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1. WSTEP

PRAKTYKA POLITYCZNA PANSTW europejskich oraz tych, ktére zostaly zaloione
przez spoleczefistwa WYWOdZ€}C€ sie Z Europy, jest obrazem tryumfu pewnego
projektu ustrojowego, ktéry nazywa sie najczeéciej liberalneg demokracjq. Pafistwa
demokratyczne réiniq sie miedzy sobq pod Wieloma Wzgledamiz rozdzialem
kompetencji pomiedzy réine organy Wladzy, konstytucyjnym usytuowaniem glowy
pa1fistWa,sp0s0bem kreacji gabinetu rzqdowego, czy Wreszcie ustrojem g0sp0dar-
czym. Mimo to, W poréwnaniu z innymi formacjami ustrojowymi, wykazujq
znacznq homogenicznoéé, ktérej, W zasadzie, nikt nie podwaia. Zadaniem niniej-
szego artykulu jest odpowiedi na pytanie, czy do analizy demokracji liberalnej
moina Wykorzystaé aparat pojeciowy Wprowadzony przez Erica Voegelina dla
opisu gnostycyzmu. W istocie przedmiotem rozwaiafi jest Wiec réwniei sama
gnostyckoéé liberalnej demokracji. Sam autor Order and history Wymienial libe-
ralizm Wéréd Wspélczesnych przejawéw gnozy politycznej, chociai Wiecej uwagi
p0éWieca1XX-Wiecznym totalitaryzmom.
Liberalna demokracja jest, jak sama nazwa Wskazuje, odmianq demokracji.

Samo to pojecie oznacza doslownie Wladze (kratos) ludu (demos) i liczy jui sobie
okoio dwéch i pél tysiqca lat. Owa ,,dem0kracja etymologiczna”, jak to ujql Gio-
vanni Sartori, posiada réine desygnaty W zaleinoéci od rozumienia pojecia ludu.
Autor Teorii demokracji Wymienia Wiec szeéé interpretacji:

1. Lud W znaczeniu doslownie Wszyscy.
2. Lud W znaczeniu nieokreélona duia czeéé, bardzo wielu.
3. Lud W znaczeniu klasy niz'sze.
4. Lud jako nierozdzielny byt, jako organiczna cal0s'c'.



Teologia liberalnej demokracji. .. 205

I!5. Lud jako Wieksza czesc Wyraiona poprzez zasade absolutnej wi<;ksz0s'ci.
6. Lud jako Wieksza czesé Wyraiona poprzez Zasade ograniczonej wiekszoéci.

Te ostatniq interpretacje Sartori uwaial za najlepszq. ,,A zatem przy powtornym
spojrzeniu — Warto zacytowaé — zasada ograniczonej Wiekszosci okazuje sie byé
wiasciwq, demokratycznq Zasadq demokracji”. Zaletq tej koncepcji jest bowiem to,
Ze Wedle niej Zadna Wiekszosé nie moie mieé absolutnych praw. W efekcie, jak
twierdzi Sartori, prowadzi ona do rozumienia demokracji jako systemu rzqdow
Wiekszoéci ograniczonych prawami mniejszoécil.

Przez demokracje liberalnq naleiy rozumieé taki typ demokracj i, ktory WytWo-
rzyl sie W Europie i Ameryce Polnocnej (choé Wystepuj e teZ sporadycznie W innych
regionach swiata) i odznacza sie pewnymi cechami wyroiniajqcymi. Wiekszosé
analitykow Wymienia procedury majqce zapewniaé Wolnosé procesu Wyborczego,
rozszerzajqc katalog instytucji demokratycznych 0 il’11‘l€,l1i€ZWiQ,Z9.l’1€ bezpoérednio
Z Wyborami, ale sprzyjajqce Zasadzie ,,rzqdoW Wiekszosci ograniczonych prawami
mniejszoéci”. Korzystajqc z enumeracji innego slynnego teoretyka demokracji,
Roberta Dahla, moina Wyrnienié:

— zasade rzqdu przedstawicielskiego,
— Wolne Wybory,
— powszechne prawa Wyborcze,
— Wolnoéé slowa,
— dostep do informacji,
— swobode zrzeszefiz.

Dahl nazwal Wspolczesnq demokracje poliarchiq uznajqc, Ze ta nazwa pozwala
odseparowaé realne systemy polityczne od idei Wladzy ludu, ktorej przeciei nie
realizujq zupelnie i doslownie. Podaje przy tym jej dwie Zasadnicze cechy:
powszechnosé praw obywatelskich, oraz moiliwosé obalania W glosowaniu naj-
Wainiejszych dostojnikow rzqdoWych.Wed1ug Dahla poliarchia moie rozwinqé
sie W jakimé pafistwie Wtedy, gdy spelnia ono okreélone Warunki. Przede Wszystkim
musi W nim istnieé nowoczesne, dynamiczne spoleczefistwo p1ura1istyczne.Dah1
sklania sie jednak do tezy, Ze powstawanie takich spoleczefistw to naturalna droga
rozwoju cywilizacyjnego, a to pozwala mieé nadzieje, Ze zasieg ich Wystepowania
bedzie sie zWieksza13. Do patronow demokracji liberalnej naleiy zaliczyé, oprocz

1 G. Sartori, Teoria demokracji, przel. P. Amsterdarnski, D. Grinberg, Warszawa 2008, s. 39.
2 R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, przel. S. Amsterdamski, Krakow 1995, s. 310—311. Podobnie

na przyklad: Ch. Tilly, Demokmcja, Warszawa 2008, s. 20-21.
3 R. Dahl, op.cit., s. 366.
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Iohna Locke’a, Iohna Stuarta Milla i amerykaiiskich Ojcow Zaloiycieli, roWnieZ
Iana Iakuba Rousseau. Osoba tego ostatniego jest kontrowersyjna i nie Wzbudza
sympatii Wsrod Wiekszoéci Wspolczesnych liberalow, ale to on W czasach noWoiyt-
nych najdobitniej sformulowal zasade suwerennosci ludu, bez ktorej demokracja
Wspolczesna nie moglaby byé taka, jaka jest.
W niniejszym artykule liberalizm potraktowany jest jako obowiazujaca doktryna

polityczna Wspolczesnych poliarchii. Zaloienie to musi byé obwarowane istotnym
zastrzeieniem. Wspolczesna filozofia liberalizmu, Wielowatkowa, pelna dyskusji
i sporow W swoim obrebie, odchodzi od oswieceniowej pewnosci co do swojej
absolutnej racji moralnej W relacjach z innymi formacjami cywilizacyjnymi. Iest
to Wplyw Nietzscheafiskiego postmodernizmu. Dobrym przykladem zwrotu
W strone pluralizmu prawdy jest tworczosé Iohna Graya, autora koncepcji libera-
lizmu modus vivendi. Nowinki te (licza sobie ledwie jedno, czy dWa pokolenia) nie
przedostaly sie jeszcze do swiadomoéci mas. Mamy Wiec do czynienia Z rozdWo-
jeniem, a raczej Wyprzedzeniem praktyki politycznej przez refleksje filozoficzna.
Dyskurs polityczny liberalnej demokracji Wciai opiera sie na legitymizujacej mocy
koncepcji praw czlowieka i, ewentualnie, utylitaryzmu. Ciekawa analiza tego zja-
Wiska jest niedawno Wydana ksiaika Stanislawa Filipowicza pod znamiennym
tytulem Demokracja. O wiadzy iluzji W krélestwie r0zumu4.

Pod pojeciem teologii liberalnej demokracji rozumiem zespol przekonafi roz-
powszechniony We Wspolczesnych spoleczeifistwach Zachodu, dotyczacych irodel
i istoty ladu politycznego, ktory przyjmuje postaé pogladow religijnych. Nie jest to
teologia W chrzescijaifiskirn rozumieniu tego slowa. Nie jest tei ,,teologia etymolo-
giczna”, poniewai nie traktuje 0 bogu. Z religijnego punktu Widzenia jest Wiec
uzurpatorska karykatura teologii. Mimo to przekonania te zachowuja strukture
nauki o bogu, przy radykalnym zeéwiecczeniu jej treéci. Hierofanie, czyli obj aWie-
nia sacrum W swiecie mysli, dotycza zawsze osob, bytow i zjawisk wyjatkowych,
otoczonych czcia i W jakis sposob niedostepnych empiryczno-racjonalnemu
poznaniu. Wedlug Voegelina Zycie spolecznoéci ludzkich moie byé zrozumiale
Wylacznie Wtedy, gdy pojmuje sie je podwojnym kontekscie ludzkiego dosWiad-
czenia swiata i Boga. Spoleczefistwa zeswiecczone moga formalnie realizowaé

4 S. Filipowicz, Demokracja. O wladzy iluzji w krélestwie rozumu, Warszawa 2009. Z pozycji
jednoznacznie krytycznych traktuje o pojeciowej fikcji liberalizmu duio starsze dzielo Alasdair
MacIntyre’a After Virtue: A. Maclntyre, Dziedzictwo Cn0ty,WarszaWa 1996.
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zasade rozdzialu Kosciola i paiistwa, ale W wymiarze symbolicznym zachowuja
elementy teologiczne, tyle Ze zimmanentyzowane5.
Gnoza (gnosis) jest to wiedza o transcendentnym bogu, porzadku swiata i zba-

Wieniu czlowieka. Wiedze te zdobywa sie przez wtajemniczenie, lub wewnetrzna
iluminacje, a efektem tego jest podzial na tych, ktorzy Wiedza i na tych, ktorzy nie
wiedza — Z natury swej gnoza jest elitarystyczna. Historycznie rzecz biorac zjawisko
Wierzeifi gnostyckich jest niemal tak stare, jak chrzescijafistwo. Gnostycy funkcjo-
nowali czesto jako ruchy heretyckie wylamujace sie Z ortodoksji chrzescijariskiej.
Zasadniczym zaloieniem gnostykow byla teza o zniewoleniu czlowieka W docze-
snym kosmosie i doketyzm, czyli traktowanie ciala jako wiezienia dla ducha
(pneame; stad ludzie oswieceni, posiadacze wiedzy prawdziwej, nosili miano
pneumatykow), Z ktorego naleialo sie uwolnié6. W Kosciele zachodnim gnoza
pojawila sie ponownie u schylku sredniowiecza za przyczyna mistycznej i mille-
narystycznej mysli Ioachima z Fiore (zm. 1202), znanego przede Wszystkim Z tezy,
ie po epokach Ojca i Syna nadejdzie trzecia epoka, Ducha, W ktorej — W historii
doczesnej — Wypelni sie Krolestwo Boie na ziemi. Eric Voegelin dostrzegl W pew-
nych wspolczesnych ideologiach i ruchach spolecznych wspolczesna forme gno-
stycyzmu.Wspolczesni kontynuatorzy bledu Ioachima roznia sie jednak znacznie
od kolegow sprzed wiekow.Wedlug Voegelina jakoéciowa zmiana W dziejach gnozy
byla radykalna immanentyzacja eschatologicznych pragnieifi czlowieka. Nowoiytne
przejawy gnozy to immanentyzacja teologiczna (przyklady Kanta i Condorceta),
aksjologiczna (More i jego Utopia) i aktywistyczna (Comte, Marks i ich wspolcze-
sni epigoni), a do ruchow gnostyckich Voegelin zalicza m.in. progresywizm,
pozytywizm, psychoanalize, komunizm i faszyzml.W Nowej naucepolityki Voege-
lin pisze: ,,naWet pobieina znajomosé Ioachimowych symboli, ich poiniejszych
odmian i polaczefi z polityczna apokalipsa Trzeciego Rzymu, wyrainie pokazuje,
Ze nowa eschatologia gleboko Wplynela na strukture Wspolczesnej polityki. To
dzieki niej uksztaltowala sie symbolika, za pomoca ktorej zachodnie spoleczefistwa

5 E. Voegelin, The political religions, [W1] E. Voegelin, Modernity without restraint, Columbia-
—London 2000, s. 70. W pracy pt. The political religions Voegelin przedstawia nazizm i faszyzm jako
przyklady zeéwiecczonych religii politycznych. Hitlera porownuje do Abrahama W tym sensie, Ze jak
Abraham przekazywal prawde Boga narodowi wybranemu, tak Hitler mial doskonaly sposob repre-
zentowaé wole i ducha narodu niemieckiego: ,,Fiihrer jest punktem, W ktorym duch ludu objawia sie
W historycznej rzeczywistosci” (ibidem, s. 65).

6 K. Rudolph, Gnoza, Krakow 2003, s. 60.
7 E.Voegelin, Ersatz Religion, [w:] E. Voegelin, Modernity withoat..., s. 299.
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odczytuja sens swojej egzystencji, a zwolennicy jednej Z wersj i wyznaczaja sposob
artykulacji wewnetrznej spoleczefistw, jak teZ calej swiatowej sceny politycznej”8.

2. POZYTYWIZM, LIBERALIZM I GNOZA

JEDNYM Z GLOWNYCH WROGOW cywilizacji europejskiej W ostatnich Wiekach
byl, wedlug Voegelina, szeroko rozumiany pozytywizm. Do niego maja sie zaliczaé
nurty Wspolczesnej mysli politycznej i filozoficznej: utylitaryzm, liberalizm, prag-
matyzm i marksizm. Wina pozytywizmu byla wspomniana wczesniej radykalna
immanentyzacja chrzescijafiskiego eschatonu. Comte i jego nasladowcy (czesto
nieéwiadomi swojego podobieiistwa) odrzucili transcendencje jako czesé éwiata
prawdziwego. XIX-wieczna mysl uznala wierzenia religijne za przejawy niedojrza-
losci czlowieka. Sposobem Wyzwolenia sie Z duchowej niepelnoletnoéci miala byé
nauka oparta o metodologie przyrodnicza i matematyczna. W ten sposob prze-
wrotnie powtorzone zostalo wezwanie Immanuela Kanta do wyjscia czlowieka
z niepelnoletnoéci. W trakcie tego procesu fizyka miala zastapié teologie. Chrze-
scijaiistwo jawilo sie pozytywistom jako wstydliwy atawizm, ktory kiedys potrzebny
byl ludzkosci do w miare znosnego bytowania w tajemniczym, niezrozumialym
swiecie. W miare rozwoju dziejow nauki wiedza ludzka rosla, zmniejszajac coraz
bardziej zapotrzebowanie na metafizyczne Wyjasnianie. Po Wiekach dzieciectwa
ludzkosci pozostaly religijne systemy aksjologiczne, ktorych oczywiscie pozytywi-
sci chcieli sie pozbyé. Co istotne, reakcja metafizykow byla utoisamiana Z walczaca
grupa interesu, na ktora skladaly sie klasy uprzywilejowane, relikt feudalizmu.
Pozytywizm byl wiec doktryna o konkretnych celach politycznych i znajdowal
artykulacje w liberalizmie i socjalizmieg.
Istotna cecha pozytywistycznej rewolty bylo jej strukturalne zakorzenienie

W tradycji chrzescijaifiskiej. Doktryna i zwiazane z nia ruchy polityczne dziedziczyly

8 E.Voegelin, Nowa naaka polityki, przel. P. 8piewak,Warszawa 1992, s. 112. Dokladne omowienie
istoty koncepcji gnozy politycznej E. Voegelina nie jest celem niniejszego artykulu; ciekawe pozycj e
prezentujace mysl polityczna autora Order and History to np.: R. Legutko, Eric Voegelin: polityka
i transcendencja, ,,Znak” 1985, nr 9-10, s. 126-146; R. Skarzyfiski, Koncepcja gnozy Erica Voegelina,
[wz] Gnoza polityczna, red. I. Skoczyiiski, Krakow 1998, s. 29-37; A. Wielomski, Filozofia polityczna
Erica Voegelina, ,,Arcana” 1999, nr 29, s. 134-155; M. Zimniak-Halajko, I. Halajko, Przygody gnozy
wedlug Erica Voegelina, ,,Przeglad Filozoficzny” 2003, nr 2, s. 88- 100; M.]. Czarnecki, Czlowiek wobec
swiata. Gnoza nowozytna Erica Voegelina a gnostycyzm antyczny - proba porownania, ,,Dialogi Poli-
tyczne” 2007, nr 8, s. 155-166.

9 R. Legutko, op.cit., s. 128-130.
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chrzescijafiska koncepcje zbawienia. W nowej, zeswiecczonej wersji doskonalosé
miala byé jednak dostepna w ,,tym swiecie”, innego wszak nie bylo. Zycie ludzkie,
w chrzescijafistwie zawsze podporzadkowane celowi zewnetrznemu wobec tego
swiata, mialo udoskonalié sie hic et nanc dzieki wysilkowi intelektualnemu samej
ludzkosci. Nowa nauka, Wyposaiona W pozytywistyczne instrumentarium, miala
zastapié wiare. ,,5mieré Boga — pisal Voegelin - jest kardynalnym celem Gnozy,
Zarowno antycznej, jak i nowocZesnej”1°.
Gnoza aktywistyczna, ktorej przejawem wedlug Voegelina jest pozytywizm,

zawiera w sobie polaczenie dwoch immanentyzacjiz teleologicznej i aksjologicznej.
Po pierwsze, umieszcza cel wszelkich ludzkich zabiegow w éwiecie doczesnym,
czyli na osi czasu znanej nam z codziennego doswiadczenia. Bez wzgledu na
ksztalt, jaki mialoby przyjaé ostateczne spelnienie, ma ono naleieé do porzadku
dziejéw ludzkosci.W jakims sensie naleiy do historii, tyle Ze do tej j ej czeéci, ktora
jest jeszcze przed nami. Optymizm co do moiliwosci poznawczych czlowieka juZ
Kantowi i Condorcetowi podpowiadal, Ze tui-tui, niemal w zasiegu reki, znajduje
sie chwila tryumfu ludzkiego rozumu nad wlasna, dziecieca niedoskonaloscia. Po
drugie, aksjologiczny komponent gnozy podpowiadal pozytywistom, Ze owocem
intelektualnej przemiany ludzkosci bedzie spoleczefistwo racjonalne i doskonale
harmonijne. Zniesione zostanie brzemie egzystencji: wojny, ubostwo, choroby,
koniecznosé pracy i tym podobne.W konsekwencji powyiszych zaloieifi logiczny
Wniosek Comte’a brzmial nastepujaco: doskonalosé, czyli racjonalnie zarzadzane
spoleczefistwo przemyslowe, moina i naleiy osiagnaé za pomoca przemian gospo-
darczych, spolecznych i politycznychll.
Klasyczny liberalizm Voegelin umieszcza W porzadku chronologicznym jako

jeden Z momentow poprzedzajacych powstanie systemow totalitarnych, ktore sa
najdoskonalsza realizacja gnostyckiego projektu Postepu. Liberalowie przyczynili
sie do immanentyzacji Zycia spolecznego we Wszystkich jego przejawach, czego
efektem jest bliska im idea samozbawienia. Iakkolwiek roine odmiany liberalizmu
przyjmowaly odmienne wizje racjonalnej autokreacji (Kantowska autonomia,
utylitaryzm Benthama i Milla, Teoria sprawiedliwosci Rawlsa, ideologia Wolnego
rynku neoliberalow - Zeby wymienié tylko te najwainiejsze), wszystkie obiecywaly
skutecznosé samozbawczych wysilkow. W efekcie, paradoksalnie, liberalizm jed-
noczesnie przyczynil sie do nieslychanego przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego

1° E. Voegelin, Science, politics, and gnosticism, [w:] E. Voegelin, Modernity without...,
S. 247-248.

11 E. Voegelin, Ersatz Religion, s. 300.
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Zachodu i do jego upadku. ,,]eZeli nie zrozumiemy, na czym polegaja owe dosWiad-
czenia stanowiace Zywy rdzefi immanentystycznej eschatologii - pisze autor Nowej
nauki polityki - nie bedziemy W stanie uchwycié Wewnetrznej logiki rozwoju
zachodniej mysli politycznej, od sredniowiecznego immanentyzmu poprzez
humanizm, oswiecenie, progresywizm, liberalizm, pozytywizm do marksizmu.
Intelektualne symbole, tworzone w roinych odmianach gnostyckiej spekulacji,
czesto Wchodza Ze soba W konflikty, a poszczegolne typy gnostykow beda sie
Wzajemnie zwalczaé. Latwo sobie wyobrazié, jak bedzie oburzony humanistyczny
liberal, gdy sie dowie, Ze jego immanentystyczna teoria znajduje sie tylko o krok
od marksizmu”12.
W potocznym rozumieniu polityki istnieje bledne przekonanie, Ze we wspol-

czesnym modelu systemu politycznego cywilizacji Zachodu, nazwanego We
wstepie demokracja liberalna, lud zastapil dawnych monarchow, jako najwyiszych
Wladcow. W praktyce znalazl sie raczej na miejscu Zarezerwowanym Wczesniej dla
Boga, choé oczywiscie milczy na ten temat doczesny ustawodawca. Na poziomie
prawa konstytucyjnego suwerenem, najwyiszym Wladca, okresla sie lud, albo
narod. W konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza sie, Ze Wladza zWierzch-
nia naleiy do narodu (art. 4 ust. 1). Samo pojecie suwerena Zawdzieczamy, przede
Wszystkim, Ieanowi Bodinowi, autorowi koncepcji suwerennoéci monarchii,
naczelnemu ideologowi nowoiytnego absolutyzmu monarszego. Suwerennosé
ludu, pozorne przeciwiefistwo zamyslu Bodina, to dzielo ].]. Rousseau. Wyszedl
on z apriorycznego zaloienia o powszechnej rownosci i naturalnej wolnosci jed-
nostki ludzkiej i Wyciagnal Z niego logiczny Wniosek, Ze nikt nie moie podlegaé
Wladzy, na ktora sie nie zgadza (zwraca uwage czas terainiejszy: iadna umowa
Wczorajsza, czy przedwieczna, nie maja zastosowania tu i teraz). Autor Uniowy
spolecznej potraktowal jednak spoleczeifistwo jako Wspolnote, a nie amalgamat
niezaleinych jednostek, co odpowiada czwartej Z kolei interpretacji ludu W kla-
syfikacji Sartoriego. To roini Rousseau od pierwszych liberalow, Z patronem
Iohnem Locke’iem na czele, poniewai ci kladli nacisk na Wolnosé negatywna
czlowieka. Mimo Ze Rousseau proponowal kolektywistyczna Wersje Wolnosci
i rownosci, sama idea suwerennosci ludu Wywarla poteiny Wplyw na ,,postepowa”
mysl politycznalg.
Zajecie miejsca Boga przez lud W strukturze teologii politycznej nowoczesnosci

zauwaiono jui dawno. Argumenty przemawiajace za tym moina podzielié na

12 E.Voegelin, Nowa nauka..., s. 118. Por. A. Wielomski, op.cit., s. 147.
13 Zob. I. Bodin, Szes'c' ksiag o rzeczypospolitej; 1.]. Rousseau, Umowa spoleczna. ..
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negatywne i pozytywne. Po pierwsze, rzekomy konstytucyjny suweren nie rzadzi
bezposrednio i ma bardzo ograniczony Wplyw na Wladze przy zastosowaniu pro-
cedury Wyborczej. W Wiekszosci pafistw Zachodu elity rzadzace Wykazuja duia
odpornosé na zamach ze strony nowych sil politycznych i rozmnaiaja sie glownie
przez kooptacje“. Po drugie, do ludu kierowane sa inwokacje Wspolczesnego
dyskursu politycznego. Wola ludu, narodu, albo spoleczeiistwa stala sie irodlem
legitymacji ladu politycznego i ostatecznym argumentem W sporach o aksjologie.
Indywidualnie rozumiane prawa czlowieka daja kaidemu uprawnienie do swo-
bodnej artykulacji swojej Wersji doxa, ktora nie moie byé oceniana i hierarchizo-
Wana Wobec innych Wedlug racjonalnych kryteriow. Zamiast nich pozostaj e Wiara
W demokratyczna procedure, jako najlepszy Z moiliwych sposob odczytania Woli
ludu na podstawie aktow indywidualnych. ,,W ramach kultury liberalnej - pisze
Tomasz Zyro W Woli politycznej - Wyraienie przekonania i Wynikajace z niego
dzialanie sa aktem dobrowolnym W czystej postaci, aktem, ktory czyni czlowieka
Wolnym W danej chwili, zrywajac wiezy, jakie usiluja wokol niego zadzierzgnac
idee i systemy, uczynki i prawa, sklonnosci, cnoty, i ostatecznie etyka. (. . .) W decy-
zjach politycznych, ale i W sposobie funkcjonowania instytucji politycznych, nacisk
poloiony jest nie na cel, ale na czysty wybor. Decyduje Wola. Wolny Wybor dla
Wolnego Wyboru - taka definicja Wolnoéci W sposob oczywisty Wyklucza zagad-
nienie dobra jako celu ludzkiego Zycia i aktywnosci obywatela. Wola staje sie
esencja podmiotoWosci”15. Podwaianie boskosci ludu stalo sie bluinierstwem.
Trudno sobie wyobrazic, Zeby jakikolwiek powainy polityk demokratyczny przy-
znal sie do Watpliwosci co do zasady suwerennosci ludu. Dyskurs demokracji nie
akceptuje refleksji nad metapolitycznym fundamentem. Moina zauwaiyc analogie
do systemow religijnych, ktore rowniei bywaja niesklonne do otwartej dyskusji
nad prawdziwoécia Wiary.

14 Trudno W tym miejscu przeprowadzac szczegolowywywod dowodowy, latwo natomiast podaé
przyklady politykow i calych ugrupowafi politycznych, ktore po dotkliwym upadku W ciagu kilku lat
otrzymywaly ponownie zaufanie Wyborcow, mimo Ze W okresie pomiedzy kleska a odrodzeniem nie
dokonaly niczego szczegolnego. Spektakularne przyklady polskie to dzieje SdRP - spadkobierczyni
PZPR, albo upadek i ,,zmartWychWstanie” Ierzego Buzka, ktory W ostatnich Wyborach do Parlamentu
Europejskiego uzyskal najwyisze poparcie sposrod Wszystkich kandydatow Z calego kraju.

15 T. Zyro, Wola polityczna. Siedem prob zfilozofii praktycznej,WarszaWa 2008, s. 506-507.
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3. GNOZA LIBERALNEJ DEMOKRACJI

Czy stan intelektu Wspolczesnych teoretykow i praktykow liberalnej demokracji
odpowiada Voegelinowskiej koncepcji gnozy politycznej, a oni sami zasluguja na
miano gnostykow? Szesc cech gnostycyzmu Wymienil Voegelin. Sa to:

1. Radykalne niezadowolenie gnostykow z zastanej sytuacji.
2. Wiara, Ze niedoskonalosé swiata Zastanego Wynika Z faktu, Ze jest on ile

zorganizowany. Gnostycy odrzucaja hipoteze o niedoskonalosci czlowieka,
zatem Wina nieadekwatnosci musi leiec po stronie kosmosu.

3. Wiara W moiliwosc zbawienia od zla swiata.
4. Przekonanie, Ze porzadek bytu bedzie mogl ulec zmianie W procesie histo-

rycznym.
5. Wiara W to, Ze zmiana porzadku bytu przynalezy do moiliwosci dzialania

ludzkiego, a zatem samozbawczy akt moie dokonaé sie Wysilkiem czlowieka.
6. Przekonanie, Ze Wiedza (gnosis) jest narzedziem, dzieki ktoremu dokonane

zostanie zbawienie ludzkosci od zla tego swiata. Wiedza ta jest centralnym
punktem calego systemu gnostyckiego“.

Liberalizm klasyczny rozwinal sie jako ruch kontestacji zastanego porzadku.
W czasach praojca doktryny, Iohna Locke’a, przeciwnikiem liberalizmu byla
monarchia absolutna. Dwa traktaty o rzadzie zostaly napisane jako polemika
Z Patriarcha Roberta Filmera, ktory W czasach Stuartow byl naczelnym ideologiem
krolewskiego iure divine (divine right). Szczegolnie Wojownicza postac zyskal
liberalizm W XIX W., pod Wplywem, Z j ednej strony francuskiego racjonalizmu,
Z drugiej — utylitaryzmu. Bentham i Iames Mill nie Watpili W koniecznosc zmie-
niania stosunkow spolecznych i politycznych. Dzisiejszemu obserwatorowi
dostrzeienie radykalizmu liberalow utrudnia jednak odruchowe porownywanie
go Z mlodszym ruchem socjalistycznym, ktory przejal paleczke W sztafecie aWan-
gardy postepu. Liberalizm Wspolczesny posiada Wieksza doze zadowolenia Z tego,
co jest. Ze Wzgledu na dominujaca pozycje oznacza to zadowolenie Z samego siebie.
Skrajnym przykladem tego stanowiska jest teza F. Fukuyamy o koncu historii - ta
miala jui nie potrzebowac dalszego ciagu, poniewai udalo sie spoleczenstwom
Zachodu Wypracowaé optymalny model Wspoliycia spolecznego, oparty na demo-
kratycznych procedurach Wyboru Wladzy i liberalnych prawach jednostkowych.
Model ten mial zostac przyjety przez caly cywilizowany swiat". Bez Wzgledu na

16 E. Voegelin, Ersatz Religion, s. 297-298.
17 F. Fukuyama, Koniec historii, przel. T. Bieron,WarszaWa 1996, s. 81.
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roinego typu obawy, progresywistyczny duch zmusza Wspolczesny dyskurs poli-
tyczny do poszukiwania kolejnych zadan cywilizacyjnych do realizacji. W jezyku
mainstreamu polityki dominuja, Wskazane przez Voegelina jako gnostyckie,
postulaty swiata bez Wojen, powszechnego zlikwidowania ubéstwa, nakarmienia
tych czesci globu, ktore dotykane sa regularnie kleskami glodu etc.
Liberalizm ma korzenie oswieceniowe i dziedziczy typowy dla tej epoki opty-

mizm antropologiczny. Przekonanie o dobrej naturze czlowieka Wspolne bylo tak
roinym myslicielom, jak Locke, Kant i (nieliberal) Rousseau, chociai Wyciagali
Z niego roine Wnioski. W kaidym przypadku liberal (i demokratyczny liberal),
zetknawszy sie z dysonansem ludzkich pragnien i realnego swiata sklonny bedzie
raczej stwierdzic, Ze to swiat Wymaga zmiany, a nie czlowiek - pokory. Przypo-
mnijmy najstarsza z Wielkich oswieceniowych koncepcji umowy spolecznej:
Wedlug Locke’a ludzie mogli Zyé ze soba W zgodzie i pokoju W stanie natury,
poniewai Wykazywali naturalna sklonnosé do sprawiedliwosci W kontaktach
wzajemnych. Nie zmusila ich do zawiazania spoleczenstwa iadna ,,Wojna Wszyst-
kich ze Wszystkimi”, ale raczej racjonalna analiza korzysci, jakie daje Wspolne
podporzadkowanie sie Wladzy, ktora rozsadzalaby sporyls.

Przekonanie liberalow, Ze porzadek bytu bedzie mogl ulec Zmianie W procesie
historycznym Wynika z jednej strony z antropologii, Z drugiej, Z radykalnej imma-
nentyzacji swiatopogladu. Wspolczesni ideolodzy liberalnej demokracji, z Wyjat-
kiem oczywiscie tych, ktorzy przeszli na stanowisko postmodernistyczne, postuluja
dwa typy rozwiazan. Pierwszy Z nich to liberalizm ekonomiczny, czyli postulat
radykalnego uwolnienia rynkow od mechanizmow kontroli panstwowej. Druga
droga Wiaie sie z formacjami politycznymi socjaldemokracji i socjalliberalizmu,
proponujacymi zachowanie welfare state. Abstrahujac od praktycznych efektow
obu projektow, moina stwierdzic, Ze oba sa rownie immanentystyczne.
Wiara W moiliwosc naprawy zla tego swiata, przynajmniej W jego spektakular-

nych przejawach, zdaj e sie nie opuszczac klasy politycznej Zachodu. Iest raczej tym
mocniejsza, im mniejsze moiliwosci maja jego kraje, a W szczegélnosci Unia
Europej ska, do realizacji misji cywilizacyjnych. Slabnaca cywilizacja Zachodu nie
Wyrzeka sie swojej misji cywilizacyjnej, co widac na przyklad W dzialaniach Stanow
Zjednoczonych Ameryki W Iraku i Afganistanie. Krytycy lewicowi twierdza, Ze
aktywnoéc ta sluiy Wylacznie realizacji interesow ekonomicznych, ale nie tlumaczy
to ambitnych, nawet jak na standardy mocarstwa amerykanskiego, projektow
demokratyzacji spoleczenstw azjatyckich. Bez Wzgledu na to, czy bierze sie Z gle-

18 I. Locke, Dwa traktaty o rzadzie,WarszaWa 1992, s. 175.
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bokiego przekonania o powinnosci moralnej, czy nie, Amerykanie, szczegolnie
W czasach rzadow Busha juniora, zdawali sie byé przekonani o uniwersalnej sku-
tecznoéci liberalnej demokracji19.W Teorii demokracji Sartoriego autor jedno-
znacznie opowiada sie za demokracja liberalna jako jedyna Wlasciwa. Iest to
postawa znamienna.Wedlug Sartoriego ,,liberalizm ograniczyl absolutna i dowolna
wladze, przelamal rozpacz Wyraiona W pytaniu: kto kontroluje rzadzacych? i uWol-
nil ludzi od strachu przed Ksieciem; W rzeczywistosci, Wybawil ich rowniei od
rabunku i strachu (strachu przed sila, rzecz jasna). Liberalizm pod jeszcze jednym
Wzgledem odniosl unikatowy sukces: jest to jedyny plan dzialan W historii, ktory
celom zapewnil s'rodki”2°.
Przekonanie o tym, Ze Wiedza jest narzedziem, dzieki ktoremu dokonane zosta-

nie zbawienie ludzkosci od zla tego swiata, jest ostatnia, szosta cecha gnostycyzmu.
Wspolczesny dyskurs polityczny zachowuje ostroinoéé W traktowaniu Wiedzy
naukowej jako absolutnego przewodnika W dzialaniu politycznym. Liberalowie
staraja sie nawet tym odroiniac od socjalistow (i socjaldemokratow), Ze ich dok-
tryna, jak twierdza, jest mniej ,,ideologicZna” (co ma Znaczyc, Ze nie jest racjona-
listyczna utopia, W przeciwienstwie do socjalizmu). Wiaie sie to z niemalejacym
autorytetem Tocqueville’a, przestrzegajacego przed Rozumem (przez duie ,,R”),
ktory moie zaszkodzic zdrowemu rozsadkowi. Sartori, powolujac sie Wlaénie na
argumenty autora O demokracji w Ameryce, proponuje rozréinienie demokracji
empirycznej (anglosaskiej) i racjonalnej (francuskiej), Z ktorych ta druga, gorsza,
Wiaie sie z Wiara W abstrakcyjne idee. ,,Wydaje sie natomiast - czytamy W dziele
Tocqueville’a - Ze We Erancji upodobanie do idei ogolnych przerodzilo sie W nie-
okielznana namietnoéc, nieustannie domagajaca sie zaspokojenia. Ledwie rano
otworze oczy, dowiaduje sie, Ze odkryto Wlasnie jakies ogolne i odwieczne prawo,
o ktorym dotad nie slyszalem. Byle pisarzyna nie zadowala sie odkrywaniem praw
tyczacych ogromnego kraju i jest bardzo Z siebie niekontent, jesli nie Wyglosi
pogladu na temat rodzaju ludzkiego W ogolnosci”21. Efektem bledu racjonalnosci
jest, Wedlug Sartoriego, Wiara, Ze rzadzié musi parlament Wybrany W Wyborach
proporcjonalnych, jako reprezentacja ludu/narodu, a rzad ma byc tylko jego

19 Na ile amerykanscy neokonserwatyéci sa konserwatystami, a na ile liberalami, moina spierac
sie dlugo.W kaidym razie drugie pokolenie tego srodowiska, czesciowo zwiazane bylo Z administra-
cja Busha, ktora Z cala pewnoscia nie probowala restaurowaé W Zdobytym Bagdadzie Zadnej trady-
c 'ne' form ustro'owe' tamtesz ch ludow. Neokonserwat st b l mienian Wczesnie' Fuku ama,Yl J Y J J J Y Y 9! Y WY Y J Y
jednoczesnie bedacy jednym Z wainiejszych teoretykow i propagatorow liberalnej demokracji.

2° G. Sartori, op.cit., s. 469.
21 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, przel. B. Ianicka i M. Krol,WarszaWa 2005, s. 406.
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egzekutywafl. Z drugiej strony liberalizm ,,od zawsze” obawial sie czynnikow
irracjonalnych W polityce, ktore utoisamial Z konserwatyzmem lub totalitaryzmem.
Za przyklad moie sluiyé Karl Popper. Autor koncepcji spoleczenstwa otwartego
swiadomie proponuje racjonalizm oparty na ,,irracjonalnej Wierze W rozum”, tzn.
racjonalizm jako aksjomat”. Zagroieniem rozsadnej nieufnosci Wobec racjonali-
stycznej abstrakcj i moie byc tei, paradoksalnie, brak zaufania do polityki W ogole.
Szczegolnie jest to przypadlosé mlodych demokracji, nieposiadajacych dojrzalej
i doswiadczonej elity politycznej. Objawem zjawiska jest polityczna skutecznosc
hasla ,,nie robmy polityki. . .” W ten sposob, nieco tylnymi drzwiami, powraca
Marksowski ideal zniesienia panstwa i Wladzy politycznej.
Podsumowujac powyisze rozwaiania, moina Wskazac glowne tropy do dalszych

badan nad ewentualna gnostycka natura liberalizmu pojmowanego jako doktryna
legitymizujaca liberalna demokracje. Zwolennicy liberalnej demokracji, mniej lub
bardziej zwiazani Z doktryna polityczna liberalizmu, Wykazuja gloWne cechy
Wskazane przez Voegelina jako gnostyckie, choé W kilku przypadkach tylko W ogra-
niczony sposob. Przede Wszystkim tylko umiarkowanie Zglaszaja niezadowolenie
ze status quo, a takie nie stawiaja Wprost tezy, Ze Wiedza jest narzedziem meliory-
Zacji ludzkosci. Zwraca na to uwage Ryszard Legutko W artykule Z 1999 r.: ,,Pod-
stawa do odrzucenia tezy Voegelina - pisze Legutko - jest poglad, ii liberalizm, jak
Zaden inny kierunek polityczny, jest pozbawiony przeslania o zbawczej roli Wiedzy,
a Zwlaszcza Zbawczej roli liberalnych idei. Iest on W swej istocie - jak twierdza jego
zwolennicy - raczej minimalistyczny W swych wymaganiach Wobec swiata, czlo-
Wieka, czy instytucji, a nie maksymalistycznym. Mimo to umieszczenie przez
Voegelina liberalizmu wsrod Wspolczesnych ruchow gnostyckich jest zasadne
przynajmniej o tyle, Ze zgadza sie Z przyjeta przez niego siatka pojeciowa, a przede
Wszystkim z jego rozumieniem zjawiska gnostycyzmu. Liberalizm demokratyczny
z pewnoscia Wierzy, Ze sens aktywnosci politycznej jednostek i organizacji ludzkich
polega na naprawianiu zla tego éwiata. W sobie samym Widzi tei nadzieje na
realizacje tego zamierzenia. I liberalizm, i idea demokratyczna, Wyrosly ze sprze-
ciwu Wobec Zastanej rzeczywistosci i projekt liberalno-demokratyczny dziedziczy
ten aktywizm po XIX-Wiecznych przodkach. Nie ma jednak, na Wlasne szczeécie,
dynamiki dawnych radykalow.

22 G. Sartori, op.cit., s. 74-77.
23 K. Popper, Spoleczeristwo otwarte i jego wrogowie, t. 2, przel. H. Krahelska,WarszaWa 2007, s. 292.
24 R. Legutko, Gnoza polityczna: Besancon i Voegelin, [W1] Gnoza polityczna, red. I. Skoczynski,

Krakow 1999, s. 26.
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Kolejna plaszczyzna mysli gnostyckiej jest symbolika stosowana przez gnosty-
kow do opisu rzeczywistosci. Iest ona byé moie wainiejsza od samego sWiatopo-
gladu. Symbolika nowoczesnego gnostyka ma Wedlug Voegelina irodla W teologii
Ioachima z Fiore. Ioachimowa koncepcja zawiera cztery nastepujace symbole:
Trzecie Krolestwo - epoka nastepujaca po dwoch Wczesniejszych, a majaca przy-
niesc duchowe spelnienie ludzkosci; Dux e Babilone, symbol Wodza, przywodcy
trzeciej epoki, takiego, jakim byl Chrystus dla drugiej, W epoce sekularyzacji
przyjmujacego postaé nadczlowieka jako uniwersalnego symbolu czlowieka zwy-
cieiajacego niedoskonalosé natury; prorok - trzeci symbol, oznaczajacy tego, ktory
przygotowuje ludzkosé do przyjecia Wiedzy prawdziwej, z Ioachimem jako proto-
plasta, ktorego nieswiadomie nasladuja Wspolczesni intelektualisci; braterstwo
autonomicznych osob - symbol czwarty, urzeczywistniany W momencie tryumfu
trzeciego krolestwa, W postaci zsekularyzowanej objawiajacy sie W demokratycznej
Wierze W suwerennosé ludu i Marksowskiej Wizji zaniku panstwa i polityki.
Wszystkie symbole Ioachima Z Eiore stanowia, Wedlug Voegelina, artykulacje

cywilizacyjnych ambicji czlowieka Zachodu. Iest to swego rodzaju bunt przeciwko
brakowi sensu doczesnosci. Chrzescijanska teologia Wymaga zgody na nierowny
dualizm rzeczywistosci doczesnej i rzeczywistosci transcendentnej, Z ktorych ta
pierwsza, jak sama nazwa Wskazuje, jest niedoskonala, bo tymczasowa. Historia
nie posiada Wiec immanentnego sensu, czyli eidosu. Ten istnieje tylko jako zba-
wienie, spelnia sie poza natura. ,,IoachimoWy dux - pisze autor Nowej nauki
polityki - powstaje Z napiecia pomiedzy rozwijajaca sie cywilizacja a idea upadku,
podczas gdy Platonski krol powstaj e Z napiecia pomiedzy rzeczywistym politycZ-
nym upadkiem a nowa substancja duchowa. W konsekwencji Ioachimowa wizja
Znajduje swoje Wypelnienie W reprezentantach cywilizacyjnej dumy i Wyznawcach
immanentnej doskonalosci spoleczenstwa, od postepowcow Z XVIII W., przez
Comte’a, Marksa i Milla, az do Lenina i Hitlera. Tymczasem Platonska wizja
znajduje swoje Wypelnienie W postepujacym duchowym porzadkowaniu nieupo-
rzadkowanego swiata, przez figure Aleksandra, przez soteriologiczne panowanie
Wieku hellenistycznego, imperialnego porzadku rzymskiego i przez Chrystusa”25.

Wspolczesna, radykalnie zsekularyzowana polityka, posluguj e sie Wciai Ioachi-
mowa struktura symboli. Najbardziej radykalna realizacja gnostyckich postulatow
byl komunizm, ktory Z zaloienia mial polegaé na gwaltownej (dokonanej za
pomoca przemocy fizycznej) przebudowie spoleczenstw i konstrukcji nowego,

25 E. Voegelin, Platon, przel. A. Legutko-Dybowska, Warszawa 2009, s. 246.
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ostatecznego ladu”. Liberalizm, doktryna Wymieniana przez Voegelina jako jedna
Z lagodniejszych form nowoczesnej gnozy, W bardziej umiarkowany i zawoalowany
sposob posluguj e sie tei gnostycka symbolika. ,,Trzecie Krolestwo” nie oznacza jui
doslownego konca panstwa, ale przybiera postac postpolityki, W ktorej funkcje
podmiotow politycznych sa ograniczone do zadan administracyjnych. Przynaj-
mniej pozornie spory polityczne przestaja dotyczyé etycznych fundamentow ladu
politycznego. Waskie ramy dyskursu Wyznacza jedna dominujaca ideologia, a jej
sukces jest tym bardziej wyrainy, im bardziej szerzy sie Wiara W to, Ze nie jest ona
ideologia. Iest to swiat Z Wizji Fukuyamy, ktory pisal: ,,W ostatnich latach wyrainie
zwycieia poglad 0 Wyiszoéci liberalnej demokracji, ktora kolejno pokonala ryWa-
lizujace z nia monarchie dziedziczna, faszyzm i W koncu komunizm, nad innymi
ustrojami politycznymi. Co Wiecej, moie ona Wyznaczyé »ostatnia faze ideologicz-
nej ewolucji ludzkosci<<, a tym samym ukonstytuowaé »ostateczna forme rzadu<<,
ktora stanowié bedzie rzeczywisty »koniec historii’<<. Tylko liberalna demokracja
nie jest obciaiona fundamentalnymi wadami, sprzecznosciami wewnetrznymi, oraz
niedostatkiem racjonalnosci, czyli tym, co Wiodlo dawne ustroje do nieuchronnego
upadku”27. Naleiy jednak zastrzec, Ze zjawisko postmodernizmu przynajmniej
Werbalnie przelamuje trynitarny podzial, ktory u Ioachima mial postac epok Ojca,
Syna i Ducha, a u Comte’a teologii, metafizyki i nauki. Iest to efekt autorefleksji
kontynuatorow projektu oswieceniowego, ktorzy dostrzegli poraike przynajmniej
co do racjonalnego Wytlumaczenia moralnoscizg.
W systemie liberalnej demokracji szczegolne znaczenie ma symbol ludu. Zgod-

nie ze Wskazaniami liberalow naleialoby go pojmowac jako zbiorowosé autono-
micznych jednostek, ale W praktyce dyskursu politycznego nie da sie uniknaé
pojmowania narodu, ludu, czy tei spoleczenstwa, jako istoty zbiorowej. Iest to
integralny element tradycji demokratycznej, ktorej ojcem chrzestnym jest I.I. Rous-
seau, o czym byla mowa WYZ€j. Przekonanie o tym, Ze lud jest jedynym irodlem
Wladzy, oddaje Konstytucja RP W cytowanym jui ustepie 1. artykulu 4., ktory mowi
o Wladzy zwierzchniej naleiacej do Narodu. W tym sformulowaniu brzmi echo
Umowy spolecznej. ,,TWierdZe - pisal Rousseau - Ze od Zwierzchnictwa, polegaja-
cego jedynie na sprawowaniu woli powszechniej, nie moina odstapié i ie zWierzch-
nik, bedacy istota zbiorowa, moie byé reprezentowany tylko przez siebie samego”29.

26 Ibidem, s. 113.
27 F. Fukuyama, Koniec historii. . ., s. 9.

Porownaj np.: S. Filipowicz, Demokracja. O wladzy iluzji W krolestwie rozun/1u,WarsZawa 2007.
I.I. Rousseau, Umowa spoleczna, przel. A. Peretiatkowicz, Kety 2009, s. 26.

28

29
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Tak rozumiana Wspolnota wolnych i rownych obywateli odpowiada czwartemu
symbolowi Ioachima z Fiore.
W demokratycznym ideale samoswiadomego spoleczenstwa pojawia sie zre-

konstruowana wizja nadczlowieka (superman), pelniacego funkcje Wodza nowego
eonu. ,,Iako glowne typy nadczlowieka - pisal Voegelin - mozemy Wyroinié pro-
gresywistycznego nadczlowieka Condorceta, (ktory nawet wierzyl W wieczne Zycie
ziemskie), pozytywistycznego nadczlowieka Comte’a, komunistycznego nadczlo-
wieka Marksa i Dionizyjskiego nadczlowieka Nietzschego”3°. Cecha Wspolna
Wszystkich typow jest uniwersalnosé wyroinionej osoby, ktora nie jest ograniczona
do konkretnej jednostki, ale stanowi, W pewnym sensie, nowy gatunek czlowieka.
Cechy nadnaturalne, czyli przelamujace dyktat przyrodzonych ulomnosci istoty
ludzkiej, maja byc dostepne dla Wielu, choé niekoniecznie dla mas. Mimo elitarno-
sci (ktora zreszta byla szczegolna cecha gnostykow staroiytnoéci) nawet Nietzsche-
anski nadczlowiek nie mial imienia i nazwiska - jego idea nie urzeczywistniala sie
W konkretniej osobie, ale byla oznaczeniem typu. Co Wiecej, typ ten mial dopiero
pojawié sie, po przezwycieieniu etyki niewolnikow.W sytuacji, W ktorej liberalno-
-demokratyczni gnostycy pokonali najbardziej radykalne formy gnozy aktyWistycz-
nej, wyartykulowane W XX-Wiecznych totalitaryzmach, objawia sie istota liberali-
zmu jako gnostyckiej herezji W odmianie progresywistycznej. Lud, stanowiacy
centrum etyki demokratycznej, ma na drodze ewolucyjnego samodoskonalenia
osiagnaé stan calkowitej autonomii.
Radykalna immanentyzacja chrzescijanskiego eschatonu owocuje wizjami raju

na Ziemi, ktory ma sobie sam stworzyé czlowiek. Lud, jako autonomiczna Wspol-
nota wolnych i rownych, staje sie zbiorowym nadczlowiekiem. Ludzkosc uzyskuje
Wiec status istoty boskiej. Wszelkie decyzje moralne maja byé przejawem Woli
czlowieka. Zespol przekonan skladajacych sie na doktryne nowoczesnej poliarchii
Wypelnia pustke po odrzuconej teologii chrzescijanskiej. Zgodnie Z interpretacja
Voegelina gnoza, W postaci liberalizmu, staj e sie teologia polityczna spoleczenstw
Zachodu. ,,Przy calym bogactwie odmian - czytamy W Nowej nauce polityki -
gnostyckie doswiadczenie jest rdzeniem przebostwienia czlowieka, poniewai
czlowiek, ktory siega po to doswiadczenie, nadaje sobie boskie znamiona i tym
samym Zastepuje Wiare W sensie chrzescijanskim silniejszym uczestnictwem
W boskosci”31.

3° E. Voegelin, Ersatz Religion, s. 303.
31 Idem, Nowa nauka polityki, s. 117-118.
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4. ZAKONCZENIE

Voegelinowska analiza Wspolczesnych przejawow gnozy politycznej skupiona
byla, przede Wszystkim, na komunizmie i nazizmie. Zbrodnie Lenina, Stalina
i Hitlera stanowily Wedlug niego logiczna konsekwencje gnostyckiego typu mysle-
nia. Wczesniej, W XVIII i XIX W., racjonalisci, pozytywisci i liberalowie odrzucili
transcendentny Wymiar rzeczywistosci. W nowej teologii politycznej centralne
miejsce zajal czlowiek, ktory po ,,smierci Boga” mial byé jedynym prawodawca
swiata. Na poziomie systemow politycznych artykulacja nowej Wiary jest demo-
kracja, czyli, Wedlug formuly Lincolna, ,,rzadu ludu, dla ludu i przez lud”.
Wspolczesne spoleczenstwa Zachodu zorganizowane sa, korzystajac Z nomen-

klatury Dahla, W poliarchie, czyli systemy demokracji liberalnej. Praktykow
i teoretykow nowego porzadku charakteryzuje, miedzy innymi, przekonanie o tym,
Ze jest to format najlepszy Z moiliwych, a byé moie nawet, ze stanoWi finalny
produkt poszukiwan ustroju idealnego na przestrzeni dziejow. Mimo optymizmu
apologetow Wladzy oswieconego ludu przekonania te nie daja sie racjonalnie
wytlumaczyc bez siegniecia do pewnych niewytlumaczalnych aksjomatow, z czego
zdawal sobie sprawe jui Popper. W zwiazku Z tym interesujaca moie byé propo-
zycja Voegelina, ktory caly szereg Wspolczesnych ruchow i doktryn politycznych,
lacznie z szeroko rozumianym liberalizmem, traktuje jako objawy choroby ducha
Wspolczesnej Europy. W jego interpretacji uczniowie Kanta, Comte’a i Milla sa
kolejnym pokoleniem butownikow przeciw rzeczywistosci. Po dokonaniu imma-
nentyzacji starej, chrzescijanskiej soteriologii, uciekajac przed pustka swiata bez
bogow, probuja oni nadac historii sens. Prowadzi to do tego, Ze staraja sie zbudowaé
swiat doskonaly. Zastrzec trzeba, Ze nie Wszyscy, ktorych Voegelin zdemaskowal
jako gnostykow, robia to Z rownym pospiechem i przekonaniem.
Chociaz Wspolczesna mysl liberalna stracila Wiele z optymizmu Benthama

i Milla, nie moze uciec przed swoim przeznaczeniem.W interpretacji autora Order
and history jej fundamentalnym zalozeniem jest realizacja samozbawienia czlo-
wieka. Towarzyszyé mu powinno zniesienie polityki, koniec historii, kres ideologii,
czy tei inaczej Wyobrazone zwyciestwo nad niepewnoécia, ktore od zarania dziejow
towarzyszy ludziom jako istotom spolecznym. Po odrzuceniu transcendencji
przekonania polityczne wbrew intencjom gnostykow zachowuja jednak charakter
quasi-religijny, a efektem tego jest dominacja symbolu ludu, jako zbiorowego
iibermenscha, czy tei, mowiac za Dostojewskim, czlowieka-boga. Efekt osiagniety
przez gnostykow nie jest zgodny z ich oczekiwaniami. Z jednej strony powoduje
to narastajace zwatpienie W szeregach intelektualistow. Z drugiej strony skutkuje
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to, na poziomie praktycznych dzialan politycznych, rosnacym dystansem pomiedzy
demokratyczna mitologia i rzeczywistoscia. Iezyk Wspolczesnych politykow staje
sie coraz bardziej czarodziejski. ,,Trudnosci - pisze Voegelin - beda pokonywane
za pomoca magicznych operacji W swiecie snu, takich jak: potepienie przeciwnika
za niemoralnosé, deklaracja Wlasnych intencji, odwolanie sie do opinii ludzkosci,
nazywanie wroga agresorem, zakazanie Wojen, podjecie propagandy na rzecz
pokoju swiatowego czy swiatowego rzadu i tak dalej. Tego rodzaju intelektualne
i moralne zepsucie sprawia, Ze spoleczenstwa zaczyna ogarniaé niesamowita,
upiorna aura szpitala dla oblakanych, czego doswiadczamy obecnie W czasach
kryzysu Zachodu”? Przykladem fatalnych efektow stosowania pseudomagicznych
formulek Zamiast politycznego dzialania jest reakcja mocarstw zachodnich na
dojscie Hitlera do Wladzy W Niemczech. Im bardziej politycy liberalno-demokra-
tyczni zabiegali o pokoj, tym bardziej nieuchronna stawala sie katastrofa Wojny
totalnej. ,,Prehistoria drugiej Wojny swiatowej - czytamy - stawia nas przed
powainym pytaniem, czy aby gnostycki sen na tyle nie skorumpowal spoleczenstw
zachodnich, ii niemoiliwe jest juZ uprawianie racjonalnej polityki i Wojna poZo-
stala jedynym srodkiem radzenia sobie Z brakiem rownowagi egzystencjalnych
sil”33. Voegelin przestrzegal przed niebezpieczenstwem powtorzenia sie okropno-
sci Wojny, jesli politycy nie naucza sie przedkladaé rzeczywistosé nad sen. Pacyfizm,
zmierzajacy przeciez do milego Wszystkim celu unikania konfliktow, jest praktyka
magiczna W tym sensie, Ze polega na przemienianiu swiata materialnego za pomoca
slownych deklaracj i. Polega na zamykaniu oczu na realna rownowage sil politycz-
nych, a przez to utrudnia racjonalne dzialanie, ktore moie faktycznie sluzyé
zachowywaniu pokoju 0 tyle, o ile jest to moiliwe.
Voegelin nie potepil demokracji. Iego rozwaiania nie dotycza bezposrednio

ustrojow, i W tym podobny jest do Wielu konserwatystow (a takze niektorych
klasycznych liberalow). Bez Wzgledu na forme ustrojowa zagrozeniem dla ludzkiej
egzystencji jest antyrealizm immanentystycznego gnostycyzmu. Opanowanie
spoleczenstw przez myslenie magiczne more nastapié W kazdym ustroju, choé nie
Znaczy to, Ze konstytucje nie maja Znaczenia. Prawo i kultura polityczna sa jednak
raczej objawem, nii przyczyna choroby duszy. Voegelin, jesli juz zajmowal sie
analiza XX-Wiecznych ideologii, poswiecal czas glownie totalitaryzmom. Wielo-
krotnie przypominal, Ze wsrod gnostyckich herezji znaj duj e sie rowniei liberalizm,
ale nie on byl glownym wrogiem Wolnosci W polowie XX W.W Zakonczeniu Nowej

32 Ibidem, s. 155-156.
33 Ibidem, s. 157.
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nauki polityki znajduje sie tez Wazna uwaga odnoszaca sie do demokracji, a przy-
najmniej do jednej Z jej postaci. ,,W tej sytuacji - czytamy - gdy demokracje
amerykanska i angielska poprzez swoje instytucje najpelniej Wyrazaja prawde
duszy, a jednoczesnie na poziomie egzystencjalnym sa najpotezniejszymi mocar-
stwami, istnieje promyk nadziei. Potrzebny jest jednak olbrzymi Wysilek, by ten
promyk rozwinal sie W plomien, by ograniczyc gnostycka chorobe i odbudowaé
sily cywilizacyjne. Na razie ich los nie ulegl jeszcze rozstrZygnieciu”34. Voegelin
dopuszczal istnienie demokracji. Prawdopodobnie jednak Wspolczesna demokra-
cje liberalna przelomu XX i XXI W., z jej materializmem, swieckoscia, odrzuceniem
etyki absolutnej i formalna Wszechwladza cial ustawodawczych uznalby za kolejny
etap upadku i rozkladu europejskiego projektu cywilizacyjnego.

34 Ibidem, s. 170.
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The Theology of Liberal Democracy in the Light of Eric Voegelin’s
Conception of Political Gnosis

ACCORDING TO ERIC Voegelin’s theory modern Gnosticism is characterized by radical
immanentisation of eschatological desires of man. The vitality of the varied secular projec-
tions of self-salvation of the mankind which take a form of political doctrines is one of the
consequence. The liberal-democratic system is one of such visions. However, despite the
intentions of Gnostics, political beliefs retain the quasi-religious character after the rejec-
tion of transcendence, and, by Voegelin’s, liberalism is one of the manifestations of Gnos-
ticism.
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PO UPADKU KOMUNIZMU i przyspieszeniu procesu globalizacji F. Fukujama
przedstawil swa popularna prognoze nieuchronnego podboju swiata przez Wzorce
cywilizacyjne zrodzone po obu stronach polnocnego Atlantyku. Niezachodnie
spoleczenstwa mialy - jego zdaniem - ochoczo przystapié do terminowania
u swych zachodnich mistrzow, poniewaz znikly Wszelkie ku temu przeszkody
natury geopolitycznej czy ideologicznejl. Nie byl to jednak jedyny punkt Widzenia.
Od poczatku towarzyszyly mu bowiem glosy mitygujace uniwersalistyczny zapal
okcydentalistow. Pojawily sie nawet takie, ze to raczej Zachod od Wchodu uczyé
sie powinien, a nie odwrotnie. Iadwiga Staniszkis - powodowana fascynacja suk-
cesami gospodarczej modernizacji, a jeszcze bardziej historycznym dziedzictwem
starych kultur Azji - przekonuje dzis na przyklad, iz Stany Zjednoczone, a zWlasz-
cza Europa chcac sprostaé Wyzwaniom niesionym przez globalizacje Wydaja sie
Wrecz skazane na czerpanie z cywilizacyjnego dorobku Dalekiego Wschodu?
S.P. Huntington zas juz W poczatkach poprzedniej dekady zauwazyl, iz - zWazyW-

1 F. Fukujama, Koniec historii, przel. T. Bieron, M. Wichrowski, Poznan 1996, s. 72-87.
2 Owa szczegolnie dla Wspolczesnych spoleczenstw atrakcyjna Wartosé azjatyckiej tradycji dotyczy

- jej zdaniem - m.in. edukacji opartej na logice wielowartosciowej i skutkujacej stylem myslenia
obytym z paradoksem i antynomia. Styl ow ma lezec': u podstaw zdolnosci opanowania sztuki
funkcjonowania W - charakterystycznych dla zywiolu globalizacji - Warunkach zwiekszonego ryzyka
i niepewnosci oraz czestego obcowania z racjonalnoscia odmiennych, egzotycznych kultur. Styl
pozwalajacy odkryc’ i oswoio logike chaosu. I. Staniszkis, O wladzy i hezsilnosci, Krakow 2006,
$.39-42,74.


