa rządził „spokojny i rozważny 
rozum społeczności” określany nie przez decyzje większości „jednakowych obywate-
li”, nawet nie w następstwie ich debaty, lecz przez ustalenia tych, którzy reprezentując 
ich, toczą dyskusję w ramach instytucji i procedur konstytucyjnych, zmuszających do 
powściągania emocji i porzucania chęci realizowania wyłącznie korzyści indywidual-
nych, umożliwiających odzyskiwanie władzy „nad życiem publicznym przez rozum, 
sprawiedliwość i prawdę”35. „Powściągliwe i szacowne grono członków ciała przed-
stawicielskiego miało tedy najlepiej rozeznawać prawdziwy interes kraju”36, niedo-
stępny w istocie szerokim rzeszom obywateli, kierującej się emocjami i niewystarcza-
jąco poinformowanej większości. Skądinąd wiemy, że zagrożenie niesie jednak nie 
tylko wielekroć już analizowana „tyrania większości”, której obawiał się Stankiewicz 
eksponujący wolność jednostki w zestawieniu z „zasadą równości”, ale także „tyrania 
»strategicznie umiejscowionej mniejszości«” oraz „tyrania »nieracjonalnej przypad-
kowości«”. Wiemy, że przeciwko każdej z nich zwracali się federaliści usiłujący od-
naleźć mechanizmy „umożliwiające w wielu miejscach zastosowanie weta, mającego 
utrudnić działanie większości” i spełnienie innych niebezpieczeństw. Wiemy w koń-
cu, że w ich obliczu rozpoczęto poszukiwania zmierzające w kierunku zbudowania 
z jednej strony „agregatywnych koncepcji dobra wspólnego”37, z drugiej zaś „delibe-
ratywnych koncepcji dobra wspólnego”. Pomijając w tym miejscu pierwszy kierunek 
poszukiwań, jako koncentrujący się na próbach rozwiązania problemów narosłych 
wokół koncepcji woli powszechnej Rousseau od strony matematycznej (z tego wzglę-
du, jako wymagający obszernych wyjaśnień, nie będzie przedmiotem analizy niniej-
szego artykułu) zajmiemy się pokrótce analizą drugiego kierunku, zwracającego nas 
nie tyle ku „obszarom zmatematyzowanym”, zatem – zdaniem neopozytywistów – 
zdominowanym przez tautologie, ile ku „dziedzinie deliberatywności”, bardziej inte-
resującej także ze względu na rozważania wstępne. Widzieliśmy już, jak Stankiewicz 
namawiał nas do przyjęcia niemal narzucającej się perspektywy kontraktualnej, by 
w niej odnaleźć konieczny kontekst normatywny. 

Znamy próbę podjętą przez Rawlsa oraz polemiki z nią związane, także te, które 
były udziałem komunitarystów. Nie będą nas już więc zajmować ani projekty odwo-

przekonanie o potrzebie podejmowania przez każdego członka ludzkiej społeczności działań w kontekście 
normatywnym (W.J. Stankiewicz, Niezbędność..., s. 29–30).

35 Eseje polityczne federalistów, wybór i oprac. F. Quinn, tłum. B. Czarska, Znak, Kraków 1999, s. 164. 
Zob. szerzej J. Besette, Th e Mild Voice of Reason: Deliberative Democracy and American National Govern-
ment, Chicago 1997, s. 1–5.

36 Eseje polityczne..., s. 92.
37 Zob. szerzej w szczególności I. Shapiro, Stan teorii demokracji, tłum. I. Kisilowska, PWN, Warszawa 

2006, s. 14–28.
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łujące się do sytuacji pierwotnej, ani próby ukazywania „wartości wspólnych”, któ-
re miałyby być wpisane w dziedzictwo konkretnego, historycznie uwikłanego spo-
łeczeństwa. Spróbujmy sformułować na koniec kilka uwag o odmiennej koncepcji 
zaproponowanej przez Jürgena Habermasa, który odnajduje to, co wspólne ludziom 
w posiadanej przez nich kompetencji językowej, w „zasadzie dyskursu” znajdowanej 
„na takim poziomie abstrakcji, który mimo tej treści moralnej” (lub normatywnej, 
skoro implikuje ona, że „sens bezstronności sądów praktycznych) jest jeszcze neutral-
ny wobec moralności i prawa. Zgodnie z tą zasadą ważne są tylko te normy działania, 
na które mogliby się zgodzić wszyscy ci, których mogą one dotyczyć, jako uczestnicy 
racjonalnych dyskursów”38.

Za „racjonalny dyskurs” uznaje Habermas

„każdą próbę dochodzenia do porozumienia co do problematycznych roszczeń ważnościo-
wych, o ile ma miejsce w warunkach komunikacyjnych, które umożliwiają swobodne rozwa-
żanie danych tematów i wkładów, informacji i racji w przestrzeni publicznej ukonstytuowanej 
przez zobowiązania illokucyjne”39,

zapewniające „uczciwe warunki negocjacji”. Co ważne, autor dodaje, że

„z perspektywy zasady dyskursu trzeba uzasadnić, jakie warunki muszą w ogóle spełniać pra-
wa (Rechte), jeśli mają się nadawać do konstytuowania wspólnoty prawnej i być odpowiednie 
jako medium samoorganizacji tej wspólnoty. Dlatego wraz z systemem praw musi zostać jed-
nocześnie wytworzony język, w którym dana wspólnota może siebie rozumieć jako dobrowol-
ne zrzeszenie wolnych i równych podmiotów wspólnego prawa”40.

Warunek nie tyle dobrowolności, ile wolności i równości podmiotów, jest na tyle 
ważny dla Habermasa, że oddala go od ujęć federalistów. Chociaż i on, i amerykań-
scy ojcowie założyciele nie dopuszczają tezy o negacji wszelkiej normatywności, to 
niemiecki myśliciel sytuuje normatywność w związku z wszystkimi uczestnikami 
oczekiwanej deliberacji, mając ich za „równie wolnych”, głosząc jednak, że jeśli czyjaś 
praktyka ma się poważnie liczyć jako argumentacja, to musi spełniać pewne prze-
słanki pragmatyczne. Naczelne miejsce zajmują wśród tych przesłanek warunki na-
stępujące: nie może być wykluczony z deliberacji nikt, 

„kto mógłby wnieść jakiś istotny wkład ze względu na kontrowersyjne roszczenie do prawo-
mocności oraz wszyscy mają jednakową szansę wypowiedzenia się w sprawie; [oba warunki 
podporządkowują zachowania argumentacyjne] regułom egalitarnego uniwersalizmu, które 
w aspekcie praktycznomoralnym mają ten skutek, że interesy i orientacje na wartości każdego 
zainteresowanego są jednakowo uwzględnione”41.

38 J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie, Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycz-
nego państwa prawnego, tłum. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005, s. 123.

39 Ibidem, s. 123–124.
40 Ibidem, s. 127.
41 J. Habermas, Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, tłum. W. Lipnik, Ofi cyna 

Naukowa, Warszawa 2004, s. 38.
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Z postmetafi zycznej koncepcji rozumności Habermasa (polegającej na zastąpieniu 
paradygmatu fi lozofi i świadomości paradygmatem rozumności komunikacyjnej) wy-
nika swoista „zmiana paradygmatów”, która umożliwia ugruntowanie koncepcji de-
mokracji dyskursywnej w ideale samoorganizującej się wspólnoty wolnych i równych 
obywateli koordynujących swoje działania w sposób zapośredniczony językowo. 

Obecny w amerykańskiej teorii demokracji nurt namysłu nad polityką delibera-
tywną, wywodzący się z teorii krytycznej, jeszcze wyraźniej niż liberalizm polityczny 
stara się zmniejszyć napięcie między dziedziną faktów i sferą normatywną. Realizacja 
ideałów polityki deliberatywnej stawia bowiem wysokie wymagania zarówno wobec 
zwykłych obywateli, jak i instytucji politycznych. Reprezentujący ten sposób myśle-
nia James Bohman zgadza się z zarzutami krytyków, że trudno bronić ideału demo-
kracji deliberatywnej w obliczu kulturowego pluralizmu, społecznych nierówności, 
uprzedzeń i złożonych relacji. W odpowiedzi na to podjął on nieco ryzykowną pró-
bę połączenia koncepcji rozumu komunikacyjnego z pragmatycznym ujęciem pub-
licznego dialogu jako wspólnego przedsięwzięcia, którego celem jest skuteczne roz-
wiązywanie społecznych problemów i pokonywanie politycznych konfl iktów. Jeden 
rozum publiczny, tak jak jawi się on w teorii Rawlsa, Bohman zastępuje rozumem 
pluralistycznym, bez różnicy, „czy zdefi niowany jest on w kategoriach dyskursu, czy 
wspólnego wszystkim ludziom rozumu”42. W jego opinii, wspomniany powyżej Ha-
bermasowski dyskursywny model deliberacji jest zbyt racjonalistyczny, gdyż ugrun-
towuje racjonalność społecznej debaty w logice wyspecjalizowanych dyskursów, jak 
dyskurs naukowy lub prawny (prawniczy). Tymczasem potencjał racjonalności tkwi 
nie tyle w nastawionym na spełnianie ważnościowych roszczeń użyciu języka, ile 
w faktycznych praktykach deliberatywnych. Bohman stara się ten potencjał zrekon-
struować i wykazać, w jaki sposób nasza faktyczna praktyka polityczna, choć sama 
spętana faktami społecznymi, utrzymuje pewien moment normatywny. Zasadnicze 
wobec tego wydaje się pytanie o to, czy można usunąć napięcie pojawiające się mię-
dzy roszczeniem teorii do „immanentnej racjonalności” z pragmatycznym przeko-
naniem, że deliberatywna polityka powinna być zdolna rozwiązywać konfl ikty poli-
tyczne w publicznym dialogu. Czy normatywne uzasadnienie ograniczać się będzie 
tylko do potrzeby istnienia takiego publicznego dialogu, czy również do wyznaczania 
punktu odniesienia dla wyborów eksponowanych w jego trakcie, to pytanie jeszcze 
ważniejsze. Pytanie, jak się wydaje, ważne szczególnie dla politologów, mam nadzie-
ję, że nie tylko amerykańskich.

42 J. Bohman, Public Deliberation. Pluralis, Complexity and Democracy, Cambridge Mass., Cambridge 
1996, s. 7.


