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Paradoksy demokracji (agonicznej)
Na marginesie istotnego sporu uwag kilka

W Polsce niepodległej, liczącej ledwie 22 lata, przywykliśmy traktować tzw. libe
ralną demokrację jako projekt niemal bezdyskusyjny, ewentualnie atakowany przez 
„populistów” lub „faszystów”, niezdolnych dostrzec jego istoty lub występujących 
przeciwko niemu w imię jakichś przebrzmiałych (zapewne) miar, jakoby w nim 
niehonorowanych, a przecież projektowi temu obcych. Niekiedy wśród krytyków 
bliskiego oczywistości projektu znajdują się chrześcijanie, a wśród nich katolicy, 
którzy odwołują się do tradycji myślenia moralno-prawnego uzasadniającego ist
nienie norm prawa naturalnego, kojarzonego już to z Bożym Objawieniem, już to 
z poznawanymi przez ludzki rozum przyrodzony (bez potrzeby odwoływania się do 
Objawienia) treściami tzw. natury gatunkowej (ważny dla etyków, także katolickich, 
problem „biologizmu”, zbliżający uzasadnianie norm do błędu naturalistycznego, 
którego rozpoznanie przypisuje się zwykle Davidowi Hume’owi). Tych krytyków, 
jak zauważył w trakcie przemówienia wygłoszonego w niemieckim parlamencie 22 
września 2011 roku papież Benedykt XVI, spycha się dziś do roli propagatorów 
„subkultury”, ujęcia niemożliwego do przyjęcia w tzw. głównym nurcie liberalno- 
-demokratycznej kultury współczesnej; oczywiście kultury w szerokim tego słowa 
rozumieniu, obejmującym również namysł nad zagadnieniami moralnymi, a nie tyl
ko „wytwory artystów”. Dyskwalifikacja krytyków, podobnie jak dyskwalifikacja 
populistów, także sytuowanych w roli zwolenników swoistej subkultury, piewców 
szowinizmu i ksenofobii, niegodnych uczestniczyć w głównych debatach, dokonuje 
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się zapewne z uwzględnieniem jakichś miar uznawanych za racjonalne, miar ustala
jących się w długim okresie, być może związanych z dwoma elementami, na które 
zwykle powołują się i liberałowie, i demokraci (zwykle trudni do odróżnienia). Na
wet pomijając złożoność i wielonurtowość tradycji liberalnej, pomijając trudności 
identyfikacji tych, którzy mają się za różnych od liberałów demokratów, przywo
łajmy te dwa elementy, by unaocznić pewien problem. Są nimi demokracja i prawa 
człowieka jako swoiste miary, które należy przykładać, by rozeznać krytyków z obu 
obozów, zapewne niewłaściwie owe miary pojmujących, a przez to niezdolnych 
uchwycić treści „właściwej racjonalności”.

Okazuje się jednak, że nawet dla głównych uczestników polemik prowadzonych 
w ramach tzw. współczesnej filozofii polityki nasze przeświadczenie nie jest oczy
wiste. Chantal Mouffe, której stanowisku poświęcamy uwagę w tym krótkim tekście, 
wykazywała ongiś, że „prawicowi populiści” są „naturalnym zjawiskiem” w liberal
nych demokracjach opartych dziś na milcząco uznawanym kompromisie czy „wiel
kim konsensie”, zbliżających programowo wszystkie wielkie partie polityczne tzw. 
świata zachodniego. To trudność w rozeznawaniu różnic między nimi ma sprawiać, 
że nie wszyscy obywatele znajdują związki z tymi partiami i dlatego zbliżają się do 
ugrupowań spoza partii „głównego nurtu” liberalno-demokratycznego1. Nie ten jed
nak aspekt analiz Mouffe będzie nas interesować szczególnie, lecz inny, ogólniej
szy, dotyczący pewnego sposobu pojmowania demokracji, różnego od „naszego”, 
„bliskiego oczywistości”, który za tą autorką możemy nazwać „agregacyjnym”, bo 
ogniskującym się na ważeniu głosów obywateli bez względu na to, czy głosy te pod
parte są jakimkolwiek rozeznaniem kwestii aktualnie dyskutowanej lub decydowa- 
nej. Ujęcie „nam” bliskie jest wyraźnie różne od również dziś często analizowanego 
ujęcia deliberatywnego lub deliberacyjnego, reprezentowanego m.in. przez przywo
ływanych poniżej Johna Rawlsa i Jurgena Habermasa, uznawanych przez Mouffe 
za liberałów. W znanej i wymagającej uważnego odczytania pracy zatytułowanej 
znacząco Paradoks demokracji autorka próbowała wykazać, że „współcześni libe
rałowie” usiłują poprawić „agregacyjną” wersję demokracji, wierzą nawet, iż „roz
wój nowoczesnego społeczeństwa ostatecznie ustanowił warunki dla «demokracji 
deliberacyjnej», w której rozstrzygnięcia dotyczące spraw będących przedmiotem 
wspólnej troski będą wynikać ze swobodnej i nieograniczonej deliberacji”. Zdaniem 
„współczesnych liberałów” w tzw. dobrze uporządkowanym, zachodnim, „naszym” 
także, społeczeństwie demokratycznym polityka ma być dziedziną, w której będzie 
osiągany „racjonalny konsens” już to (jak u Johna Rawlsa) „dzięki swobodnemu 
użyciu publicznego rozumu”, już to (jak u Jurgena Habermasa) „w warunkach nie
zakłóconej komunikacji”2.Wedle „wiary” „współczesnych liberałów” ma być więc 

1 Zob. np. Ch. Mouffe, Polityczność. Przewodnik krytyki politycznej, tłum. J. Erbel, Warsza
wa 2008, s. 80 i n., Przewodniki Krytyki Politycznej, t. 4 - gdzie autorka opisuje „wyzwania dla wizji 
postpolitycznej”.

2 Eadem, Paradoks demokracji, wstęp L. Koczanowicz, tłum. W. Jach, M. Kamińska, 
A. Orzechowski, red. nauk. A. Orzechowski, L. Rasiński, Wrocław 2005, s. 148, Biblioteka 
Współczesnej Myśli Społecznej.
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możliwy „racjonalny konsens”, zapewne ustalający miary racjonalności lub nabudo- 
wywany na jakiejś racjonalności względem konsensu uprzedniej, ją warunkującej. 
Zdaniem przywoływanej autorki obaj przedstawiciele „współczesnych liberałów” 
bezzasadnie marzą jednak o osiąganiu „racjonalnego konsensu” w dzisiejszych, 
zachodnich (także „naszych”), dobrze uporządkowanych społeczeństwach demo
kratycznych, bo usuwają problemy polityczne, czyli to, co w istocie nieusuwalne, 
dzięki zabiegowi, który polega na uznaniu owych problemów po prostu za problemy 
moralne. Zabieg podejmowany przez „współczesnych liberałów” miałby więc pole
gać na zanegowaniu niekonkluzywnego sporu politycznego i przyjęciu rozwiązania 
o walorze moralnym. O ile bowiem problemy moralne, jak przyjmuje Mouffe, mogą 
być rozwiązywane w „racjonalny sposób”, o tyle problemy polityczne już nie. O ile 
demokracja ma w tym zakresie jakiekolwiek znaczenie, to maje tylko jako „instytu
cjonalna” czy „formalna” otoczka, która umożliwia rozwiązywanie problemów mo
ralnych w „racjonalny sposób”, ale niejako otoczka czy „system”, który umożliwia 
równie racjonalne rozwiązywanie problemów politycznych. We współczesnych do
brze urządzonych społeczeństwach liberalno-demokratycznych (także w „naszym”) 
mają być „ustanawiane procedury, które zapewniają osiąganie bezstronnego punktu 
widzenia”, jednak tylko w planie moralnym, a nie w planie politycznym3.

3 Ibidem, s. 149.

Ujęcia „współczesnych liberałów”, krytykowane przez „lewicującą” Mouffe, 
odwołującą się i do Rousseau, i do Marksa, i do Gramsciego, i do Foucaulta, i do 
Schmitta nawet, mają być chybione nie dlatego, że pomijają wpływ treści niesio- 
nych przez jakieś grupowe dziedzictwa myślowe czy „tożsamości zbiorowe” na 
jednostki ewentualnie biorące udział w „konkluzywnej deliberacji” o problemach 
moralnych. Chybione są dlatego, że - wbrew zapowiedziom ich autorów - odwołują 
się do preoświeceniowych idei „samougruntowania”, a przez to bagatelizują w pew
nym zakresie typowo oświeceniową i dlatego nowoczesną ideę „roszczenia sobie 
praw” przez każdą z jednostek. Słowem, błąd liberałów miałby tkwić nie w tym, co 
zwykle im się przypisuje - w głoszeniu idei „uwolnienia jednostek” od nacisku ze 
strony jakichkolwiek projektów opartych na idei „samougruntowania”, ale w tym, 
że także oni dążą do „samougruntowania” własnego, deliberacyjnego stanowiska. 
Zwolenniczka agonicznej, a nie agregacyjnej ni deliberacyjnej wersji demokracji, 
która krytycznie ocenia komponent liberalny w dzisiejszym myśleniu o tym, czym 
jest lub jaką być powinna demokracja, będzie formułować znaczący postulat, który 
winniśmy rozważyć, zastanawiając się nad problemami wielokulturowości. Mouf
fe piszę (odwołując się do spostrzeżeń Hansa Blumenberga, autora przekonujące
go, że najistotniejszym wyznacznikiem tzw. nowożytności, zatem znów „naszych” 
czasów, jest nominalizm, stanowisko w sporze o uniwersalia znane już czternasto
wiecznym szkotystom): „racjonalizm, który nie ma wcale zasadniczego znaczenia 
dla idei roszczenia sobie praw, jest w rzeczywistości pozostałością absolutystycznej 
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problematyki średniowiecznej”''.Wszelkie zatem próby ufundowania „racjonalnych 
miar”, także podejmowane przez „współczesnych liberałów”, są więc chybione, dys
kwalifikowane jako nawiązujące do „absolutystycznej problematyki średniowiecz
nej”. Pomijamy kwestię negacji wartości samej „problematyki średniowiecznej” 
jako zdyskwalifikowanej być może przez sam „rozwój historyczny”, przez „postęp” 
dokonujący się w historii. Zwracamy natomiast uwagę na dalsze słowa, które brzmią 
następująco: „Powinno się obecnie porzucić złudzenia dotyczące samougrunto- 
wania, które towarzyszyły dziełu wyzwalania się od teologii, a nowoczesny rozum 
musi uznać własne ograniczenia [podkr. - B.Sz.]”. Na czym jednak miałyby polegać 
te ograniczenia? Jak wyjaśnia Mouffe: „Jedynie godząc się na radykalne implikacje 
pluralizmu wartości (w jego silnej Nietzscheańskiej lub Weberowskiej postaci) oraz 
niemożliwość totalnej harmonii, nowoczesny rozum uwalnia się od swego przed- 
nowoczesnego dziedzictwa”4 5. Uwalnia się - zauważmy - od wszelkiej „racjonalno
ści”, jako -jak się wydaje - w każdej postaci niebezpiecznej dla „nowoczesnego ro
zumu”. Ograniczenia „nowoczesnego rozumu” streszczają się więc w niemożności 
osiągnięcia „racjonalności” lub „rozumności”, w jego rezygnacji nawet z prób ich 
osiągnięcia, prób wpisanych także w projekt deliberacyjny.

4 Ibidem. Przypisanie „współczesnym liberałom” „pozostałości absolutystycznej problematyki 
średniowiecznej” jest niezwykłym aktem, skoro ci sami liberałowie - zgodnie z oglądem „bliskim 
oczywistości” - atakują osoby, które mają za niebezpiecznych dla stanowiska właściwego „głów
nemu nurtowi" w społeczeństwach liberalno-demokratycznych tych wszystkich, którzy hołdują 
podobnej „absolutystycznej problematyce średniowiecznej”, np. odwołując się do ważnej w tej pro
blematyce koncepcji prawa naturalnego.

5 Ibidem.

Mouffe (i wielu myślących podobnie) kwestionuje zasadność podejścia liberal
nego jako wymagającego „samougruntowania” (nawiązującego do tego, co zostało 
nazwane „pozostałością absolutystycznej problematyki średniowiecznej”) i wpisanej 
w to podejście „tezy racjonalistycznej”, by w ten sposób „nowoczesny rozum” uczy
nić „bardziej wolnym”, dokładniej zaś mówiąc „bardziej respektującym własne ogra
niczenia”. „Rozum” ten bowiem, skojarzony z ideą „roszczenia sobie praw”, ale nie 
z ideą „samougruntowania”, nie potrzebuje „racjonalizmu”, który odsyła go do tego, 
co znajdowane poza nim, wymagając od niego, by dokonał „samougruntowania” sa
mego siebie, by wsparł się na czymś, co miałoby być w jakiś sposób „spoza niego” 
czy pozostawać miałoby „poza nim”, trwać „wobec niego” i być od niego pierw
szym. Możemy pominąć w tym miejscu drobiazgowe, z pewnością interesujące dy
wagacje, czy „poza jednostkami” może być cokolwiek u Rawlsa czy Habermasa, czy 
którykolwiek z tych „współczesnych liberałów” uznaje lub dopuszcza istnienie ja
kiejś „rzeczywistości”, w której „nowoczesny rozum” mógłby znaleźć ugruntowanie 
dla samego siebie, w której mógłby się on „samougruntować” (możemy w szczegól
ności pominąć próbę ugruntowywania rozumów jednostkowych przez treści w nich 
powszechne, w każdym z nich obecne, choćby jako każdemu z nich „wrodzone”, 
bo to spycha nas ku analizie „źródła ich powszechności”). Możemy poprzestać na 
stwierdzeniu, że Mouffe (i wielu myślących podobnie) kojarzy to, co ewentualnie 
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znajdować by się mogło „poza jednostkami”, z wartościami jako czymś, co miałoby 
być w „planie pozajednostkowym”, skoro wymaga przyjęcia „radykalnych implika
cji pluralizmu wartości” dla osiągnięcia celu, którym jest „uwolnienie nowoczesnego 
rozumu” z pęt „samougruntowującego absolutyzmu średniowiecznego”, wciąż po
wielanego nawet przez „współczesnych liberałów”.

„Uwolnienie” oczekiwane przez autorkę nie ma nas jednak doprowadzić do 
przyjęcia „ponowoczesnego” („postmodernistycznego” - kategorie stosowane są 
wymiennie) podejścia etycznego lub moralnego, krytycznego „wobec każdej pró
by pojednania”, zakładającego wszak potrzebę budowania „pluralizmu wartości”, 
w którym wielość wartości honorowanych przez jednostki nie powodowałaby an
tagonizmu. Słowem, to „uwolnienie nowoczesnego rozumu” nie ma (w przeko
naniu Mouffe) doprowadzić do usunięcia antagonizmu, jak zdają się (lub zdawali 
się) zakładać postmodemiści, którzy nie dostrzegają (nie dostrzegali), że akcep
tacja skrajnej wersji pluralizmu wartości i powiązanie jej z myśleniem o prawach 
(roszczeniach) poszczególnych jednostek jako zdolnych „ustanawiać wartości dla 
siebie” nie rozwiązuje zagadnienia politycznego, choć w jakimś zakresie rozwią
zuje „zagadnienie etyczne lub moralne” (lecz tylko to „zagadnienie”). Pomieszanie 
dwóch poziomów okazuje się więc udziałem nie tylko „współczesnych liberałów”, 
ale i postmodemistów, krytycznych wobec wciąż ponawianych prób „samougrun- 
towywania” stanowiska przez liberałów. Postmodemiści nie popełniają już błędu 
liberałów „absolutyzujących” na sposób średniowieczny. Zdaniem Mouffe popeł
niają oni jednak inny błąd: podobnie jak liberałowie nie dostrzegają różnicy między 
„planem etycznym” (lub „moralnym”) i „planem politycznym”, zamazują ją, usiłują 
- podając rozwiązanie odnoszące się do planu etycznego - rozstrzygnąć „problem 
polityczny”, orzec, iż przyjęcie pluralizmu wartości doprowadzi do uznania wielo
ści wartości „bez antagonizmu”.

Także więc stanowisko krytycznych wobec „współczesnych liberałów” postmo
demistów obarczone jest błędem fundamentalnym. I oni, podobnie jak krytykowani 
przez nich liberałowie (oraz oczywiście tzw. konserwatyści, wśród których sytuuje 
się m.in. katolików), są w błędzie, licząc na to, że kiedykolwiek możliwe będzie 
dotarcie do punktu, w którym zaniknie przemoc i wykluczenie, co - znów zdaniem 
Mouffe - ma się wedle projektu postmodernistycznego wydarzyć, gdy każda jed
nostka okaże się zdolna do uznania „swej odpowiedzialności za innego i dopasowa
nia się do jego odmienności”. W tym oczekiwanym przez postmodemistów punkcie 
mają się „w pełni stopić” polityka6 i etyka, a przez to ma być ostatecznie usunięta 
przemoc jako moment typowo polityczny, odróżniający politykę od etyki i to - zda

6 Zwróćmy uwagę na marginesie, że w innej swej pracy, także zresztą przełożonej na język 
polski, Mouffe wprowadza istotną dystynkcję „polityczności” i „polityki”: „przez «polityczność» 
rozumiem wymiar antagonizmu leżący u podstaw każdego ludzkiego społeczeństwa, przez «po
litykę» natomiast zestaw praktyk i instytucji, które w obliczu wprowadzonego przez polityczność 
konfliktu tworzą porządek umożliwiający ludzkie współistnienie” (eadem, Polityczność..., s. 24). 
Biorąc pod uwagę tę dystynkcję, należałoby stwierdzić, że z uwagi na nieusuwalność „polityczno
ści”, wyrażającej ów obecny wymiar antagonistyczny, a nawet leżący u podstaw każdego ludzkiego 
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niem belgijskiej autorki - w sposób niemożliwy do zakwestionowania. Mouffe głosi 
bowiem, że zniesienie polityki jest niemożliwe, że nigdy nie będzie „świata post- 
politycznego”, o którym marzą „współcześni liberałowie”, opowiadając o „konklu- 
zywnej deliberacji” (umożliwiającej zapewne odsłonięcie tego, co racjonalne dla 
wszystkich), ani świata, o którym marzą z kolei postmodemiści, opowiadając o rze
czywistości zaludnionej przez jednostki konstytuujące własne, sobie tylko właści
we „światy wartości”. Oba podejścia zmierzają w istocie w tym samym kierunku, 
w jakim zdawali się podążać przednowocześni, preoświeceniowi, „średniowiecz
ni absolutyści”: ku uetycznieniu polityki, a przez to ku jej unicestwieniu w nadziei 
osiągnięcia stanu bez przemocy, która jednak - zdaniem Mouffe - „stanowi nieod
łączną [i nieusuwalną] część ludzkiego uspołecznienia, przemocy, której nie może 
wyeliminować ani umowa, ani dialog, albowiem jest ona jednym z ich wymiarów”7. 
Nigdy zatem nie zaniknie, bo zaniknąć nie może, polityka, nawet jeśli realizować 
się będzie w demokracji. Marzenie o tym, iż demokracja jest osobliwą nazwą dla 
środowiska, w którym - jak choćby u Habermasa - możliwe się staje „asymptotycz
ne zbieganie się do regulatywnej idei swobodnej i nieograniczonej komunikacji”, 
jest pozbawione podstaw8.

społeczeństwa, nie jest możliwe zniesienie „polityki” jako zestawu praktyk i instytucji pozwalają
cych wytworzyć porządek „umożliwiający ludzkie współistnienie”.

7 Eadem, Paradoks demokracji, s. 150.
8 Ibidem, s. 153. Należy uznać „konceptualną niemożliwość demokracji, w której można by 

w pełni zrealizować sprawiedliwość i harmonię [podkr. - B. Sz.]”. Tak ujęta demokracja, jako do
skonała lub przynajmniej potencjalnie doskonała, unicestwiłaby w istocie samą siebie. „Dlatego 
właśnie - orzeka Mouffe - należy rozumieć demokrację jako dobro, które istnieje tylko dopó
ty, dopóki nie jest osiągalne”(ibidem). „Odmowa redukcji nieuchronnego rozziewu między etyką 
i polityką, właściwa i współczesnym liberałom, i postmodernistom, odmowa wspólna wyznawcom 
obu podejść mimo wszelkich dzielących ich różnic, oraz uznanie nieusuwalnego napięcia między 
równością i wolnością, między etyką praw człowieka i logiką polityki, które wiążą się ze stanowie
niem granic i implikowaną przez nie przemocą, oznacza zrozumienie, że terytorium polityki nie 
daje się sprowadzić do racjonalnego rachunku moralnego i zawsze będzie wymagać rozstrzygnięć. 
Porzucenie iluzji możliwego pojednania etyki i polityki oraz przystanie na to, by to, co etyczne, 
prowadziło nigdy nie kończącą się indagację tego, co polityczne, to jedyny sposób, by uznać pa
radoks demokracji” - oto słowa, którymi Mouffe kończy wywody w Paradoksie demokracji, su
gerując, że to, co etyczne, ma „indagować” to, co polityczne, a nie na odwrót, przypisując zatem 
nieusuwalność napięć w polu etyczności raczej niż w polu polityczności, a tym samym raz jeszcze 
unaoczniając trzykroć wskazany „paradoks demokracji” {ibidem, s. 155-156).

Sięgnęliśmy po pracę Chantal Mouffe nie dlatego, by unaocznić jedynie jej 
stanowisko, dzisiaj popularne i szeroko dyskutowane, ale dlatego, by zaprezento
wać trzy różne podejścia, z którymi spotykamy się najczęściej we współczesnej 
filozofii polityki, a być może nawet w szeroko rozumianej „kulturze politycznej” 
charakterystycznej dla członków dobrze urządzonych, zachodnich społeczeństw li
beralno-demokratycznych (w tym „naszego”). Istotne są również, niepodobna w to 
wątpić, inne stanowiska: i takie, które odwołują się do natury gatunkowej człowie
ka (choćby ustanowionej przez osobowego Boga), i takie, które głoszą wolę Boga 
osobowego jako źródło wszelkiego ładu normatywnego, i takie, które eksponują 
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wartość akumulowanej przez pokolenia mądrości wspólnoty (choćby tylko jej „pu
blicznego rozumu”, przy czym może chodzić już to o wspólnotę partykularną, już 
to o wspólnotę uniwersalną), i takie, które odwołują się do różnie pojmowanego 
prawa naturalnego (natury) albo do norm zwyczajowych. Pomijając analizę tych 
teorii, zauważmy na koniec, że każde z trzech stanowisk unaocznionych w rozważa
niach Mouffe pozwala nam dostrzec pewne zagadnienia dzisiaj istotne. Każde z nich 
odwołuje się wszak do wspólnego „momentu podstawowego”: przyjmuje osobność 
jednostek wobec innych, wobec wszystkich pozostałych jednostek. Interesująca nas 
szczególnie propozycja pierwsza, przypisana „współczesnym liberałom”, ma pro
wadzić do uznania, że „osobne jednostki” są nie tylko z jakichś przyczyn skłonne 
deliberować, ale także iż mają szansę prowadzić deliberację, być może nawet dążyć 
do zawarcia konsensu etyczno-politycznego, a przez to zbliżyć się wreszcie do ide
ału, który wiązany jest z racjonalnością wspólną wszystkim ludzkim jednostkom 
lub przynajmniej tym z nich, które dostąpiły racjonalności, w swym umyśle lub 
poza nim odnalazły wiedzę o regułach racjonalnego zachowania lub uzyskały tę 
wiedzę skądinąd, np. z treści moralnych lub z norm prawnych. Propozycja liberalna 
podana w taki sposób miałaby więc zmierzać do utwierdzenia wizji racjonalności 
uniwersalnie ważnej, niezależnej od wszelkich różnic kulturowych, jako tej, któ
ra stanowić ma co najmniej podstawę dla rozpoczęcia deliberacji prowadzącej do 
wypracowania coraz pełniejszego ładu normatywnego przez uczestniczące w niej 
„strony”, same ład ten ustanawiające i przez to akceptujące jego treść. Zarzut Mouf
fe względem tego rozwiązania jest czytelny: dostrzega ona problem uniwersalizacji 
u korzenia omawianego przez liberałów ładu normatywnego, kojarząc go z potrzebą 
„samougruntowania” na sposób typowy dla „średniowiecznych absolutystów”. Ba, 
uznaje, że sposób myślenia współczesnych liberałów dotknięty jest skazą jeszcze 
poważniejszą, nie tylko związaną z „wstecznością” ich ujęcia, ale nadto z potencjal
ną negacją tego, co przecież nieusuwalne, mianowicie momentu „polityczności”, 
to jest antagonizmu istniejącego między indywidualnymi projektami wartości (bo 
o nie wszak idzie), które mogą być przecież różne. Inaczej mówiąc: problem tkwi 
w tym, że choć liberałowie mają dążyć do utwierdzenia odrębności i różnorodno
ści projektów wartości bliskich poszczególnym jednostkom, choć mają przyjmować 
założenia indywidualistyczne, to przecież - z uwagi na uniwersalizujący „moment 
racjonalistyczny” - dochodzą do stanu, w którym to, co odmienne, musi zostać za
negowane w imię oczekiwanego ładu wskazującego wspólnie akceptowane normy. 
Uniwersalizująca racjonalność jednostek ma je pozbawiać tego, co decyduje o od
mienności, a nawet o ich indywidualnej wolności. Oto problem tzw. tyranii wartości 
skojarzonych z uniwersalizującą racjonalnością, która ma być obecna - i to wbrew 
potocznym skojarzeniom - we współczesnym liberalizmie. Oto problem przymusu, 
który ma tkwić za każdą racjonalnością, ma ją wspierać, a przez to uderzać w to, 
co intymnie związane z odrębnością, odmiennością i osobliwością każdej postula- 
tywnie w pełni wolnej jednostki. Oto problem przymusu utwierdzającego „tyrani
zujące wartości ujawniane w sferze racjonalności” uniwersalizującej. Nie idzie już 
tylko o to, że ten typ liberalizmu ignoruje „polityczność” w jej antagonistycznym 
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wymiarze; idzie również o to, że uniemożliwia on rozpoznawanie i uwzględnianie 
natury zbiorowych tożsamości, ginących w obliczu „uniwersalizującej racjonalno
ści”, zanikających pod wpływem tego, co ma upodabniać do siebie już nie tylko 
jednostki, ale i grupy.

Ten typ liberalizmu istotnie ma coś wspólnego z daleko starszymi podejściami, 
które zwykliśmy zwać „klasycznymi”. Wydaje się, że w krytyce współczesnej au
torki i on, i one są „skażone” podobnym błędem, skoro przyjmują istnienie jakiejś 
„racjonalności” wymagającej od umysłów poszczególnych jednostek trudu poznaw
czego. Czy wymiar ten niesie jakieś treści spoza świata doświadczanego zmysłowo, 
czy tylko treści jakoś w tym świecie tkwiące, choćby określające jedynie reguły po
zwalające jednostkom zachować tzw. pokój zewnętrzny - o to mniejsza. Istotne jest 
bowiem to, że ich wyznawcy odwołują się do jakiegoś „porządku racjonalności”, 
który wymyka się arbitralnej twórczości człowieka, jest wcześniejszy od jego woli, 
a nawet od woli jakoś pojmowanego prawodawcy, miewając walor pewnego projek
tu etycznego wyznaczającego punkt odniesienia dla prawodawcy (bez względu na 
to, kto nim jest). Dokonująca się w tych ujęciach, liberalnym i „klasycznym”, swo
ista „substancjalizacja porządku” stanowi główny przedmiot krytyki tak wyznaw
ców ujęcia agonicznego, jak i zwolenników „ujęcia ponowoczesnego”, gdyż w ich 
mniemaniu „substancjalizowany ład” zostaje wsparty przymusem, polityka zaczyna 
służyć etyce, a nawet - postulatywnie - ma się z nią zbiec, zostać przez nią zastą
piona albo stać się środowiskiem jej realizacji. Z takiej konstatacji wynika zaś ra
dykalna krytyka autorów wszystkich tych prób teoretycznych, które mają wyjaśnić, 
czemu służą polityczna władza i wiedza. W istocie, zdaniem krytyków obu tych 
ujęć, służą one nie tyle porządkowi, który wszak nie istnieje Jako taki”, jako „głęb
sza obiektywność” bez względu na aktywność człowieka konstytuującego wszel
ki porządek, ile utwierdzają narzucone praktyki społeczne, choćby kształtujące się 
w długim okresie, odzwierciedlające jakoś ustalającą się „głębszą obiektywność” 
albo będące efektem projekcji normatywnej dokonanej przez jakieś bóstwo (Boga). 
To również „nasze” problemy, które z pewnością wciąż na nowo warto rozpoznawać 
i podejmować nad nimi nieustanny namysł. Nawet jeśli żyjemy dziś w dobrze urzą
dzonym (także „naszym”) społeczeństwie liberalno-demokratycznym.
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