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Wstęp

„Bowiem to, co jest prawdziwe, nie jest prawdą. Prawda jest nie-
skończenie odległa i nieskończona jest wszelka rozmowa.”

T. Mann, Józef i jego bracia

„Tak zaczyna się nowa przygoda człowieka z samym sobą. Czło-
wiek rzuca się w żywioł twórczości. Jak pająk sieć, tak i on wy-
prowadza coraz to nowe dzieła z wnętrza samego siebie. Zawie-
sza je między drzewami i gwiazdami, aż całkowicie przysłonią 
mu wczorajszy świat. To one będą teraz jego światem i świat bę-
dzie nim. Porównanie z pająkiem trafia w sedno sprawy. Tak się 
bowiem składa, że między pająkami nie ma wspólnoty. Każdy 
pająk snuje samotnie swą sieć i troszczy się wyłącznie o siebie. 
[…] Skłócenie świata obrazuje utajone skłócenie pająków. Wspól-
nota jawi się jako to, co pęka. Ale pękać może tylko dlatego, że 
w głębi spoczywa substancja, która nie pozwala się rozejść.”

J. Tischner, Spowiedź rewolucjonisty

„Niczym innym bowiem nie jest ład, jak stosunkiem najbardziej 
uwydatniającym różnorodność. Zamęt zaś na tym polega, że 
wprawdzie jest więcej rzeczy, ale nie ma racji, do rozróżnienia 
czegokolwiek.”

G.W. Leibniz, O zasadach istnienia 

Wywód, który prezentujemy w poniższej publikacji ma na celu rozwią-
zanie jednego z podstawowych problemów współczesnej teorii polityki. 
Rozprawa ta jest próbą krytyki deliberatywnego modelu demokracji, 
który ogólnie rzecz ujmując, polega na zrewidowaniu założeń demokra-
tycznych, celem uzupełnienia podejścia partycypacyjnego o jakościowe 
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Pluralizm i racjonalność w świetle idei demokracji deliberatywnej

dopracowanie decyzji politycznych, co ma się odbywać dzięki instytucji 
namysłu. Namysł (deliberation) ma stanowić remedium na problem legity-
mizacji władzy demokratycznej, aktywizacji obywatelskiej i animacji spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Jak wskazuje tytuł pracy: Pluralizm i racjonal-
ność w świetle idei demokracji deliberatywnej, głównym obiektem naszych 
zainteresowań jest relacja kategorii racjonalności do kategorii pluralizmu. 
Pierwsza z nich interesuje nas jako szerokie pojęcie o mocy eksplanacyjnej 
i charakterze formalnym; druga natomiast ma charakter substancjalny i jej 
struktura wymaga eksplanacji. Te zabiegi teoretyczne mają na celu usyste-
matyzowanie naszej wiedzy o tym, czym jest deliberacja, deliberatywny 
model demokracji, racjonalna dyskusja, racjonalny pluralizm etc.

Fakt rozumnego pluralizmu zaobserwowany przez Joshuę Cohena, 
a który stanowił asumpt do zrewidowania przez Johna Rawlsa jego dok-
tryny liberalnej znanej z dzieła Teoria sprawiedliwości, stanowi główne tło 
dociekań teoretycznych autorów koncepcji demokracji deliberatywnej. Wy-
jaśnienie relacji pluralizmu i racjonalności oraz sprecyzowanie tych pojęć 
wyznacza naszą drogę badawczą. Kwestia pluralizmu zostaje rozjaśniona 
przez rozróżnienie rozumnego pluralizmu, pluralizmu racjonalności prima 
facie i pluralizmu racjonalności sensu proprio. Racjonalność jako pojęcie 
jest natomiast najpierw zoperacjonalizowana w duchu późnej filozofii Lu-
dwiga Wittgensteina, a następnie osadzona w kontekście trójstopniowej 
analizy argumentacji, gdzie wyróżniamy takie elementy, jak: argument, 
stanowisko, typ racjonalności. Rozwikłanie istoty relacji pluralizmu i ra-
cjonalności następuje dzięki zastosowaniu opisu dialektyki racjonalności, 
czyli procesu, na którego drodze wyłaniają się problemy będące podstawą 
sporów światopoglądów, a zatem, jak mogłoby się wydawać, jednocześnie 
esencją demokracji deliberatywnej. W tytule podkreślono również to, iż 
naszym przedmiotem badań jest idea demokracji deliberatywnej, co zna-
czy, iż nie będzie nas interesować sfera praktyki politycznej: konkretnych 
przykładów zastosowania deliberacji w praktyce, konkretnych modeli de-
liberatywnych i instytucji wspierających te modele. Jest to zagadnienie 
w większej mierze socjologiczne i właśnie socjologia byłaby adekwatną 
dyscypliną badawczą dla tej tematyki. Nas interesować będzie demokracja 
deliberatywna jako projekt, który wyłonił się na niwie XX-wiecznej filozo-
fii politycznej głównie w świecie anglosaskim. Stąd za podstawowe w tym 
nurcie dzieła będziemy uznawać te, które składają się na spuściznę Johna 
Rawlsa i Jürgena Habermasa. Pisząc o racjonalności pluralizmu mamy 
na myśli przede wszystkim kontynuatorów myśli Johna Ralwsa: Joshuę 
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Cohena i Briana Barry’ego, którzy mieli duży wkład w ukonstytuowanie 
się tak zwanego imparcjalizmu, czyli doktryny liberalnej, która za war-
tość prymarną uznaje bezstronność (impartiality). Pluralizm racjonalno-
ści to zbiorcza nazwa dla stanowisk, które nad bezstronność wywyższają 
wartość pluralizmu i krytykują podejście imparcjalistyczne. Reasumując, 
w pracy kompleksowo opisujemy ideę demokracji deliberatywnej z per-
spektywy racjonalności i pluralizmu oraz badamy jej spójność.

Praca składa się z dziewięciu rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały mają 
charakter stricte metodologiczny, kolejne dwa stanowią wprowadzenie 
z zakresu historii idei demokracji deliberatywnej. Rozdziały numer cztery 
i pięć porządkują przedmiot badań i przygotowują go do właściwej analizy, 
która odbywa się na kartach trzech ostatnich rozdziałów. Rozprawa pomy-
ślana jest więc w następującym porządku: zaprezentowanie metodologii, 
zaprezentowanie przedmiotu badań, uporządkowanie przedmiotu badań 
pod kątem wybranej metodologii oraz zastosowanie jej we właściwym 
badaniu.

Pierwsze rozdziały metodologiczne opierają się na eksplikacji założeń 
badawczych oraz problemów i hipotez oraz na zoperacjonalizowaniu naj-
istotniejszego pojęcia tej pracy, czyli pojęcia racjonalności. Nasza koncep-
cja opiera się w dużej mierze na tak zwanej konserwatywnej interpretacji 
późnej filozofii Ludwiga Wittgensteina. Teoria gier językowych stanowi dla 
nas inspirację do ukucia definicji racjonalności, jako matrycy argumenta-
cji i zbioru reguł wyznaczających warunki stwierdzalności. By dookre-
ślić naszą koncepcję racjonalności formułujemy w rozdziale pierwszym 
osiem tez o racjonalności: I. Dla celów analitycznych każde twierdzenie 
wysuwane w ramach sporów filozoficzno-politycznych należy traktować 
jako argument; II. Badanie argumentów polega na identyfikowaniu typów 
racjonalności stanowisk, w ramach których argumenty są artykułowane; 
III. Racjonalność w sensie formalnym ma charakter uniwersalny, lecz nie 
w sensie substancjalnym, gdzie do czynienia mamy z pluralizmem racjo-
nalności; IV. Racjonalność ma charakter lokalny; V. Jakość argumentów 
w sensie analitycznym określa potencjał argumentacyjny; VI. Potencjał 
argumentacyjny stanowi kryterium typologii argumentacji; VII. Typologia 
argumentacji jest podstawową typologii racjonalności; VIII. Porządek ar-
gumentacji w sporze między racjonalnościami ma charakter dialektyczny. 
Tezy wyznaczają porządek naszego wywodu.

W rozdziałach opisujących rozwój idei demokracji deliberatywnej sku-
piliśmy się przede wszystkim na dokładnej selekcji wątków twórczości 
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Johna Rawlsa i Jürgena Habermasa, które dotyczą przedmiotu naszych 
badań. Stąd uwagę skierowaliśmy przede wszystkim na kategorie takie 
jak: sprawiedliwość jako bezstronność, problem stabilności, dwie władze 
moralne, częściowy konsensus, rozum publiczny (J. Rawls) oraz sfera pu-
bliczna, idealna sytuacja komunikacyjna, suwerenność ludu i legitymiza-
cja, polityka deliberatywna (J. Habermas). Omówienie twórczości dwóch 
wielkich filozofów jest uzupełnione o głosy polemiczne, jakie względem 
ich poglądów pojawiały się na przestrzeni lat (M. Sandel, H.L.A. Hart, 
J. Finnis, R. Spaemann) oraz o polemiki jakie toczyli między sobą. W pró-
bie usystematyzowania myśli kontynuatorów, krytyków i apologetów twór-
ców idei demokracji deliberatywnej posłużyliśmy się ustaleniami histo-
rycznymi (nierzadko wchodząc w dyskusję z prezentowanymi przez nich 
poglądami) takich autorów jak: Piotr Juchacz, Anna Krzynówek-Arndt 
oraz Stephen Elstub i James Bohman.

W ramach idei demokracji deliberatywnej narodził się żywotny spór fi-
lozoficzno-polityczny między tak zwanymi imparcjalistami a pluralistami, 
który analizujemy w następnych rozdziałach. Oprócz relacjonowania sporu 
przykładamy do niego autorski aparat pojęciowy celem usystematyzowa-
nia problematyki wywodu. W ramach tego sporu dostrzegamy argumenta-
cję, która uwypukla problem relacji racjonalności do pluralizmu. Rozdziały 
te mają na celu ostateczne przygotowanie przedmiotu badań do właściwej 
analizy.

Trzy ostatnie rozdziały tworzą swoisty tryptyk, który zaczyna się py-
taniem: co to właściwie oznacza, że dany argument jest dobry? W odpo-
wiedzi wskazujemy dwa rodzaje argumentów, a podział ten ma źródło 
w koncepcji Daniela Dennetta, która nosi nazwę zakładu faustowskiego 
(Faustian bargain). Zasadniczym elementem rozdziału siódmego jest ty-
pologia argumentacji, która w myśl trójstopniowego podziału: argument-
-stanowisko-typ racjonalności ma stanowić podstawę typologii racjonalno-
ści. Wśród typów argumentacji wyróżniamy: (A) argumentację alogiczną; 
(B) argumentację emotywistyczną; (C) argumentację ograniczonego au-
dytorium; (D) argumentację relatywistyczną; (E) argumentację reflek-
syjną; (F) argumentację paradygmatyczną; (G) argumentację zamkniętą 
logicznie. Kryterium podstawowym tej typologii jest kategoria potencjału 
argumentacyjnego. Współrzędnymi typologii są natomiast refleksyjność 
i koherencyjność. 

Typologia racjonalności zostaje przedstawiona w rozdziale ósmym. 
Warto w tym miejscu podkreślić, iż typów racjonalności jest mniej niż 
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typów argumentacji (co jest zgodne z naszymi hipotezami badawczymi). 
Liczba ta bowiem pomniejszona jest z powodu tożsamości (na poziomie 
racjonalności) argumentacji alogicznej (A) oraz relatywistycznej (D). Iden-
tyfikujemy zatem następujące typy racjonalności: 1) racjonalność nieza-
korzeniania; 2) racjonalność aksjologiczna; 3) racjonalność refleksyjna; 
4) racjonalność paradygmatyczna; 5) racjonalność spekulatywna. 

Ważne jest również wskazanie bezracjonalności/przedracjonalności, 
jako elementu domykającego zbiór racjonalności poprzez wskazanie jej 
negatywu; braku.

Zwieńczeniem wywodu jest rozdział dziewiąty zatytułowany Dialek-
tyka racjonalności. Na tym końcowym etapie rozważań przedstawiamy 
próbę rozwiązania problemu głównego i problemów szczegółowych oraz 
własną wykładnię stosunku pluralizmu do racjonalności i spojrzenie na 
to, jak rozwija się argumentacja w sporach światopoglądowych. Uznajemy 
specyficzne pojmowanie dialektyki, jako klucz do zrozumienia czym są 
problemy teoretyczne i w jakim stosunku do nich występuje wiedza.

Na powstanie poniższej pracy wpływ miały działania i przedsięwzięcia 
toruńskiej szkoły filozofii polityki w osobach prof. Jacka Bartyzela oraz dra 
Łukasza Dominiaka, które stanowiły nieustającą inspirację do pracy twór-
czej. Podejście zaprezentowane w naszej rozprawie jest próbą kompromisu 
między ujęciem hermeneutycznym i analitycznym. Dwóm wymienionym 
osobom należą się również podziękowania za wskazanie drogi naukowej 
na wcześniejszych etapach edukacji. 

Pomoc w pracy badawczej uzyskano także ze strony Fundacji Societas 
et Ius, której sumptem ukazała się publikacja współautorska (z Łukaszem 
Dominiakiem) pt. Sprawiedliwość – tożsamość – racjonalność. Wybrane 
problemy filozofii polityki, zawierająca preliminaria do niniejszej dyserta-
cji. Podziękowania z tego tytułu należą się przede wszystkim Marii Go-
rzeń, która pełni funkcję prezesa Fundacji.
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1. Program badawczy

Przedmiotem naszych badań jest teoretyczna struktura idei demokracji de-
liberatywnej, która zrodziła się na gruncie społeczeństw pluralistycznych 
świata zachodniego (oraz w społeczeństwach, na które świat zachodni miał 
znamienny wpływ). Konkretnymi obiektami badawczymi będą argumenty, 
stanowiska oraz typy racjonalności (podział ten wynika z przyjęcia zmo-
dyfikowanej wersji metody refleksyjnej równowagi, a szerzej uzasadniony 
zostanie w części metodologicznej), przy czym mowa jest tutaj o rzeczo-
nych elementach w ramach idei demokracji deliberatywnej, jako koncepcji 
normatywnej (racjonalność pluralizmu) oraz na płaszczyźnie rozmaitych 
stanowisk światopoglądowych, doktryn czy też teorii normatywnych (plu-
ralizm racjonalności). 

Badanie ograniczone zostanie do kwestii teoretycznych, co pozwoli na 
dokładne przeanalizowanie formalnych warunków funkcjonowania idei 
demokracji deliberatywnej. Nie oznacza to odejścia od punktów szczegó-
łowych, albowiem przedmiot badań posiada trzy stopnie ogólności (argu-
ment-stanowisko-typ racjonalności). Dyscypliną, w ramach której wywód 
jest prowadzony, jest teoria polityki. Jako główne pole badań tej dyscypliny 
brane pod uwagę są obiekty o charakterze politycznym i na nich doko-
nuje się analizy naukowej. W przypadku naszej pracy główny przedmiot 
badań stanowi idea demokracji deliberatywnej. Badanie to ma charakter 
deskryptywny, a czynniki normatywne pojmowane są jako obiekty ana-
lizy. Oznacza to, iż empiryczne kwestie pojmowane jako sfera akcyden-
sów politycznych zostają pominięte, a ewentualne przytoczenie danych 
oraz faktów będzie miało cel jedynie egzemplifikacyjny. Przez sferę em-
pirycznych akcydensów rozumiemy rzeczywiste funkcjonowanie instytu-
cji demokracji deliberatywnej, skuteczność jej założeń w poszczególnych 
przypadkach. Od strony empirycznej moglibyśmy badać referenda, kon-
sultacje społeczne, instytucje wysłuchania publicznego etc. Każde tego 
typu badanie musiałoby brać pod uwagę szczególny kontekst społeczny 
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i kulturowy środowiska, w którym dane zjawiska występują. W przypadku 
teoretycznego badania idei demokracji deliberatywnej powyższe kwestie 
mają znaczenia drugorzędne.

Idea demokracji deliberatywnej, dla celów wywodu, została utoż-
samiona z twórczością wielkich autorów fundamentalnych teorii, czyli 
Johna Rawlsa i Jürgena Habermasa oraz ich kontynuatorów, komentatorów 
i polemistów. 

W ramach demokracji deliberatywnej występuje zasadniczy spór, który 
odbywa się na poziomie idei (a nie na płaszczyźnie praktyk i pomysłów 
na kształt demokracji deliberatywnej urzeczywistnionej w instytucjach 
i działaniach poszczególnych podmiotów). Spór ten należy kojarzyć z dys-
kusjami między imparcjalistami a pluralistami. Pierwszy termin wiąże 
się z tłumaczeniem angielskiego impartialism, które występuje w pracy 
Davida Helda pt. Models of Democracy1, a które na język polski przełożył 
Wojciech Nowicki jako imparcjalizm2. Taki przekład wydaje się szczegól-
nie uzasadniony zwłaszcza w kontekście demokracji deliberatywnej, gdzie 
ewolucja idei w pracach Johna Rawlsa polegała na przejściu od kategorii 
bezstronności jako fairness do bezstronności jako impartiality. Termin im-
parcjalizm słusznie zatem uwypukla ten niuans i w tak nadanym mu zna-
czeniu będziemy używać go w toku pracy. Imparcjalizm należy bowiem 
rozumieć przede wszystkim jako koncepcję, która prymarne miejsce wśród 
zasad ładu społecznego przyznaje bezstronności. Sprawiedliwe są te insty-
tucje, formy sprawiedliwości oraz decyzje polityczne, które za podstawę 
przyjmują bezstronność.

Stanowiska polemiczne względem imparcjalizmu, które koncentrują 
się na argumencie bezstronności jako wykluczenia dużego obszaru ży-
wotnych argumentów z ram społeczeństwa deliberującego, takie jak te 
prezentowane przez Iris Marion Young, Seyle Benhabib, Chantal Mouffe, 
Amy Gutman i Dennisa Thompsona, nazwiemy pluralistycznymi. Stawiają 
one bowiem wyżej pluralizm jako taki, niźli jego rozumność (termin ro-
zumnego pluralizmu zaproponował Joshua Cohen3).

Problemy i hipotezy badawcze niniejszej pracy należy odczytywać 
w kierunku kołowym, to znaczy, iż główny problem badawczy, stanowi 

1 D. Held, Models of Democracy, Polity Press, Cambridge 2006, s. 238.
2 Idem, Modele demokracji, tłum. W. Nowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2010, s. 311.
3 J. Cohen, Moral Pluralism and Political Consensus [w:] The Idea of Democracy 
red. D. Capp, J. Hampton, Cambridge University Press, Cambridge 1993.

Rozdział 1.
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punkt wyjścia, który jest asumptem do wyartykułowania sześciu następu-
jących po sobie i wynikających (każdy z poprzedniego) problemów, przy 
czym ostatni problem powraca swoją treścią do problemu głównego i go 
uzupełnia.

1.1. Główny problem badawczy i hipotezy

Praca zrodziła się z zainteresowania pewnym zjawiskiem, które występuje 
w ustrojach demoliberalnych. Otóż przyjmując za jedną z naczelnych zasad 
pluralizm światopoglądowy, stajemy w obliczu wielości niekończących 
się sporów, często o charakterze aporetycznym. Jak wskazuje Alesdair 
MacIntyre: „Żywa tradycja jest więc historycznie trwającym, społecznie 
ucieleśnionym sporem i sporem o to właśnie, jakie dobra składają się na tę 
tradycję”4. Przyczynę tego stanu rzeczy upatruje się w niewspółmierności 
dyskursów, nieprzekładalności sposobów myślenia oraz braku obiektyw-
nego kryterium oceny tego, co prawdziwe. Próbą rozwiązania tego pro-
blemu jest tworzenie ram deliberacji, tzw. rozumnego pluralizmu (J. Rawls, 
J. Cohen), którą to próbę nazywamy racjonalnością pluralizmu. Krytyką 
tegoż podejścia są rozmaite doktryny sprzeciwiające się imparcjalizmowi, 
za to afirmujące to, co partykularne, różnorodne, inne. Stanowiska te gło-
szą pluralizm racjonalności. Naszą hipotezą co do pierwszej pozycji jest 
kontrintuicyjne twierdzenie, iż to spory w ramach jednego typu racjonal-
ności są nierozwiązywalne, a spory między różnymi typami racjonalności 
są częściowo konkluzywne. Co do perspektywy pluralistycznej zgłaszamy 
wątpliwość związaną z jej indolencją polityczną na poziomie decydowa-
nia. Główną myśl pracy można streścić w zdaniu: porządek deliberacji nie 
jest porządkiem politycznym. Tok naszego rozumowania przebiegać będzie 
w porządku dialektycznym, wyznaczonym przez pytania, tezy oraz anty-
tezy, przy czym podkreślić należy, iż antytezy traktować będziemy jako 
nasze hipotezy badawcze. 

Centralny problem badawczy ma postać pytania: Dlaczego spory świa-
topoglądowe w ramach demokracji deliberatywnej są nierozwiązywalne?

Teza: Spory światopoglądowe w ramach demokracji deliberatywnej są 
nierozwiązywalne, ponieważ stanowiska, które w nich się ścierają, funk-
cjonują w ramach różnych, niewspółmiernych typów racjonalności.

4 A. Macintyre. After Virtue, Notre Dame University Press, Indiana 1984, s. 222.
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Antyteza: Spory światopoglądowe w ramach demokracji deliberatyw-
nej są nierozwiązywalne, ponieważ stanowiska, które w nich się ścierają, 
funkcjonują w ramach tego samego typu racjonalności.

1.2. Problemy szczegółowe i hipotezy

W tym podrozdziale przedstawione zostaną szczegółowe problemy i hi-
potezy, które przyjmą porządek dialektyczny. Problem postawiony jest 
w postaci pytania, odpowiedź na nie jest tezą, a zaprzeczenie hipotezą, 
która jest propozycją alternatywnej odpowiedzi na pytanie.

1. Jaka jest zasadnicza funkcja argumentu w kontekście sporu 
światopoglądowego/deliberacji?

Teza: Zasadniczą funkcją argumentu w kontekście sporu świato-
poglądowego/deliberacji jest przekonanie strony przeciwnej oraz roz-
wiązanie/zamknięcie problemu.

Antyteza: Zasadniczą funkcją argumentu w kontekście sporów 
światopoglądowych jest otwarcie nowych obszarów argumentacji, 
sprowokowanie nowych problemów.

2. Czy spory światopoglądowe w ramach jednego typu racjonalności są 
rozwiązywalne?

Teza: Spory światopoglądowe w ramach jednego typu racjonalno-
ści są rozwiązywalne, ponieważ ich uczestnicy operują kompatybil-
nymi warunkami racjonalności.

Antyteza: Spory światopoglądowe w ramach jednego typu racjo-
nalności nie są rozwiązywalne, ponieważ istnienie stanowisk w ramach 
jednego typu racjonalności zakłada podważenie innego stanowiska po-
przez stwierdzenie błędnej interpretacji wymogów danej racjonalności. 
Oznacza to, iż stanowisko jest w dużej mierze obciążone czynnikiem 
egzystencjonalnym. Przyznanie racji stronie przeciwnej sprawić by 
mogło zakwestionowanie własnej pozycji w dyskursie. Jeśli bowiem 
istnieje bardziej słuszna interpretacja zasad racjonalności od naszej, to 
należałoby przyłączyć się do stanowiska, które ma lepszy argument, 
a zanegować swoje własne.
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3. Czy spory światopoglądowe/filozoficzno-polityczne pomiędzy róż-
nymi typami racjonalności są rozwiązywalne?

Teza: Spory światopoglądowe/filozoficzno-polityczne pomiędzy 
różnymi typami racjonalności nie są rozwiązywalne, ponieważ stano-
wiska, które w ich ramach występują, operują różnymi, nieadekwat-
nymi typami racjonalności, przez co komunikacja nie jest możliwa.

Antyteza: Spory światopoglądowe/filozoficzno-polityczne po-
między różnymi typami racjonalności są rozwiązywalne, ponieważ 
problemy zrodzone z innego typu racjonalności stanowią realny oraz 
nowy (nieznany wcześniej) przedmiot dociekania w ramach danego 
stanowiska.

4. Co oznacza kategoria rozwiązywalności/konkluzywności?
Teza: Rozwiązywalność oznacza możliwość rozwiązania sporu 

i zamknięcia dyskusji w sposób ostateczny, zadowalający uczestników 
sporu.

Antyteza: Rozwiązywalność oznacza możliwość osiągnięcia kon-
kluzji tymczasowej, to znaczy ustosunkowania się danego stanowiska 
względem problemu z innego typu racjonalności; polega na rozbudo-
waniu teorii o obszary dotąd nieznane.

5. Czy demokracja deliberatywna gwarantuje konkluzywność sporów 
światopoglądowych?

Teza: Demokracja deliberatywna gwarantuje konkluzywność 
sporów światopoglądowych, ponieważ dopuszcza mnogość stanowisk 
do debaty, co sprawia, iż obecna jest duża liczba różnorodnych pro-
blemów, które są przedmiotem deliberacji, a zatem w myśl znaczenia 
rozwiązywalności z antytezy numer cztery: demokracja deliberatywna 
gwarantuje konkluzywność sporów.

Antyteza: Demokracja deliberatywna nie gwarantuje konkluzyw-
ności sporów, ponieważ wszystkie stanowiska, które obecne są w de-
batach oraz sporach, spełniają wymogi jednej i tej samej racjonalności: 
racjonalności publicznej.

6. Dlaczego deliberacja jest komponentem demokracji?
Teza: Deliberacja jest komponentem demokracji, ponieważ udo-

skonala rządy ludu poprzez zwiększenie jakości decyzji politycznych 
oraz rozwój stanowisk politycznych i postaw światopoglądowych.
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Antyteza: Deliberacja wpływa na rozwój stanowisk, lecz nie 
zwiększa jakości rządzenia w demokracji. Porządek deliberacji nie jest 
porządkiem politycznym.

1.3. Założenia metodologiczne

Do tak zakreślonych problemów i hipotez badawczych oraz po wstępnym 
opisie przedmiotu badań należy uściślić drogę, jaką przeprowadzana bę-
dzie analiza. Na jej potrzeby formułujemy następujące tezy:

Teza I: Dla celów analitycznych każde twierdzenie wysuwane 
w ramach sporów filozoficzno-politycznych należy traktować jako 
argument.
Każde twierdzenie w ramach dyskursu filozoficzno-politycznego oraz 
światopoglądowego należy traktować w punkcie wyjściowym jako wyizo-
lowany argument, którego spójność z innymi argumentami, teoriami tła 
i relacją do typu racjonalności jest dopiero do zbadania, do odkrycia. Naj-
bliższym genetycznie otoczeniem argumentu jest stanowisko. 

Teza II: Badanie argumentów polega na identyfikowaniu typów 
racjonalności stanowisk, w ramach których argumenty są 
artykułowane.
Stanowisko rozumiemy jako zbiór twierdzeń mających na celu położenie 
podwalin pod teorię obejmującą szerszy obszar. Przykładem granicznym 
stanowiska tak pojmowanego z jednej strony byłaby ideologia, która aspi-
ruje do stworzenia całościowego światopoglądu, z drugiej natomiast mini-
malny zbiór twierdzeń, które ukonstytuowane są w jednym celu, mają też 
rację bytu; są pomocne w ustosunkowywaniu się do innej kwestii. Ów mi-
nimalny zbiór twierdzeń to na przykład głos w debacie, który ma na celu 
wyartykułować pojedynczą opinię wspartą podstawowym uzasadnieniem. 
Stanowiska posiadają własne obostrzenia we wnioskowaniach. Rygor ten 
narzucany jest przez typ racjonalności, pod który dane stanowisko podlega. 

Teza III: Racjonalność w sensie formalnym ma charakter uniwer-
salny, lecz nie w sensie substancjalnym, gdzie do czynienia mamy 
z pluralizmem racjonalności.
Racjonalność należy zdefiniować jako matrycę argumentacji, która 
jest wyznacznikiem koherencji argumentów. Zważywszy na tezę I, 
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racjonalność można zdefiniować jako porządek argumentacji. Nie jest to 
porządek w sensie substancjalnym, lecz formalne możliwości funkcjo-
nowania argumentów. Identyfikowanie argumentów pozwala wydobyć je 
z wnętrza stanowisk, które grupować mogą argumenty z różnych typów 
racjonalności, argumenty niespójne lub sprzeczne. Przyporządkowanie 
argumentów do danego typu racjonalności otwiera dalsze możliwości 
analizy. Czynność ta stanowi pierwszy pozytywny akt analizy. Powyższe 
założenie jest tłem dla metody komparatystycznej. Zestawianie ze sobą 
dwóch obiektów ma sens wtedy, gdy celem zestawienia jest dowiedze-
nie podobieństwa lub różnicy. Idea ta ma swoje źródło w rozważaniach 
o sprawiedliwości i usprawiedliwianiu (uzasadnianiu), na co wskazuje 
Chaïm Perelman w książce pt. The Idea of Justice and the Problem of 
Argument, gdzie zauważa, iż rudymentarną zasadą sprawiedliwości jest 
traktować podobne przypadki podobnie, co ujmuje w słowach: „Możemy 
zatem zdefiniować formalną czy też abstrakcyjną sprawiedliwość jako 
zasadę działania, zgodnie z którą byty znajdujące się w tej samej istoto-
wej kategorii muszą być traktowane w taki sam sposób”5. Z jednej zatem 
strony istotę metody można upatrywać w wyszukiwaniu podobieństw, 
z drugiej natomiast rozróżnianiu rodzajów i wyszukiwaniu różnic bę-
dących podstawą klasyfikacji. W pracy badawczej Perelmana dostrze-
gamy wzór warsztatu wyżej nakreślonej metodologii. W swoim dziele 
pt. O sprawiedliwości przeprowadza on następujący wywód mający na 
celu wyartykułowanie istoty pojęcia sprawiedliwości. Pierwszy podział 
w dziedzinie sprawiedliwości jaki stosuje, to podział na sprawiedliwość 
konkretną i sprawiedliwość formalną. Sprawiedliwość konkretna to 
każda subiektywna koncepcja sprawiedliwości. Autor wymienia sześć 
następujących typów takich koncepcji: a) każdemu to samo; b) każdemu 
według jego zasług; c) każdemu według jego dzieł; d) każdemu według 
jego potrzeb; e) każdemu według jego pozycji; f) każdemu według tego, 
co przyznaje mu prawo.

Szeroko omawiając wszystkie z wymienionych koncepcji, dochodzi 
on do wniosku, że żadna z nich nie jest w stanie samodzielnie wyczer-
pać pojęcia sprawiedliwości. Dlatego postanawia znaleźć wspólny element 
w każdej z tych koncepcji, by ustalić sens pojęcia sprawiedliwości formal-
nej. W naszej pracy zabieg metodologiczny inspirowany twórczością Pe-
relmana polegać będzie na wyklarowaniu formalnej definicji racjonalności 
5 Ch. Perelman, The Idea of Justice and the Problem of Argument, Routledge & Kegan 
Paul Limited, London 1963, s. 16.
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jako zbioru reguł obowiązującego lokalnie oraz konkretnych typów racjo-
nalności pojmowanych substancjalnie. 

Teza IV: Racjonalność ma charakter lokalny.
Warte jest zatem podkreślenia to, jak wygląda struktura argumen-
tacji od strony analitycznej. Wyróżniamy trzy poziomy: (a) argument 
(twierdzenie); (b) stanowisko; (c) racjonalność (typ racjonalności). Z po-
wyższego wynikać może kilka dróg analizy. Poniżej rozróżniamy trzy 
najważniejsze.

Po pierwsze, badać możemy według porządku argument – stano-
wisko – racjonalność, gdzie celem analizy jest najczęściej wykazanie 
spójności między tymi trzema elementami. Droga ta jest podobna do 
metody refleksyjnej równowagi w perspektywie szerokiej, gdzie bada 
się intuicje moralne, zasady moralne oraz teorie tła. W tym przypadku 
jednak należy wyraźnie odróżnić teorię tła od typu racjonalności, który 
jak wskazano wyżej ma charakter matrycy argumentacji, a nie wiedzy 
samej w sobie.

Po drugie, droga wieść może od argumentu bezpośrednio do typu ra-
cjonalności. Pominięcie elementu stanowiska jest właściwie przedłuże-
niem postulatu traktowania każdego twierdzenia jako argumentu, a w tej 
wersji argument jest jakoby izolowany z otoczenia i kontekstu, którym jest 
stanowisko.

Po trzecie, analizie mogą być podane dwie osobne relacje: (1) ar-
gument – stanowisko oraz (2) stanowisko – typ racjonalności. W tym 
przypadku centralnym obiektem analizy jest stanowisko, a badanie 
to przypomina pracę w ramach historii doktryn przy użyciu metody 
analizy logicznej, gdzie rekonstruuje się dane stanowiska, bada ich 
wewnętrzną spójność (1) lub punkty wspólne z innymi stanowiskami, 
doktrynami (2).

Racjonalność rozumiana według powyższych ustaleń ma charak-
ter zbioru reguł, pełniących funkcję matrycy argumentacji, a dokład-
niej rzecz ujmując, posiada wymiar analityczny. Nie oznacza to jednak, 
iż istnieje jedna forma racjonalności, której podporządkować można 
wszystkie argumenty. Racjonalność w sensie substancjalnym nie ma 
charakteru uniwersalnego. To, co w ramach jednej formy racjonalności 
jest właściwe (spójne), gdy wchodzi w zasięg innej formy racjonalności 
może być niepożądane, niekompatybilne z matrycą argumentacyjną. 
Rozmaite typy racjonalności należy zatem uznać za egzystujące obok 
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siebie na zasadzie pluralizmu. Tak pojmowana racjonalność jest szkie-
letem argumentacji, swoistym modelem, który może służyć jako pod-
stawa rozmaitych kombinacji argumentów. Uniwersalnym zjawiskiem 
jest natomiast występowanie takich zespołów reguł i w tym sensie for-
malna racjonalność ma charakter uniwersalny. By domknąć nasz zbiór 
kategorii należy wskazać, co racjonalnością nie jest i kiedy nie można jej 
zidentyfikować. Otóż wiąże się to z pewnym etapem artykulacji danego 
twierdzenia, a dokładnie z etapem wstępnym lub celowo pomijającym 
poziom refleksji. Mówimy wtedy o bezracjonalności lub przedracjo-
nalności, co będzie przedmiotem naszych dokładniejszych rozważań 
w dalszych częściach pracy.

Teza V: Jakość argumentów w sensie analitycznym określa potencjał 
argumentacyjny.
Kategoria potencjału argumentacyjnego oznacza stopień uwolnienia argu-
mentu od ciężaru stanowiska oraz możliwości komunikacji przy użyciu da-
nego argumentu. W tym sensie niski potencjał argumentacyjny będą miały 
argumenty: alogiczne; emotywistyczne, czyli znajdujące się poniżej po-
ziomu norm i zasad; zamknięte logicznie, czyli sensowne tylko wewnątrz 
systemu spekulatywnego. Wyższy potencjał argumentacyjny będą miały 
argumenty paradygmatyczne i aksjologiczne, a najwyższy z możliwych 
poziomów osiągną argumenty dociekania refleksyjnego, czyli te, które wią-
zać możemy ze swobodną, niczym nie skrępowaną dyskusją. Wymóg ten 
nie jest li tylko wymogiem sytuacyjnym, lecz przede wszystkim metodo-
logicznym. Zaznaczyć należy jednak, iż takie argumentacje również posia-
dają mankamenty, ponieważ swobodna refleksja wiąże się z oderwaniem 
od stanowiska, a co za tym idzie występuje trudność ukonstytuowania 
konsekwetnengo zbioru twierdzeń, który mógłby stanowić podstawę spój-
nego systemu. Najkrócej zatem rzecz ujmując, potencjał argumentacyjny 
należy kojarzyć z postulatami krytycznego racjonalizmu. Te argumenty są 
dobre, których proweniencja nie może zaważyć na ich wartości.
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Teza VI: Potencjał argumentacyjny stanowi kryterium typologii 
argumentacji.

Rysunek 1. Typologia argumentacji 

Mając na uwadze dynamikę wszelkiej argumentacji tworzymy typologię 
argumentacji, ukazując jej stadia. To znaczy, iż zaczynamy od argumen-
tów najmniej atrakcyjnych z punktu widzenia potencjału argumentacyj-
nego, by wznieść się na szczyt paraboli, który wyznacza refleksyjne do-
ciekania, ale ważne jest, by podkreślić, że żadna argumentacja nie może 
trwać wiecznie, ponieważ byłaby abstrakcyjną rozmową bez żadnego 
zakotwiczenia – swego rodzaju pułapką refleksyjności. Stąd punkt za-
łamania się paraboli nazywamy progiem refleksyjności. Po przekrocze-
niu tegoż progu stadia układają się regresywnie względem szczytowego 
punktu paraboli. Co do istoty progu refleksyjności, polega ona na tym, iż 
wznosimy się początkowo, by wyjść z solipsyzmu, następnie z partyku-
laryzmu naszych wspólnot epistemicznych, by wznieść się na poziom re-
fleksji, jednakże z racji, iż refleksja nie może trwać nieskończenie, to wra-
camy znów do zajmowania stanowiska, ale najbliższego refleksyjności, 
czyli paradygmatyczności nauki, która zakłada możliwość zmiany punktu 
widzenia (na tym polega jej refleksyjność), jednakże operuje w ramach 
paradygmatu (co zakłada zajęcie stanowiska). Współrzędna y wyznacza 
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zatem refleksyjność argumentacji, natomiast współrzędna x wyznacza jej 
koherencyjność. Stąd na początku typologii mamy do czynienia z argu-
mentami o niskiej spójności, a na końcu z argumentami, które są związane 
tzw. koherencyjną teorią prawdy, czyli wymogami wewnętrznej spójno-
ści danego systemu. Argumentacje, które wyróżniamy na wykresie to: 
A) argumentacja alogiczna; B) argumentacja emotywistyczna; C) argu-
mentacja ograniczonego audytorium; D) argumentacja relatywistyczna; 
E) argumentacja refleksyjna; F) argumentacja paradygmatyczna; G) argu-
mentacja zamknięta logicznie. 

Teza VII: Typologia argumentacji jest podstawą typologii 
racjonalności.
Typ argumentacji może przysługiwać danemu stanowisku; może też przy-
sługiwać kilku stanowiskom. Istnieje również możliwość, że jedno stano-
wisko posługuje się różnymi typami argumentacji. Stanowisko bowiem, 
jak stwierdzono, jest wiązką argumentów. Stanowiskami na niwie filo-
zoficznej są wszelkiego rodzaju izmy lub nazwiska, które przekształciły 
się w nazwy wielkich systemów lub idei. Argumentacja ma jednak ścisły 
związek z poziomem wyższym, czyli z racjonalnością. W toku wywodu 
udowodnimy, iż istnieją takie typy racjonalności, którym podlegają różne 
typy argumentacji. Oznacza to, iż wychodząc od argumentacji dotrzemy 
do poziomu racjonalności. Z powodu silnego związku argumentacji z ra-
cjonalnością – uzyskując swego rodzaju dwustronne narzędzie analizy 
stanowisk – oprzemy typologię racjonalności na typologii argumentacji. 
Typy racjonalności, jakie wyróżnimy to: 1) racjonalność niezakorzenie-
nia; 2) bezracjonalność/przedracjonalność; 3) racjonalność aksjologiczna; 
4) racjonalność refleksyjna; 5) racjonalność paradygmatyczna; 6) racjonal-
ność spekulatywna.

Teza VIII: Porządek argumentacji w sporze między racjonalno-
ściami ma charakter dialektyczny.
Porządek analizy przebiega zgodnie z założeniami dialektycznej koncep-
cji Karla Raimunda Poppera. Warto w tym miejscu nadmienić, iż pop-
perowskie podejście znacznie różni się od znanego powszechnie ujęcia, 
które obecne jest na przyład w idealizmie niemieckim. Popper rezygnuje 
z triady dialektycznej na rzecz uznania występowania tez i antytez, po-
zbawionych efektu w postaci syntezy. „W innych słowach, synteza zawsze 
będzie czymś więcej niż konstrukcją materiału dostarczonego przez tezę 
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i antytezę” – napisał autor w pracy Conjectures and Refutations6. Ten 
element dodatkowy bierze się stąd, iż dialektyka w wydaniu heglowskim 
dopuszcza występowanie sprzeczności we wnioskowaniu, co autor Logiki 
odkrycia naukowego krytykuje ze względu na niezgodność z korespon-
dencyjną teorią prawdy. Tak jak w idealizmie niemieckim mamy do czy-
nienia z oparciem teorii na dopuszczeniu sprzeczności do wnioskowań 
oraz silnej opozycji tezy i antytezy, to w wydaniu Poppera mówimy raczej 
o opozycyjnych interesach, opozycyjnych tendencjach, negacjach. Popper, 
dodając do swych spostrzeżeń czynnik ewolucyjny, w następujący sposób 
kreśli koncepcję dialektyki: „Życie, jak odkrycie naukowe, wychodzi od 
starych problemów i odkrywa nowe, uprzednio nieznane problemy. Proces 
ten – proces tworzenia i selekcji – zawiera racjonalną teorię emergencji. 
Kroki wyłaniania się, prowadzące na nowe poziomy, są w pierwszym rzę-
dzie nowymi problemami (P2), powstałymi w wyniku eliminacji błędów 
(EB), popełnionych w próbnych teoretycznych rozwiązaniach (PT) sta-
rych problemów (P1)”7. Dialektyka, która przebiega w tak nakreślonym 
porządku polega więc na ścieraniu się naszych założeń teoretycznych 
z obiektami (problemami), które nie były wcześniej rozpoznane przez 
teorię, którą dysponujemy. Wejście teorii w relacje z problemem prowadzi 
do zmodyfikowania teorii, przez co – jako nowa teoria – odsłania przed 
nami gamę kolejnych problemów wcześniej nieznanych. Dookreślenie 
tego procesu znajdujemy w następujących słowach: „Mówiąc inaczej, ak-
tywność rozumienia polega na operowaniu przedmiotami pochodzącymi 
z Trzeciego Świata. Aktywność tę można zobrazować na ogólnym sche-
macie rozwiązywania problemów metodą twórczych hipotez i ich krytyki, 
czyli metodą domysłów i refutacji. Schemat ten (w najprostszej formie) 
jest następujący:

P1 → PT → EB → P2

P1 jest tutaj problemem wyjściowym, PT (próbna teoria) jest śmiałym do-
mysłem, który nasuwa się nam jako pierwszy, na przykład jako pierwsza 
próba interpretacji. EB (eliminacja błędu) polega na krytycznym badaniu 
naszego domysłu, naszej próbnej interpretacji. Polega na krytycznym 
wykorzystaniu danych dokumentacyjnych oraz, jeżeli dysponujemy we 
6 K.R. Popper, What is Dialectic?, [w:] Idem, Conjectures and Refutations, s. 315.
7 K.R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 201.
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wczesnym stadium czymś więcej niż tylko jednym domysłem, na kry-
tycznej dyskusji i porównawczej ocenie teorii konkurencyjnych. P2 jest 
sytuacją problemową wyłonioną z pierwszej próby rozwiązania pierwot-
nych problemów. Prowadzi ona do drugiej próby (i do następnych). Satys-
fakcjonujące rozumienie zostanie osiągnięte wówczas, gdy interpretacja, 
hipotetyczna teoria, znajdzie poparcie w faktach, które rzucą nowe światło 
na problemy – na większą ilość problemów niż tego oczekiwaliśmy, albo, 
jeżeli znajdzie poparcie w fakcie, który wyjaśni wiele podproblemów, ja-
kich wcześniej nie dostrzegaliśmy. Możemy wiec oszacować dokonany 
postęp zestawiając i porównując P1 z jednym z późniejszych problemów 
(np. P2). Ta schematyczna analiza ma bardzo szerokie zastosowanie, jej 
obszar działania obejmuje całość przedmiotów Trzeciego Świata, takich 
jak problemy, hipotezy i krytyczne argumenty. Jednak jest to także wzór 
analizy faktycznie dokonywanej przez nas w subiektywnym drugim świe-
cie, gdy staramy się coś rozumieć”8.

Pytanie, które jest najistotniejsze z punktu widzenia naszego wywodu 
brzmi: skąd biorą się problemy teoretyczne? Jaka jest ich geneza? Od-
powiedź jest następująca: problemy teoretyczne, o których mówi Popper 
pojawiają się według tego myśliciela wtedy, gdy teoria nie radzi sobie 
z problemem; spotyka nowe, nieznane wcześniej przeszkody, a mimo to 
ich pojawienie się prowadzi do rozwoju. Rozszerzenie teorii Poppera, które 
w tym miejscu chcielibyśmy zaproponować, polega na wskazaniu, iż pro-
blemy te nie biorą się z próżni, a niemoc teorii w danej kwestii spowodo-
wana jest pochodzeniem tego problemu z innego typu racjonalności – tak 
jak w przypadku jednego z ciekawszych wątków filozofii Poppera, demar-
kacji nauki – mowa jest o przenikaniu treści z racjonalności religijnej do 
racjonalności naukowej. Obie strony sporu – religia i nauka – zmuszone 
są do rozwijania swej argumentacji w porządku dialektycznym, mając na 
uwadze przeciwnika, którego pochodzenie związane jest z odmiennym 
typem racjonalności. Jeśli wyobrazić sobie typ racjonalności jako sferę, 
która wyznacza nasze granice poznawcze, to problem jest obiektem przeni-
kającym te granice, a źródłem jego pochodzenia jest inna sfera poznawcze, 
która podporządkowana jest innemu niż nasz typowi racjonalności.

8 Ibidem, s. 220.
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1.4. Podsumowanie

Reasumując, celem tego rozdziału wstępnego było ukazanie drogi, jaką 
przebiegać będzie nasza analiza. Opisane wyżej elementy są rozwijane 
w toku wywodu. Cały tekst pracy podzielony został na trzy części: 1) opis 
metodologii oraz przedmiotu naszych analiz (rozdziały 1–4); 2) ustruktu-
ryzowanie przedmiotu badań tak, by nabrał kształtu adekwatnego do przy-
jętych założeń metodologicznych (rozdziały 5–6); 3) właściwa część ana-
lizy, w której przedmiot zostaje zbadany narzędziami metodologicznymi 
(rozdziały 7–9). Powyższe ustalenia jasno wskazują, iż praca ta polega na 
użyciu narzędzi teorii argumentacji do zbadania treści związanych z fi-
lozofią polityczną. Przy czym nasze założenia metodologiczne w postaci 
ośmiu tez dotyczą głównie zagadnień teorii racjonalności. Przyczyną tego 
jest przekonanie, iż każda argumentacja zawsze – choć na różny sposób, 
nawet w formie negacji – odnosić się musi do racjonalności. Problemy 
badawcze, które nas interesują opierają się głównie na czynnikach zwią-
zanych z sytuacją sporu bądź dyskusji, których podstawową jednostką ko-
munikacji zawsze jest argument. W najogólniejszym sensie zatem drogę 
badawczą można streścić jako drogę od racjonalności (na płaszczyźnie 
metody) do argumentacji (na której opierają się nasze problemy i hipotezy) 
i z powrotem (w poszukiwaniu związków poszczególnych argumentacji 
z poszczególnymi racjonalnościami). 

Przedmiot badań, który wybraliśmy, immanentnie zawiera pewien pro-
blem teoretyczny. Polega on na tym, iż zwolennicy idei demokracji delibe-
ratywnej postulując pluralizm racjonalności narzucają racjonalność plu-
ralizmu (imparcjalizm) bądź odrzucają racjonalność pluralizmu na rzecz 
pluralizmu racjonalności (pluralizm).

W naszych badaniach skupimy się przede wszystkim na doktrynie de-
mokracji deliberatywnej w wydaniu Johna Rawlsa i Jürgena Habermasa 
oraz dalszych interpretacjach i głosach względem nich polemicznych. Ana-
liza, którą będziemy w toku pracy wykonywać polega przede wszystkim na 
ustaleniu relacji demokracji deliberatywnej względem dwóch zasadniczych 
kategorii: racjonalności oraz pluralizmu. 

Uzasadnieniem wyboru pierwszej kategorii jest to, iż bez względu na 
różnorodność doktryn demokracji deliberatywnej, każda musi odnosić się 
do wymiany racji oraz uzasadniania, na co wskazuje James Bohman w sło-
wach: „Demokracja deliberatywna jest kompleksową ideą, która przybiera 
różne formy, lecz jakichkolwiek form, by nie przybierała, musi odwoływać 
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się do ideału publicznego rozumu; do wymogu, iż legitymizowane decyzje, 
to te, które każdy mógłby zaakceptować, lub chociaż nie mógłby racjonalnie 
odrzucić. Przede wszystkim, każda koncepcja demokracji deliberatywnej 
jest organizowana wokół ideału politycznego uzasadnienia wymagającego 
wolnego publicznego rozumowania równych obywateli”9.

Druga kategoria, czyli pluralizm, jest głównym problemem współcze-
snych społeczeństw demokratycznych, któremu czoło również stawia idea 
demokracji deliberatywnej. Pluralizm wiąże się z rozmaitymi kwestiami 
społecznymi. Można uznać go za główną kontrowersję, wokół której ogni-
skują się współczesne spory filozoficzno-polityczne. Również w ramach 
stanowiska liberalno-demokratycznego dostrzec można różne nastawienia 
do tej sprawy. Andrzej Szahaj w pracy o wielości i różnorodności kultu-
rowej rozważa adekwatność koncepcji Rawlsa, zestawiając ją z kwestią 
pluralizmu. Autor wskazuje, iż: „[…] Rawls buduje swe nadzieje na rze-
czywistości politycznej Stanów Zjednoczonych, którym udało się zbiegiem 
szeregu okoliczności zbudować społeczeństwo spełniające jak dotąd ideały 
publicznego rozumu i rozumnego pluralizmu rozległych doktryn. W spo-
łeczeństwie tym konsens polityczny dotyczący podstawowych instytucji 
i wartości politycznych jest tak głęboki i rozległy, że jego trwałości nie są 
w stanie zagrozić żadne nierozsądne doktryny, których wszak w nim nie 
brakuje. […] Na zakończenie tego paragrafu wypada zadać pytanie: czy 
ideologia wielokulturowości jest doktryną rozsądną czy nie, w rozumie-
niu Rawlsa? Odpowiedź winna, jak sądzę, brzmieć następująco: jest ona 
rozsądna w swej wersji umiarkowanej, w której próbuje się ja uzgodnić 
z zasadami demokracji liberalnej oraz zachodniej kultury politycznej, nie-
rozsądna zaś w swej wersji skrajnej, w której zasady powyższe się odrzuca 
jako niesprawiedliwie partykularne”10. Stąd tematem naszych rozważań 
będzie właśnie relacja między racjonalnością pluralizmu (pluralizmem 
rozumnym) a pluralizmem racjonalności (pluralizmem skrajnym). Tłem 
rozważań jest idea demokracji deliberatywnej, a naszym głównym obiek-
tem zainteresowań polityczność tej doktryny.

9 J. Bohman, The Coming Age of Deliberative Democracy [w:] The Journal of Political 
Philosophy, vol. 6, nr 4 1988, s. 401–402
10 A. Szahaj, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i  politycznej poprawności, 
Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2004, s. 109–113.
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Poniższy rozdział ma na celu wskazanie znaczenia, w jakim będziemy 
używać terminu racjonalność w dalszym toku wywodu. Mówiąc więc 
o racjonalności pluralizmu, pluralizmie racjonalności, typologii racjonal-
ności oraz dialektyce racjonalności będziemy odwoływać się do sformu-
łowania racjonalności, jakiego dokonamy w tym rozdziale. Trzy najważ-
niejsze wątki, które pomogą nam wykoncypować autorskie twierdzenia 
o racjonalności, to: 1) jądro racjonalności w teorii sprawiedliwości Chaïma 
Perelmana; 2) trójstopniowa metoda refleksyjnej równowagi jako pierwo-
wzór trójstopniowej metody badania koherencji oraz 3) teoria gier języko-
wych Ludwiga Wittgensteina, która pozwala nam zrozumieć racjonalność 
jako autonomiczny zbiór reguł. Za cel przyjęliśmy dokonanie precyzyjnej 
krytyki rozmaitych interpretacji dzieła Wittgensteina, które skłaniają się 
ku relatywizmowi (Richard Rorty) i emancypacji (Lotar Rasiński). Kry-
tyce zostanie poddana również postmodernistyczna koncepcja lokalnych 
racjonalności (Gianni Vattimo), która jest zbliżona do relatywistycznej 
(czyli w naszej opinii błędnej) interpretacji gier językowych. Opowiemy 
się za interpretacją konserwatywną teorii gier językowych, którą wyczy-
tać możemy w twórczości Petera Wincha. Ponadto wspomniana zostanie 
koncepcja stylów myślowych Ludwika Flecka, jako podobna do teorii gier 
językowych oraz poruszona zostanie kwestia konfliktu Ludwiga Wittgen-
steina z Karlem Raimundem Popperem i podobieństwo ich teorii, czyli ich 
antypsychologizm/antymentalizm. Całość rozdziału wieńczy rekapitula-
cja, która ma na celu zebranie wątków składających się na pojęcie typu 
racjonalności, jakim będziemy posługiwać się na dalszych etapach analizy.

2.1. Jądro racjonalności

W świetle przedmiotu naszych rozważań racjonalność należy zdefinio-
wać jako matrycę argumentacji, która jest wyznacznikiem koherencji 
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argumentów. Zważywszy na to, iż racjonalność można zdefiniować jako 
porządek argumentacji, to oznacza ona właściwie formalne możliwości 
funkcjonowania argumentów. Identyfikowanie argumentów pozwala wy-
dobyć je z wnętrza stanowisk, które grupować mogą argumenty z różnych 
typów racjonalności, argumenty niespójne i sprzeczne. Przyporządkowa-
nie argumentów do danego typu racjonalności otwiera dalsze możliwości 
analizy. Powyższe założenie jest tłem dla metody komparatystycznej. Ze-
stawianie ze sobą dwóch obiektów ma sens wtedy, gdy celem zestawie-
nia jest dowiedzenie podobieństwa lub różnicy. Idea ta ma swoje źródło 
w rozważaniach o sprawiedliwości i usprawiedliwianiu (uzasadnianiu), na 
co wskazuje Chaïm Perelman w książce pt. O sprawiedliwości, gdzie za-
uważa, iż rudymentarną zasadą sprawiedliwości jest: traktować podobne 
przypadki podobnie. Ową rzetelność metodologiczną wiąże on pojęciem 
sprawiedliwości formalnej, którą definiuje następująco: „[…] jako zasadę 
działania, w myśl której osoby należące do tej samej kategorii istotnej 
powinny być traktowane jednakowo”11; i dalej: „Sprawiedliwość formalna 
polega na przestrzeganiu prawidła nakazującego traktować w pewien 
sposób wszystkie istoty należące do określonej kategorii”12 oraz „Spra-
wiedliwość formalna sprowadza się więc po prostu do poprawnego sto-
sowania prawideł”13. Homogeniczny zbiór prawideł będziemy nazywać 
racjonalnością. Z jednej zatem strony istotę metody można upatrywać 
w wyszukiwaniu podobieństw, z drugiej natomiast rozróżnianiu rodzajów; 
wyszukiwaniu różnic będących podstawą klasyfikacji. Tłem zabiegów 
komparatystycznych jest natomiast zawsze typ racjonalności, który sta-
nowi element odniesienia.

2.2. Trzy poziomy argumentacji i trójstopniowa 
metoda badania koherencji

Warte podkreślenia jest to, jak wygląda struktura argumentacji od strony 
analitycznej. Wyróżniamy 3 poziomy: (a) argument (twierdzenie); (b) 
stanowisko; (c) racjonalność (typ racjonalności). Z powyższego wynikać 
może kilka dróg analizy. Poniżej rozróżniamy trzy najważniejsze. 

11 Ch. Perelman, O sprawiedliwości, tłum. W. Bieńkowska, Warszawa 1959, s. 37.
12 Ibidem, s. 77.
13 Ibidem, s. 75.
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 Po pierwsze, badać możemy według porządku argument – stanowi-
sko – racjonalność, gdzie celem analizy jest najczęściej wykazanie spój-
ności między tymi trzema elementami. Droga ta jest podobna do metody 
refleksyjnej równowagi14 w perspektywie szerokiej, gdzie bada się intuicje 
moralne, zasady moralne oraz teorie tła. W tym przypadku jednak należy 
wyraźnie odróżnić teorię tła od typu racjonalności, który jak wskazano 
wyżej, ma charakter matrycy argumentacji, a nie teorii substancjalnej, jak 
to ma miejsce w przypadku teorii tła, czyli teorii przynoszącej wiedzę 
o świecie. Oznacza to, iż racjonalność będzie tutaj pojmowana jako zbiór 
dyrektyw argumentacji, naczelnych zasad, które składają się na gramatykę 
danego stanowiska. Wskazanie na typ racjonalności ma nam dać wiedzę, 
jakiego rodzaju racjami należy posługiwać się, by zachować spójność ar-
gumentacji. Teorie tła w metodzie refleksyjnej równowagi dają nam nato-
miast kokretną wiedzę o świecie: o faktach historycznych, wynikach badań 
naukowych, wnioskach z obserwacji zjawisk zachodzących w rzeczywi-
stości etc. Można zatem stwierdzić, że teorie tła opierają się w dużej mie-
rze na wnioskowaniu indukcyjnym, które przejawia się przede wszystkim 
w dążeniu do syntezy. Wynikiem tego podejścia jest stworzenie pewnego 
zasobu wiedzy, do którego odwołujemy się w sytuacji sporu lub namysłu. 
Ważną cechą tego podejścia, którą należy w tym miejscu wyeksponować 
jest to, że indukcja cierpi na szereg niedoskonałości, spośród których naj-
ważniejszmi są: zmienność i niepewność. Oznacza to, że teorie tła nie za-
wsze odzwierciedlają prawdę o rzeczwistości oraz, że są zmienne i nie 
mogą służyć jako trwały fundament stanowiska. Racjonalność – tak jak bę-
dziemy ją pojmować – ma charakter zgoła odmienny. To znaczy, że opiera 
się na wnioskowaniu dedukcyjnym i ma na służyć celom przede wszyst-
kim analitycznym. Podejście to będzie odznaczało się większą pewnością 
wnioskowania i stałością, która może być solidną podporą stanowiska, ale 
jednocześnie jej roszczenia co do zakresu epistemologicznego oraz kore-
spondowania z prawdą obiektywną wynikającą z doświadczenia będzie 
mniejsze. Rozłożenie danej treści, czy też obiektu na części pierwsze ma 
nam pozowolić na dokononie rzetelnej oceny koherencji, pojmowanej jako 
możliwa do zidentyfikowania i ścisła relacja między trzema elementami 
analizy (argumentem-stanowiskiem-racjonalnością).

Po drugie, droga wieść może od argumentu bezpośrednio do typu ra-
cjonalności. Pominięcie elementu stanowiska jest właściwie przedłużeniem 
14 Ł. Dominiak, Metoda równowagi refleksyjnej (reflexive equilibrium) w filozofii polityki 
[w:] Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne nr 36/2012, s. 143–155.
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postulatu traktowania każdego twierdzenia jako argument, a w tej wersji 
argument jest jakby izolowany z otoczenia i kontekstu, którym jest stano-
wisko. Waga argumentu jest w tym przypadku pozbawiona ciężaru stano-
wiska. Używając terminologii Schopenhauera moglibyśmy powiedzieć, 
iż dociekanie to skupia się na argumentach ad rem, a nie na argumentach 
ad hominem15. Odwołując się natomiast do klasycznego trzyczęściowego 
modelu retoryki, który zawiera elementy: pathos, ethos, logos16, należałoby 
stwierdzić, iż droga prowadząca bezpośrednio od poziomu argumentu do 
poziomu racjonalności opiera się na ostatnim z wymienionych elementów.

Po trzecie, analizie mogą byś podane dwie osobne relacje: (1) argu-
ment – stanowisko oraz (2) stanowisko – typ racjonalności. W tym przy-
padku centralnym obiektem analizy jest stanowisko, a badanie to przy-
pomina pracę w ramach historii doktryn, gdzie rekonstruuje się dane sta-
nowiska, będą ich wewnętrzną spójność (1) lub punkty wspólne z innymi 
stanowiska, doktrynami (2). Jest to ujęcie tożsame z metodą komparaty-
styczną, która polega na wyszukiwaniu punktów wspólnych i różnic lub 
inaczej rzecz ujmując: genus proximum i differentia specifica. Oznacza to 
przede wszystkim, że jeśli w ogóle mamy przystąpić do porównywania 
dwóch obiektów, to muszą one, hipotetycznie przynajmniej, zawierać pew-
nego rodzaju podobieństwa. W przypadku doktryn polityczno-prawnych, 
idei politycznych, stanowisk moralnych etc., tym nadrzędnym elementem 
wspólnym jest typ racjonalności.

2.3. Metoda refleksyjnej równowagi

Powyższe założenia metodologiczne są silnie inspirowane metodą reflek-
syjnej równowagi, jednakże różnią się od niej w kilku aspektach, przy 
czym w jednym zasadniczo. Metoda trójstopniowego badania koherencji 
przede wszystkim jest metodą o charakterze deskryptywnym, której celem 
jest teoretyczne uporządkowanie systemów myślowych. Metoda reflek-
syjnej równowagi jest natomiast narzędziem z zakresu filozofii moralnej 
o charakterze normatywnym oraz pełni funkcję praktyczną. Na niwie filo-
zofii polityki o metodzie refleksyjnej równowagi jako pierwszy pisał John 
Rawls: „Poszukując najbardziej wyróżnionego opisu sytuacji wyjściowej 

15 A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, tłum. B. Konorski, 
L. Konorska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973, s. 43–45.
16 Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 47–54.
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postępujemy z dwóch stron. Wychodzimy od opisu jej w taki sposób, że 
przedstawia ona ogólnie podzielane i najlepiej słabe założenia, a, tam 
i z powrotem, niekiedy zmieniając warunki sytuacji kontraktowej, kiedy 
indziej wycofując się z naszych sądów i dostosowując je do zasady, powin-
niśmy – jak zakładam – znaleźć w końcu taki opis sytuacji wyjściowej, 
który wyrażałby racjonalne warunki i zaraz prowadził do zasad zgodnych 
z naszymi przemyślanymi sądami (considered judgments), odpowiednio 
przykrojonymi i dostosowanymi. Ten stan rzeczy określam mianem reflek-
syjnej równowagi (reflective equilibrium)”17.

Amerykański filozof polityki w refleksyjnej równowadze upatruje 
zatem główne narzędzie moralne, jakim posługujemy się, by uzyskać 
spójny i rozumny obraz rzeczywistości, który ze względu na jej zmien-
ność wymaga od nas ciągłego aktualizowania. Rawls stara się dowieść, że 
to właśnie na tej drodze możliwy jest postęp w myśleniu moralnym.

Zagadnienie refleksyjnej równowagi (chociaż nie wyrażone wprost) 
wcześniej pojawia się w rozważaniach Nelsona Goodmana o problemie 
indukcji. Wychodzi on od zaobserwowania popularnego uchybienia, które 
często ma miejsce w pojmowaniu wnioskowania indukcyjnego. Miano-
wicie sztywna opozycja dedukcja-indukcja prowadzi do błędnego sfor-
mułowania, jakoby prawa indukcji były odwróconymi prawami dedukcji. 
Jeśli tak jest, zauważa Nelson, to przy założeniu, że cokolwiek potwierdza 
dany stan, potwierdza również stany z niego wynikające. Ale wtedy – na-
leży zauważyć – każde twierdzenie potwierdza wszystkie inne. Goodman 
wskazuje, iż to założenie prowadzi nas do absurdalnych wniosków: „[…] 
zaobserwować możemy, że hipoteza jest potwierdzona tylko przez twier-
dzenie, które jest jej przykładem w specjalnym sensie; nie pociąga za sobą 
hipotezy, ale jej relatywizację lub restrykcję do klasy bytów zawartych 
w tym twierdzeniu. […] Mniej technicznie rzecz ujmując, co hipoteza 
mówi o wszystkich rzeczach, to twierdzenie dowodzące mówi o jednej 
(lub jednej parze lub n-rzeczach)”18. Oznacza to zatem, że weryfikowanie 
kolejnych hipotez ma charakter procesu, w którym odbywa się ruch od 
poziomu zasad do konkretnych przykładów i z powrotem. Koherencja jest 
tutaj probierzem prawdziwości; trudno jednak wyznaczyć punkt, który 
byłby stabilnym przystankiem na drodze wnioskowania. 

17 J. Rawls, Teoria sprawiedliwości. Wydanie nowe, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Roma-
niuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 52–53.
18 N. Goodman, Fact, Fiction and Forecast, Harvard University Press Cambridge Massa-
chusetts and London England 1983, s. 69–70.
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Refleksyjna równowaga zalicza się do koncepcji antyfundacjonistycz-
nych, które Otto Neurath opisuje za pomocą metafory łodzi, która na 
otwartym morzu jest nieustannie konstruowana i reperowana przez pły-
nących na niej żeglarzy i budowa ta nigdy nie zaczyna się od dna statku, co 
oznacza, że przy użyciu starych i nowych elementów łódź może osiągnąć 
punkt, w którym stanowić będzie całkowicie różny od początkowego twór, 
ale jedynie w procesie stopniowej rekonstrukcji19. Nie jest zatem możliwe 
zaprojektowanie jakiegoś systemu moralnego całkowicie od nowa. Naszym 
punktem wyjściowym zawsze są pojęcia, których używamy bez podawania 
ich w wątpliwość. Zbiór pojęć może być stopniowo modyfikowany po-
przez dokonywanie refleksji nad nim, ale wyjściowo pracujemy na tym, 
co zastane.

2.3.1 Szeroka i wąska wersja metody refleksyjnej równowagi

John Rawls w artykule pt. The Independence of Moral Theory20, który 
ukazał się 4 lata po opublikowaniu Teorii sprawiedliwości, uzupełnia roz-
ważania dotyczące refleksyjnej równowagi o dystynkcję na wąską i sze-
roką wersję metody. Podczas gdy wąska metoda refleksyjnej równowagi 
polega na badaniu koherencji między sądami moralnymi a zasadami, to 
wersja szeroka tej metody wzbogacona jest o dodatkowy element – teorie 
tła. Tak więc, jak wskazuje Rawls, w ramach teorii moralnej wyróżniamy 
trzy płaszczyzny: 1) strukturę naszej wrażliwości moralnej (aspekt psy-
chologiczny); 2) moralne zasady; 3) teorie dotyczące obiektywnego dobra 
i zła – teorie tła21. Te ostatnie same zawierają moralne przekonania; sku-
piają również przekonania co do natury osób, roli moralności lub spra-
wiedliwości w społeczeństwie oraz co do sprawiedliwości proceduralnej; 
w szerszym natomiast wymiarze są to teorie, które generalnie dają nam 

19 „There is no way to establish fully secured, neat protocol statements as starting points 
of the sciences. There is no tabula rasa. We are like sailors who have to rebuild their ship 
on the open sea, without ever being able to dismantle it in drydock and reconstruct it from 
the best components. Only metaphysics can disappear without trace. Imprecise verbal 
clusters [Ballungen] are somehow always part of the ship. If imprecision is diminished at 
one place, it may well re-appear at another place to a stronger degree.” O. Neurath, Proto-
col Statements [w:] Idem, Philosophical Papers 1913–1946, D. Reidel Publishing Company, 
Dordrecht 1983, s. 92.; O. Neurath, Protokollsätze [w:] Erkenntnis, 3, 1932, s. 204–214.
20 J. Rawls, The Independence of Moral Theory [w:] Proceedings and Addresses of the Ame-
rican Philosophical Association, vol. 48 (1974–1975), s. 5–22.
21 Ibidem, s. 7.
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wiedzę o świecie – determinują nasze przekonania. Autor Teorii sprawie-
dliwości napisał, iż szeroka wersja refleksyjnej równowagi posiada walor, 
którego nie ma wersja wąska – polega on na „wypełnieniu pewnych wa-
runków racjonalności”22. Szeroka wersja refleksyjnej równowagi będzie 
dla nas najważniejszym konstruktem teoretycznym, na którym będziemy 
dokonywać modyfikacji w dalszej części wywodu.

2.3.2 Model naturalny i konstruktywistyczny

Ronald Dworkin sięga po Rawlsowską metodę refleksyjnej równowagi, 
ażeby zaproponować jej własną interpretację. Przypomnijmy w tym 
miejscu, iż w wydaniu autora Teorii sprawiedliwości metoda refleksyj-
nej równowagi ma dwie wersje. Pierwsza to tak zwana metoda wąskiej 
refleksyjnej równowagi – w jej ramach badamy koherencję między in-
tuicjami moralnymi a zasadami moralnymi. Druga natomiast polega 
na badaniu koherencji między trzema poziomami: intuicjami moral-
nymi, zasadami moralnymi, oraz tzw. teoriami tła, czyli teoriami, które 
dają nam wiedzę o świecie23. Dworkin skupia swoją uwagę na kategorii 
koherencji i proponuje dychotomię koherencji pojmowanej naturalnie 
i konstruktywistycznie24. Pierwszy model zakłada istnienie obiektywnej 
rzeczywistości moralnej, która jest odkrywana przez osoby wyposa-
żone w zmysł moralny. Osoby te za pomocą intuicji dochodzą do zasad 
moralnych mających status obiektywnych. Drugi model zakłada stypu-
lacyjny charakter systemów moralnych – są one konstruowane na dro-
dze umowy między członkami danych wspólnot moralnych. Dworkin 
zwraca uwagę, iż model ten jest analogiczny do dowodzenia w systemie 
common law. Precedensy są uważane za elementy, na podstawie których 
konstruowane mogą być nowe zasady moralne. Ponadto, jak podkreśla 
autor, w pierwszym modelu mamy do czynienia z podejściem zwią-
zany z wiarą w istnienie pewnego porządku moralnego, który nie został 
jeszcze odkryty. Z racji tego, iż przedmiotem naszego zainteresowania 
jest porządek argumentacji, to wszelkie twierdzenia i artykulacje po-
glądów traktować będziemy jako konstrukty. Metoda trójstopniowego 
badania koherencji polega na deskrypcji i analizie, co zwalnia ją z zadań 
22 Ibidem, s. 8.
23 J. Rawls, The Independence of Moral Theory, op. cit.
24 R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Bloomsbury, London New Delhi New York 2013, 
s. 196.
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normatywnych. Oznacza to, iż korzystać będziemy z założeń modelu 
konstruktywistycznego, abstrahując od normatywizmu.

2.3.3 Teoria a praktyka

John Arras analizując metodę refleksyjnej równowagi na gruncie bio-
etycznym zauważa, iż stała się ona sztandarową drogą dociekań w tej 
dyscyplinie dzięki nurtowi zwanemu pryncyplizmem, który rozwinięty 
został przez Toma Beauchampa i Jamesa Childressa25. Autor wskazuje, 
iż zaletami równowagi refleksyjnej jest elastyczność, odejście od dog-
matyzmu i fundacjonizmu oraz to, iż wewnątrz tej metody żadne prze-
konania nie są uprzywilejowane. Jednakże, jak zauważa Arras, cnota 
teoretyczna w dociekaniach niekoniecznie wiąże się z jakością moralną 
w wymiarze praktycznym – jaki zatem pożytek refleksyjna równowaga 
może przynieść w praktycznych badaniach z zakresu bioetyki? Dalsza 
wątpliwość, która pochodzi z dychotomii praktyka-teoria polega na tym, 
iż metoda refleksyjnej równowagi jest regulatywną ideą dla osiągnięcia 
etycznego usprawiedliwienia, ale tylko pod pewnym względem, ponie-
waż koherencja sama w sobie nie jest wystarczająca. Główna zasada, 
wokół której oscyluje problematyka rzeczonej metody zostaje nie tyle 
podważona, lecz zmarginalizowania. Koherencja bowiem jest jednym 
z kilku innych możliwych walorów teorii etycznej i trzeba podkreślić, 
że jest to walor raczej teoretyczny, niźli praktyczny. Wątpliwość budzi 
również kierunek, w którym mamy się poruszać – to nasz sądy powinny 
być dopasowywane do moralnych pryncypiów czy odwrotnie? Arras nie 
tylko zauważa praktyczne słabości refleksyjnej równowagi, ale dotyka 
również problemów stricte metodologicznych, zgłaszając trzy wątpliwo-
ści: 1. Czy nasze sądy o danych przypadkach są faktycznie wyizolowane 
od teorii? Arras sądzi, że zależą one od szerszych quasi-teorii. Sprzeciw 
wobec rozmaitych zjawisk społecznych, jak np. wobec niewolnictwa, 
wynika z quasi-teoretycznych sądów, iż ważne moralne normy nakazują 
równość wśród istnień ludzkich. 2. Założenie Rawlsa, że moralne pryn-
cypia winny być rozumiane jako hipotezy przeznaczone do wyjaśnienia 
jakichkolwiek głębokich intuicji nie posiada właściwego uzasadnienia. 
3. W jakim sensie moralne intuicje mogą być analogiczne do obserwacji 

25 T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, Oxford University 
Press (7 wydanie), Oxford 2012, s. 480.
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w nauce?26. Nie można odmówić słuszności zarzutom Arrasa, jednakże 
przyznać należy, iż metoda refleksyjnej równowagi nie jest stworzona, 
by rozwiązać każdy praktyczny problem, lecz ustalić pewien porządek 
naszego rozumowania, który pozwala na prowadzenia badań o charak-
terze systematycznym. Ponadto, w skład metody refleksyjnej równowagi 
wchodzą pewne implicytne założenia, które z pewnością moglibyśmy 
zidentyfikować jako quasi-teorie. Autor przywołuje pogląd Marty Nuss-
baum, wedle którego metoda refleksyjnej równowagi prowadzi do za-
niedbania wiele bardziej istotnej kwestii moralnej, czyli wrażliwości na 
dyskryminacje pewnych poglądów moralnych27. Jest to kolejny dowód na 
istnienie wielu pozycji quasi-teoretycznych; ceną metodycznej ścisłości 
Rawlsa jest niemożność ogarnięcia bogatej w rozmaitość rzeczywistości 
społeczeństwa pluralistycznego, na co zresztą wskazuje Daniels28, który 
zauważa, iż w przypadku tego typu społeczeństw metoda refleksyjnej 
równowagi ustępuje miejsca deliberatywnym modelom demokracji.

2.3.4 Normatywność a deskrypcja

Zasadnicza modyfikacja refleksyjnej równowagi, jakiej dokonujemy na 
potrzeby naszego badania polega na próbie wykorzystania tej konstrukcji 
do celów deskryptywnych, a co za tym idzie do ograniczenia jej dynamiki. 
W większości przypadków bowiem refleksyjna równowaga wykorzysty-
wana jest do celów normatywnych, czy to w wymiarze teoretycznym jak 
u Johna Rawlsa, gdzie metoda ta pozwala zbudować pewien etap konstruk-
cji teorii sprawiedliwości, czy to w bioetyce, gdzie służy do regulowania 
poszczególnych problemów bioetycznych normami. 

Sięgając do wcześniej poczynionych rozróżnień możemy w tym miejscu 
dookreślić nasz pomysł, wedle którego opierać będziemy się na 1) szerokiej 
wersji metody refleksyjnej równowagi; 2) konstruktywnym rozumieniu 
koherencji (które pozwoli nam uchwycić mnogość stanowisk i światopo-
glądów); 3) teoretycznym pojmowaniu struktury argumentacji, przy czym 
praktyczne problemy będą ewentualnie rozpatrywane pod kątem znaczenia 
dla teorii. Celem naszym jest zatem zamrożenie struktury jaką wykazuje 

26 J.D. Arras, The Way We  Reason Now: Reflective Equilibrium in Bioethics [w:] The 
Oxford Handbook of Bioethics, red. B. Steinbock, Oxford University Press, Oxford New 
York 2007, s. 46–71.
27 Ibidem s. 68.
28 Ibidem, s. 61.
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refleksyjna równowaga i badanie relacji pomiędzy trzema elementami: teo-
rią tła, zasadą moralną, sądem moralnym; których analogonami w naszej 
koncepcji są: typy racjonalności, stanowiska oraz argumenty.

2.4. Racjonalność jako zbiór reguł

Celem tego fragmentu naszego wywodu jest wyklarowanie kategorii typu 
racjonalności. By zrozumieć racjonalność jako matrycę argumentacji, co 
wskazano już wcześniej, należy skupić się na regułach jako elementach 
składowych. Dowodzić będziemy bowiem, iż argumentować oznacza tyle, 
co kierować się regułą pochodzącą z danego typu racjonalności. 

2.4.1 Wittgenstein – próba interpretacji konserwatywnej

Proponowane przez nas pojęcie racjonalności oparte jest w dużej mierze 
na teorii gier językowych autorstwa Ludwiga Wittgensteina. Można uznać 
je za zmodyfikowaną wersję tak zwanej konserwatywnej interpretacji spu-
ścizny autora Dociekań filozoficznych, którą odnajdujemy między innymi 
w analizach J.C. Nyíriego29. Zanim sięgniemy do samego Wittgensteina 
i przeprowadzimy próbę interpretacji, odwołamy się do interpretacji już 
funkcjonujących, co pozwoli nam osadzić koncepcję na tle innych oraz 
ukazać, w sprzeciwie wobec jakich stanowisk sytuujemy nasze własne.

Zasadniczą kwestią jest wyklarowanie interpretacji spuścizny Ludwiga 
Wittgensteina, którą uważamy za najbardziej adekwatną i która stanowić 
będzie dla nas podstawę, punkt wyjściowy. Maciej Soin wyróżnia trzy 
wiodące interpretacje twórczości Ludwiga Wittgenstena opierające się 
o kryterium stosunku do prawdy. Pierwszą z nich jest interpretacja rela-
tywistyczna, nazwana przez Soina wykładnią popularną i, jak wskazuje 
autor: „Ewolucję myśli Wittgensteina przedstawia się tam jako porzucenie 
korespondencyjnej teorii prawdy w wersji znanej z Traktatu na rzecz re-
latywizmu gier językowych. Ujęcie języka jako instrumentu zostaje w tej 
wykładni przeciwstawione ujęciu języka jako obrazu. Rorty z jego opo-
zycją obiektywności i solidarności jest przykładem eksploatacji tego wąt-
ku”30. Oprócz interpretacji Richarda Rorty’ego odnajdujemy interpretację 

29 J.C. Nyíri, Tradition and Individuality. Essays, Springer Science + Business Media, 
1992, ss. 180.
30 M. Soin, Wittgenstein a  korespondencyjna teoria prawdy [w:] Ludwig Wittgenstein. 
„Przydzielony do Krakowa”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 371.
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redundancyjną oraz nihilistyczną. Skupmy się na wykładni popularnej przy 
zastrzeżeniu, iż: „Każda z nich ma w sobie cień słuszności, ale żadna nie 
jest słuszna”31. Jak wskazuje autor: „Podstawową wadą tej wykładni jest 
to, że nie zauważa się w niej, iż jednym z ważniejszych elementów zwrotu 
Wittgensteina jest gramatyczna reinterpretacja korespondencji. Korespon-
dencja ujęta zostaje nie tylko jako dokonanie gramatyki, ale też jako gra-
matyczny związek między zdaniem a faktem”32. Ponadto Soin dokonuje 
głębszej interpretacji relatywizmu niż interpretacja popularna w omawia-
nym kontekście: „Wykładnia popularna przedstawiała ewolucję poglądów 
Witgensteina jako porzucenie korespondencji na rzecz relatywizmu. I fak-
tycznie, możemy stwierdzić, że po załatwieniu kwestii korespondencji Wit-
tgenstein zajął się dziedzinami, w których korespondencja nie obowiązuje. 
Do dziedzin tych należą m.in. matematyka, psychologia i religia. Należy 
jednak również dostrzec, że gramatycznie zinterpretowana korespondencja 
stanowi tło, na którym Wittgenstein rozważa różne niekorespondencyjne 
użycie słowa prawda. Nie jest to więc porzucenie korespondencji, tylko 
wskazanie na zróżnicowanie znaczenia prawdy. Jasne jest, że Wittgen-
stein coś relatywizuje. Ale relatywizacja nie dotyczy prawdziwości zdania, 
lecz języka i słowa prawda, które w różnych grach językowych ma różne 
znaczenia”33.

 Zgodnie z koncepcją gier językowych prawda ma zatem charakter 
lokalny. Analogicznie pojmowana racjonalność również powinna być roz-
patrywana lokalnie. Co zatem dokładnie to oznacza i czym różni się od 
mocnego relatywizmu? Otóż lokalność należałoby dokładnie pojmować 
jako lokalną obowiązywalność. Kiedy mówimy, iż coś obowiązuje to zna-
czy to, iż istnieć muszą pewne wymogi obowiązywania. Nie wszystko jest 
zatem względne; w danej wspólnocie epistemicznej – czy też jakby to ujął 
Wittgenstein – pośród uczestników danej formy życia (danej gry języko-
wej) – niektóre reguły są bezwzględnie obowiązujące. Wynika to bowiem 
z tak zwanego ślepego kierowania się regułami. Uczestnicy gry językowej 
są w niej i próba uzyskania dystansu, by objąć daną grę językową refleksją 
jest w istocie przejściem do innej gry językowej. Rozumienie gry języko-
wej odbywa się zatem na zasadzie uczestniczenia w pewnej praktyce spo-
łecznej, a nie poprzez teoretyczny namysł nad nią. Aby pogląd powyższy 

31 Ibidem, s. 382.
32 Ibidem, s. 373.
33 Ibidem, s. 382–383.
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ugruntować i uzasadnić, zestawimy go z trzema wątkami pojawiającymi 
się w dyskusjach o racjonalności i grach językowych: relatywizm (Richard 
Rorty), postmodernizm (Gianni Vattimo), emancypacja (Lotar Rasiński). 
Krytyka powyższych stanowisk pozwoli nam w negatywny sposób nakre-
ślić naszą interpretację gier językowych, by następnie odwołać się do kon-
cepcji Petera Wincha oraz do samego Wittgensteina celem pozytywnego 
zarysowania interesującej nas interpretacji.

2.4.2 Richard Rorty – relatywistyczna interpretacja 
gier językowych

Autorem relatywistycznej interpretacji gier językowych jest Richard Rorty, 
który wskazuje, iż: „określenie gra językowa jest być może nieco niefor-
tunne, gdyż przywodzi na myśl procedurę rządzącą się regułami. Sądzę, 
iż Wittgenstein u szczytu swego geniuszu odrzucił pojęcie reguł na rzecz 
pojęcia praktyk, tradycji, tego, co ludzie podejmują w trybie uczestnictwa 
bez wpojenia sobie znajomości reguł, jedynie wiedząc jak”34. I faktycznie, 
w paragrafie 82 Dociekań Wittgenstein wskazuje na następujący problem: 
„[…] cóż jednak, gdy obserwacja nie pozwala jasno rozpoznać żadnej re-
guły, a pytanie też jej nie ujawnia? – bo na pytanie co rozumie przez N 
udzielił mi wprawdzie pewnego wyjaśnienia, ale był zarazem gotów od-
wołać je i modyfikować – jak więc mam ustalić regułę jego gry? On sam 
jej nie zna – albo lepiej: cóż miałby tu jeszcze znaczyć zwrot Reguła, do 
której on się stosuje?”35. To, że nie znamy reguł (nie znają ich nawet sami 
mówiący) nie znaczy, że reguły te nie istnieją i nie mają znaczenia. Reguły 
są nam dane, choć nie zawsze dane jest nam je poznać. Możemy w nich 
uczestniczyć poprzez daną praktykę. Paragraf 202 Dociekań filozoficz-
nych zawiera następującą treść: „Dlatego kierowanie się regułą jest pewną 
praktyką. A sądzić, że się kierujemy regułą, to nie to samo co kierować się 
regułą. Dlatego nie możemy kierować się regułą prywatnie; wtedy bowiem 
sądzić, że kierujemy się regułą byłoby tym samym, co kierować się regułą”. 
Znaczenie gier językowych ukazuje się w pełni, gdy spojrzymy przez ich 
pryzmat na kwestię religii. W myśl rorty’ańskiej interpretacji gier języko-
wych, gdy mówimy o religii, to powinniśmy mieć na myśli oderwaną od 

34 R. Rorty, G. Vattimo, S. Zabala, Przyszłość religii, tłum. S. Królak, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 71.
35 L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2012, s. 60.
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rzeczywistości grę intelektualną. Wyznanie religijne nie miałoby związku 
z praktyką społeczną, współwyznawcy traktowani są jako czytelnicy tej 
samej książki, którzy używają pojęć pochodzących z tego samego słownika 
finalnego. 

Na niespójność tego stanowiska wskazuje Devi Zephaniah Philips, 
który napisał: „Wszyscy grają w tę samą grę: wyrażają wiarę, pół wiarę 
lub niewiarę w pewną hipotezę. Traktują więc to wierzenie religijne jako 
hipotezę”36. Religia przenika więc nasze postrzeganie świata, ale nie jest 
ona tylko naszym przekonaniem, które mogłoby być wolne od związku 
z praktyką społeczną. Jak wskazuje autor: „Gdyby uznało się religię za 
coś oderwanego od innych sposobów życia społecznego, nie mogłaby mieć 
takiego znaczenia jakie ma”37. W dalszych twierdzeniach autor analizuje 
kwestie kultu religijnego: „Podobnie jeśli myślimy o kulcie religijnym, jako 
czymś zupełnie oderwanym od wszystkiego poza formalizmem samego 
kultu, przestaje być kultem, a staje się ezoteryczną grą. […] Wcale nie 
jest więc tak, że wiarę religijną uważać można za odrębną grę językową, 
oderwaną od wszystkich innych sposobów życia; jest tak natomiast, że 
jeśli nie uwzględnia się jej więzi z innymi sposobami życia, w ogóle nie 
da jej się rozumieć”38. Wynika z tego, że gdyby religie były ezoterycznymi 
grami, to nie stwarzałyby takich problemów, z jakimi mamy do czynienia 
współcześnie. Religia nie jest więc ezoteryczną grą, jak chciałby Rorty, 
lecz jest grą językową zagnieżdżoną głęboko w praktykach społecznych. 
Nie ma religii bez praktyki społecznej, a każda gra językowa ma swoje 
odzwierciedlenie w działaniu społecznym. 

Dosadną krytykę Rorty’ego interpretacji gier językowych prezentuje 
Hillary Putnam w następujących słowach: „Sednem Rorty’ego wykładni 
Wittgensteina jest porównywanie kryteriów do programów. Rorty utrzy-
muje, począwszy od ogłoszenia książki Filozofia a zwierciadło natury, 
że tym, co nosi tam miano dyskursu normalnego, a co w książce Ironia, 
przygodność i solidarność opatruje wittgensteinowską nazwą gier języ-
kowych – że rządzą tym, jak to nazywa algorytmy lub programy. Gdy 
jesteśmy w ramach dyskursu normalnego, gdy gramy w tę samą grę języ-
kową, postępujemy według istniejących w naszych mózgach programów 
i zgadzamy się z sobą. Tak widzi to Rorty. Chcę powiedzieć, że taki obraz 
36 D.Z. Philips, Wiara religijna a gry językowe, tłum. [w:], Fragmenty filozofii analitycz-
nej, red. B. Chwedeńczuk, Warszawa, 1997, s. 307. 
37 Ibidem, s. 311.
38 Ibidem, s. 314
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użytkowników języka jako automatów jest głęboko niewittgensteinowski. 
Rorty traktuje gry językowe jako zachowania zasadniczo automatyczne 
i dlatego, jak sądzę, uznaje normatywne pojęcie rozumu za pozbawiony 
sensu metafizyczny frazes”39. Tymczasem gier językowych nie da się za-
programować. Są one tworzone na drodze społecznych praktyk. W tym 
właśnie sensie podejście to ma charakter konserwatywny, bo jest tożsame 
z konserwatyzmem ewolucjonistycznym, który dopuszcza adaptację 
zmian społecznych na drodze praktyk społecznych. Oznacza to, że kon-
serwatyzm taki kultywuje tę tradycję, która się utarła, ponieważ doszła 
do głosu na drodze naturalnej ewolucji, a nie kultywuje tradycji przez 
duże T, za którą miałaby kryć się jakaś wyższa idea zasługująca na to, by 
ją konserwować. Podejście to charakterystyczne jest dla konserwatyzmu 
anglosaskiego. 

Reasumując, rorty’ańska interpretacja Wittgensteina sugeruje, iż gry 
językowe to tylko gry słów; powiedzieć można to lub owo; przekonania nie 
są restrykcyjne, a ich związek z rzeczywistością nikły. Nie istnieje zatem 
gramatyka gier językowych, która miałaby charakter wiążący.

2.4.3 Lotar Rasiński – krytyka społeczna bez teorii krytycznej

Oryginalną pracą, która naświetla nam znaczenie gier językowych (właści-
wie poprzez błędną interpretację) jest książka Lotara Rasińskiego pt. Śla-
dami Marksa i Wittgensteina. Krytyka społeczna bez teorii krytycznej. 
Autor czerpiąc z twórczości dwóch całkowicie odmiennych myślicieli, 
szuka metody, która służyłaby krytyce społecznej bez odniesień do sfery 
teoretycznej. Emancypacja miałaby zatem oprzeć się na praktyce społecz-
nej. Przyjrzyjmy się bliżej temu pomysłowi.

Skoro powzięliśmy zamiar zinterpretowania dzieła Wittgensteina, to 
poza kontrowersjami dotyczącymi relacji między wczesnym a późnym 
okresem jego twórczości, warto sięgnąć do wskazówek samego filozofa, 
który wspomina o ezoterycznym charakterze swojej twórczości: „Gdy nie 
chcesz, aby pewni ludzie wchodzili do pokoju, to zakładasz kłódkę, do 
której nie mają klucza. Ale nie ma sensu o tym z nimi rozmawiać, chyba 
że chcesz jednak, aby podziwiali pokój z zewnątrz! Przyzwoitym jest za-
wiesić na drzwiach kłódkę, która zwróci uwagę tylko tych, którzy mogą ją 

39 H. Putnam, Pragmatyzm. Pytania otwarte, tłum. B. Chwedeńczuk, Wydawnictwo 
Aletheia, Warszawa 1999, s. 53–54.
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otworzyć”40. Przyjęcie powyższej taktyki zachęca do mnożenia się inter-
pretacji i domysłów, jednakże z drugiej strony zwiększa szansę chybienia 
adekwatnej wykładni.

Ważnym elementem naszego wywodu jest zwrócenie uwagi na kon-
serwatywną interpretację myśli Ludwiga Wittgensteina, o której wspo-
mina Rasiński. Znikomej wiarygodności tropy, które podejmuje autor, to 
te o arystokratycznym pochodzeniu filozofa, co miałoby świadczyć o jego 
predylekcji do konserwatyzmu, czy też w innym miejscu wskazywanie na 
inspiracje marksizmem wywołane osobistą znajomością z pewnym przed-
stawicielem tego nurtu41. Bardziej rzeczowe jest natomiast odwołanie do 
Janosa Nyíriego, Petera Wincha, Ernesta Gellnera, Michaela Oakeshotta, 
którzy recypowali dzieło Wittgensteina, jako myśl konserwatywną. Ów 
konserwatyzm najwyraźniej podkreślony został przez węgierskiego filo-
zofa, który wskazywał na ślepe i niemożliwe do uzasadnienia kierowanie 
się regułą. O słuszności takiej interpretacji świadczyć mogą Uwagi o Złotej 
Gałęzi Frazera, gdzie Wittgenstein zwraca uwagę, iż: „Już sama myśl, by 
wyjaśniać zwyczaj – dajmy na to, zwyczaj zabijania króla-kapłana – wy-
daje mi się chybiona. Wszystko, co robi Frazer, to uczynienie go zrozumia-
łym dla ludzi myślących tak samo, jak on. Jest szczególnie godne uwagi, 
że wszystkie te zwyczaje są ostatecznie przedstawione, by tak rzec, jako 
głupie czynności”42. Podobnie rzecz się ma, gdy sięgniemy do fragmentu 
Dociekań filozoficznych, w których autor stwierdza, iż każda gra języ-
kowa powiązana jest z daną praktyką, której perspektywa jest wewnętrzna 
wobec niej samej. To znaczy, iż w grze językowej można uczestniczyć ope-
rując tym samym kodem na zasadzie automatycznej, nie poddając reflek-
sji poszczególnych jej elementów. Jak zatem konserwatyzm ten połączyć 
z emancypacyjnymi ideami marksizmu?

Marksa z Wittgensteinem Rasiński wiąże na przykład poprzez wpro-
wadzenie analogii języka pasożytniczego i alienacji. „Problem pojawia 
się w momencie, gdy chcemy mówić o czymś, co nie może być elemen-
tem żadnej gry językowej czy też formy życia, czyli czymś, co nie może 
ucierać się w praktyce. Można powiedzieć, że wówczas teoria pasoży-
tuje na praktyce. Teoria (metafizyka) nie ma własnego życia, jest pewnym 

40 L. Wittgenstein, Uwagi różne, tłum. M. Kowalewska, Warszawa 2000, s. 176.
41 L. Rasiński, Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka społeczna bez teorii krytycznej, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 127.
42 L. Wittgenstein, Uwagi o Złotej Gałęzi Frazera, tłum. A. Orzechowski, Instytut Kul-
tury, Warszawa 1998, s. 12.
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pozorem, musi czerpać swą realność z naszego codziennego języka – tak 
jak kapitalista pasożytuje na robotniku, choć sam nie jest realny […]. Spro-
wadzenie języka z powrotem do siebie jest przezwyciężeniem alienacji, 
tak jak u Marksa powrót do siebie oznacza dostrzeżenie pozornej obcości 
własnych wytworów”43. Powyższa analogia jest na pewno ciekawym ze-
stawieniem, jednakże jej walor heurystyczny należy uznać za znikomy. 
Przeniesienie rozważań nad językiem na pole rozważań ekonomicznych 
nie znajduje uzasadnienia. Efektem jest implicytne utożsamienie filozofii 
Wittgensteina z materializmem, na co nie sposób przystać.

Za główny punkt filozofii autora Traktatu, który służyć ma celom 
analitycznym Rasiński przyjął przejrzystą ekspozycję oraz zmianę 
aspektu. Aby właściwie zrozumieć drogę, jaką podjął należy mieć na 
uwadze, iż tłem rozważań jest tutaj krytyka społeczna, a powyższe na-
rzędzia mają służyć według niego do prześwietlania sfery społecznej. 
Przejrzysta ekspozycja opisana jest w paragrafie 122 Dociekań filozo-
ficznych: „[…] przejrzysta ekspozycja umożliwia zrozumienie, które 
właśnie na tym polega, że dostrzegamy związki. Stąd doniosłość odnaj-
dywania i wynajdywania ogniw pośrednich”44. Jako konkretny przykład 
zastosowania podany jest ten dotyczący ośmiościanu barw z Philoso-
phische Bemerkungen45, a następnie omawiana jest interpretacja, która 
wyklucza pozytywny charakter tej teorii i przypisuje jej jedynie walor 
deskrypcyjny, z czym autor finalnie się nie zgadza. Wydaje się jednak, 
że autor Dociekań filozoficznych stawia sprawę jasno, gdy napisał w pa-
ragrafie 126 Dociekań: „Filozofia stawia nam jedynie coś przed oczami, 
niczego nie wyjaśniając i nie wysnuwając żadnych wniosków – skoro 
wszystko leży jak na dłoni, to nie ma czego wyjaśniać. Gdyż to, co jest 
ewentualnie ukryte nie interesuje nas”46. 

Drugi pomysł Wittgensteina, który zostaje użyty przez Rasińskiego 
to zmiana aspektu. W związku z nim podano przykład tworzenia mapy 
według poszczególnych aspektów z czego wniosek wysnuto następujący: 
„Innymi słowy, można poprawić pewne rzeczy w naszym życiu społecz-
nym wówczas, gdy będziemy umieli na nie odpowiednio spojrzeć”47. 

43 L. Rasiński, op.cit., s. 169.
44 L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, op. cit., s. 75.
45 L. Rasiński, op.cit., s. 154.
46 L. Wittgensten, Dociekania filozoficzne, op. cit., s. 76.
47 L. Rasiński, op.cit., s. 158.
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Popularny przykład podany przez Wittgensteina to kaczko-zając48, gdzie 
mamy do czynienia z przejściem od stałego widzenia aspektu do jego 
rozbłyśnięcia. Przykład ten polega na percepcyjnej różnicy, zależnej od 
dostrzeżenia jednego z aspektów – kaczka lub zając. Zauważmy jed-
nak, iż ilość aspektów i ich kształt są zawsze ograniczone. Są to zawsze 
aspekty dotyczące jednego obiektu, jednej bryły. W kontekście krytyki 
społecznej oznacza to, iż w istocie możemy spojrzeć na dane kwestie ina-
czej, dostrzec inny aspekt, ale na ile spostrzeżenie to będzie krytyczne, 
a na ile zależne od zaproponowanej gamy aspektów? Jest to właściwie 
pytanie o zakres krytyki. Wynika z niego jednak kolejne pytanie – jakie 
są możliwości takiej krytyki? Inaczej rzecz ujmując – przejście od de-
skrypcji, odkrycia nowego aspektu do krytyki, czy dalej – emancypacji 
nie wydaje się być płynne. Uwaga ta wiąże się z kolejnym problemem, 
który polega na oderwaniu gry językowej krytyków od społeczeństwa. 
Kwestia ta dotyczy na przykład ruchów emancypacyjnych, które odda-
lają się od przedmiotu emancypacji poprzez instytucjonalizację, czy też 
skupienie się nad problem dotyczących funkcjonowania samego ruchu. 
Idąc dalej tym tropem, wątpliwość budzi interpretacja Wittgensteina 
w duchu krytycznym, zwłaszcza, gdy przywołamy słowa filozofa: „Lu-
dzie, którzy nieustannie pytają dlaczego? przypominają turystów, któ-
rzy stojąc przed budowlą, czytają w przewodniku Baedekera historię 
jej powstania itd. i są tak pochłonięci lekturą, że nie są w stanie ujrzeć 
budowli”49.

Powrót do praktyki oparty na wątkach wittgensteinowskich byłby 
czymś zgoła odmiennym od projektu emancypacyjnego. Deskrypcja po-
zostaje jedyną aspiracją Wittgensteina; jego myśl nie dość, że nie posiada 
potencjału emancypacyjnego, to wydaje się przeciw takiemu występować: 
„Można tu jedynie opisywać i powiedzieć: takie oto jest ludzkie życie”50.

Uczestnicy gier językowych, zwłaszcza traktowani jako indywidua, nie 
kontrolują praktyk, w których uczestniczą – jest to sfera determinowana 
przez reguły, których złamanie wiąże się z opuszczenie mikroświata gry 
językowej. Znaczy to, iż istnieje supremacja reguł względem artykuło-
wanych zdań. Niezgodność z regułą nie oznacza jednak nieprawdziwości 

48 L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, op. cit., s. 271.
49 L. Wittgenstein, Uwagi różne, op.cit., s. 163.
50 L. Wittgenstein, Uwagi o Złotej Gałęzi Frazera, op. cit., s. 14.
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zdania w sensie uniwersalistycznej korespondencyjnej teorii prawdy, lecz 
niezgodność z lokalną koncepcją prawdy.

2.4.4 Gramatyka gier językowych

Aleksandra Derra próbuje interpretować twórczość Wittgensteina poprzez 
abstrahowanie od społecznego wymiaru gier językowych: „[…] Wittgen-
stein nie jest zwolennikiem czysto społecznego (konwencjonalnego) rozu-
mienia użycia (znaczenia). Podkreśla on jednocześnie rolę praktyki i sze-
roko pojmowanego kontekstu, w jakim odbywają się działania językowe 
(sposób życia). Przyznaje językowi status specyficznie poza/ponadempi-
ryczny, rozwijając swoją koncepcję gramatyki. Starałam się podkreślić, że 
to, co gramatyczne, nie stanowi kryterium oceny poprawności posunięć 
językowych w praktyce językowej”51. Według autorki Odsłonić tajemnicę 
znaczenia indywiduum zdolne jest do wypracowania znaczenia, a zatem 
użycia bez konieczności konfrontowania swojego wyobrażenia o nim z in-
nymi uczestnikami gry językowej. „Społeczeństwo okazuje się bowiem 
redundantne jako źródło gramatyki – napisał Derra. Przyjmując, że indy-
widuum może posługiwać się symbolami jako znaczącymi, dzięki temu, 
że odnosi je do sposobu, w jaki używają je inni, zakładamy, że pozostali 
użytkownicy języka już używają symboli jako znaczących. Zakładamy 
więc coś, co mieliśmy uzasadnić. Jeśli nie wiemy w jaki sposób symbol, 
którego używa pojedyncze indywiduum, uzyskuje swoje znaczenie, nie 
będziemy wiedzieli tego także wtedy, kiedy stwierdzimy, że uzyskuje je, 
konfrontując symbole z innymi ich użytkownikami”52. 

Założenie autorki jest błędne. Gramatyka jest bowiem ściśle zakorze-
niona społecznie. W praktyce mówienia odnajdujemy siebie jako osoby 
podległe gramatyce. W porozumiewaniu się tkwi bowiem gra reguł, które 
są ponad rozmową, a które kształtują się na drodze praktyki społecznej 
właśnie. Na potwierdzenie tego można przywołać stanowisko Bogusława 
Wolniewicza, który we wstępie do polskiego wydania Dociekań napisał: 
„Jedyną gwarancją dla mnie, że jestem compos mentis, przy zdrowych 
zmysłach, jest udział w grze językowej: wymiana słów, ta ich nieustanna 
cyrkulacja, w której nasze zazębiają się gładko z cudzymi i toczy się zwy-
kłe tik, tak ludzkiej mowy. Inaczej skąd wiedziałbym, że własne słowa 
51 A. Derra, Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z  filozofii języka, Wydawnictwo 
Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 137.
52 Ibidem, s. 136.
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rozumiem? Przecież to czujesz, mógłby ktoś rzec. Otóż nie, bo choć i czuję, 
to łatwo mogę się w tym mylić. Poczucie rozumienia nie jest probierzem 
rozumienia – oto najważniejsza bodaj lekcja Witgensteinowskiego anty-
mentalizmu. Skoro inni mnie rozumieją i chcą ze mną mówić, to znaczy 
nie jestem wariat; bo wariat nie rozumie wariata”53.

Zależność praktyk społecznych i gramatyki staje się więc jasna. Alek-
sandra Derra stara się jednak usilnie argumentować przeciw silnym związ-
kom działania społecznego i kształtowania się reguł. Napisał bowiem, iż: 
„Błędność przypisywania Wittgensteinowi stanowiska konwencjonalistycz-
nego można pokazać, odwołując się także do konsekwencji, jakie wynikają 
z wprowadzenia w opis języka kategorii sposobu życia. Uwzględniając tę 
kategorię, musimy przyznać, że praktyka ukształtowała się w naturalnej 
ludzkiej historii (sposób życia jest w jakiejś mierze jej efektem), dlatego 
historia determinuje nasze praktyki językowe. W pewnym sensie nie mamy 
wyboru, takie praktyki zostały ustanowione w długiej historii ludzkiego 
posługiwania się językiem i są one w dużej mierze efektem wielu przypad-
kowych zdarzeń i powiązań, jakie miały w owej historii miejsce”54.

Stwierdzenie, iż historia wpływa na nasze praktyki więcej zaciem-
nia, niż wyjaśnia. W pełni zgadzamy się, iż wielką rolę gra tutaj przypa-
dek, luźno powiązane zdarzenia, ale przypadek wykonuje tutaj pracę na 
tkance społecznej. To oznacza, iż sprawcy danych działań popełniają błędy, 
stosują nieadekwatne pojęcia do danej gry językowej, zmieniają ją przez 
odchylenia od reguły, jednakże prawdziwa gramatyka, względem której 
występują odchylenia ma swe źródło w zbiorze reguł wypracowanych na 
drodze praktyk społecznych. Gdy będziemy mówić o racjonalności w pa-
radygmacie gier językowych, to będziemy mieli właśnie to na myśli, że nie 
jest ona kwestią subiektywną i nie może być pojmowana jako emanacja 
przekonań indywiduów. Musi stanowić natomiast matrycę argumentacji, 
czyli zbiór reguł, które mają swoją gramatykę.

2.4.5 Przeciwko językowi prywatnemu

Duże znaczenie z perspektywy naszej interpretacji myśli Wittgensteina 
ma sprawa tzw. języka prywatnego. Czy jest możliwy język prywatny? 
Prywatny, czyli taki, którego użytkownikiem jest tylko jeden podmiot i to 
53 B. Wolniewicz, O „Dociekaniach” [w:] L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, op. cit., 
s. XXIV.
54 A. Derra, Odsłonić tajemnicę znaczenia, op. cit., s. 136–137.
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ten podmiot właśnie kieruje się regułami języka przez siebie stworzonego. 
Autor Dociekań stara się dowieść, że istnienie takiego języka wyklucza-
łoby możliwość sprawdzenia zgodności zdań z regułami, ponieważ prak-
tyka ta ma charakter immanentnie kolektywny. Wittgenstein wskazuje na 
przykład rozkładu jazdy pociągów. Samo jego wyobrażenie nie zapewnia 
trafności. Na funkcjonalny rozkład jazdy składa się wiele elementów wy-
kraczających poza horyzont subiektywny. Reguły mają nad nami władzę, 
kierujemy się jednak nimi na ślepo. Dowodził tego Saul Kripke, znany 
interpretator Wittgensteina w słowach: „Sedno argumentu sceptycznego 
polega na tym, iż ostatecznie osiągamy poziom, na którym działamy bez 
żadnej racji mogącej uzasadnić nasze działanie. Działamy bez wahania, 
lecz ślepo. Jest to więc ważny przypadek tego, co Wittgenstein nazywa 
mówieniem bez uzasadnienia (Rechfertigung), lecz nie niesłusznie (zu Un-
recht). Częścią naszej gry językowej w mówienie o regułach jest to, że 
mówiący może, bez podawania jakiegokolwiek uzasadnienia, kierować się 
swoją własną niezachwianą skłonnością do wiary w to, iż sposób ten, np. 
odpowiadanie 125, jest właściwym sposobem odpowiedzi, w odróżnieniu 
od np. odpowiedzi 5. Znaczy to, że w danych okolicznościach powinna ona 
kierować się tą, a nie inną regułą są w ostatecznym rozrachunku takie, że 
powinna ona robić to, do czego ma skłonność”55.

Z naszej perspektywy jest natomiast istotne, co wynika z przyjęcia 
założenia, iż na dany typ racjonalności składa się zbiór reguł. Otóż Kripke 
wskazuje, iż celem autora Dociekań filozoficznych było wypracowanie na-
rzędzia analitycznego do badania tak zwanych warunków stwierdzalności: 
„Według mnie można wyciągnąć jedynie taki wniosek, że jeśli myślimy 
o Crusoe, jako o kierującym się regułami, to przyjmujemy go do naszej 
wspólnoty i stosujemy do niego nasze kryteria kierowania się regułą. Fał-
szywość modelu prywatnego nie musi oznaczać, iż fizycznie odizolowanej 
jednostki nie można określić jako kierującej się regułami; oznacza raczej, iż 
jednostki rozważanej w izolacji (niezależnie od tego czy jest ona fizycznie 
odizolowana) nie można tak określić. Pamiętajmy, iż teoria Wittgensteina 
jest teorią warunków stwierdzalności. Nasza wspólnota może o dowolnej 
osobie orzec, iż kieruje się ona regułą, jeśli zda testy kierowania się regułą 
stosowane wobec każdego członka wspólnoty”56.

55 S.A. Kripke, Wittgenstein o regułach i języku prywatnym, tłum. K. Posłajko, L. Wroń-
ski, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2007, s. 141–142.
56 Ibidem, s. 175.
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Warunki stwierdzalności wykluczają dowolność. W ramach gier języ-
kowych nie można powiedzieć wszystkiego, co tylko chce się powiedzieć, 
bez przyjęcia ciężaru błędu. Dlatego dzięki badaniu zespołów reguł można 
wykazać twierdzenia błędne i w danej grze językowej niedopuszczalne. 
„Paradoks nasz wygląda tak – napisał Wittgenstein – reguła nie może 
wyznaczać sposobu działania, gdyż każdy sposób działania daje się z nią 
uzgodnić. A odpowiedź brzmiała: jeżeli każdy sposób działania można 
uzgodnić z regułą, to każdy można też doprowadzić z nią do sprzeczności. 
Zatem nie byłoby tu ani zgodności, ani sprzeczności” (§201 Dociekania 
filozoficzne). Powyższe słowa oznaczają, iż istnieje porządek argumen-
tacji, a raczej porządki argumentacji, a kwestia reguł jest w tym kontek-
ście zasadnicza. W kierunku tej interpretacji zmierza również autor, który 
z Wittgensteinem nie zgadza się do końca, ale charakteryzuje jego przed-
sięwzięcie w następujący sposób: „Wittgenstein nie proponuje, żeby mówić 
o społecznych warunkach prawdziwości zamiast o regułach i znaczeniu, 
nie sugeruje również, że behawioralne warunki prawdziwości powinny 
zastąpić sądy na temat umysłu. Podane przez niego kryterialne warunki są 
raczej warunkami stwierdzalności – w Dociekaniach filozoficznych zrezy-
gnował z warunków prawdziwości jako narzędzi analizy. […] W związku 
z możliwością istnienia niepojmowalnych dla nas rzeczy i ograniczonym 
charakterem ludzkiego myślenia, można by zasugerować, że wittgenste-
inowskie warunki publicznej dostępności i możliwej zgody dają się spełnić 
w inny sposób. Zgoda dotycząca tego, czego nie wiemy i czego nie możemy 
pojąć, jest równie ważna jak zgoda dotycząca tego, co wiemy i co jest 
prawdą. To jest również pewna zgodność sądów”57.

Identyfikacja warunków stwierdzalności jest jednym z zasadniczych 
elementów naszej analizy, do której będziemy używać kategorii typu ra-
cjonalności, która jest analogonem wittgensteinowskiej gry językowej. 

2.4.6 Petera Wincha interpretacja gier językowych

O tym, że gry językowe zakładają pewne reguły, które są ponad naszym 
działaniem lub też argumentacją pisał Peter Winch, który filozofię Ludwiga 
Wittgensteina stosował w naukach społecznych. Jeden z ciekawszych frag-
mentów jego twórczości stanowi przykład gry językowej polegającej na 
instytucji wyborów: „Powróćmy do głosu, który oddaje N. Możliwość jego 

57 T. Nagel, Widok znikąd, tłum. C. Cieśliński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, s. 129.
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głosowania opiera się na dwóch założeniach. Przede wszystkim N musi 
żyć w społeczeństwie, które ma szczególne instytucje polityczne – usta-
nowiony w pewien sposób parlament i rząd powiązany w pewien sposób 
z parlamentem. Gdyby żył w społeczeństwie o patriarchalnej strukturze 
politycznej, to oczywiście mówienie o nim, że głosuje na konkretny rząd, 
nie miałoby żadnego sensu, choćby jego działanie bardzo przypominało 
zewnętrznie działanie obywatela, który głosuje w kraju z wybieralnym 
rządem. Po drugie, sam N musi być w pewnej mierze zaznajomiony z tymi 
instytucjami. Jego działanie musi być uczestnictwem w politycznym życiu 
kraju, to zaś zakłada, że musi on uświadamiać sobie symboliczny związek 
między tym, co robi teraz, a rządem, który dojdzie do władzy po wybo-
rach. Moc tego warunku wychodzi na jaw, gdy odwołujemy się do krajów, 
w których demokratyczne instytucje zostały narzucone przez obcych admi-
nistratorów społeczeństwom nie znającym takich sposobów prowadzenia 
życia politycznego. Mieszkańców takiego kraju można nakłonić do tego, by 
wykonali takie ruchy, jak postawienie znaczka na kawałku papieru i wrzu-
cenie go do skrzynki, lecz jeśli słowa mają zachować jakieś znaczenie, nie 
można powiedzieć o nich, że głosują, o ile nie mają żadnego pojęcia o tym, 
co robią. Jest tak nawet wtedy, gdy rząd dochodzi do władzy w wyniku 
oddanych głosów”58. W przykładzie tym doskonale uwidacznia się związek 
gier językowych z kategorią rozumienia. Rozumienie gry językowej nie 
jest jednoznaczne z poznaniem wszystkich reguł determinujących jej prze-
bieg. Polega ono raczej na podświadomym rozpoznawaniu tego, co słuszne, 
a dokładniej rzecz ujmując – co słusznie należy uczynić, aby zostać dobrze 
zrozumianym. Działa to również w drugą stronę, to znaczy, że działanie 
bez tego specyficznego zrozumienia, czy też pojmowania gry językowej 
jest działaniem bezsensownym. Powraca w tym miejscu wątek z wyżej 
omówionej krytyki relatywistycznej interpretacji gier językowych – nie 
można ich zaprogramować; nie są automatami, w których można wymienić 
program i nakłonić je do przeformułowania reguł postępowania.

Inny przykład podany przez Petera Wincha dotyczy gry językowe 
działań handlowych: Skłania nas, na przykład, byśmy pomyśleli o społecz-
ności sprzedającej drewno w następujący sposób: Składują oni drewno 
w stosach o dowolnej, różnej wysokości, a następnie sprzedają je po cenie 
proporcjonalnej do powierzchni, jaką zajmuje stos. I co z tego, że nawet 
to uzasadniają mówiąc: Oczywiście, jeśli kupujesz więcej drewna, musisz 
58 P. Winch, Idea nauki o społeczeństwie i jej związki z filozofią, tłum. B. Chwedeńczuk, 
Oficyna Naukowa, Warszawa 1995, s. 57–58
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więcej płacić? Stajemy przed ważnym pytaniem: w jakich okolicznościach 
możemy powiedzieć, że zrozumieliśmy tego rodzaju zachowanie? […] Ale 
w przykładzie Wittgensteina z powodzeniem może być tak, że jesteśmy 
wprawdzie zdolni do przewidywania w ten sposób z wielką dokładnością, 
nie możemy jednak utrzymywać, że rzeczywiście rozumiemy to, co ci 
ludzie robią”59. Rozumienie jest bowiem możliwe przez przyjęcie perspek-
twy wewnętrznej względem gry językowej. Niezwykle istotnym pytaniem 
w związku z tym jest pytanie o możliwość wniknięcia do gry językowej 
oraz o możliwe konsekwencje tego zabiegu. Pełne zrozumienie gry języko-
wej, która nas interesuje może bowiem odbyć się tylko poprzez opuszcze-
nie dotychczasowej perspektywy, która pozwoliła nam wyartykułować py-
tanie o grę językową, która jest nam obca. Ogólny wniosek płynący z tych 
rozwaząń jest taki, że gra językowa, bez względu na jej formę, w każdym 
przypadku wyznacza nasz aktualny horyzont poznawczy – zmiana gry 
językowej pociąga za sobą zmianę tego horyzontu.

Powyższe przykłady pokazują kierunek, w którym może rozwinąć się 
interpretacja koncepcji Wittgensteina. Sensowne działanie związane jest 
z kierowaniem się regułami, których nie widać prima facie. Partycypowa-
nie w danej grze językowej polega na tym, że działamy bezrefleksyjnie, 
kierujemy się regułami na ślepo. Nie zmienia to jednak faktu, że można 
wykazać błąd w kierowaniu się tymi regułami. Nie wszystko jest zatem 
dozwolone, nie wszystko można zaprojektować i wdrożyć w rzeczywi-
ste praktyki społeczne. Na tym polega konserwatywny aspekt twórczości 
autora Dociekań filozoficznych. Nowa praktyka społeczna musi wykształ-
cić się sama, tak jak w przykładzie historycznym o powstaniu dyscypliny 
sportowej znanej współcześnie jako piłka nożna: „Pomyślmy o wzajem-
nym oddziaływaniu ortodoksji i herezji w dziejach religii lub o tym, jak 
piłkę nożną zrewolucjonizował chłopak z Rugby, który podniósł piłkę 
z ziemi i pobiegł. Rewolucji tej z pewnością nie można było przewidzieć 
na podstawie znajomości poprzedniego kształtu gry, tak jak nie można było 
przewidzieć filozofii Hume’a, wychodząc od doktryn filozoficznych jego 
poprzedników. Warto tu przypomnieć odpowiedź, jakiej udzielił Humprey 
Lytleton komuś, kto go pytał, dokąd zmierza jazz: Gdybym wiedział dokąd 
zmierza jazz, już bym tam był”60.

59 Ibidem, s. 116–117.
60 Ibidem, s. 97.



~ 56 ~

Rozdział 2.

2.5. Spór Poppera z Wittgensteinem

W interpretowaniu twórczości Wittgensteina cenne jest zestawieniem jego 
myśli z podejściem Karla Raimunda Poppera, zwłaszcza, iż znany jest fakt, 
że ich prywatne spotkanie skończyło się kontrowersją ze względu na po-
glądy, jakie wyznawali. Zanim jednak przejdziemy do tego wątku, należy 
nakreślić, jaki element twórczości Poppera interesuje nas z perspektywy 
rozważań o strukturze racjonalności. Tym elementem jest tak zwana logika 
sytuacji. 

2.5.1 Logika sytuacji

Autor Dociekań i refutacji napisał o logice sytuacji następujące słowa: „Jest 
tu miejsce na bardziej dokładną analizę logiki sytuacji. Wybitni historycy, 
mniej lub bardziej świadomie – często posługiwali się tą koncepcją; przy-
kładem Tołstoj opisujący, jak konieczność, a nie decyzja zmusiła armię 
rosyjską do oddania Moskwy bez walki i wycofania się w okolice, gdzie 
można było znaleźć żywność”61.

Jaką rolę w szerszej refleksji miałaby pełnić logika sytuacji? Otóż po-
dejście to ma nam umożliwić wykazywanie pewnych logicznych (związa-
nych z relacją między założeniami a ich konsekwencjami) aspektów działa-
nia ludzkiego. „Innymi słowy – napisał Popper – nasze indywidualistyczne 
i instytucjonalne modele obiektów zbiorowych, takich jak naród, rząd lub 
rynek, należałoby uzupełnić modelami sytuacji politycznych i ruchów spo-
łecznych, takich jak postęp naukowy i przemysłowy”62. Autor pokazuje, 
czym może być analiza logiki sytuacji na doskonałym przykładzie, który 
ma na celu odrzucenie psychologizmu na rzecz badania logiki warunków 
działań ludzkich: „Możemy jednak być indywidualistami nie akceptując 
psychologizmu. Metoda zerowa konstruowania modeli racjonalnych nie jest 
metodą psychologiczną, lecz logiczną. […] Nauki społeczne mają w znacz-
nej mierze do czynienia z niezamierzonymi skutkami albo reperkusjami 
działań ludzkich. Niezamierzone nie znaczy tu pozbawione świadomego 
zamiaru; pojęcie to określa raczej konsekwencje, które – uświadamiane lub 
nie – mogą szkodzić wszystkim interesom osoby lub grupy działającej. Nie-
którzy mogą twierdzić, że upodobanie do gór i samotności da się wyjaśnić 
61 K.R. Popper, Nędza historycyzmu, tłum. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1999, s. 146–147.
62 Ibidem, s. 147.
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psychologicznie, ale gdy zbyt wielu ludzi polubi góry, to nie mogą oni tam 
zażywać samotności, a to już nie jest fakt psychologiczny”63. 

Zauważmy, iż z perspektywy naszych założeń również istotne jest 
abstrahowanie od psychologizmu i wykazywanie pewnych prawidłowo-
ści logicznych na płaszczyźnie argumentacyjnej, a zwłaszcza tych, które 
są czymś innym, niż twierdzeniami wynikającymi z emanacji woli jed-
nostki. Mogę chcieć argumentować w ten czy inny sposób, ale prawidło-
wość moich wnioskowań, nawet w świetle własnych założeń jest rzeczą 
odrębną – nie wynika z woli, czy też emocji, lecz pewnego odgórnego 
porządku argumentacji.

2.5.2 Popper vs. Wittgenstein

Filozofia Poppera i Wittgensteina to dwa osobne projekty. Powyższy przy-
kład pokazuje, iż istnieją pewne podobieństwa, które w tym konkretnym 
przypadku polegają na antypsychologizmie Poppera oraz, jak to ujmuje 
Bogusław Wolniewicz, antymentalizmie Wittgensteina. Czego natomiast 
dotyczyły zarzuty Poppera względem Wittgensteina, które miał podnieść 
podczas seminarium w Cambridge w 1946 roku? „Twierdzenie Wittgenste-
ina, że istnieją jedynie zagadki, jest samo w sobie twierdzeniem filozoficz-
nym – utrzymuje Popper. Twierdzenie to może być słuszne, ale Wittgen-
stein musi je udowodnić, a nie tylko zapewniać o jego słuszności. A podej-
mując wysiłek przeprowadzenia tego dowodu, nie uniknie wciągnięcia się 
w dyskusję nad rzeczywistym problemem – problemem wytłumaczenia, 
gdzie dokładnie, według niego, leży granica między sensem a nonsensem. 
[…] Wittgenstein przewidział taki zarzut, ale jego odpowiedzią miało być 
wyłącznie milczenie. Tak jak w Traktacie obrazowy związek języka ze 
światem sam nie mógł zostać zobrazowany, tak próba wyznaczenia gra-
nicy między sensem i nonsensem była równoznaczna z przekroczeniem 
tej właśnie granicy”64.

Trzeba wskazać w tym miejscu, iż istnieje znaczna różnica między 
tak zwaną pierwszą a drugą filozofią Wittgensteina. Od filozofii Traktatu 
logiczno-filozoficznego, która miejscami ma charakter wręcz mistyczny 
z jednej strony, a z drugiej wyznacza rygorystycznie granice języka i tego, 
co sensowne, autor przechodzi do filozofii Dociekań filozoficznych, gdzie 
63 Ibidem, s. 155.
64 D. Edmonds, J. Eidinow, Pogrzebacz Wittgensteina, tłum. L. Niedzielski, Warszawskie 
Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2002, s. 288–289.
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skupia się na filozofii języka potocznego. Gry językowe, które interpretu-
jemy jako zbiory reguł mające stanowić matrycę argumentacji, opierają 
się na drugiej filozofii Wittgensteina, której Karl Popper w momencie kon-
frontacji nie znał. Jak czytamy bowiem o spotkaniu w Cambridge: „Po-
pper potwierdził, że kiedy przyjechał do Cambridge dwudziestego pią-
tego października 1946 roku, był dobrze przygotowany do konfrontacji 
z Wittgensteinem I, autorem Traktatu, książki, którą przestudiował w naj-
drobniejszych szczegółach. […] Tymczasem pogrzebacz dobył przeciw 
niemu Wittgenstein II. Istniały rzeczywiste powody, dla których Popper 
o tym nie wiedział. […] Stephen Toulmin zarzuca Popperowi angażowanie 
się w stare, odległe, dawno zapomniane sprawy i potyczki. Mniejsza o to – 
ten aspekt Wittgensteina I, który Popper zdecydowany był zakwestiono-
wać, miał kluczowe znaczenie również dla Wittgensteina II. Przeciwsta-
wiał się bowiem Popper przywiązaniu tak wielkiej wagi do języka. Ostro 
zredagowany przypis w Społeczeństwie otwartym, w którym odrzuca on 
doktrynę Traktatu Wittgensteina mówiącą, że prawdziwym zadaniem filo-
zofii nie jest konstruowanie zdań, ale ich wyjaśnianie, mógłby być równie 
dobrze skierowany przeciw Wittgensteinowi II”65.

Struktura racjonalności, co jest niezmiernie istotne dla naszego wy-
wodu, abstrahuje od pojmowania tej kategorii jako racjonalność jednostki, 
czy też tak jak w potocznym rozumieniu pojmuje się niektóre działania 
jednostek jako racjonalne inne jako nieracjonalne. Nie używamy więc 
racjonalności w znaczeniu etyczno-normatywnym. Antymentalizm, czy 
też antypsychologizm jest koniecznym obostrzeniem, gdy chcemy badać 
porządek argumentacji. Stąd, co wykażemy w dalszej części wywodu, ar-
gumenty silnie związane z emocjami, lub wyartykułowane bezsensownie 
dotyczyć będą tzw. bezracjonalności, czy też przedracjonalności. Logika 
sytuacji Poppera i gry językowe Wittgensteina pomagają nam wykoncypo-
wać podstawy do takiego podejścia. Inną pomocną w tym celu koncepcją 
jest teoria stylów myślowych Ludwika Flecka.

2.6. Ludwik Fleck – style myślowe

W Ludwika Flecka filozofii nauki jest mowa o kolektywach myślowych, 
które stanowią jednostkę podmiotową instytucji nauki. Powstają one 
w wyniku komunikacji pomiędzy członkami oraz przez wspólną pracę 

65 Ibidem, s. 264–265.
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umysłową, uzupełnianą przez działalność stricte badawczą, jak na przy-
kład eksperymenty czy też czynności wykonywane w ramach laborato-
rium. Kolektyw myślowy naturalną drogą tworzy styl myślowy, który 
konstytuuje sposób uprawiania danej dyscypliny na określony czas – do 
momentu zastąpienia go przez inny styl myślowy. Każdy z nich posiada 
natomiast elementy czynne i bierne. Wojciech Sady opisuje tę koncepcję 
następująco: „To, co wspólnotowo wypracowane, odgrywa w poznaniu 
rolę czynną: kształtuje sposoby, na jakie spostrzegają i myślą członkowie 
kolektywu myślowego. Jednostka, która dany styl myślowy sobie przyswo-
iła, prowadząc standardowe badania, zachowuje się już biernie: rozpoznaje 
w otoczeniu określone postacie, a z przyswojonych twierdzeń, ewentualnie 
w koniunkcji z rezultatami badań eksperymentalnych, wyciąga określone, 
takie a nie inne wnioski. […] Pojawienia się elementów biernych nie da 
się wytłumaczyć socjologicznie. Są one, by tak rzec, wynikiem przyło-
żenia pojęciowej miary, będącej wytworem złożonych okoliczności histo-
rycznych i kulturowych, do wyniku doświadczeń – które powstały wraz 
z narodzinami stylu myślowego i wraz z nim się rozwijają”66. Z naszej 
perspektywy najbardziej interesujące jest to, że style myślowe zawierają 
pewne implicytne ograniczenia i reguły postępowania. Reguły te nie są 
wprost narzucone przez jakiś podmiot lub instytucję. Nie istnieje spisany 
kodeks wszystkich reguł, którymi kierują się osoby operujące w ramach 
tego samego stylu myślowego. Mimo tego panuje porządek w jego ramach. 
Przez porządek rozumiemy to, iż niektóre twierdzenia są dopuszczalne, 
a inne zabronione ze względu na błędność. Ludwik Fleck charakteryzuje tę 
sytuacje następująco: „Formują się zasady wymiany myśli i postępowania, 
powstaje ideologia. Niedomówienia zostają uzupełniane, a niejasne zda-
nia wykładane po jej myśli. Stajemy wreszcie wobec systemu poglądów, 
którego autorstwo nie leży w żadnej jednostce: zespół jest jego autorem. 
Bardzo intensywny wspólny nastrój może prowadzić nawet do zbioro-
wych sugestii i halucynacji, znanych i obserwowanych nierzadko. […] Po-
stępowanie członków, ich czyny i cała postawa życiowa będą wynikały 
z przymusu zespołowego: styl będzie realizował się we wspólnym języku 
i wspólnych instytucjach, podobnych strojach, domach, narzędziach itd.”67.

66 W. Sady, Spór o racjonalność naukową, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika, Toruń 2013, s. 231–232.
67 L. Fleck, Problemy naukoznawstwa [w:] Idem, Style myślowe i  fakty, Wydawnictwo 
Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007, s. 181–182; Idem, 
O obserwacji naukowej i postrzeganiu w ogóle [w:] Idibem, s. 113–132.
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Nie sposób uzyskać perspektywy wolnej od stylu myślowego; każde 
postrzeganie jest uwikłane, w któryś ze styli: „Widzieć znaczy to: odtwa-
rzać w odpowiednim momencie obraz wytworzony przez społeczność 
myślową, do której się należy”68. Zauważamy w tym miejscu uderzające 
podobieństwo do koncepcji gier językowej. Uczestniczenie w danej grze ję-
zykowej jest dowodem na jej rozumienie, pomimo braku refleksji na temat 
przyczyn i mechanizmu rządzących daną grą.

2.7. Lokalne racjonalności

Kwestie związane ze strukturą racjonalności wymagają pewnego uzu-
pełnienia, które stanowi perspektywa względem danej racjonalności ze-
wnętrzna. Racjonalność pojmowana w taki sposób, który w tym wywodzie 
prezentujemy nie rości sobie pretensji do bycia uniwersalną w sensie sub-
stancjalnym (jest bowiem uniwersalna w sensie formalnym – zbiory reguł, 
które są matrycą argumentacji występują w każdym dyskursie, natomiast 
ich treść substancjalna jest odmienna). Co więcej, dostrzegamy mnogość 
typów racjonalności. Chcielibyśmy jednak dookreślić nasze podejście do 
pluralizmu racjonalności poprzez krytykę podejścia postmodernistycznego.

O lokalnych racjonalnościach napisał expressis verbis Gianni Vattimo, 
który przypisuje im jednoznacznie postmodernistyczny charakter. W na-
szym rozumieniu sprawa przedstawia się zgoła inaczej, co postaramy się 
wykazać poniżej, dzięki porównaniu ze stanowiskiem Vattimo. Otóż na-
pisał on, iż: „Wraz z upadkiem idei swego rodzaju centralnej racjonalności 
historii świat powszechnej komunikacji eksploduje mnogością lokalnych 
racjonalności – mniejszości etnicznych, seksualnych, religijnych, kultu-
rowych i estetycznych – które dochodząc do głosu zaczynają mówić we 
własnym imieniu”69. Zgodnie z ustaleniem Macieja Soina prawda według 
Wittgensteina nie do końca ma relatywny charakter. Będziemy starać 
się dowieść, iż w ramach każdej lokalnej racjonalności – bez względu 
na to, czy racjonalność ta ma charakter formalny czy substancjalny, ist-
nieją pewne wewnętrzne warunki wypowiadania twierdzeń prawdziwych. 
Prawdziwych w sensie zgodnych z przyjętymi w ramach danej racjonalno-
ści regułami, nawet jeśli są one wyrażone nie wprost, implicytnie, czy też 
stosowane bezrefleksyjnie. Zasadnicza jednak różnica między pomysłem, 
68 L. Fleck, O obserwacji naukowej i postrzeganiu w ogóle [w:] op. cit., s. 132.
69 G. Vattimo, Społeczeństwo przejrzyste, tłum. M. Kamińska, Wydawnictwo Naukowe 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 22.
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który staramy się przedstawić, a wizją postmodernistyczną, polega na sto-
sunku do języka. Vattimo wskazuje, iż: „Emancypacyjny efekt wyzwolenia 
lokalnych racjonalności nie polega jedynie na zagwarantowaniu każdemu 
pełniejszej rozpoznawalności i autentyczności, jak gdyby emancypacja 
oznaczała ostatecznie ujawnienie tego (by posłużyć się metafizyczną 
i Spinozjańską terminologią), kim się naprawdę jest: czarnym, kobietą, 
homoseksualistą, protestantem itd. Emancypacyjny sens wyzwolenia róż-
nic i dialektów polega przede wszystkim na efekcie dezorientacji towa-
rzyszącym każdemu początkowemu momentowi uzyskiwania tożsamości. 
Jeśli w świecie dialektów mówię swoim dialektem, będę także świadomym 
tego, że mój dialekt nie jest jedynym językiem, lecz właśnie tylko jednym 
z wielu dialektów. Jeśli w świecie wielu kultur wyznaję własny system 
wartości – religijnych, estetycznych, politycznych, etnicznych – będę miał 
także wyraźną świadomość historyczności, przygodności i skończoności 
wszystkich takich systemów, łącznie z własnym”70. 

Dochodzimy w tym miejscu do rdzenia błędnych interpretacji kon-
cepcji gier językowych. Zgłaszamy sprzeciw wobec intepretowania póź-
nego Wittgensteina w duchu postmodernistycznym. Gry językowe nie są 
grami słownymi – niezakorzenionymi w rzeczywistości, nieskrępowanymi 
żadnymi obostrzeniami igraszkami ponowoczesnych myślicieli. Język 
nie może być traktowany jako instytucja odseparowana od praktyk spo-
łecznych, czy też realnych działań, nawet gdy działania te mają charak-
ter teoretyczny i polegają na przykład na argumentowaniu. To, co istnieje 
naprawdę; w rzeczywistości, to problemy, z którymi spotykają się osoby 
funkcjonujące w ramach danego typu racjonalności. Język, czy też kultura, 
pewne problemy naświetla, inne ignoruje, jeszcze innych nie potrafi objąć. 
To, co w ramach jednej kultury nie jest już problemem, ponieważ zostało 
przezwyciężone i rozwiązane, w innej kulturze może być nieobecne ze 
względu na brak narzędzi językowych. Tak czy inaczej problemy są tym, 
co ma charakter prymarny. Istnieją chociażby hipotetycznie, nawet gdy 
język bądź okoliczności nie przywiodły ich na pierwszy plan. O tym skąd 
te problemy się biorą i jaki jest porządek ich wynikania traktować będą 
dalsze etapy naszych rozważań.

70 Ibidem, s. 23.
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2.8. Rekapitulacja

Droga naszych rozważań została przedstawiona w odniesieniu do metody 
refleksyjnej równowagi, do teorii gier językowych Ludwiga Wittgensteina 
oraz w oparciu o fundamentalne założenie Chaïma Perelmana, iż mini-
malny wymóg sprawiedliwości polega na traktowaniu podobnych obiektów 
w ten sam sposób. Struktura racjonalnej argumentacji, która będzie pod-
stawą dalszych rozważań w tej pracy zawiera trzy stopnie, które możemy 
zidentyfikować jako: argumentację, stanowisko oraz typ racjonalności. 
Konstrukcja ta jest analogiczna do struktury metody refleksyjnej równo-
wagi, lecz jak wykazano wcześniej, ma charakter deskryptywny. Metodę 
naszego postępowania nazwaliśmy trójstopniową metodą badania koheren-
cji, bo to spójność właśnie, obok refleksyjności, będzie stanowić podstawę 
dalszych prac analitycznych. 

Istotną inspirację naszego projektu teoretycznego stanowi myśl Lu-
dwiga Wittgensteina. Celem wywodu było wyraźne odseparowanie naszej 
interpretacji od interpretacji, które można by umieści pod wspólną nazwą 
lewicowych. Argumentowaliśmy zatem przeciw przyjmowaniu Wittgen-
steina jako patrona relatywizacji, emancypacji oraz postmodernizmu, od-
najdując w jego twórczości wątki raczej konserwatywne. Ujmując rzecz na 
poziomie ponadpolitycznym można rzec, iż nasza interpretacja jest bliższa 
kategorii porządku, jako naczelnej zasadzie, która umożliwia rozróżnianie 
poprawności i błędu w stosowaniu argumentów. Przyznaliśmy jednak, iż 
w świetle rozważań o racjonalności istnieje wiele porządków, co w naszej 
opinii nie wyklucza możliwości analizowania i dokonywania heurystycz-
nych zabiegów na przedmiocie, jaki stanowią porządki argumentacji.

Rekapitulując, racjonalność to zbiór reguł rzędu wyższego niż argu-
menty artykułowane przez podmioty, które są uwikłane w różnego rodzaju 
spory stanowisk. Istnieją różne typy racjonalności, lecz każdy z nich od-
znacza się występowaniem zbioru naczelnych reguł, które regulują kwestię 
poprawności argumentacji. Argumentacja nie jest ezoteryczna, lecz wiąże 
się z gramatyką danego stanowiska, a ta ma zakorzenienie w praktyce 
społecznej. Coś, co można poznać poprzez badanie racjonalności i argu-
mentacji, to tak zwane warunki stwierdzalności. To znaczy warunki, w ra-
mach których argument będzie traktowany, jako wiążący w ramach typu 
racjonalności, choć postrzegany z zewnątrz może być absurdalny. W tym 
właśnie sensie nasze podejście do racjonalności jest formalnie uniwersalne, 
lecz substancjalnie pluralistyczne. 
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Myśl o porządku języka potocznego, a więc argumentacji nie opusz-
czała Wittgensteina na żadnym etapie jego twórczości. Już bowiem 
w Traktacie czytamy: „Wszelkie zdania naszego języka potocznego są 
faktycznie – tak jak są – w pełni uporządkowane logicznie. – To coś naj-
prostszego, co mamy tu podać, nie jest tylko podobizną prawdy, lecz samą 
prawdą. (Problemy nasze nie są abstrakcyjne, lecz może najkonkretniej-
sze ze wszystkich)” (TLF 5.5563). Do tego punktu sam autor nawiązuje 
w Dociekaniach filozoficznych: „Myślenie otoczone jest nimbem. – Jego 
istota – logika – przedstawia pewien porządek, mianowicie aprioryczny po-
rządek świata, czyli porządek możliwości, jaki musi być wspólny myśleniu 
i światu. Porządek ten, jak się zdaje, musi być nadzwyczaj prosty. Jest on 
przed wszelkim doświadczeniem; musi przenikać całe doświadczenie, nie 
może być zmącony żadną niejasnością czy niepewnością empiryczną. – 
Przeciwnie, musi być jak z najczystszego kryształu. A kryształ ten nie 
przedstawia się nam jako abstrakcja, lecz jako coś konkretnego; ba jako 
coś najkonkretniejszego, i – by tak rzec – najtwardszego. (Traktat logicz-
no-filozoficzny, nr 5.5563.)” 

Myślenie i porządek stanowią nierozerwalny związek, który sprawia, 
iż człowiek, jako istota myśląca zanurzony jest w racjonalności. Dzięki 
racjonalności możliwa jest bowiem artykulacja każdego argumentu. Sprze-
ciw wobec tego jest albo przypadkiem błędnego myślenia, albo działaniem 
wrogim rozumności. Co więcej, jak wykażemy w dalszych częściach wy-
wodu, nawet próby argumentowania przeciw rozumowi mają swój porzą-
dek argumentacji.
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3. John Rawls i Jürgen Habermas –  
narodziny idei demokracji deliberatywnej

Demokracja deliberatywna, jako idea polityczna, ma dwóch głównych 
twórców, którzy zbudowali bardzo szeroki horyzont teoretyczny dla tego 
tematu. By przeanalizować, a wcześniej objaśnić ideę demokracji delibera-
tywnej, należy sięgnąć do twórczości Johna Rawlsa i Jürgena Habermasa. 
Nie jest jednak tak, iż wszystkie wątki poruszane przez tych myślicieli po-
winny być podkreślone z jednakową siłą. Naszym zadaniem jest wyróżnić 
ideę demokracji deliberatywnej na potrzeby dalszych rozważań związa-
nych z głównymi celami tej pracy. Ważne jest zatem ustalenie, jaki model 
deliberacji wynika z założeń rzeczonych myślicieli oraz jaka jest geneza 
idei demokracji deliberatywnej. Jest to zabieg o tyle istotny, ponieważ w li-
teraturze przedmiotu rzadko można spotkać publikacje, które abstrahują 
od treści zawartej w dziełach Rawlsa i Habermasa. Należy wyraźnie pod-
kreślić, iż naszym celem nie jest całościowy opis tych bardzo rozległych 
teorii, bo zaznaczyć trzeba, iż analizowane dzieła odznaczają się wielką 
doniosłością i miały wpływ na rozmaite dyscypliny, takie jak filozofia mo-
ralności, filozofia religii, prawo międzynarodowe, jurysprudencja. Nasza 
analiza będzie pracą badawczą z zakresu teorii polityki, a przedmiotem 
naszego zainteresowania jest polityczna idea demokracji deliberatywnej.

3.1. John Rawls – doktryna demokracji deliberatywnej

Głównym celem Johna Rawlsa w jego pracy filozoficznej było stworzenie 
teorii sprawiedliwości, w której sprawiedliwość pojmowana byłaby głów-
nie w wymiarze dystrybutywnym, czyli miała dawać odpowiedź na pyta-
nie o zasady dystrybucji dóbr w dobrze zorganizowanych społeczeństwach 
demokratycznych. Na najogólniejszym poziomie rozważań stwierdzić 
można, iż sednem kwestii, którą podejmuje Rawls jest próba uzasadnienia 
teorii politycznej, która u swej podstawy miałaby godzić zasadę wolności 
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z zasadą równości. W tej sprawie wypowiada się też Chaïm Perelman 
w artykule pt. Usprawiedliwianie norm71, gdzie znajdujemy odniesienie 
do tez Patricka Daya, który identyfikuje trzy podstawy uzasadnienia zasad 
prawnych: konserwatywną, liberalną i socjalistyczną. W ramach podstawy 
konserwatywnej – twierdzi Day – uzasadnienia wymaga wszelka zmiana; 
w ramach podstawy liberalnej uzasadniać musimy każde ograniczenie 
wolności; w ramach podstawy socjalistycznej natomiast uzasadnienia wy-
maga każda nierówność. Perelman zauważa, iż zadaniem filozoficznym, 
jakiego podjął się John Rawls polega na syntezie dwóch ostatnich podstaw. 
Synteza ta przyjmuje formę zasady, w myśl której dopuszczalne jest tylko 
takie ograniczenie wolności, które może skutkować zwiększeniem rów-
ności, pojmowanej jako równy dostęp obywateli do wolności. W kwestii 
usprawiedliwienia powyższej syntezy istotne są uwagi Perelmana o uza-
sadnianiu w ogóle: „Można więc zauważyć, że usprawiedliwienia wy-
maga się wtedy, gdy nasze postępowanie czy norma postępowania, która 
je wyznacza, naruszają jakąś uprzednio uznawaną zasadę i z tego powodu 
podlegać mogą krytyce. Widać stąd, że podawanie usprawiedliwień jest za-
wsze zjawiskiem poniekąd wtórnym: jeśli postępowanie nie narusza jakiejś 
przyjętej zasady postępowania czy z innych względów nie jest uważane za 
jakieś wykroczenie, jeśli nie ma podstaw do krytykowania, to nikomu nie 
przychodzi na myśl podawać usprawiedliwienia danej normy czy danego 
czynu”72. Słowa te należy rozumieć w ten sposób, iż każda argumentacja 
i uzasadnianie wyłania się w sprzeciwie do danego systemu przekonań 
i jednocześnie prezentuje pozytywną stronę w formie propozycji zasad. 
Teoria sprawiedliwości Rawlsa – jak sam autor wskazuje – jest formuło-
wana z jednej strony w opozycji do teorii utylitarystycznych, gdzie general-
nie rzecz biorąc, kryterium słuszności stanowi kumulacja jak największej 
sumy dobra, pojmowanego globalnie – jako suma dobra, które jest udzia-
łem całego społeczeństwa – największej grupy jednostek w ramach tego 
społeczeństwa się zrzeszających, z drugiej natomiast strony ma być odpo-
wiedzią na niezadowalające stanowiska intuicjonistyczne. Jak wskazuje 
Will Kymlicka: „Rawls ma więc pewne historyczne zasługi w przełamaniu 
impasu między intuicjonizmem a utylitaryzmem. Jego teoria jest jednak 
ważna z innego powodu, a mianowicie zajmuje ona pozycję dominującą 
w tej dziedzinie filozofii. Nie dlatego, że jest powszechnie akceptowana, 
71 Ch. Perelman, Usprawiedliwianie norm [w:] Metaetyka, red. Ija Lazari-Pawłowska, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, s. 184–194. 
72 Ibidem, s. 190–191.
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lecz dlatego, że inne stanowiska zostały sformułowane w opozycji do 
Rawlsa”73. 

Ciężarem, który ma mocować uzasadnienie jest u Rawlsa koncepcja 
umowy społecznej. Kontrakt następuje w hipotetycznej sytuacji pierwotnej 
za zasłoną niewiedzy, gdzie ustalone mają być zasady wiążące dla konsty-
tucji sprawiedliwego społeczeństwa. Zasady, które proponuje autor Teorii 
sprawiedliwości nie są wyłożone od razu w formie zamkniętego teorematu, 
lecz przedstawione jako stan początkowy oraz stan po transformacji, która 
następuje w toku prezentacji wywodu. Zaczynamy więc od przyjęcia ro-
boczo zasad sprawiedliwości w następującej treści: „Tak więc pierwsze 
sformułowanie dwóch zasad wygląda następująco. Pierwsza: każda osoba 
ma mieć równe prawo do jak najszerszego systemu równych podstawo-
wych wolności możliwego do pogodzenia z podobnym systemem wolności 
dla innych. Druga: nierówności społeczne i ekonomiczne mają być tak 
ułożone, by zarówno (a) można się było rozsądnie spodziewać, że będzie 
to z korzyścią dla każdego, jak i (b) wiązały się z pozycjami i urzędami 
otwartymi dla wszystkich”74. Po przeformułowaniu zasad, które polega 
na zastosowaniu wszystkich narzędzi teoretycznych, jakimi dysponuje 
Rawls, zasady sprawiedliwości przybierają ostateczną formę w następują-
cym kształcie: „Pierwsza zasada. Każda osoba ma mieć równe prawo do 
jak najszerszego całościowego systemu równych podstawowych wolności, 
dającego się pogodzić z podobnym systemem dla wszystkich. Druga za-
sada. Nierówności społeczne i ekonomiczne mają być tak ułożone: a) aby 
były z największą korzyścią dla najbardziej upośledzonych, pozostając 
w zgodzie z zasadą sprawiedliwego oszczędzania; i jednocześnie; b) aby 
były związane z dostępnością urzędów i pozycji dla wszystkich, w warun-
kach autentycznej równości szans. Pierwsza reguła pierwszeństwa (pierw-
szeństwo wolności). Zasady sprawiedliwości mają być ułożone w porządku 
leksykalnym, a zatem podstawowe wolności mogą być ograniczane jedynie 
w imię wolności. Istnieją dwa przypadki: a) mniejszy zakres wolności musi 
wzmacniać całościowy system wolności, który jest udziałem wszystkich; 
b) wolność mniej niż równa musi być do przyjęcia dla tych, którzy mają 
mniej wolności. Druga reguła pierwszeństwa (pierwszeństwo sprawie-
dliwości wobec efektywności i dobrobytu). Druga zasada sprawiedliwości 

73 W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, tłum. A. Pawelec, Fundacja ALETHEIA, 
Warszawa 2009, s. 79.
74 J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 107.
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ma w porządku leksykalnym pierwszeństwo wobec zasady efektywno-
ści i wobec zasady maksymalizowania sumy korzyści; zasada równych 
szans zaś ma pierwszeństwo wobec zasady zróżnicowania. Istnieją dwa 
przypadki: a) nierówność szans musi zwiększać szanse tych, którzy mają 
mniejsze szanse; b) nadmierna stopa oszczędności musi per saldo zmniej-
szać ciężary tych, którzy to obciążenie biorą na siebie”75. 

W tym właśnie kształcie, zostają podane przez autora zasady spra-
wiedliwości, którymi powinno kierować się sprawiedliwe społeczeństwo. 
Powstaje zatem pytanie o moc oddziaływania tychże zasad, albowiem sta-
jemy przed następującą alternatywą: albo 1) zasad sprawiedliwości należy 
przestrzegać, ponieważ wiąże nas umowa, którą zawarliśmy celem ustale-
nia reguł dla wspólnoty politycznej; albo 2) zasad sprawiedliwości należy 
przestrzegać, ponieważ wyrażają ideę sprawiedliwości bez względu na to, 
jaką drogą zostały powołane do życia. 

Przyjrzyjmy się pierwszej możliwości. John Gray krytykuje metodę 
kontraktualistyczną za pomocą następującej argumentacji. Umowa hipo-
tetyczna w żaden sposób nie może być wiążąca dla podmiotów funkcjonu-
jących w określonych realiach społecznych. Jest tak: „Albowiem w przy-
padku każdej realnej osoby motyw do działania mogą stanowić jedynie 
te wartości, za którymi rzeczywiście się opowiada, i jedynie te projekty 
i więzi, które są rzeczywiście dla niej istotne. Jednostka ma zatem prawo 
odmówić wejścia za zasłonę niewiedzy, która została pomyślana w taki 
sposób, aby pozbawić jej projekty uprzywilejowanej pozycji w imię ideału 
bezstronności i neutralnego podejścia do ideałów. Może ona mieć bowiem 
uzasadnione powody, by ów ideał odrzucać. Oczywistą intencją kryjącą się 
za zasłoną niewiedzy – tak jak i za innymi uniwersalizującymi zabiegami 
w ramach myśli liberalnej – jest obrona liberalnej formy życia”76. Ponadto 
Gray zwraca uwagę, iż wykoncypowane przez Rawlsa warunki dociekania 
za zasłoną niewiedzy pierwszych zasad i reguł są logicznie niemożliwe. 
Nie może bowiem istnieć dyskusja zawieszona w próżni i za punkt wyjścia 
przyjmująca całkowicie nieuwarunkowane środowisko. Celem umocnienia 
swojej argumentacji odwołuje się do Saula Kripkego interpretacji późnego 
Wittgensteina, który napisał: „Do porozumienia językowego należy nie 
tylko zgodność w definicjach, ale także (choć dziwnie to brzmi) zgodność 

75 Ibidem, s. 438–439.
76 J. Gray, Po liberalizmie, P. Maciejko, P. Rymarczyk, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 
2001, s. 26.
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w sądach”77. Oznacza to, iż u podstaw dyskusji leży swego rodzaju poro-
zumienie językowe, które sprawia, iż rozmowa zawsze wychodzi od pew-
nego zbioru twierdzeń sądów zawartych implicite już na samym początku 
rozmowy. Sprawia to zatem, iż kontraktualizm na płaszczyźnie filozofii 
politycznej zawsze jest wtórny, ponieważ jego celem jest nadbudowanie 
umowy na już istniejącej umowie co do wielu ważnych podstaw funkcjo-
nowania zbiorowości. Próba abstrahowania od tej pierwotnej podstawy, 
którą obserwujemy w dziele Rawlsa jest zatem błędem, polegającym na 
przyjęciu fałszywych przesłanek we wnioskowaniu. O ile zatem wittgen-
steinowskie porozumienie językowe jest naturalne, choć nieuchwytne, to 
rawlsowska umowa społeczna jest tworem sztucznym, uchwytnym i zro-
zumiałym, jednakże arbitralnym.

Czym zatem jest umowa w znaczeniu, o jakim mowa w Teorii sprawie-
dliwości? Nie jest jasne, kto występuje jako strona takiej umowy; kwestia 
kontekstu jest abstrakcyjna; jej ważność wydaje się również hipotetyczna. 
Adam Swift proponuje następujące rozwiązanie tego problemu: „Często 
zarzuca się Rawlsowi, że umowy hipotetyczne, w przeciwieństwie do rze-
czywistych, nie mają żadnej mocy wiążącej. Zarzut taki wynika jednak 
z błędnego zrozumienia roli pojęcia umowy w argumentacji kontraktuali-
stycznej. Jeżeli ktoś zapyta, dlaczego powinien przystać na zasady spra-
wiedliwości Rawlsa, nie odpowiemy mu, że się na nie zgodził i dlatego ma 
umowny obowiązek je honorować. Byłoby to oczywistą niedorzecznością. 
Powinniśmy raczej odrzec, ze winien przestrzegać tych zasad, ponieważ ma 
naturalny obowiązek działać sprawiedliwie, a Rawls prawidłowo wskazał, 
czego wymaga od nas sprawiedliwość. Rawls posługuje się hipotetyczną 
umową społeczną, ponieważ, jego zdaniem, jest to najwłaściwszy sposób 
myślenia o sprawiedliwości i najwłaściwsza metoda identyfikowania jej 
wymagań. Jeżeli istniałyby lepsze metody rozumowania, zastosowaliby-
śmy je, i również bylibyśmy związani wynikającymi z nich zaleceniami. 
Nie idzie tu zatem o umowę w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Hipo-
tetyczna umowa jest narzędziem namysłu nad treścią zasad sprawiedliwo-
ści. Mamy obowiązek postępować zgodnie z tymi zasadami dlatego, że są 
sprawiedliwe, nie zaś dlatego, że przystaliśmy na nie w wyniku umowy”78. 
Autor ten zatem skłania się ku drugiej możliwości, jednakże zauważyć 
musimy, iż kwestia ta ukazuje trudności kontraktualizmu w ogóle, który 
77 L. Wittgenstien, Dociekania filozoficzne, op. cit., s. 129.
78 A. Swift, Wprowadzenie do filozofii politycznej, tłum. A. Krzynówek, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2010, s. 37–38.



~ 70 ~

Rozdział 3.

boryka się z problemem odpowiedzi na pytanie o to, kim są strony umowy 
oraz czy ma ona status historyczny czy hipotetyczny. Ponadto, jak zo-
baczymy w dalszym toku wywodu, Rawls finalnie pozbywa się ciężaru 
trudności związanych z kontraktualizmem, gdy dochodzi do koncepcji 
rozumu publicznego autonomicznego względem umowy społecznej. Tak 
czy inaczej jednak zasady sprawiedliwości zaproponowane przez Rawlsa 
składają się na koncepcję tak zwanej sprawiedliwości jako bezstronności 
( justice as fairness).

3.1.1 Sprawiedliwość jako bezstronność

Przedmiotem teorii sprawiedliwości Rawlsa jest to, co nazywa on struk-
turą podstawową i jego głównym celem jest wykoncypowanie zasad dla 
tej właśnie struktury, w skład której wchodzą takie elementy jak: konsty-
tucja, uznawane formy własności, struktura gospodarcza, system władzy 
ustawodawczej i sądowniczej.

Sprawiedliwość według Rawlsa ma przede wszystkim wymiar dystry-
butywny. Zasady wedle, których ma przebiegać dystrybucja są wybierane 
za zasłoną niewiedzy, w sytuacji pierwotnej, w której osoby pozbawione 
są przymiotów determinujących ich miejsce w społeczeństwie oraz dyspo-
nują one jaźnią niezakorzenioną. Zabieg ten ma na celu osiągnięcie ideału 
bezstronności. Kiedy nie można pozyskać wiedzy o perspektywie, jaką 
przyjmiemy po uniesieniu zasłony niewiedzy, to będziemy podejmować 
takie decyzje, które mają charakter faktycznie bezstronny. Istnieją dobra 
pierwotne, które są rozpatrywane na etapie sytuacji pierwotnej, a które 
Harry Brighouse systematyzuje następująco: „[…] a) pierwotne dobra natu-
ralne: zdrowie, inteligencja, talenty, kończyny, wzrok i tym podobne – nie 
mogą być one (zdaniem Rawlsa) przedmiotem dystrybucji; b) pierwotne 
dobra społeczne – mogą być one przedmiotem dystrybucji; oraz c) szacu-
nek dla samego siebie – ten zależy po części od dystrybucji pierwotnych 
dóbr społecznych, lecz sam nie jest przedmiotem dystrybucji”79.

Do pierwotnych dóbr społecznych należą zatem: 1. Podstawowe wolno-
ści (swoboda myśli, wolność sumienia itp.); 2. Swoboda poruszania się i do-
konywania wolnego wyboru; 3. Zabezpieczenie autonomii jednostek przez 
uprawnienia i prerogatywy urzędów publicznych; 4. Dochód i bogactwo; 

79 H. Brighouse, Sprawiedliwość, tłum. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007, 
s. 65.
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5. Instytucje umożliwiające rozwijanie poczucia własnej wartości jedno-
stce, jako obywatelowi społeczeństwa.

Rawls w interesujący sposób łączy bezstronność z preferencją rów-
ności, przedstawiając metaforę dzielenia tortu: ,,Pewna liczba osób ma 
podzielić ciasto: przy założeniu, że uczciwy podział to podział równy, 
jaka procedura (jeżeli w ogóle taka istnieje) da taki wynik? Nie wdając 
się w kwestie techniczne, narzuca się takie oto rozwiązanie, by ktoś po-
dzielił ciasto i wziął ostatni kawałek, inni zaś mogli wybrać przed nim 
swoje. Podzieli on ciasto równo, ponieważ w ten sposób zapewni sobie 
największy możliwy udział. Przykład ten ukazuje dwie charakterystyczne 
cechy doskonałej sprawiedliwości proceduralnej: po pierwsze, istnieje nie-
zależne kryterium uczciwego podziału, kryterium zdefiniowane odrębnie 
i uprzednio wobec przyjętej procedury postępowania; po drugie, możliwe 
jest zaprojektowanie procedury niezawodnie prowadzącej do pożądanego 
rezultatu’’80. Rawlsowi przyświeca więc cel stworzenia czysto procedu-
ralnej teorii sprawiedliwości, gdzie wymóg bezstronności byłby główną 
podstawą. Zauważyć zatem należy, iż bezstronność kojarzona z formalną 
zasadą podziału dóbr jest uzupełniona przez orientację egalitarystyczną, 
co oznacza, iż równość jest niepodważalnym postulatem dla wspólnoty 
politycznej. 

Teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa zakłada wygórowane cele, co 
w patetycznym zakończeniu autor ujmuje w następujących zdaniach: „Tak 
więc, widzieć nasze miejsce w społeczeństwie z punktu widzenia sytuacji 
początkowej to widzieć je sub specie aeternitatis; jest to widzenie sytu-
acji człowieka nie tylko ze wszystkich społecznych, ale i ze wszystkich 
czasowych punktów widzenia. Punkt widzenia wieczności nie jest spoj-
rzeniem z określonego miejsca znajdującego się poza światem, nie jest 
też punktem widzenia bytu transcendentnego; jest to raczej pewna forma 
myślenia i odczuwania, którą racjonalne osoby mogą przyjąć wewnątrz 
tego świata. A jeśli to zrobią, mogą, niezależnie od pokolenia, do którego 
należą, złączyć razem w jeden system wszystkie indywidualne punkty wi-
dzenia i dojść wspólnie do regulatywnych zasad, które mogą zostać uznane 
przez każdego, kto żyje zgodnie z nimi, i to uznane z jego własnego punktu 
widzenia”81. 

80 J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, op. cit., s. 142.
81 Ibidem, s. 824.
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Przyjrzyjmy się jednak problemom teoretycznym, które zmusiły 
Rawlsa do zrewidowania swoich założeń. By naszkicować ogólną ten-
dencję w ewolucji poglądów autora Teorii sprawiedliwości, zauważmy, iż 
bezstronność w jego wczesnych pracach pojmowana jest jako fairness, co 
moglibyśmy przetłumaczyć również jako uczciwość. Wskazuje to, iż Rawls 
ma na myśli teorię moralną, które pomaga nam zrozumieć, jak należy czy-
nić uczciwie. W późniejszych pracach częściej występuje bezstronność 
jako impartiality, co skłania nas do twierdzenia, iż teoria ta ma nam dać 
orientację jak zachować się w środowisku, w którym występuje wiele okre-
ślonych stron, a my zakładamy, że nie powinno się faworyzować żadnej 
z nich. Problem gwarancji takiej perspektywy jest problemem stricte po-
litycznym, dlatego, jak zadeklarowaliśmy wcześniej, skupimy się na tych 
elementach, które składają się na teorię polityczną.

3.1.2 Problem stabilności

Kluczowy dla naszej perspektywy jest fakt związany z potrzebą swoistego 
post scriptum, która powstała w następstwie opublikowania przez Johna 
Rawlsa jego opus magnum pt. A Theory of Justice82 (1971). Pierwszym 
post scriptum była wersja zmodyfikowana tej samej książki, która ukazała 
się pt. A Theory of Justice. Revised edition83 (1975). Treść w niej zawarta 
została relatywnie nieznacznie zmodyfikowania pod wpływem uwag za-
wartych w eseju Herberta Lionela Adolphusa Harta pt. Rawls on Liberty 
and Its Priority84. Rawls bowiem – skrótowo na tym etapie rozważań rzecz 
ujmując – zakłada, iż za zasłoną niewiedzy, racjonalnie jest przyjąć, iż do-
puszczalne może być jedynie takie ograniczenie poszczególnych wolności, 
które finalnie może społeczeństwu przynieść większą wolność. Artykułuje 
to expressis verbis formułując Pierwszą regułę pierwszeństwa (pierwszeń-
stwo wolności): „Zasady sprawiedliwości mają być ułożone w porządku 
leksykalnym, a zatem podstawowe wolności mogą być ograniczane jedy-
nie w imię wolności”85. Inaczej rzecz biorąc – przyjęcie priorytetu wol-
ności jako podstawowego wymogu sprawiedliwości ma zabezpieczyć 

82 J. Rawls, A Theory of Justice, Belknap Press of Harvard University, Cambridge London 1971.
83 Idem, A Theory of Justice. Revised edition, Belknap Press of Harvard University, Cam-
bridge London, 1999.
84 H.L.A. Hart, Rawls on Liberty and Its Priority, University of Chicago Law Review, 
40 (1973), s. 534–555.
85 J. Rawls, Teoria sprawiedliwości op. cit., s. 438.
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społeczeństwo przed sytuacją, w której mogłoby przystać ono na wpro-
wadzenie rządów autorytarnych w zamian za osiągnięcie dobrobytu. Hart 
odpowiada w następujący sposób: „Wszelako nie jest dla mnie oczywiste, 
dlaczego ma być racjonalne, by ludzie nakładali na samych siebie ogra-
niczenia przeciwko czynieniu czegoś, co mogą chcieć robić na pewnym 
etapie rozwoju swojego społeczeństwa, ponieważ w stadium późniejszym 
(w końcu czy z czasem) mogliby wcale tego nie pragnąć. Nie ma powodu, 
dlaczego wyrzeczenie się wolności politycznych, wyrzeczenie się jedynie 
po to, aby znacznie powiększyć dobrobyt materialny, a więc to, czego zaka-
zuje reguła pierwszeństwa, miałoby stanowić stan trwały i uniemożliwić – 
gdy wielka zamożność zostaje już osiągnięta – wprowadzenie wolności, 
jeśli ludzie sobie tego życzą. To wcale nie jest tak, że ludzie zdecydowaliby 
się na ryzyko – gdyby nie było żadnej reguły pierwszeństwa – trwałego 
pozbawienia się wolności, której mogliby później zapragnąć”86. 

Rawls na zarzuty Harta odpowiedział w formie drobnych modyfikacji 
tekstu w tzw. Revised Edition87. W paragrafie 11 czytamy: „each person is 
to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties 
compatible with a similar scheme of liberties for others.”88 W wersji pod-
stawowej z 1971 w tym miejscu znajdujemy jedynie sformułowanie „the 
most extensive basic liberty”89. Ponadto w paragrafie 82 kilka razy pojawia 
się higher-order interest, pojęcie wprowadzone później do prac Rawlsa. 
Na przykład we fragmencie: „A well-ordered society also realizes the par-
ties’ highest-order interest in how their other interests, including even their 
fundamental ones, are shaped and regulated by social institutions (§26). 
The parties conceive of themselves as free persons who can revise and alter 
their final ends and who give priority to preserving their liberty in this re-
spect”90. Zmienia się również krytyka utylitaryzmu, co zauważyć możemy 
sięgając po fragment: „I believe that the real objection to utilitarianism lies 

86 H.L.A. Hart, Rawls o wolności i jej priorytecie, w: Idem, Eseje z filozofii prawa, tłum. 
J. Woleński, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001, s. 247.
87 Za  pomoc w  wyszukaniu zmian, które wprowadzono w  Revised Edition dziękuję 
Michałowi Rupniewskiemu, autorowi książki: M. Rupniewski, Prawo jako narzędzie spra-
wiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym. Filozofia polityczna Johna Rawlsa 
z perspektywy prawniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
88 J. Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, Harvard University Press, Cambridge 
Massachusetts 1999, s. 53.
89 Idem, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts 1971, 
s. 60.
90 J. Rawls, A Theory of Justice. Revised Editions op. cit., s. 475.
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elsewhere. Even if interpersonal comparisons can be made, these compa-
risons must reflect values which it makes sense to pursue. The controversy 
about interpersonal comparisons tends to obscure the real question, namely, 
whether the total (or average) happiness is to be maximized in the first 
place”91. Jak wynika z powyższego, zmiany te wskazują pewien kierunek, 
w którym dalej będzie ewoluować myśl autora, jednakże na tym etapie są 
to li tylko sygnały rewizji teorii.

Drugie post scriptum przyniosło już całkowicie nową książkę ze zre-
widowanymi założeniami, jednakże motywem jej powstania jest ten sam 
problem, który w jednej z możliwych odsłon pokazał Hart. Zbiór wykła-
dów zawiera obszerną odpowiedź na polemikę w postaci rozdziału zaty-
tułowanego Podstawowe wolności i ich pierwszeństwo. Problem, wokół 
którego toczyła się dyskusja, w Political Liberalism92 został nazwany przez 
Johna Rawlsa problemem stabilności społeczeństwa93. 

Problem stabilności jest newralgiczną kwestią normatywnych teorii 
politycznych. Tkwi on w luce dzielącej założenia teoretyczne i polityczną 
rzeczywistość. Rawls przyznaje, iż jego wczesne pomysły przedstawiają 
nierealistyczną ideę społeczeństwa dobrze urządzonego, ponieważ nie 
biorą pod uwagę faktu rozumnego pluralizmu nowożytnych społeczeństw 
demokratycznych. Kwestią zasadniczą staje się więc tak zwana stabilność 
społeczeństwa. Frapować może zatem następujący problem: jak to jest 
możliwe, że skrupulatnie przygotowana teoria, o wysokim stopniu spój-
ności zaaplikowana do życia konkretnej wspólnoty politycznej może zmie-
nić swój kurs nawet przy założeniu sprzyjających warunków? Z ogólnego 
porozumienia rodzi się pole sporów różnych stanowisk, spośród których 
gros stanowią propozycje odznaczające się rozumnością. Rawls napisał, iż 
z etapu filozofii moralnej (Teoria sprawiedliwości) konieczne jest przejście 
do filozofii politycznej (Liberalizm polityczny). Każda teoria, która chce 
być polityczna; która chce mieć związek z życiem politycznym wspólnoty, 
musi przejść ten etap. 

Kwestia ta przybiera jaskrawości na przykład na niwie libertariań-
skiej, gdzie problem ten skrótowo można ująć w pytaniu: 1) dla ujęcia 
anarchokapitalistycznego: czy każdy ład, jaki wyłoniłby się z ładu liber-
tariańskiego, będzie zgodny z założeniami libertarianizmu i uznany za 
91 Ibidem, s. 78.
92 J. Rawls, Political liberalism, Columbia University Press, New York 1993.
93 Idem, Liberalizm polityczny, tłum. Czesław Porębski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2012, s. 8.
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prawomocny w tym paradygmacie?; 2) dla ujęcia minarchistycznego: czy 
państwo etatystyczne powstałe na drodze ewolucji z państwa minimalnego 
posiada legitymacje władzy politycznej? John Rawls zauważa, iż reżim 
libertariański jest koncepcją czystą formalną, stąd problem stabilności jest 
jej obcy. Jak wskazuje autor w dziele zaliczanym do późnego etapu jego 
twórczości pt. Prawo ludów94: „Ustroju libertariańskiego nie cechowa-
łaby stabilność z dobrych powodów, tej bowiem brakuje zawsze w czysto 
formalnym reżimie konstytucyjnym. Osiągnięcie takiej stabilności wy-
maga spełnienia następujących ważnych warunków: (a) pewnej uczciwej 
równości szans, szczególnie w edukacji (w przeciwnym razie nie wszyscy 
członkowie społeczeństwa będą mogli brać udział w debacie dotyczącej 
racji publicznej i uczestniczyć w polityce społecznej i ekonomicznej); 
(b) przyzwoitej dystrybucji dochodu i bogactwa spełniającej trzeci waru-
nek liberalizmu: wszystkim obywatelom trzeba zapewnić wszechstronne 
środki niezbędne do inteligentnego i efektywnego wykorzystywania ich 
podstawowych wolności (przy braku tego warunku ci, którzy posiadają 
bogactwo i dochód, wykazują tendencję do dominowania nad tymi, którzy 
mają mniej, i w coraz większym stopniu kontrolują władzę polityczną tak, 
by działała na ich korzyść); (c) społeczeństwa jako pracodawcy ostatniego 
ratunku, działający za pośrednictwem ogólnego, bądź powszechnego rządu 
lub innych rodzajów polityki społecznej i ekonomicznej (brak poczucia 
trwałego bezpieczeństwa oraz brak szans na godziwą pracę i zatrudnienie 
jest destrukcyjny nie tylko dla poczucia własnej wartości obywateli, lecz 
także dla poczucia, że są oni członkami społeczeństwa, a nie po prostu jego 
więźniami); (d) podstawowej opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli; 
(e) publicznego finansowania wyborów i metod zapewniania dostępności 
publicznych informacji dotyczących polityki (zadeklarowanie potrzeby 
rozwiązań w tym zakresie wskazuje jedynie na to, czego potrzeba zarówno 
do zapewnienia przedstawicielom i innym urzędnikom wystarczającej nie-
zależności od partykularnych współczesnych i ekonomicznych interesów, 
jak i dostarczenia wiedzy i informacji, na których opierać się może kształt 
polityki i jej inteligentna społeczna ocena”95.

Jak widać pytanie o stabilność społeczeństwa jest kluczowym proble-
mem i największą trudnością dla teorii politycznych. Koncepcje liberta-
riańskie – z założenia apolityczne – abstrahują od tych kwestii, pozostając 
94 Idem, The Law of Peoples, [w:] Critical Inquiry, no. 20, 1993.
95 Idem, Prawo ludów, tłum. M. Kozłowski, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 2001, 
s. 75–76.
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właściwie na szczeblu teorii moralnych, przez co mówić można o etyce 
libertariańskiej, a nie o libertarianizmie politycznym. W literaturze spo-
tykamy rozróżnienie trzech rodzajów krytycyzmu praktyk społecznych: 
a) krytycyzm moralny (moral criticism) – bada rozbieżności między za-
sadami moralnymi a praktyką społeczną; b) krytycyzm demaskatorski 
(unmasking criticism) – odsłania rzeczywiste motywacje jednostek; c) kry-
tycyzm polityczny (political criticism). Według Joshua Cohena: „Krytycy 
polityczni uważają, że istniejące instytucje są zasadniczo pełne wad, po-
nieważ nie są zdolne do zadośćuczynienia zasadom, które mogłyby zostać 
zaspokojone, biorąc ludzi takimi, jakimi są, a instytucje takimi, jakimi 
mogą być. […] Sądzą, że zasady, których używają w krytyce mogłyby zo-
stać spełnione przez alternatywną formę współpracy społecznej, które ich 
krytycyzm ma na celu rozwinąć – jakie istnieją alternatywy i jak mogą one 
działać jako stabilny zestaw instytucji. Siła ich krytycyzmu istniejących 
instytucji ostatecznie zależy od siły i wiarygodności tychże alternatyw”96.

Wedle powyższego rozróżnienia podejście libertariańskie pojmujemy 
jako krytycyzm moralny. Podczas gdy twórczość amerykańskiego filozofa 
będzie zaliczana do krytycyzmu politycznego. 

John Rawls za cel swojego post scriptum przyjął przedstawienie kon-
cepcji liberalizmu politycznego. Zmiana taktyki autora A Theory of Justice 
oprócz krytyki Harta, związana była z krytyką, jaką przedstawił komuni-
tarystyczny filozof Michael Sandel w swojej polemice pt. Liberalism and 
the Limits of Justice, w której za cel główny obiera ten element rawlskiej 
idei, który wiąże się z wizją osoby. Jaźń niezakorzeniona zostaje uznana 
przez Sandela za nierealistyczną koncepcję metafizyczną podmiotu. Mamy 
bowiem do czynienia z tzw. jaźnią nieuwarunkowaną, a zatem pustą figurą, 
której treść jest stanowiona przez atrybuty, które zyskuje w toku aktuali-
zacji swego Ja. Talenty oraz inne przymioty jednostek, jak cele, role spo-
łeczne, funkcje etc. są traktowane jako jakoby przyczepione do podmiotu; 
posiadane przez niego, jednak go nie stanowiące. 

Sandel dokonuje krytyki rawlsowskiej wizji jaźni, którą identyfikuje, 
jako trzon teorii sprawiedliwości jako bezstronności, oraz wykłada swoją 
koncepcję. Ujmując rzecz najkrócej: „[…] można powiedzieć, że o ile jaźń 

96 J. Cohen, Reflections on Rousseau: Autonomy and Democracy, Philosophy and Public 
Affairs, vol. 15, No. 3, Summer 1986, s. 297 Tłumaczenie za P.W. Juchacz, Deliberatywna 
filozofia publiczna. Analiza instytucji wysłuchania pubicznego w  Sejmie Rzeczpospolitej 
Polskiej z perspektywy systemowego podejścia do demokracji deliberatywnej, Instytut Filo-
zofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2015, s. 19–20.
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nieuwarunkowana ma charakter posesywny (podmiot posiadania) o tyle 
jaźń uwarunkowana ma charakter konstytutywny”97. Zgodnie z kantow-
skim postulatem, iż żaden człowiek nie może być traktowany jedynie 
jako środek, lecz również jako cel, Rawls zakłada, że jednostka nie jest 
środkiem, lecz traktuje jako środek jej przymioty. Sandel analizując jego 
argumentacje dochodzi do wniosku, iż rozdzielenie człowieka od jego 
przymiotów i traktowanie tylko tych drugich jako środki jest po prostu 
niewiarygodne, a tego typu argumentacja wydaje się być karkołomna. 
„Gdzieś na końcu musi istnieć podmiot, który sam nie jest w posiada-
niu”98 – zauważa Sandel. Jaźń według koncepcji komunitarystycznej wy-
stępuje na płaszczyźnie konstytutywnej – istnieje osoba zakorzeniona 
w danej kulturze, w swego rodzaju zastanym ładzie, który jest w stanie 
odkryć i zidentyfikować cele, dobra, funkcje, które są jej przynależne, 
ale również w aspekcie posesywnym, czyli określonym przez posiadanie 
przez tę osobę rozmaitych przymiotów. Michael Sandel wyróżnia trzy 
sposoby posiadania. Po pierwsze istnieje możliwość posiadania czegoś na 
zasadzie własności – dane przymioty przynależą wtedy jego właścicielowi 
i tylko on jest ich dysponentem. Po drugie, podmiot może być strażni-
kiem – jest to właśnie wizja komunitaryzmu, ale również chrześcijaństwa. 
Wiąże się ona z ideą wspólnego podmiotu posiadania. I tak społeczeństwo 
jest właścicielem przymiotów, których jednostki są strażnikami99. Ko-
munitaryzm zbliżony jest do merytokracji, lecz nie wyklucza wszelkich 
działań o charakterze prowspólnotowym; łącznie z ideą sprawiedliwości 
międzypokoleniowej. Jak wspominano powyżej, John Rawls rysuje swoją 
teorię w sposób całkowicie odwrotny. Trzeci typ posiadania, jaki wymie-
nia Sandel to tzw. składnica i właśnie z tym typem identyfikuje koncepcje 
Johna Rawlsa.

Odpowiedzią autora Liberalizmu politycznego jest zredukowanie 
zakresu koncepcji osoby oraz umiejscowienie jej w kontekście poli-
tycznym. Przechodzi więc od abstrakcyjnej jaźni niezakorzenionej do 
politycznej koncepcji osoby. Jak napisał autor: „Bez idei społeczeństwa 
i osoby nie ma miejsca dla koncepcji słuszności i dobra. Są one tak samo 
podstawowe jak idee sądzenia i wnioskowania oraz zasady praktycznego 

97 Ł. Dominiak, Wartość wspólnoty. O filozofii politycznej komunitaryzmu, Wydawnic-
two Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 195.
98 M. Sandel, Liberalizm a granice sprawiedliwości, tłum. A. Grobler, Wydawnictwa Aka-
demickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 83.
99 Ibidem.
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rozumu”100. Jeśli natomiast pytać o metodologię liberalizmu politycz-
nego, to jest to konstruktywizm. Cztery główne cechy konstruktywi-
zmu politycznego są następujące: 1) zasady politycznej sprawiedliwości 
można przedstawić jako wynik pewnej procedury konstrukcji; 2) prymat 
rozumu praktycznego przed teoretycznym; 3) złożona koncepcja osoby 
i społeczeństwa; 4) idea rozumności (uzyskana przez rozróżnienie ro-
zumności i racjonalności)101. Zasadniczą kwestią jest koncepcja osoby 
i społeczeństwa, która jak wskazano wyżej, stanowi silną podstawę 
teorii: „[…] konstruktywizm polityczny postrzega osobę jako należącą 
do społeczności politycznej rozumianej jako sprawiedliwy system ko-
operacji trwającej z pokolenia na pokolenie. Twierdzi się oto, że osoby 
posiadają dwie władze moralne związane z ideą społecznej kooperacji – 
zdolność posiadania poczucia sprawiedliwości i zdolność posiadania 
koncepcji dobra. Wszystkie te warunki, i inne jeszcze, są potrzebne do 
uzyskania idei, że zasady sprawiedliwości wynikają ze stosownej pro-
cedury konstrukcji”102. 

Nasze przypuszczenia o zmianie charakteru teorii Rawlsa z abstrak-
cyjnej teorii moralnej na koncepcję praktycznej zgody, zostają potwier-
dzone przez krytyków Rawlsa. Philip Pettit i Chandran Kukathas w 1990 
roku opublikowali książkę pt. Rawls. A Theory of Justice and Its Critics, 
w której obok libertariańskiej i komunitarystycznej krytyki teorii spra-
wiedliwości Rawlsa opisują proces autokrytyki, jakiej dokonał sam autor 
w serii artykułów. Wyróżniają oni dwa istotne okresy w rozwoju kon-
cepcji: w latach 1971–1982 i w latach 1982–1989. Nie mając więc do-
stępu do finalnego owocu rozważań Rawlsa – Liberalizmu politycznego 
(1993), piszą o okresach tych następująco: „Dwa ruchy dominują w jego 
późniejszej myśli: pierwszy jest próbą wzmocnienia i poprawienia Kan-
towskiej interpretacji jego starań; drugi polega na dystansowaniu jego 
przedsięwzięcia od złożonej filozofii moralnej Kanta. Poprzez wykony-
wanie drugiego ruchu, Rawls zmierza do przyznania o wiele większej 
wagi zabezpieczeniu praktycznej zgody wokół rywalizujących religijnych 
i moralnych perspektyw i za zadanie filozofii politycznej uważa to wła-
śnie, niźli poszukiwanie prawdy. Traktowaliśmy to jako niewłaściwe roz-
winięcie i w myśli Rawlsa. Sugeruje ono aspirację filozofii politycznej do 

100 J. Rawls, Liberalizm polityczny op. cit., s. 167. 
101 Ibidem, s. 145–146.
102 Ibidem, s. 146.
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zakończenia wszystkich filozofii politycznych. Ponadto sugeruje również 
beznadziejność możliwości osiągnięcia czegokolwiek w polityce poprzez 
filozoficzne dociekania”103. 

Dwie kwestie należy w kontekście uwag Pettita i Kukathasa podnieść. 
Po pierwsze, problem stabilności, który uważamy za jedno z ważniejszych 
wyzwań, jakie stoją przed każdą teorią polityczną, niejako wymusił na 
Rawlsie transformację jego teorii w tym właśnie, a nie inny kierunku. 
Filozoficzne dociekanie, o którym piszą wyżej wspomniani autorzy, rów-
nież musiało przejść modyfikację z tego powodu. I tu druga ważna uwaga: 
deliberacja – naszym zdaniem – ma stanowić substytut namysłu filozo-
ficznego. Jest filozofowaniem dopasowanym do warunków społecznych. 
Jest również próbą teoretycznego zracjonalizowania pluralizmu, o czym 
będziemy mówić w dalszym toku wywodu, używając sformułowania ra-
cjonalność pluralizmu.

Problem stabilności jest zasadniczą kwestią z punktu widzenia każdej 
teorii politycznej, a w przypadku teorii demokracji deliberatywnej wydaje 
się być główną przyczyną jej powstania. Dotyczy to zarówno koncepcji 
Rawlsa jak i Habermasa, u którego przejawiło się to w próbie rozwią-
zania dylematu faktyczności i obowiązywania. Problem stabilności jest 
ściśle związany z problem normatywności. Oba wątki zostaną rozwinięte 
w dalszej części pracy. Na tym etapie wywodu jednak należy wspomnieć 
o dwóch ważnych komponentach teorii demokracji deliberatywnej: roz-
różnieniu dwóch władz moralnych oraz idei częściowego konsensusu, 
by przejść wreszcie do rdzenia teorii Rawlsa czyli koncepcji rozumu 
publicznego.

3.1.3 Dwie władze moralne

W Liberalizmie politycznym znajdujemy wątek dotyczący rozróżnienia na 
racjonalność i rozumność. Antycypując ważną kwestię idei demokracji 
deliberatywnej, należy zauważyć, iż rozróżnienie to jest o tyle ważne, iż 
daje podwaliny koncepcji rozumu publicznego. Sprecyzowanie znaczenia 
terminów racjonalny i rozumny jest więc zabiegiem jak najbardziej zasad-
nym. Rozróżnienie to bierze swój początek z filozofii Immanuela Kanta, na 
co wskazuje Rawls w słowach: „Rozróżnienie między rozumnością i racjo-
nalnością, jak sądzę, sięga Kanta: wyraża się w jego rozróżnieniu między 
103 Ch. Kukathas, P. Pettit, Rawls. A Theory of Justice and Its Critics, Stanford University 
Press, Stanford California 1990, s. 151.
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imperatywem kategorycznym i hipotetycznym w Uzasadnieniu metafizyki 
moralności i w innych pismach. Ten pierwszy jest wyrazem czystego ro-
zumu praktycznego, ten drugi zaś empirycznego rozumu praktycznego. 
Dla celów politycznej koncepcji sprawiedliwości, nadaję rozumności sens 
bardziej ograniczony i wiążę ją, po pierwsze, z wolą proponowania i hono-
rowania sprawiedliwych warunków kooperacji i, po drugie, z wolą uzna-
wania ciężarów sądu i akceptowania ich konsekwencji”104.

Każdy podmiot, który funkcjonuje w rzeczywistości społecznej po-
siada swoje interesy, i własne cele, których realizacja jest dla niego ra-
cjonalna. Racjonalność więc, można by wiązać z egoizmem. Rawls, co 
istotne, wskazuje, iż racjonalność ta przejawia się w racjonalnym planie 
życia, który powinien być domeną każdej jednostki, która chcę w jak naj-
pełniejszy sposób osiągnąć zamierzone przez siebie cele, zrealizować dane 
dobra. Zabezpieczenie własnej egzystencji jest racjonalne, co więcej bez 
tak pojmowanej racjonalności nie byłoby możliwe funkcjonowanie tkanki 
społecznej, ponieważ podmioty zaniedbywałyby swój potencjał i samo-
rozwój – traciłyby motywację do działania. Rozum natomiast jest domeną 
wspólnoty. Podmiot, który orientuje się w życiu społecznym musi kierować 
się rozumem. O rozumie w kontekście wspólnoty napisał Hans-Georg Ga-
damer następująco: „Rozum – to brzmi jak nazwa czegoś lub kogoś, nazwa 
jakiejś rzeczy, siły, osoby. Mówmy raczej: rozumienie czegoś. Otóż rozu-
miemy coś wtedy tylko, gdy to nasze rozumienie da się zakomunikować 
innym; rozumienie zdarza się między ludźmi, a nie w duszy abstrakcyjnej, 
izolowanej jednostki. […] Ale nie jest tak, że to rozum jest fundamentem 
międzyludzkiej solidarności; nie tylko wówczas, gdy ludzie porozumieją 
się co do czegoś powstaje wspólnota. […] Nie rozum jest źródłem wspól-
noty, lecz odwrotnie – wspólnota jest źródłem rozumu”105.

Choć Rawls najprawdopodobniej nie zgodziłby się z końcowym wnio-
skiem – konkluzja ta jest bliższa raczej tradycji komunitarystycznej – to 
sam związek rozumu ze wspólnotą jest podobny do tego w koncepcji 
Rawlsa. Działalność rozumu polega zatem na braniu pod uwagę celów, 
które muszą spełnić inne podmioty w ramach tej samej wspólnoty po-
litycznej. W ramach rozumności odbywa się refleksja na temat tego, co 
sprawiedliwe, tego, co powinno być uznane za publicznie pożądane.

104 J. Rawls, Liberalizm polityczny op. cit., s. 89–90.
105 K. Michalski, Gadamer [w:] Tenże, Zrozumieć przemijanie, Warszawa 2011, s. 253.
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O tym samym zagadnieniu napisał Ronald Dworkin, w dziele z póź-
nego okresu jego twórczości pt. Justice for Hedgehogs106. Jest to pogląd, 
który wyraźnie obrazuje kwestie dwóch władz moralnych (zdolność po-
siadania poczucia słuszności i sprawiedliwości oraz zdolność posiadania 
i realizowania koncepcji dobra). Etyka skupia się na tym, co znaczy dobre 
życie (good life) – kategoria ta kojarzona jest z eudajmonią, szeroko poj-
mowanym szczęściem, czy też spełnieniem. Dotyczy przede wszystkim 
indywidualnego życia jednostki. Jest to w zasadzie droga, którą ludzie 
winni podążać w swoim własnym interesie. Na tym jednak nie kończy się 
aktywność jednostki. Oprócz tego, że jednostka może wieść dobre życie 
(good life) musimy wziąć pod uwagę aktywność, którą Dworkin nazywa 
żyć dobrze (living well). Związana jest ona z relacją z innymi ludźmi – są 
one warunkiem living well. W efekcie dochodzimy do ustalenia, iż etyka 
i moralność są współzależne. Między nimi zachodzi interpretatywna 
łączność, co sprawia, że ktoś, kto nie postępuje dobrze względem innych 
ludzi, nie może wieść dobrego życia (good life) nawet, gdy sam tak twier-
dzi. Inną stroną tego problemu jest to, iż ktoś może mieć złe życie (bad 
life) pomimo życia dobrze (living well). Jest tak na przykład, jeśli ktoś 
ryzykuje dużo i chybia, lecz również dlatego, że dobro jego życia nie 
zależy w pełni od jego decyzji. Z drugiej jednakże strony może istnieć 
odwrotna sytuacja – ktoś ma dobre życie (good life), a nie żyje dobrze 
(living well). Sytuacja ta następuje w przypadku niemoralnych środków 
osiągania celów, które składają się na dobre życie (good life). Autor za-
uważa jednak, iż ze względu na immoralizm takiej drogi życiowej życie 
to nadal jest gorsze od tego, które można by wieść używając moralnych 
środków do osiągnięcia tych samych celów. Osoba, która postępuje im-
moralnie, postępuje niesłusznie, ponieważ godzi w odpowiedzialność 
etyczną. Ponadto twierdzenie, iż ktoś ma dobre życie, a nie żyje dobrze 
jest efektem błędu interpretacyjnego. Co zatem przeważa? Good life czy 
living well? Jak wskazuje autor: „Co zatem przynależy do większej odpo-
wiedzialności etycznej? Żyć dobrze. Jest etyczną nieodpowiedzialnością 
żyć nie przykładając troski do czynienia życia lepszym i niewłaściwe jest 
czerpanie przyjemności lub dumy z dobrego życia, jeśli zostało uzyskane 
kosztem życia w niewłaściwy sposób. Moglibyśmy powiedzieć (używając 
terminu rozwiniętego przez ekonomistów, a który został wśród filozofów 

106 R. Dworkin, Justice for Hedgehogs, Belknap Press, USA 2011.
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rozpropagowany przez Johna Rawlsa), że wartość życia w dobry sposób 
leksykalnie poprzedza wartość dobrego życia”107.

Oba elementy są więc komplementarne. Rozumność i racjonalność 
decydują zatem o naszych wyborach moralnych. Racjonalność kieruje nas 
ku temu co dobre dla naszego planu życiowego, co jest celowe dla naszych 
działań jako jednostek. Rozumność natomiast sprawia, że przyjmujemy 
bardziej adekwatną perspektywę dla nas samych jako członków większej 
całości. O tym jak wygląda perspektywa tylko racjonalna lub tylko ro-
zumna napisał autor Teorii sprawiedliwości następująco: „Tym, czego bra-
kuje działającym tylko racjonalnie – wskazuje Rawls – jest owa szczególna 
forma wrażliwości moralnej tkwiąca u podłoża pragnienia, by angażować 
się w sprawiedliwą kooperację jako taką i na takich warunkach, by można 
było rozumnie oczekiwać, że inni jako równi przystaną na nie. Nie zakła-
dam, że rozumność to już cała wrażliwość moralna; zawiera ona jednak tę 
część wrażliwości moralnej, która wiąże się z ideą sprawiedliwego systemu 
kooperacji.”108 […] „Działający tylko rozumnie nie mieliby własnych celów, 
które chcieliby przeprowadzać za pomocą sprawiedliwej kooperacji; dzia-
łającym tylko racjonalnie brakuje poczucia sprawiedliwości i nie potrafią 
uznać niezależnej ważności roszczeń innych”109.

Można zatem na podstawie powyższych wytycznych wywnioskować, 
jaką wizję człowieka i obywatela Rawls uznaje za wiążącą dla społeczeń-
stwa liberalnego. Abstrahując od określonej koncepcji dobra, postuluje on 
pewne minimum reguł dla działania społecznego. Jako jednostka trzeba 
mieć w życiu plan, którego naczelną cechą powinna być spójność i konse-
kwencja w dążeniu do jego realizacji. Jako obywatel natomiast. jednostka 
powinna uszanować wszelkie konkurencyjne plany i pomysły na życie 
innych obywateli. Dobry obywatel nie wnika w sferę prywatną współo-
bywateli, a tym bardziej nie dysponuje moralnymi ocenami danych postę-
powań, gdy tylko wypełniają one liberalne minimum. O wizji człowieka 
i obywatela według Rawlsa napisała Barbara Grabowska w następujących 
zdaniach: „Analizując omówione powyżej zagadnienia, zauważyć można 
wyraźne różnice w podejściu Rawlsa do dwóch ideałów: człowieka i oby-
watela. Ideał prywatny stawia przed ludźmi skromne wymagania. Jed-
nostka powinna być racjonalna, zdolna do posiadania jakiejś koncepcji 

107 Ibidem, s. 202.
108 J. Rawls, Liberalizm polityczny, op. cit., s. 93.
109 Ibidem, s. 94.
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dobra i jej realizowania. Można założyć, jak to czyni sam Rawls, iż więk-
szość z nas spełnia te kryteria. Jeśli nawet tak nie jest, to i tak nie mamy 
prawa w żaden sposób ingerować w życie innych, bo naruszałoby to ich 
wolność. Wolno nam zatem tylko mieć nadzieję, iż faktycznie ludzie są 
przeważnie rozumni i świadomie wybierają swoje plany na życie. Rawls 
nie propaguje również jakiejkolwiek konkretnej koncepcji dobra. Jednocze-
śnie jednak autor Teorii sprawiedliwości proponuje niezwykle wymagający 
ideał obywatela. Można mieć wątpliwości, co do tego, czy ludzie będą 
w stanie sprostać jego wymaganiom. Dodatkową trudność rodzi koniecz-
ność pogodzenia obu omawianych ról”110.

Dwie władze moralne dają nam wyraźny obraz wizji człowieka w pa-
radygmacie liberalnym. Wizja ta spotkała się z krytyką ze względu na to, 
iż nie ujmuje ona tego, co najbardziej interesuje humanistów. Formalny 
charakter teorii liberalnej przysparza jej popularności, ponieważ jest ona 
spójna i przejrzysta. Z teoretycznego punktu widzenia koncepcja pod-
miotu oparta na rozumności i racjonalności stanowi solidną podstawę 
instytucji społecznych oraz ogólnie rozumianą wizję ładu politycznego. 
Z perspektywy humanistycznej jednak unikanie odpowiedzi na pytanie 
o dobro jest rażącym mankamentem, świadczącym o słabości teorii jako 
całości. Na problem ten wskazuje Allan Bloom: „Do tej pory Rawlsowi 
nie udało się jeszcze przekonywająco wykazać, że interes indywidualny 
oraz publiczny są ze sobą tożsame. Co za tym idzie – czuje się on zobligo-
wany powrócić do najstarszego pytania filozofii politycznej, które Glaukon 
i Adejmantos zadali Sokratesowi w Państwie: Czy sprawiedliwy człowiek 
jest człowiekiem szczęśliwym?. Odpowiedź musi brzmieć: tak, jeżeli prawo 
ma być powabne dla człowieka poszukującego szczęścia. Jedynie porzu-
cając szczęście jako cel, Kant mógł uniknąć odpowiedzi na to pytanie. 
Pomimo ambicji bycia kantystą Rawls jest tylko eudajmonistą używającym 
języka Kanta, podchodzącym na nową modłę do dawnego tematu. Jest to 
ogromnie trudne, gdyż jego liberalizm uniemożliwia mu twierdzenie, że 
niektóre dobra są bardziej racjonalne czy też wyższego rzędu od innych. 
Jego metoda uniemożliwia mu rozważanie prawdziwej natury rzeczy”111.

110 B. Grabowska, Samotny egoista czy odpowiedzialny obywatel? Rozważania na temat 
liberalnego ideału człowieka i  obywatela, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika, Toruń 2011, s. 102.
111 A. Bloom, Rawls, tłum. A. Serafin [w:] Historia filozofii politycznej. Część druga red. 
P. Nowak, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2016, s. 900.
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Pytanie o szczęście, tudzież o dobro musi znaleźć siłą rzeczy od-
powiedź w ramach teorii, która ma charakter moralny lub polityczny. 
I faktycznie Rawls daje odpowiedź, którą Bloom uważa za groteskową. 
Egzemplifikacją racjonalnego planu, który ma być również analogonem 
racjonalnego planu życia jest dla autora Teorii sprawiedliwości planowa-
nie wakacji. Pewne wymogi racjonalności w rozumieniu rzeczonej teorii 
są wspólne wszelkim rodzajom planowania. Wydaje się to zarówno dez-
awuować kategorię racjonalności, jak i umniejszać powagę planowania. 
Bloom komentuje to w następujący sposób: „To elokwentne podsumowanie 
kondycji ludzkiej jest także podsumowaniem myśli Rawlsa. Jego śmiesz-
ność tłumi nasze oburzenie. Jak człowiek, który mówi nam, jak żyć, może 
przywoływać przykład wakacji podczas omawiania najdonioślejszego 
z wszystkich zagadnień? Czy można dziwić się, że pokolenie odwróciło 
się od rozumu, jeżeli taki jest poziom najznamienitszych przedstawicieli, 
jeżeli tego rodzaju przykład otrzymuje od nich? Rawls zwraca się do ludzi 
o duszach turystów”112. 

Ważnym pytaniem, na które odpowiedzieć ma filozofia polityki, jest 
według teoretyków prawa naturalnego pytanie o szczęście. W tradycji kla-
sycznej bowiem dobre rozwiązania polityczne to takie, które przynoszą 
szczęście wspólnocie politycznej. Temu właśnie służyć miała idea dobra 
wspólnego pojmowana jako synergia dóbr wszystkich członków wspól-
noty. Perspektywa ta jest obca Rawlsowi, nad czym pochyla się Vittorio 
Possenti w słowach: „Teoria sprawiedliwości jako bezstronności, której nie 
poprzedza żadna merytoryczna koncepcja dobra, ani też która nie stara się 
szacować względnych zalet i różnych koncepcji dobra, równa się neutra-
lizacji takiego zagadnienia w obrębie filozofii społecznej: statusem dobra 
jest bycie czymś niepublicznym. Wybór taki niesie z sobą bardzo poważne 
konsekwencje w obrębie dyskusji nad pojęciem szczęścia, które jawi się 
jako zubożałe. Dla Rawlsa jest ono, ogólnie rzecz biorąc realizowaniem 
własnego planu życiowego, pomyślnym doprowadzeniem do końca obra-
nego przez siebie racjonalnego projektu”113.

Possenti wskazuje w tym miejscu na kwestię, która w każdej liberalnej 
teorii politycznej występuje już implicite, czyli na postulat indywiduali-
zmu. W tradycji związanej z ideą dobra wspólnego szczęście, pojmowane 
jako rozkwit, realizacja potencji, eudajmonia, nie może dojść do skutku 
112 Ibidem, s. 903.
113 V. Possenti, Zarys filozofii polityki. Społeczeństwo liberalne na rozdrożu, tłum. A. Fli-
del, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2012, s. 199.
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poza wspólnotą; poza troską o dobro wspólnoty oraz bez relacji w ramach 
organizmu politycznego. Odwrotność liberalizmu polega więc na tym, że 
we wspólnocie upatruje on zagrożenie realizacji prywatnych interesów. 
Racjonalność w rozumieniu Rawlsa wydaje się więc być daleka od rozum-
ności praktycznej klasycznej doktryny prawa naturalnego.

3.1.4 Częściowy konsens

Warta wyjaśnienia jest również idea częściowego konsensu, gdyż jest ona 
jednym z warunków funkcjonowania demokracji deliberatywnej w wizji 
autora Liberalizmu politycznego. Koncepcja te jest przedłużeniem idei ro-
zumności jako władzy moralnej. Poprzedni podrozdział kończą uwagi na 
temat implikacji założeń o racjonalności do wizji jednostki. Kwestia ro-
zumności natomiast zbliża nas do projektu ładu społecznego, który Rawls 
uważa za pożądany. Pierwszą kwestią jest więc idea częściowego konsensu, 
drugą natomiast rozum publiczny, którego idea zostanie omówiona w ko-
lejnym podrozdziale.

Częściowy konsens ma być receptą na mnogość głosów w sferze pu-
blicznej, ich zróżnicowanie i przede wszystkich na ich roszczeniowość 
względem prawdy. Nie sposób pogodzić ze sobą stanowiska przyznając 
wszystkim rację, ponieważ, jeśli wszyscy mają rację, to jej wartość jest 
znikoma i wtedy racji nie ma nikt. Z drugiej jednak strony, jeśli nie by-
łoby choć niewielkiego przyczółku, który mógłby stanowić płaszczyznę 
dyskusji, to cały projekt teorii politycznej ległby już u swego początku. By 
wybrnąć z tego problemu Rawls proponuje abstrahowanie od roszczeń do 
prawdy rozległych doktryn na rzecz odnalezienia wspólnych przekonań 
dotyczących politycznej sprawiedliwości. Oznacza to, iż stojąc w obliczu 
faktu, że spory światopoglądowe nie są możliwe do rozwiązania za po-
mocą racjonalnych metod, autor Liberalizmu politycznego skupia uwagę na 
polityce. Wierzy on bowiem, że w polityce konsens jest możliwy. Wszyst-
kie rozległe doktryny siłą rzeczy zachodzą częściowo na sferę polityczną. 
Błędem jest – zdaniem Rawlsa – gdy do uzasadnienia decyzji politycznych 
używa się argumentów z pozapolitycznego pola tychże doktryn. W takim 
stanie rzeczy konsens faktycznie jest trudny do osiągnięcia, gdy wyznawcy 
jednej religii uznają swoje uzasadnienie za silniejsze, bo odwołujące się do 
ich religijności, a nie uzasadnienie adwersarzy wyznających inną religię. 
Częściowy konsens jest więc rozumiany jako konsens, który dotyczy kwe-
stii tylko politycznych, a polityczność jest autonomicznym polem dyskusji, 
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w ramach którego eliminuje się argumenty pochodzące z rozległych dok-
tryn. Nasuwa się w tym miejscu pytanie: czy sama koncepcja sprawie-
dliwości jako bezstronności nie jest rozległą doktryną? Rawls odpowiada 
w następujący sposób: „Dana doktryna jest w pełni rozległa, gdy obejmuje 
wszystkie uznane wartości i cnoty w ramach jednego, dość dokładnie wy-
łożonego systemu myślowego; dana doktryna jest tylko częściowo rozległa 
wtedy, gdy obejmuje pewne (ale nie wszystkie) wartości i cnoty niepoli-
tyczne i jest raczej luźno wyrażana. Zauważmy, że – na mocy definicji – 
aby dana koncepcja była choćby tylko częściowo rozległa, musi wychodzić 
poza to co polityczne i obejmować niepolityczne wartości i cnoty”114. 

Teoria sprawiedliwości jako bezstronności, w wydaniu jakie znajdu-
jemy w Teorii sprawiedliwości jest zatem rozległą doktryną, która sięga 
do wymiaru antropologicznego i moralnego. Dlatego właśnie John Rawls 
wycofuje się z niej w Liberalizmie politycznym.

Częściowy konsens łączy więc wszystkie rozumne doktryny w tym 
co polityczne. Gdyby nie były rozumne, to nie zawierałyby komponentu 
politycznego. Jest to zatem idea, która przedstawia politykę jako domenę 
racjonalizmu, w której możliwy i pożądany jest racjonalny konsens. Poli-
tyczna wrogość jest niemożliwa wśród stanowisk, które na celu mają po-
lityczne rozwiązanie problemów i realizację interesów. Jest to teza orygi-
nalna, ponieważ przedstawia polityczność jako obszar potencjalnie choćby 
wolny od konfliktów. Idea częściowego konsensu jest przez autora opisana 
następująco: „Ideę częściowego konsensu łatwo zrozumieć opacznie mając 
na uwadze ideę konsensu, jaką posługujemy się na co dzień w polityce. Dla  
nas jej znaczenie powstaje następująco: zakładamy, że dany konstytucyjny 
reżim demokratyczny jest w miarę sprawiedliwy i funkcjonuje, i warto go 
bronić. Jeśli jednak mamy do czynienia z faktem rozumnego pluralizmu, to 
jak możemy przeprowadzić nasza obronę, by zdobyć dostatecznie szerokie 
poparcie i osiągnąć stabilność? W tym celu nie zwracamy się ku ogólnym 
doktrynom, które faktycznie istnieją, i nie wysuwamy politycznej koncep-
cji, która tworzyłaby jakiś rodzaj równowagi między nimi. […] Chodzi nam 
nie o to, że dobra pierwotne sprawiedliwie się należą w świetle rozległych 
koncepcji dobra związanych z takimi doktrynami, dzięki sprawiedliwemu 
ich wyważeniu, lecz raczej o to, że sprawiedliwie należą się one wolnymi 
równym obywatelom, jako osobom, które mają tę koncepcję”115.

114 J. Rawls, Liberalizm polityczny op. cit, s. 246.
115 Ibidem, s. 79–79.
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Aby dopełnić swój pomysł częściowego konsensu rozumnych doktryn 
Rawls wprowadza zasadę wzajemności (reciprocity). Głosi ona, iż argu-
menty podawane w ramach politycznego dyskursu muszą być zrozumiałe 
i możliwe do przyjęcia przez pozostałe strony. Nie mogą być to głosy ego-
istyczne, ale nie mogą również być nastawione na jedną określoną ideę 
dobra wspólnego. Rawls rozwija ten pomysł w słowach: „Rozumność jest 
elementem idei społeczeństwa jako systemu sprawiedliwej kooperacji, to 
zaś, żeby dla wszystkich było rzeczą rozumną przyjęcie jej sprawiedliwych 
warunków, jest częścią idei wzajemności wpisanej w ten system. Jak po-
wiedziałem wcześniej, idea wzajemności leży między ideą bezstronności, 
która jest altruistyczna (ponieważ chodzi w niej o dobro ogólne), a ideą 
wzajemnej korzyści rozumianą jako odnoszenie korzyści przez każdego, 
ze względu na jego obecne i spodziewane położenie, tak jak się rzeczy 
mają. Osoby rozumne, twierdzimy, nie powodują się dobrem ogólnym jako 
takim, lecz pragną, ze względu na nie takiego społecznego świata, w któ-
rym mogą, jako wolne i równe, kooperować z innymi na warunkach, które 
akceptują wszyscy. Uważają, że w świecie tym powinna obowiązywać 
wzajemność, tak, aby każdy czerpał korzyść wraz z innymi”116.

Idea wzajemności zdaje się ukazywać prawdziwy fundament doktryn 
liberalnych. Poza wszelką racjonalną i logiczną argumentacją znajduje się 
przeświadczenie, które de facto legitymizuje ład liberalny. Jest to prze-
świadczenie, iż taki właśnie ład jest w stanie zapewnić dobrą, skuteczną 
kooperację jednostek, które funkcjonują w ramach systemu godzącego rów-
ność z wolnością. Niepokojące jest natomiast to, że oceny innych ustrojów 
społeczno-gospodarczych oraz politycznych są dokonywane z tej perspek-
tywy, która ugruntowana jest na pozaracjonalnym przekonaniu, preferen-
cji. Opinia ta bierze górę nad kategorią prawdy, czy też nawet racji, przeciw 
czemu protestuje John Finnis w słowach: „Pytanie, czy opinie tworzące ten 
konsensus [częściowy konsensus wszystkich rozumnych ludzi – przyp. Ł.P.] 
są poprawne lub prawdziwe, a racje – ważne i prawidłowe, ma być pomi-
nięte przez rozumowanie w sprawach publicznych, takich jak fundamen-
talne kwestie życia politycznego i legislacji. Rawls afirmuje i broni tak 
dramatycznego ograniczenia treści i ugruntowania racji publicznych jako 
implikacji czy też wymogu zasady lub kryterium wzajemności (recipro-
city), co oznacza, że zastosowane racje i podjęte na ich podstawie decyzje 
muszą – w mniemaniu sprawujących władzę – być możliwe do rozumnego 

116 Ibidem, s. 91.
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przyjęcia przez innych ludzi, wolnych i równych obywateli. Owa zasada 
wzajemności jest istotnie źródłem (liberalnej) zasady legitymacji”117.

Częściowy konsens tworzy obszar, na którym toczona jest dyskusja w do-
brze urządzonym społeczeństwie demokratycznym. Niewątpliwie słuszny 
jest zarzut Finnisa, iż tak zakrojone pole debaty w istocie ją paraliżuje, jed-
nakże przyjrzyjmy się, jak działa instrument, który dla celów racjonalnej 
dyskusji przeznaczył John Rawls. Tym narzędziem jest rozum publiczny.

3.1.5 Rozum publiczny

Idea rozumu publicznego swój początek bierze w dziele Thomasa Hob-
besa pt. Lewiatan z 1651 roku. Już w początkowych rozdziałach tego trak-
tatu autor zwraca uwagę na różnicę między rozumowaniem indywidual-
nym a zbiorowym namysłem (rozdz. V O rozumie i wiedzy). W rozdziale 
XXXIV rzeczony termin jest wyrażony expressis verbis: „W dzisiejszych 
czasach bowiem nie znam ani jednego człowieka, który by widział kiedy-
kolwiek takie dzieło cudowne, uczynione mocą uroku, czy na słowo czyjeś, 
czy też na modlitwę, i które człowiek obdarzony nawet średniej miary 
rozumem uważałby za nadprzyrodzone. I powstaje tu już nie pytanie, czy 
to, co widzimy, że się dokonuje jest cudem; i czy cud, o którym słyszymy 
albo czytamy, był rzeczywistym zdarzeniem, nie zaś wytworem mowy 
czy pióra; lecz powstaje proste i jasne pytanie, czy opowieść o tym zda-
rzeniu jest prawdziwa czy też jest fałszem. I w odpowiedzi na to pytanie 
nie powinien każdy z nas opierać się na własnym, prywatnym rozumie czy 
sumieniu, lecz na rozumie publicznym, to znaczy na rozumie najwyższego 
zastępcy Boga, sędziego. Uczyniliśmy go wszak już sędzią, jeśliśmy mu 
byli dali moc suwerenną, by czynił wszystko, co jest niezbędne dla naszego 
pokoju i obrony”118.
117 J.M. Finnis, O racji publicznej, tłum. A. Folta, Ius et Lex, Warszawa 2005, s. 9–10. 
118 T. Hobbes, Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 
2005, s.  531. Tekst oryginału (za: T. Hobbes, Leviathan, Penguin Books, Londyn 1985, 
s. 477–478.): “For in these times, I do not know one man, that ever saw any such wondrous 
work, done by the charm, or at the word, or prayer of a man, that a man endued but with 
a mediocrity of reason, would think supernaturall: and the question is no more, whether 
what wee see done, be a Miracle; whether the Miracle we hear, or read of, were a  reall 
work, and not the Act of a tongue, or pen; but in plain terms, whether the report be true, 
or a lye. In which question we are not every Part to make our own private Reason, or Con-
science, but the Publique Reason, that is, the reason of Gods Supreme Lieutenant, Judge; 
and indeed we have made him Judge already, if wee have given him a Soveraign power, to 
doe all that is necessary for our peace and defence.”
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Znaczące jest, iż już u zarania idei rozumu publicznego miała ona 
silny związek z władzą sądzenia. Sędzia ma być zatem reprezentantem 
perspektywy publicznej, której obcej są partykularyzmy, a której celem 
jest utrzymywanie ładu. Rozum sędziego ma większą rangę niż rozum 
indywidualny. Jego kompetencję dotyczą również kwestii wyższej wagi; 
kwestii politycznych.

Podobne znaczenie rozumowi publicznemu przypisuje John Milton, 
któremu John Finnis błędnie przypisuje pierwsze użycie tego terminu119. 
W poemacie pt. Raj utracony, który ukazał się w roku 1667, w księdze IV 
(w. 500–510) czytamy:

„Do zemsty na was, choć mi ona wstrętna, 
Na was, choć krzywdy od was nie zaznałem,
Przez niego, który mi krzywdę uczynił,
A gdybym topniał nawet, co jest prawdą,
Patrząc na waszą bezbronną niewinność,
Jednak publiczna racja słuszna, honor
I to imperium powiększone zemstą
Dzięki podbiciu powstałego świata
Zmuszają, abym uczynił rzecz, której,
Choć potępiony, brzydziłbym się wielce. –
Tak Wróg rzekł, czyny tłumacząc diabelskie
Słowem tyranów zwykłym; koniecznością”120.

119 Ł. Dominiak, Politics as a Consensus: The Idea of Public Reason in the Contemporary 
Political Philosophy [w:] Ponowoczesność w  poszukiwaniu nowej wizji polityki. Postmo-
dernity in Searching of a New Vision of Politics, red. Idem, B. Michalak, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 145–162.
120 J. Milton, Raj utracony, tłum. Maciej Słomczyński, Wydawnictwo Zielona Sowa, 
Kraków 2011, s. 130. W oryginale słowa te brzmią następująco (za: J. Milton, Paradise 
Lost, Oxford University Press, Oxford 2005.):

“To entertain you two, her widest gates,
And send forth all her kings; there will be room,
Not like these narrow limits, to receive,
Your numerous offspring; if no better place,
Thank him who puts me loath to this revenge
On you who wrong me not for him who wronged.
And should I at your harmless innocence
Melt, as I do, yet public reason just,
Honour and empire with revenge enlarged, 
By conquering this new world, compels me now
To do what else though damned I should abhor.
So spake the fiend, and with necessity,
The tyrant’s plea, excused his devilish deeds.”
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Dostrzec można w tym sformułowaniu pewne zalążki znaczenia, 
które rozwinięte zostało w toku ewolucji idei. Racja publiczna jest 
czymś, co stawia się ponad prywatną, co ma usprawiedliwić czyny, któ-
rych dokonujemy nie w interesie własnym, lecz dla szlachetnego celu 
niepartykularnego. 

John Rawls jasno wskazuje na źródła inspiracji w tworzeniu idei pu-
blicznego rozumu w wykładach, które opublikowane zostały w zbiorze 
pt. Wykłady z historii filozofii polityki. By w pełni zrozumieć tę ideę, Rawls 
poleca zwrócić się do prac Jana Jakuba Rousseau takich jak: Rozprawa 
o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi (1754) oraz Roz-
prawa o ekonomii politycznej (1775). 

Sformułowanie rozum publiczny odnaleźć można w Rozprawie o nie-
równości, choć dokładnie rzecz ujmując, w polskim tłumaczeniu autorstwa 
Henryka Elzenberga mowa jest o rozumie powszechnym. Natomiast w wer-
sji francuskiej czytamy o raison publique, a w angielskim tłumaczeniu pu-
blic reason. Słowa te umieszczone są w następującym kontekście: „Ludzie 
są źli; smutne doświadczenie codzienne zwalnia tu od obowiązku dowodu; 
a przecież – zdaje mi się, że to wykazałem – człowiek z natury jest dobry: 
cóż więc mogło tak go znieprawić, jeśli nie zmiany zaszłe w jego stosun-
kach życiowych, postępy, które poczynił, wiedza, którą z biegiem czasu 
osiągnął? Podziwiajcie, ile chcecie, społeczność ludzką, prawdą pozostanie 
zawsze, że skłania ona ludzi do nienawiści wzajemnej, w miarę jak się 
krzyżują ich interesy, do wyświadczania jedni drugim przysług pozornych 
a w istocie do wyrządzania wszelkiej krzywdy, jaka tylko być może. Cóż 
sądzić o stosunkach, przy których rozum każdej poszczególnej jednostki 
dyktuje jej zasady wręcz sprzeczne z tymi, które rozum powszechny zaleca 
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społeczeństwu jako całości i przy których każdy znajduje swą korzyść 
w nieszczęściu drugiego?”121.

W dalszej części tekstu Rousseau opisuje różne przypadki, w których 
niepowodzenie jednej strony wiąże się z korzyścią drugiej, co ma być do-
wodem na negatywne skutki wyjścia ze stanu natury oraz na optymizm 
antropologiczny. Rozum publiczny miałby być zatem narzędziem, które 
pozwala na przyjęcie perspektywy, której obce byłyby czynniki partyku-
larne. Na wyraźne inspiracje pracami Rousseau wskazuje Rawls w nastę-
pujących zdaniach: „Zauważmy, że idea punktu widzenia w takiej postaci, 
w jakiej została wykorzystana w tych uwagach, jest ideą deliberującego 
rozumu i jako taka ma określoną przybliżoną strukturę; oznacza to, że jest 
ona sformułowana w celu rozważenia określonych rodzajów pytań – pytań 
dotyczących tego, które normy konstytucyjne lub prawa podstawowe naj-
bardziej sprzyjają dobru wspólnemu – i tylko określone rodzaje racji uznaje 
ona za posiadające jakąkolwiek wagę. Tak więc wynika z tego wyraźnie, 
że ujęcie Rousseau zawiera ideę tego, co nazwałem rozumem publicznym. 
O ile mi wiadomo, idea ta zostaje zapoczątkowana właśnie przez niego, 
a pewne jej wersje z pewnością można znaleźć później u Kanta, którego 

121 J.J. Rousseau, Rozprawa o nierówności, tłum. H. Elzenberg, [w:] Idem, Trzy rozprawy z filo-
zofii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956, s. 243. W wersji fran-
cuskojęzycznej: „Les hommes sont méchants; une triste & continuelle expérience dispense de 
la preuve; cependant l’homme est naturellement bon, je crois l’avoir démontré; qu’est-ce donc 
qui peut l’avoir dépravé à ce point, sinon les changemens survenus dans sa constitution, les 
progress qu’il a faits, & les connoissances qu’il a acquises? Qu’on admire tant qu’on voudra la 
société humaine, il n’en sera pas moins vrai qu’elle porte nécessairement les hommes à s’entre-
-haïr à proportion que leurs intérêts se croisent, à se rendre mutuellement des services appa-
rens & àse faire en effet tous les maux chaque particulier lui dicte des maximes directement 
contraires à celles que la raison publique prêche au corps de la société, & où chacun trouve son 
compte dans le malheur d’autrui?” Jean-Jacques Rousseau, DISCOURS SUR L'ORIGINE ET 
LES FONDEMENS DE L'INÉGALITÉ PARMI LES HOMMES, in Collection complète des 
oeuvres, Genève, 1780–1789, vol. 1, in-4°, édition en ligne www.rousseauonline.ch. W wersji 
anglojęzycznej: „Men are wicked; a sad and continual experience dispenses us from having 
to prove it. Nevertheless, man is naturally good; I believe I have demonstrated it. What there-
fore can have depraved him to this degree, if not changes that have befallen his constitution, 
the progress he has made, and the sorts of knowledge he has acquired? Let human society 
admired as much as one wants; it will be no less true for it necessarily brings men to hate one 
another to the extent that their interests are at cross-purposes with one another, to render 
mutually to one another apparent services and in fact do every evil imaginable to one another. 
What is one think of an interaction where the reason od each private individual dictates to 
him maxims directly contrary to those that public reason preaches to the body of society, and 
where each finds his profit in the misfortune of another?” J.J. Rousseau, Discourse on the Origin 
of Inequality, tłum. D. Cress [w:] Idem, Basic Political Writings of Jean Jacques Rousseau, Hac-
ket Publishing Company, Cambridge/Indianapolis 1987, s. 90. 
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prace mają również duże znaczenie w odniesieniu do tych kwestii. […] 
Rozum publiczny jest formą rozumowania właściwą równym obywatelom, 
którzy jako ciało zbiorowe nakładają na siebie nawzajem reguły wspierane 
sankcjami władzy państwowej. Podzielane przez wszystkich wytyczne do-
tyczące badania i metody rozumowania czynią ten rozum publicznym, na-
tomiast wolność słowa i myśli w ustroju konstytucyjnym czyni ten rozum 
wolnym”122.

Kolejnym wskazanym przez Rawlsa autorem, z którego czerpał inspi-
racje do wykoncypowania idei rozumu publicznego był Immanuel Kant, 
który o rozumie publicznym napisał w tekście pt. Odpowiedź na pyta-
nie: czym jest oświecenie z roku 1784: „Dla oświecenia nie potrzeba ni-
czego oprócz wolności. Co więcej, [wolności] najbardziej nieszkodliwej 
ze wszystkiego, co tylko można nazwać wolnością, mianowicie wolności, 
by czynić ze swego rozumu publiczny użytek w każdej sytuacji. Jednakże 
zewsząd słyszę krzyki: nie zastanawiać się! Oficer mówi: nie zastanawiać 
się, lecz ćwiczyć. Poborca podatkowy: nie zastanawiać się, lecz płacić! 
Duchowny: nie zastanawiać się, lecz wierzyć! (Tylko jedyny na świecie 
władca mówi: Zastanawiajcie się, ile tylko chcecie, i nad czym chcecie; 
lecz bądźcie posłuszni!) Tu wszędzie istnieją ograniczenia wolności. Które 
ograniczenie stoi na przeszkodzie oświeceniu, które zaś nie sprzeciwia się 
mu, co więcej, jest mu wielce pomocne? Odpowiadam na to, że publiczny 
użytek ze swego rozumu za każdym razem musi być wolny, i jedynie taki 
doprowadzić może do oświecenia pośród ludzi. […] Za publiczny uży-
tek swego własnego rozumu uznaję takie jego zastosowanie, jakie wobec 
całej publiczności wykształconego świata [Leserwelt] czyni z niego ktoś, 
[występując] jako uczony. Osobistym użytkiem nazywam taki, jaki wolno 
[człowiekowi] czynić ze swego rozumu na pewnym powierzonym mu pu-
blicznym stanowisku czy urzędzie. Dla wielu spraw, które wpływają na 
interesy społeczności, jest niezbędny pewien mechanizm, utrzymujący 
niektórych członków społeczeństwa w biernym posłuszeństwie tak, aby 
dzięki zaprowadzonej w ten sposób sztucznej jednomyślności rząd był 
w stanie realizować publiczne cele lub chociaż chronić je przed zaprze-
paszczeniem. Oczywiście, w takim przypadku zastanawianie się nie jest 
dozwolone, tu raczej trzeba być posłusznym. Dopóki jednak ten element 
mechanizmu traktuje się równocześnie jako część stanowiącej pewną ca-
łość społeczności, a nawet wspólnoty światowej, a zatem jako uczonego, 
122 J. Rawls, Wykłady z historii filozofii polityki, tłum. Sebastian Szymański, Wydawnic-
twa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 315.
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który za pośrednictwem swych pism zwraca się do publiczności we właści-
wym tego słowa znaczeniu, to ten może z pewnością zastanawiać się, nie 
szkodząc przez to sprawom, w których jako trybik biernie uczestniczy”123. 

Publiczny użytek z rozumu u Kanta wiąże się z oświeceniowym postu-
latem zabezpieczenia wolności myśli dla intelektualistów. Rola jaką pełnił 
ten argument polega więc na postawieniu rozumu na uprzywilejowanym 
miejscu, ale osoby w nim partycypujące musiałyby odznaczać się pew-
nymi wyjątkowymi przymiotami. W interesujący sposób na ten polityczny 
aspekt projektu oświeceniowego zwraca uwagę Allan Bloom w książce 
pt. Umysł zamknięty124. Autor interpretuje Oświecenie jako proces, w ra-
mach którego zabezpieczono pozycję filozofa, który od zawsze znajdował 
się w położeniu problematycznym względem wspólnoty. Od tego momentu 
wiedza i działalność intelektualna miała zostać zaprzęgnięta na potrzeby 
społeczeństwa. Stąd, począwszy od przedsięwzięcia encyklopedystów 
po kantowski publiczny użytek z rozumu, Oświecenie miało udzielać się 
wspólnocie politycznej. 

Rawls dostrzega również wkład Johna Stuarta Milla w rozwój idei 
rozumu publicznego, gdy zauważa, iż: „Zasada wolności jest raczej swo-
jego rodzaju aksjomatem pośrednim (Utylitaryzm, rozdz. II, ak. 24–25). 
Niemniej jednak ma wielkie znaczenie: jest to zasada rozumu publicz-
nego – zasada polityczna, kierująca dyskusją polityczną w demokratycz-
nym społeczeństwie”125. Dzięki tej obserwacji uzyskujemy kolejny ważny 
komponent całościowego obrazu rozumu publicznego. Zawiera on zasady, 
które wyznaczają ramy deliberacji. Jest to istotne, bowiem żeby deliberacja 
miała charakter publiczny musi być w pewien sposób sformalizowana. De-
liberacja musi posiadać swój porządek, jeśli ma służyć celom publicznym. 
Brak takich ram dyskusji, mógłby utrudnić podjęcie decyzji politycznej 
zamiast podwyższyć jej jakość – na co nadzieję mają teoretycy demokracji 
deliberatywnej. „Tak więc jednym ze sposobów interpretacji millowskiej 
zasady wolności jako zasady rozumu publicznego jest postrzeganie jej jako 
niedopuszczającej, by określone racje były brane pod uwagę w legislacji 

123 I. Kant, Odpowiedź na pytanie: czym jest oświecenie, tłum. T. Kupś [w:] Idem, Dzieła 
zebrane, tom VI Pisma po roku 1781, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Toruń 2012, s. 48–49.
124 A. Bloom, Umysł zamknięty. O  tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło 
demokracje i zubożyło duszę dzisiejszych studentów, tłum. T. Bieroń, Wydawnictwo Zysk 
i S-ka, Poznań 2012. 
125 J. Rawls, Wykłady z historii filozofii polityki op. cit., s. 386.
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lub w kierowaniu moralnym przymusem opinii publicznej (jako sankcją 
społeczną). W przypadku rozumu publicznego trzy podane wyżej rodzaje 
racji mają zerowe znaczenie [1. Racje paternalistyczne; 2. Racje znako-
mitości i ideałów ludzkiej doskonałości; 3. Racje niechęci, niesmaku lub 
preferencji – przyp. Ł.P.]”126.

Z powyższego płynie wniosek, iż rozum publiczny należy kojarzyć 
z ideami emancypacyjnymi. Ma on być narzędziem dociekań wolnym 
od ciężaru autorytetu, perfekcjonizmu i subiektywizmu jako czynników 
irracjonalnych.

Zauważmy, że wyżej wymienione trzy rodzaje zasad łączy wspólny 
mianownik. Są one domeną arbitralności. Ośrodek, który decyduje o pater-
nalistycznym podejściu, wyborze określonych ideałów oraz preferencjach, 
znajduje się wewnątrz indywidualnego rozumu. Zasady te są wyrazami 
woli i usposobienia jednostki są partykularne w przeciwieństwie do ro-
zumu publicznego, który w paradygmacie liberalnym powinien odrzucać 
argumenty czerpiące swoją moc z zasad tego typu. Co do zasad okre-
ślonych pozytywnie natomiast – czyli tych, na których rozum publiczny 
powinien się opierać, sprawa prezentuje się następująco: „Podsumowując, 
realną siłę millowskiej zasadzie wolności dają trzy rodzaje racji wykluczo-
nych przez pierwszą klauzulę, co w rezultacie sprawia, że ostatnie dwie 
klauzule głoszą, iż sprawę rozstrzygnąć muszą racje słuszności i niesłusz-
ności, zdefiniowane w Utylitaryzmie w rozdziale V (ak. 14–15), zwłaszcza 
racje uprawnień moralnych i uprawnień do sprawiedliwości. Skutkiem jest 
to, że jedynie określone rodzaje racji – tylko określone rodzaje użytecz-
ności – można we właściwy sposób przywoływać w millowskim rozumie 
publicznym”127.

Podsumowując rozważania o specyfice rozumu publicznego John 
Rawls zauważa, iż istnieć może wiele projektów rozumu publicznego i ze-
staw reguł nim kierujących może być odmienny w różnych wizjach, jed-
nakże w każdej z nich takowy musi być obecny. Daje tym do zrozumienia, 
że jego projekt rozumu publicznego również posiadać będzie pewien z góry 
założony kształt: „Jak pokazaliśmy w naszym omówieniu, idea rozumu 
publicznego obejmuje ideę dopuszczalnych racji przeciwstawionych tym 
racjom, które są niedopuszczalne. Trzeba jednak podać, na jakiej podstawie 
nie wszystkie racje są dopuszczalne, ponieważ łatwo można by pomyśleć, 

126 Ibidem, s. 388.
127 Ibidem, s. 391.
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że na pewno wszystkie racje powinny zostać uwzględnione. Zwolennicy 
różnych koncepcji politycznych mogą oczywiście twierdzić, że dopusz-
czalne są odmienne racje i podawać dla tego odmienne podstawy”128.

Czym zatem jest rozum publiczny w znaczeniu, jakie nadaje mu sam 
Rawls? Otóż, gdy przyjrzymy się samej nazwie, to spotykamy się z dwoma 
aspektami rozumu publicznego: jego rozumnością oraz publicznością. Jest 
on zatem rozumny, ponieważ dopuszcza refleksyjność i rozwój danych 
poglądów, opinii i przekonań dyktowany rozumnym dociekaniem. Jest 
również publiczny, bowiem obywatele mają do niego bezpośredni dostęp, 
biorąc udział w różnych formach uczestnictwa mogą z niego korzystać lub 
być świadkami jego wykorzystania. Jeśli uświadomimy sobie, że jego cel 
jest stricte polityczny, to przede wszystkim służy on wypracowaniu decyzji 
politycznych podejmowanych drogą procedury, której zadaniem jest pod-
wyższenie jakości podejmowanych decyzji. W rdzeniu idei liberalizmu po-
litycznego i rozumu publicznego tkwi przekonanie, że namysł nad danym 
problemem ma ścisły związek z jego lepszym rozwiązaniem. Można by 
rzec, iż jest to kwestia widoczna na pierwszy rzut oka. „Przede wszystkim 
istnieje wiele rozumów niepublicznych – wskazuje John Rawls – a rozum 
publiczny jest tylko jeden. Wśród rozumów niepublicznych są rozumy 
stowarzyszeń wszelkiego rodzaju: kościołów, uniwersytetów, towarzystw 
naukowych i grup zawodowych”129. Jest to więc narzędzie namysłu najbar-
dziej adekwatne do spraw politycznych.

Druga natomiast kwestia, która ujawnia się po głębszej analizie, do-
tyczy legitymizacji ustroju liberalnego. Decyzje wydawane przy namy-
śle obywateli żyjących w demokratycznych społeczeństwach liberalnych 
ma na celu petryfikować ten, a nie inny ład polityczny. Rozum publiczny 
w doktrynie Rawlsa jest głównym narzędziem, używanych do realizowa-
nia dwóch wyżej wymienionych celów.

Rozum publiczny, jak wskazywaliśmy wyżej, w każdej wizji posiada 
określone obostrzenia lub zasady, które narzucają mu określoną formę. 
W wizji Rawlsa liberalizm polityczny opiera się na dwóch rodzajach zasad, 
z czego jedna z tych grup dotyczy stricte kwestii rozumowania w sferze 
publicznej: „Bez takich wytycznych nie da się stosować zasad materialnych 
i w rezultacie koncepcja polityczna pozostaje niepełna i fragmentaryczna. 
Koncepcja ta ma zatem dwie części: a) po pierwsze, materialne zasady 

128 Ibidem, s. 394.
129 J. Rawls, Liberalizm polityczny, op. cit., s. 303.
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sprawiedliwości dla struktury podstawowej; oraz b) po drugie, wytyczne 
dla dociekań: zasady rozumowania i reguły dowodzenia, w świetle któ-
rych obywatele mają rozstrzygnąć, czy zasady materialne mają właściwe 
zastosowanie, oraz identyfikować prawa i politykę, które najlepiej czynią 
im zadość. Stąd liberalne wartości polityczne podobnie są dwojakiego ro-
dzaju: Wartości pierwszego rodzaju to wartości politycznej sprawiedliwo-
ści, które podpadają pod zasady sprawiedliwości dla struktury podstawo-
wej wartości równej wolności politycznej i obywatelskiej; równość szans; 
wartości społecznej równości i ekonomicznej wzajemności; i dodajmy 
jeszcze wartości dobra wspólnego, a także rozmaite niezbędne warunki 
dla wszystkich wartości. Wartości polityczne drugiego rodzaju – wartości 
publicznego rozumu – podpadają pod wytyczne dla publicznego docieka-
nia, które czynią to dociekanie wolnym i publicznym. Należą tu również 
takie cnoty polityczne, jak rozumność i gotowość honorowania obowiązku 
grzeczności, które jako cnoty obywateli umożliwiają opartą na racjach pu-
blicznych dyskusję nad kwestiami politycznymi”130.

 Rozum publiczny ma jednak swoje ograniczenia, nawet w ramach 
sfery politycznej, ponieważ jak wskazuje Rawls: „Trzeba zdać sobie sprawę 
z tego, że idea publicznego rozumu nie stosuje się do wszystkich dysku-
sji politycznych w kwestiach fundamentalnych, lecz tylko do dyskusji na 
forum politycznym, tak jak je rozumiem. Forum to można podzielić na trzy 
części: dyskurs sędziów w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza zaś sędziów 
sądu najwyższego; dyskurs wyższych urzędników, szczególnie członków 
rządu i ustawodawców; a także dyskurs kandydatów na urzędy publiczne 
i osób prowadzących ich kampanie, zwłaszcza w wystąpieniach publicz-
nych, na platformach partyjnych i w oświadczenia politycznych”131.

Za istotę koncepcji rozumu publicznego należy uznać wyznaczenie mu 
jasno nakreślonych granic politycznych. Jest to kontrowersyjne, ponieważ 
wciąż żywotne we współczesnej filozofii polityki są spory wokół tego, co 
należy uznać za domenę polityczności. Pomimo tego Rawls wskazuje, iż: 
„Pogląd, który opatruję mianem sprawiedliwości jako bezstronności jest 
tylko jednym z przykładów liberalnej koncepcji politycznej. Jego treść 
specyficzna nie jest rozstrzygająca dla tej koncepcji. Sednem ideału pu-
blicznego rozumu jest to, że obywatele mają prowadzić swoje zasadni-
cze dyskusje w ramach tego, co każdy uważa za polityczną koncepcję 

130 Ibidem, s. 307–308.
131 Idem, O idei publicznego rozumu raz jeszcze [w:] Idem, Prawo ludów, op. cit., s. 190.
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sprawiedliwości, opartą na wartościach, co do których można rozumnie się 
spodziewać, że inni je poprą, i każdy gotów jest w dobrej wierze, bronić 
tej, tak rozumianej koncepcji”132. Autor wskazuje nie tylko obszar funkcjo-
nowania rozumu publicznego, ale rzecz jasna przedstawia również swoich 
adresatów oraz sytuacje, w których rozum publiczny możemy zobaczyć 
w działaniu: „Jednak ów ideał rozumu publicznego jest ważny dla oby-
wateli, gdy angażują się w działalność polityczną i dla kandydatów w ich 
kampanii, i dla innych grup, które ich popierają. Dotyczy on również tego, 
jak obywatele mają głosować w wyborach, gdy w grę wchodzą niezbędne 
elementy konstytucji i kwestie sprawiedliwości podstawowej. Tak więc 
ideał publicznego rozumu rządzi nie tylko publicznym dyskursem wybo-
rów, jeżeli dotyczy on tych podstawowych wartości, lecz także tym, jak 
obywatele mają oddawać swoje głosy w tych kwestiach. Inaczej dyskur-
sowi politycznemu grozi hipokryzja: obywatele co innego mówią sobie 
w rozmowach, a na co innego głosują”133. 

Owa hipokryzja, która wynikać może z prywatnych przekonań i pu-
blicznych deklaracji spowodowana jest przyjęciem optyki dzielącej role 
jednostki na rolę człowieka i obywatela. Jest to sytuacja ciekawa, ponieważ 
jak wskazuje Michael White uwidacznia pewną ironię, która przejawia się 
w późnych dziełach Rawlsa. Otóż projektując koncepcję publicznego ro-
zumu, adresuje on ją do citoyen – obywatela pojmowanego w opozycji do 
bourgeois, czyli człowieka skupionego na życiu prywatnym. Trzeba więc 
zauważyć, iż jak na ironię późniejsze dzieła Rawlsa, interpretowane jako 
kanon myśli liberalnej, swoją podstawową ramę teoretyczną biorą z mark-
sowskiej krytyki państwa liberalnego, zwłaszcza z deskrypcji podwójnej 
roli człowieka; jego relacji w stosunku do wspólnoty politycznej, gdzie 
powinno kierować się rozumem publicznym oraz na relację do tak zwanego 
społeczeństwa obywatelskiego, gdzie realizować można prywatne pragnie-
nia, preferencje i cele, a które działa na zasadzie dobrowolnych zrzeszeń134.

Wracając jednak do opisu koncepcji rozumu publicznego zauważyć 
należy, iż samo istnienie publicznego rozumu wynika z tak zwanego obo-
wiązku grzeczności, który jest składnikiem legitymizacji doktryny liberal-
nej, o czym Rawls napisał w słowach: „A ponieważ sprawowanie władzy 
politycznej samo musi być legitymizowane, to ideał obywatelstwa nakłada 
132 Idem, Liberalizm polityczny, op. cit., s. 311.
133 Ibidem, s. 297.
134 M.J. White, Political Philosophy. A Historical Introduction, Oxford University Press, 
Oxford New York 2012, s. 395–396.
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pewien obowiązek moralny, nie prawny – obowiązek grzeczności – by być 
w stanie wyjaśniać sobie nawzajem w odniesieniu do tych podstawowych 
kwestii, jak zasady i kierunki postępowania politycznego, których się jest 
rzecznikiem i na które się głosuje, mogą znaleźć oparcie w wartościach 
publicznego rozumu. Ten obowiązek obejmuje też gotowość wysłuchania 
innych i bezstronność w decydowaniu o tym, kiedy rozumnie jest poczynić 
ustępstwa wobec innych poglądów”135.

Niezwykle istotny wniosek wynika z powyższego twierdzenia Rawlsa. 
Splot trzech wątków: legitymizacji władzy, rozumu publicznego i zasady 
grzeczności skłania nas do pytania o stosunek polityczności do katego-
rii prawdy. Jasne jest bowiem, iż podstawową rolą rozumu, pojmowanego 
ogólnie, jest dociekanie prawdy. Jakkolwiek by zdefiniować prawdę, to 
rozumowanie oznacza uporządkowane zbliżanie się do jej ideału. Wniosko-
wanie, które z założenia abstrahowałoby od ustalenia prawdy moglibyśmy 
słusznie nazwać nierozumnym. Ponadto w wymiarze politycznym prawda, 
różnorako pojmowana, jest elementem legitymizacji władzy. W propozy-
cji Rawlsa natomiast prawda schodzi na dalszy plan ze względu na to, iż 
rozum publiczny jest rozumem praktycznym, a nie teoretycznym. Jego 
celem jest zatem nie tyle zmierzanie do prawdy, co konstruowanie ideału 
sprawiedliwości. Rozum publiczny stanowi forum, w którego ramach pod-
mioty odnoszą się do swoich stanowisk z dystansem, niejako zawieszając 
sądy prawdziwościowe; służy on niejako nie rozumowaniu sensu stricto, 
lecz legitymizowaniu władzy politycznej. Wątpliwość co do tej koncepcji 
zgłasza John Finnis w słowach: „Platon zarysowuje więc żywe napięcie 
między sferą publiczną a racją, nawet jeśli równocześnie podkreśla pu-
bliczny charakter racji. Tak zwana publiczność często nie chce usłyszeć 
prawdy – wolałaby coś jedynie opatrzonego etykietą Prawdy, jakieś reali-
styczne podejście, czy też coś bardziej podracjonalnego. Jeśli ktoś chce, 
pragnie, pożąda aprobaty takich widzów, takiej publiczności – będzie mu-
siał odłożyć na bok, a może nawet stracić z oczu inteligibilność i rozum-
ność, które są korzeniem zarówno wszelkiego obowiązku, jaki autentycz-
nego dobra powszechnego czy interesu publicznego”136.

Finnis atakuje Rawlsa z pozycji religijnych, które do prawdy mają 
zgoła odmienny stosunek. Obawy jakie w Rawlsie wzbudza apodyktycz-
ność prawdy religijnej autor Prawa naturalnego i uprawnień naturalnych 

135 J. Rawls, Liberalizm polityczny, op. cit., s. 299.
136 J.M. Finnis, O racji publicznej, op. cit., s. 24.
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próbuje rozwiać w czterech punktach, które odnoszą się do następującego 
twierdzenia: „Liberalizm polityczny zaczyna się od wzięcia sobie do serca 
faktu absolutnej głębi tego ukrytego nieprzejednanego konfliktu, który 
rodzi się wówczas, gdy zbawicielska, autorytatywnie podana do wierze-
nia i ekspansjonistyczna religia wprowadza do wyznawanych przez ludzi 
koncepcji własnego dobra element transcendentalny i nie dopuszczający 
kompromisu”137. Jest możliwe, by zbawicielska, autorytatywnie podana 
do wierzenia i ekspansjonistyczna religia szanowała wolność, w tym wol-
ność religijną. Taką religią jest religia promowana przez Sobór Watykański 
II – nie można nigdy nikogo zmuszać do wiary lub wyznania wiary. Zba-
wicielski charakter ruchów ateistycznych i rewolucyjnych: marksizm (bol-
szewizm), nietzscheanizm (narodowo-socjalistyczny) był swego rodzaju 
wypaczeniem idei prawdy. Obrona praw człowieka, radykalnej równości 
i braterstwa nie może być oparta na gruncie abstrahującym od transcenden-
talnej i twórczej inteligencji i opatrzności. „[…] Misyjne przesłanie o od-
kupieniu powinno dostarczyć niewierzącym racji do przyjęcia wyznania, 
a wierzącym racji na obronę prawdy zawartego w nim nauczania o dobru 
i złu w jednostce i życiu społecznym”138.

Różnice między autorami wynikają z różnych wizji racjonalności pu-
blicznej, a wiec tego, jaką rolę rozum powinien pełnić w sferze publicz-
nej, którą Rawls jako liberał widzi zabezpieczoną przed zakusami władzy, 
a Finnis niemożliwą do zaistnienia bez instytucji władzy. Dla tego drugiego 
autora przykładem racjonalności publicznej nie jest sztuczna idea rozumu 
publicznego lecz klasycznie pojmowane prawo: „Prawo jest najsilniejsze 
i najbardziej realne, gdy istotnie kształtuje, spina i łączy myśli sprawu-
jących władze z myślami tych, do których jest kierowane, w tym samym 
sprawujących władzę w ich kolejnych działaniach. Wtenczas prawo jest 
racjonalnością publiczną – w największym stopniu publicznym i racjo-
nalnym właśnie dlatego, że kształtuje prywatne rozumowanie każdego 
decydenta, publicznego czy prywatnego”139.

Oprócz legitymizacji liberalnego ładu politycznego, co odbywa się 
poprzez wykluczenie roszczeń do prawdy w dyskursie publicznym, idea 
rozumu publicznego ma służyć balansowaniu ustroju demokracji konsty-
tucyjnej. W tym aspekcie Rawls w sposób przemyślany i spójny pokonuje 

137 J. Rawls, Liberalizm polityczny, op. cit., s. 19.
138 J.M. Finnis, O racji publicznej, op. cit., s. 17.
139 Ibidem, s. 29.
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problem relacji teoretycznych założeń i rzeczywistych problemów poli-
tycznych. Czyni to, przyjmując za główny przykład rozumu publicznego 
Sąd Najwyższy, jako instytucję z natury swej balansującą wolę ludu: „Tak 
więc demokracja konstytucyjna jest dualistyczna: odróżnia władzę kon-
stytuującą od władzy zwykłej, a także wyższe prawo społeczeństwa od 
zwykłego prawa ciała ustawodawczego. Supremacja parlamentu zostaje 
odrzucona. Sąd Najwyższy pasuje do tej idei dualistycznej demokracji kon-
stytucyjnej jako jedno z rozwiązań instytucjonalnych mających chronić 
wyższe prawo. Stosując rozum publiczny sąd ma zapobiegać erozji prawa 
pod wpływem ustawodawstwa przejściowych większości, czy – co bardziej 
prawdopodobne – za sprawą zorganizowanych i dobrze ulokowanych wą-
skich grup interesu, umiejących się przebić”140.

Dualizm, o którym wspomina Rawls jest wyraźnie przedstawiony 
przez Ronalda Dworkina. Jak twierdzi ten amerykański filozof prawa, 
system polityczno-prawny Stanów Zjednoczonych opiera się na dwóch ele-
mentach: zasadach i celach141. Zasady to czynniki regulujące prawo, z nich 
wynikają konstytucyjnie zapewnione uprawnienia jednostek, a instytu-
cją orzekającą w tej materii jest Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. 
Drugim elementem systemu polityczno-prawnego wspomnianego przez 
Dworkina są wymogi polityczne przejawiające się w celach politycznych, 
będących domeną ciała ustawodawczego, czyli Kongresu Stanów Zjedno-
czonych. Odpowiedzią na potrzebę zbilansowania tej niejako dwubieguno-
wej sytuacji jest idea demokracji deliberatywnej, której rozum publiczny 
jest składnikiem, a o której Rawls napisał: „Ostateczną ideą demokracji 
deliberującej jest sam namysł. Kiedy obywatele naradzają się wymieniają 
wówczas poglądy i debatują na temat racji wspierających publiczne kwestie 
polityczne. Zakładają, że ich polityczne opinie mogą ulec rewizji w toku 
dyskusji. Ich opinie nie są zatem raz na zawsze ustalonym wynikiem pry-
watnych lub niepolitycznych interesów. To w tym punkcie publiczny rozum 
ma zasadnicze znaczenie, gdyż określa myślenie obywateli na temat pod-
staw konstytucji i elementarnej sprawiedliwości. […] Istnieją trzy istotne 
elementy demokracji deliberującej. Pierwszym jest idea publicznego ro-
zumu, choć nie wszystkie tego rodzaju idee są jednakowe. Drugim jest 
struktura konstytucyjnych instytucji demokratycznych, które określają 
pozycje obradujących ciał ustawodawczych. Trzeci to wiedza obywateli 

140 J. Rawls, Liberalizm polityczny, op. cit., s. 319–320.
141 R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, tłum. T. Kowalski, Warszawa 1998, s. 56–58.
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i ich wola, by kierować się publicznym rozumem i realizować jego ideał 
w działaniach politycznych”142.

Rozum publiczny jest zatem nieodłącznym elementem idei demokracji 
deliberatywnej, a racjonalność publiczna najbardziej adekwatną formą poli-
tyczności. Idea ta jednak na poszczególnych etapach rozwoju teorii Rawlsa 
była uwypuklana z różną siłą. John Rawls expressis verbis wypowiada 
się o różnicy między początkową, a końcową fazą jego teorii w słynnym 
tekście The Idea of Public Reason Revisited143. W jego zakończeniu Rawls 
wskazuje na fundamentalną różnicę między Teorią sprawiedliwości, której 
zadaniem była obrona kontraktualizmu i utworzenie na jego fundamencie 
teorii sprawiedliwości konkurencyjnej dla stanowisk utylitarystycznych. 
Liberalizm polityczny to dzieło, które na celu ma rozważanie problemów 
związanych z następująca kwestią: „Jak jest możliwe, by wyznawcy nad-
rzędnych doktryn opartych na autorytecie religijnym w rodzaju Kościoła 
czy Biblii, wyznawali także polityczną rozsądną koncepcję sprawiedliwo-
ści, wspierającą demokratyczne społeczeństwo konstytucyjne?”144. Róż-
nica ta pociąga za sobą również różnicę w pojmowaniu rozumu publicz-
nego: „Obie książki są asymetryczne, choć w obu głoszę ideę publicznego 
rozumu. W pierwszej publiczny rozum wywodzi się z nadrzędnej doktryny 
liberalnej, podczas gdy w drugiej rozum publiczny jest sposobem rozwa-
żania politycznych wartości wspólnych wolnym i równym obywatelom – 
wartości, które nie wkraczają na teren ich nadrzędnych doktryn, jeżeli dok-
tryny te są zgodne z demokratyczną formą rządów”145. Charles Larmore 
zwraca uwagę, iż powinniśmy traktować ideę rozumu publicznego, jako 
podstawę Johna Rawlsa wizji demokracji; ma ona specyficzny charakter 
ze względów następujących: „Zasadnicza kwestia nie dotyczy tego jakie 
dobro można osiągnąć, lecz tego, w jakiej relacji znajdują się ludzie jako 
członkowie wspólnotowego przedsięwzięcia. By sięgnąć po frazę z nie-
mieckiego idealizmu, możemy powiedzieć, iż dla Rawlsa, po pierwsze 
i najważniejsze, jest sprawa wzajemnego uznania. Rozum publiczny jest 
praktyką, w której obywatele realizują tę wizję. Chociaż implicytnie już 
w Teorii sprawiedliwości, to jednak idea publicznego rozumu zyskuje swój 
prawdziwy wymiar w liberalizmie politycznym, który Rawls wypracował 
142 J. Rawls, O idei publicznego rozumu raz jeszcze, op. cit., s. 197–198.
143 J. Rawls, The Idea of Public Reason Revisited [w:] University of Chicago Law Review: 
vol. 64, 1997, nr 3. Art. 1.
144 J. Rawls, O idei publicznego rozumu raz jeszcze, op. cit., s. 255.
145 Ibidem, s. 255.
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w ostatnich latach. Rozgłos, jakim cieszy się ta idea, związany jest z kul-
minacją filozofii przywiązanej do eksplorowania znaczenia bezstronności 
dla życia politycznego”146.

 Poszukiwanie obszaru zgody, która usatysfakcjonuje możliwie 
najszerszą cześć społeczeństwa, to zasadniczy i główny cel działalności 
intelektualnej autora Liberalizmu politycznego.

3.1.6 Podsumowanie

Rola, jaką odegrała teoria Rawlsa we współczesnych debatach filozoficz-
no-politycznych jest nie do przecenienia. Z całą pewnością można uznać 
ją za najbardziej wpływową pracę XX wieku. Jak jednak zauważyliśmy 
na początku wywodu, według Perelmana każde twierdzenie jest artykuło-
wane celem uzasadnienia sprzeciwu wobec łamania danego pryncypium, 
z drugiej jednak strony przekonania do pozytywnej części proponowanych 
tez. Jak zatem w kontekście argumentacji ma się teoria autora Liberalizmu 
politycznego? Do kogo jest adresowana? Przeciw czemu ma występować 
i kogo ma przekonywać? Niewątpliwie rację ma Andrzej Szahaj, który 
zwraca uwagę, iż: „Wydaje się, że liberalizm polityczny stanowi jedynie 
osłabioną wersję liberalizmu jako takiego i dla jego przeciwników w każdej 
swej postaci będzie równie nie do przyjęcia. Sądzę, iż Rawls buduje swe 
nadzieje na rzeczywistości politycznej Stanów Zjednoczonych, którym 
udało się zbiegiem szeregu okoliczności zbudować społeczeństwo spełnia-
jące jak dotąd ideały publicznego rozumu i rozumnego pluralizmu rozle-
głych doktryn. […] Jeszcze raz mamy tu zatem do czynienia z podejściem, 
które może przekonać już przekonanych (projektuje się rozległy obszar 
zgody, na tle którego może dopiero wystąpić niezgoda)”147.

Pomimo tego, iż liberalizm polityczny jest propozycją dla już przeko-
nanych, to nie sposób odmówić mu, iż dotyka kwestii najbardziej interesu-
jących z perspektywy współczesnej filozofii polityki oraz z perspektywy 
dyskursu filozoficznego, który odgrywa się na arenie dziejów. 

Wyżej wymienione elementy, czyli: idea sprawiedliwości jako bez-
stronności, dwie władze moralne, częściowy konsensus oraz rozum pu-
bliczny są składowymi doktryny demokracji deliberatywnej. Idea ta, 

146 Ch. Larmore, Public Reason [w:] The Cambridge Companion to Rawls, red. S. Freeman, 
Cambridge University Press, Cambridge 2003, s. 392.
147 A. Szahaj, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, op. 
cit., s. 109–111.
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rozwijana przez krytyków i interpretatorów zyskała zarówno popularność 
wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym przez stosowanie jej w po-
szczególnych instytucji oraz dzięki projektowaniu instytucji na jej pod-
stawie. Jeśli mielibyśmy wskazywać na przyczynę, dla której idea ta się 
zrodziła, to bez wątpienia wskazać należy problem stabilności opisany 
wcześniej. To właśnie z tego powodu, iż Rawls wychodzi od centralnego 
problemu nowożytnej teorii państwa, która swe początki czerpie z dzieł 
Hobbesa, zaliczyć możemy go do uczestników trwającej od XVII wieku 
dyskusji wokół zagadnienia ładu politycznego nowożytności.

W toku powyższego rozdziału zostały przeanalizowane wstępnie pod-
stawowe elementy doktryny demokracji deliberatywnej. Wniosek, który 
będzie dla nas interesujący dla dalszej pracy jest następujący. Częściowy 
konsensus oraz rozum publiczny są konstruktami, które sprawiają, iż de-
mokracja deliberatywna jest formą monolitu. Ma określoną strukturę, re-
guły funkcjonowania. Z samej zasady mierzy się ona z faktem pluralizmu. 
Z drugiej jednak strony, częściowy konsens musi coś wykluczać; podobnie 
rozum publiczny musi uznawać jedne racje za ważniejszy od innych. Wy-
kluczenia tego typu są pluralizmowi sensu proprio obce. Rawls rysuje nam 
zatem obraz swoistego typu racjonalności. Jest to racjonalność pluralizmu, 
która afirmuje pewne stanowiska, pewne argumentacje kosztem innych, 
używając konkretnie określonych kryteriów. Mając na uwadze powyższy 
wniosek, przyjrzyjmy się podejściu jakie proponuje Habermas – zarówno 
w jego autorskich dziełach, jak i w polemice z Johnem Rawlsem.

3.2. Jürgen Habermas

Choć nie sposób ominąć wątki związane z racjonalnością komunikacyjną, 
której projekt został wyłożony w Teorii działania komunikacyjnego, to 
o wiele większą uwagą obdarzymy to, o czym napisał Habermas w Fak-
tyczności i obowiązywaniu, dziele w którym przedstawiony został model 
demokracji proceduralnej i polityki deliberatywnej. By nasza analiza za-
chowała przejrzystość i tok wywodu nie zboczył z głównej ścieżki, czyli 
idei demokracji deliberatywnej, zaczniemy od przeanalizowania tez za-
wartych w Strukturalnych przeobrażeniach sfery publicznej. Następnie 
skupimy się na tezach z Teorii działania komunikacyjnego w kontekście 
Faktyczności i obowiązywania. Rozważając twórczość Rawlsa i Haber-
masa, a przede wszystkim ewolucję ich poglądów, można zauważyć, iż 
procesy te miały podobny kształt. Tak jak Rawls zaczynał od abstrakcyjnej 
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teorii o charakterze w zasadzie przedpolitycznym i skończył na modelu, 
który był odpowiedzią na realne problemy społeczne – problem stabilności, 
fakt rozumnego pluralizmu – tak również Habermas, zaczynając od kwe-
stii bardziej abstrakcyjnych, kieruje swoje zainteresowania na stworzenie 
realnego modelu funkcjonowania ustroju demokratycznego. 

Alexandre eurix wskazuje na trzy czynniki, które zdecydowały, że 
autor Faktyczności i obowiązywania skierował swoją uwagę na teorię de-
mokracji: 1) kontekst historyczny – upadek muru berlińskiego i załamanie 
się komunizmu – który wymusił zredefiniowanie kategorii narodu i oby-
watelstwa; 2) kontekst instytucjonalny i polityczny – kryzys reprezentacji 
i suwerenności; 3) kontekst filozoficzny – dzieła i spory, które wyłoniły się 
w ramach amerykańskiej filozofii polityki – między innymi spór liberałów 
z komunitarystami148.

Szerszą optykę przyjmuje Robert Spaemann w tekście pt. Utopia wol-
ności od panowania149, który zawiera treść wykładu z 1971 roku. Dotyczy 
więc wczesnej twórczości Habermasa, jednakże niezwykle celnie wska-
zuje wektor jego teorii. Autor wskazuje, iż teoria Habermasa powstała 
w sprzeciwie do idei narzuconego konsensusu, bez względu czy to na-
rzucenie odbywało się poprzez dyskurs o rozumności czy przez przemoc. 
W myśli klasycznej panowanie opierało się na rozumności. Odwołując się 
do Sokratesa i do Platona, autor wskazuje, iż panowanie rozumu realizo-
wało się przez panowanie ludzi rozumnych. Porządek ten został jednakże 
zakwestionowany w tak zwanej tezie nominalistycznej, która wiąże się 
z kategorią faktycznego panowania. W tej kwestii Speamann odwołuje 
się do autora Lewiatana w słowach: „Podstawowe tezy Platona zostały po 
raz pierwszy zakwestionowane przez nowożytną mieszczańską filozofię 
prawa. Słynne zdanie Thomasa Hobbesa: Non veritas sed auctoritas facit 
legem stwierdza, że słuszność i sprawiedliwość autorytatywnych decy-
zji nie stanowi już ich uprawomocnienia”150. Habermas w tym kontekście 
natomiast jawi się jako teoretyk wolnego od panowania i dlatego prawdzi-
wego konsensusu. „Habermas sądzi – wskazuje Speamann – że na nomi-
nalistyczno-materialistycznej podstawie da się ponownie pominąć różnicę 
pomiędzy konsensem antycypowanym i rzeczywistym, czyli panowanie. 

148 A. eurix, Zrozumieć Habermasa, tłum. M.N. Wróblewska, Oficyna Naukowa, War-
szawa 2013, s. 143–144.
149 R. Speamann, Utopia wolności od panowania [w:] Idem, Granice, o etycznym wymiarze 
działania, tłum. J. Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, s. 275–302
150 Ibidem, s. 285.



~ 105 ~

John Rawls i Jürgen Habermas – narodziny idei demokracji deliberatywnej 

Jest tak wówczas, gdy celem panowania jest stworzenie warunków moż-
liwości rzeczywistej komunikacji, która byłaby od panowania wolna”151. 

Do kwestii tej wrócimy jeszcze w dalszej części tekstu, poświęcając 
osobny podrozdział polemice Roberta Spaemanna z Jürgenem Haberma-
sem z początku lat 70. ubiegłego wieku.

Rozum publiczny według Johna Rawlsa zainspirowany jest wyraź-
nie kantowskim postulatem czynienia z rozumu pożytku publicznego. 
Tym samym tropem podąża przedstawiciel szkoły frankfurckiej – Jürgen 
Habermas, który publiczny użytek z rozumu postrzega jako działalność 
prowadzoną w ramach sfery publicznej. Można zatem stwierdzić, iż obaj 
myśliciele dążą do wypracowania koncepcji racjonalności publicznej. 
Przyjrzyjmy się w tym miejscu drodze, którą obrał Habermas. 

3.2.1 Sfera publiczna

Tytułem wstępu do dość abstrakcyjnej teorii autorstwa tegoż myśliciela 
sięgnijmy do bardziej obrazowego przykładu, który unaocznia nam czym 
sfery publiczna jest w rzeczywistości społecznej: „[…] na początku temat 
ten pojawia się na forum periodyków, mniejszych kręgów, klubów oraz 
stowarzyszeń, jest omawiany za pośrednictwem rozmaitych obywatelskich 
platform, niekiedy może dać początek nowym ruchom społecznym czy 
subkulturom. Jeżeli ruchom tym uda się w wystarczającym stopniu udra-
matyzować temat, zaczną o nim donosić także mass media. Dopiero kiedy 
te poświęcą mu wystarczająco wiele czasu w swoich programach, temat 
zostanie zauważony przez szerszą publiczność. Następnie musi zostać for-
malnie rozpatrzony przez system polityczny, co wymaga niekiedy mniej 
lub bardziej spektakularnych manifestacji i działań. Może w końcu zostać 
wyrażony w sposób autoryzowany w programach partii politycznych. Na-
turalnie jest to opis tylko jednej z możliwych dróg”152. Alexandre Dupeurix 
w taki właśnie sposób streszcza drogę danego tematu, który z peryferii 
przenoszony jest do centrum systemu politycznego. Sfera publiczna jest 
zatem płaszczyzną dyskusji, wymiany poglądów, artykulacji stanowisk. 
Cała działalność prowadzona w jej ramach może być nazwana komunika-
cją. Pisząc o sferze publicznej, Habermas będzie mówił o warunkach komu-
nikacji, jej przebiegu, celach etc. Warto odnotować również, że dialektyka 

151 Ibidem, s. 295.
152 A. Dupeurix, Zrozumieć Habermasa, op. cit., s. 165.
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tego, co publiczne i tego, co prywatne stanowi istotę idei przedstawiciela 
szkoły frankfurckiej. Stąd bowiem zwykło określać się ten teoretyczny 
projekt, jako próbę syntezy stanowiska liberalnego i republikańskiego

Temat sfery publicznej zajmował autora już w pracy habilitacyjnej 
z 1962 roku, która nosi tytuł Strukturalne przeobrażenia sfery publicz-
nej153. Praca ta opiera się na analizie przemian, jakim podlegała sfera pu-
bliczna na przestrzeni dziejów. Głównym zaś asumptem do jej powstania 
była potrzeba syntezy modelu socjalnego oraz liberalnego, nowoczesnego, 
demokratycznego państwa prawa. „Sprzeczność leży jak na dłoni: z jednej 
strony publiczna władza w coraz większej mierze zapewnia i gwarantuje 
społeczne warunki prywatnej egzystencji, toteż te ostatnie powinny być 
tematem komunikacji politycznie autonomicznej publiczności obywateli 
państwa – tematem opinii publicznej; z drugiej strony ta instancja, obiek-
tywnie coraz pilniej potrzebna, nie może występować jako opinia pu-
bliczna ani racjonalizować sprawowania władzy w dziedzinie politycznej 
czy społecznej, jeżeli kreuje się ją demonstracyjnie albo manipulacyjnie 
tylko w ramach doraźnie fabrykowanej sfery publicznej po to, aby abstrak-
cyjnemu głosowaniu nadać postać aklamacji”154.

*Dygresja o pojęciu aklamacji
Sformułowanie Habermasa o nadawaniu abstrakcyjnemu głosowaniu po-
staci aklamacji jest aluzją do pewnego wątku twórczości Carla Schmitta. 
Gdy charakteryzuje on system parlamentarny w dziele pt. Verfassun-
gslehre, używa następujących słów: „Parlament mieszczańskiego państwa 
praworządnego jest zgodnie ze swoją ideą miejscem, gdzie się publicznie 
dyskutuje opinie polityczne. […] Dopóki parlament reprezentuje kulturę 
i rozumność narodu i skupia w sobie całą inteligencję ludu, dochodzi do 
autentycznej dyskusji tzn. w publicznych przemówieniach i replikach two-
rzy się jako volonté generale [wola powszechna]. Sam lud nie może dysku-
tować – to zdaniem Monteskiusza wielki niedostatek demokracji – może 
tylko spełniać akty aklamacji, wybierać i odpowiadać na zadane pytania 
tak lub nie”155. W tym samym dziele przedstawia również teologiczno-po-
lityczny charakter aklamacji polegający na jej związku z liturgią, czego 

153 J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnik, M. Łuka-
siewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
154 Ibidem, s. 399.
155 C. Schmitt, Nauka o konstytucji, tłum. M. Kurkowska, R. Marszałek, Teologia Poli-
tyczna, Warszawa 2013, s. 494.
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dowiadujemy się między innymi z pracy Tomasza Wiśniewskiego pt. Lud 
i ład, czyli demokracja przeciw liberalizmowi156. W innym tekście z 1926 
roku Carl Schmitt wskazuje, iż: „Bolszewizm i faszyzm, jak każda dyk-
tatura, są antyliberalne, lecz niekoniecznie antydemokratyczne […]. Wola 
ludu może [bowiem] wyrazić się równie dobrze, a może nawet lepiej przez 
okrzyk, przez acclamatio, przez oczywistą, zgodną obecność (Dasein), 
niż przez statystyczny aparat, kształtowany z tak troskliwą dokładno-
ścią od połowy stulecia. Im mocniejsza jest siła uczuć demokratycznych, 
tym pewniejsze przekonanie, że demokracja to coś innego, niż system 
rejestracji tajnego głosowania. Dla demokracji bezpośredniej, nie tylko 
w sensie technicznym, lecz także życiowym, parlamentaryzm zrodzony 
z liberalnego sposobu myślenia wydaje się sztuczną maszynerią, podczas 
gdy metody dyktatorskie i cesarskie mogą pochodzić z acclamatio ludu 
i bezpośrednio wyrażać substancję i siłę demokracji”157. Jürgen Habermas 
jako stronnik ideologii liberalnej poprzez odwołanie się do pojęcia użytego 
przez Schmitta chciał zapewne wskazać na możliwość rozwiązania pro-
blemu bierności ludu na drodze przekształcenia sfery publicznej w duchu 
rozumności komunikacyjnej. Nie jest to zresztą jedyny aspekt, w którym 
Habermas implicite lub explicite nawiązuje do myśli niemieckiego jurysty.
*Koniec dygresji

Sprzeczności wykazane przez Habermasa przywodzą na myśl kwestię, 
która była przedmiotem sporu Rawlsa z Hartem, a która wydaje się mieć 
zasadnicze znaczenia dla teorii demokracji liberalnej. Trudność ta tkwi 
w samej już nazwie, której desygnatem miałby być model łączący wolę 
ludu z aksjologią liberalizmu. Jak bowiem sprawić, by lud pragnął rzeczy 
wskazanych przez rozumność – by wola ludu była rozumna? Wydaje się, że 
główną troską myślicieli liberalnych jest zapobieżenie samounicestwienia 
demokratycznego podmiotu suwerenności. W powyższym fragmencie Ha-
bermas obawia się, że społeczeństwo należycie obsłużone przez administra-
cję państwową może zatracić swoją podmiotowość. Problem ten występuje 
nie tylko na płaszczyźnie socjalnej, ale również w ramach paradygmatu 
liberalnego, ponieważ jak wskazuje autor: „Wbrew poglądom prawników 
w aspekcie socjologicznym okazuje się, że konstytucja liberalnego państwa 

156 T. Wiśniewski, Mit i ład, czyli demokracja przeciw kapitalizmowi, Przegląd Polityczny 
127/128, 2014.
157 C. Schmitt, Sytuacja historyczna i  stan duchowy dzisiejszego parlamentaryzmu [w:] 
Konserwatyzm. Projekt teoretyczny, red. B. Markiewicz, Warszawa 1995, s. 106.
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prawa od początku chciała nie tylko regulować pozycję państwa jako taką 
oraz jego stosunek do społeczeństwa, ale także cały kontekst życia spo-
łecznego. Porządek publiczny, określony przez prawa podstawowe zawierał 
tedy w sobie porządek prywatnoprawny. Znane rozróżnienie liberalnych 
gwarancji uczestnictwa ukazuje się zatem w innym świetle. Owszem, sta-
tus negativus i status activus były tak samo wyraźnie rozdzielone, jak 
pozycje i funkcje burgeois i citoyen, człowieka prywatnego i obywatela 
państwa w ogólności. Jednakże, jeśli rozumieć oba te rodzaje praw podsta-
wowych socjologicznie, na gruncie pierwotnego stosunku sfery prywatnej 
i publicznej, odsłania się nieuchronna zależność: zarówno status w sferze 
publicznej, jak i prywatnej (tj. w obrębie społeczeństwa obywatelskiego 
i rodziny) zagwarantowany jest negatywie, w przeświadczeniu, że sfera 
publiczna i rynek funkcjonują zgodnie z oczekiwaniami, dopóki tu i tam 
nienaruszalna jest autonomia ludzi prywatnych”158.

Główny postulat sfery publicznej, jaki możemy odczytać z obserwacji 
Habermasa dotyczy autentyczności. Myśliciel ten, co widać już w jego 
wczesnym dziele, zabiegać będzie o to, by sfera publiczna była wolna od 
narzucania rozwiązań politycznych z góry. Musi być zatem wolna z jednej 
strony od klientelistycznego podejścia socjalnego, jednakże z zachowaniem 
ekonomicznego dążenia do równości; z drugiej natomiast strony wolna 
od narzucania porządku publicznego przez regulacje prywatnoprawne. 
Sfera publiczna powinna być wolna, to znaczy, że obywatele na drodze 
komunikacji powinni kształtować porządek publiczny. Habermasa nie sa-
tysfakcjonuje ani model liberalny, ani model socjalny, ponieważ w obu 
przypadkach sferę publiczną kształtuje się z pominięciem komunikacji: 
„Liberalne prawa człowieka i demokratyczne prawa obywatela, tak jak 
porządek prawa prywatnego i w ogóle porządek publiczny określony przez 
prawa podstawowe, rozchodzą się w teorii i w praktyce liberalnego prawa 
państwowego dopiero wówczas, gdy do świadomości dociera funkcyjność 
hipotetycznie zakładanego porządku społecznego, a stopniowo urzeczy-
wistniane panowanie mieszczaństwa w oczach tegoż mieszczaństwa staje 
się dwuznaczne. Na gruncie tej sytuacji wyjściowej należy rozpatrywać 
transformację liberalnego państwa prawnego w państwo socjalne. Dla 
tego procesu charakterystyczna jest mianowicie ciągłość a nie zerwanie 
z liberalną tradycją. […] Państwo socjalne właśnie kontynuując prawną 
tradycję państwa liberalnego zmuszone jest do kształtowania stosunków 

158 J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, op. cit., s. 401.
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społecznych, ponieważ również państwo liberalne chciało zapewnić ogólny 
porządek prawny państwa i społeczeństwa”159.

Ponadto, o ile działanie komunikacyjne obywateli w sferze publicznej 
jest działalnością stricte polityczną, to administracja państwa socjalnego, 
w sensie działalności usługowej jest atrapą polityczności. Obywatele nie są 
aktywnymi podmiotami, a z założenia suwerenny lud nie artykułuje woli 
politycznej. Jest to triumf zarządzania nad polityką. Interesy polityczne są 
odgórnie narzucane i odgórnie realizowane, przez co obywatelstwo traci 
jakiekolwiek znaczenie. Efektem tego jest kryzys legitymizacji, z którym 
Habermas zmierzy się w późniejszych dziełach. W Strukturalnych prze-
obrażeniach sfery publicznej autor diagnozuje ten stan w następujących 
słowach: „W stosunku świadczeniobiorców do państwa na plan pierwszy 
wysuwa się nie tyle uczestnictwo polityczne, ile raczej ogólna postawa 
roszczeniowa, która oczekuje zaopatrzenia, nie chcąc właściwie walczyć 
o odpowiednie decyzje. Styczność z państwem odbywa się zasadniczo 
w pomieszczeniach i przedpokojach administracji; ma charakter apoli-
tyczny i cechuje się „roszczeniową obojętnością”. W państwie socjalnym, 
które odgórnie zarządza, rozdziela i zaopatruje polityczne interesy oby-
wateli na stałe objętych aktami administracyjnymi sprowadzają się głów-
nie do roszczeń branżowych. Skuteczne reprezentowanie tych interesów 
muszą jednak powierzać wielkim organizacjom. Reszta własnej inicja-
tywy obywateli dostaje się pod zarząd partii na użytek wyborów w formie 
głosowania. Miarą rozpadu politycznej sfery publicznej jako dziedziny 
nieustannego uczestnictwa w rozprawianiu dotyczącym publicznej wła-
dzy jest to, do jakiego stopnia okresowe wytwarzanie czegoś na kształt 
sfery publicznej staje się prawdziwie publicystycznym zadaniem partii. 
W ramach zinstytucjonalizowanej sfery publicznej kampanie wyborcze 
nie wynikają już ze sporu opinii, który toczy się niezależnie od nich”160.

Sfera publiczna może zatem istnieć pozornie; przybierać postać atrapy. 
W tym sensie w każdym systemie politycznym, istnieje sfera publiczna. Ha-
bermas chciałby jednak zdemaskować te konstrukty, które zastępują praw-
dziwą oddolnie budowaną sferę publiczną. Jak wskazuje Rafał Wonicki: 
„Liberałowie twierdzą też, że jedyne prawa, które leżą w takim samym in-
teresie wszystkich, to prawa chroniące własność prywatną. Wszystkie inne 
prawa własność prywatną mogą jedynie naruszać. Przedmiotem umowy 

159 Ibidem, s. 402.
160 Ibidem, s. 383–384.
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stają się zatem tylko prawa prywatne. Natomiast Habermas, w przeciwień-
stwie do zwolenników liberalnej koncepcji umowy społecznej uznaje, że 
strony tej umowy są już częścią zgody komunikacyjnej, w której są one 
zobowiązane do spełnienia pewnych moralnych oczekiwań jako warunku 
myślenia i działania”161.

Oznacza to, iż nawet propozycje liberalne, których istotą jest wolność, 
nie zawsze służą emancypacji i wolnej komunikacji obywateli. Sfera pu-
bliczna jest sfabrykowana. Uczestnicy komunikacji przyjmują reguły na-
rzucone przez podmioty przyjmujące pozycje władzy. Jak zatem można 
uwolnić komunikację? Otóż, by nakreślić warunki komunikacji pozba-
wionej ograniczeń oraz wolnej od panowania Habermas tworzy koncepcję 
idealnej sytuacji komunikacyjnej/idealnej sytuacji mowy.

3.2.2 Idealna sytuacja komunikacyjna

Idealna sytuacja komunikacyjna została najszerzej omówiona w książce 
Habermasa pt. On the Pragmatics of Social Interaction. Preliminary Studies 
in the Theory of Communicative Action162 z 1984 roku, w której zamiesz-
czone zostały wykłady z lat 1971–1974. Habermas w swoich wczesnych wy-
kładach dostrzegał znaczenie idealnej sytuacji mowy w kontekście konsen-
sualnej teorii prawdy. „W swojej teorii prawdy – napisał Tomasz Maślanka – 
Habermas przyjmuje kontrfaktyczne w istocie założenie, że warunkiem 
prawdziwości sądów jest potencjalna zgoda wszystkich innych. Prawda, 
mówiąc najkrócej, jest osiągana w procesie racjonalnego porozumienia, 
czyli porozumienia uzyskiwanego dzięki używanym argumentom”163.

Habermas twierdzi, że jedynie antycypacja idealnej sytuacji mowy 
może zapewnić racjonalny konsensus. Ponadto, warunki idealnej sytuacji 
mowy mogą być stosowane jako kryteria w ocenie jakości wszelkich istnie-
jących, zastanych już konsensusów. Koncepcja, o której napisał niemiecki 
filozof ma być pewnego rodzaju idealizacją, która zakłada przede wszyst-
kim wykluczenie wszelkich zakłóceń w komunikacji. Mowa tu nie tylko 

161 R. Wonicki, Spór o demokratyczne państwo prawa. Teoria Jürgena Habermasa wobec 
liberalnej, republikańskiej i socjalnej wizji państwa, Wydawnictwa Akademickie i Profe-
sjonalne, Warszawa 2007, s. 170.
162 J. Habermas, On the Pragmatics of Social Interaction. Preliminary Studies in the Theory 
of Communicative Action, The MIT Press, Cambridge Massachusetts 1984.
163 T. Maślanka, Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jür-
gena Habermasa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 197.
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o zewnętrznych wobec dyskursu ograniczeniach, ale również o ogranicze-
niach zawartych w samych aktach mowy. Przy założeniu, że możliwe jest 
pozbycie się tych utrudnień dochodzimy do sytuacji, w której wszelka siła 
jest wykluczona na rzecz jedynej siły argumentu. Kluczowym warunkiem 
jest więc symetryczność w dyskursie, to znaczy, że strony rozmowy mają 
te same szanse uczestnictwa i artykulacji argumentów. Idealizacja, jaką 
jest idealna sytuacja mowy, jest zdaniem Habermasa jednocześnie realna, 
ponieważ występować może jako presupozycja; założenie o kształcie to-
czonej rozmowy164. Sam autor napisał o tej kwestii w następujący sposób: 
„Idealną sytuację mowy najlepiej porównywać z transcendentalną iluzją, 
która nie jest konstytutywnym warunkiem możliwej rozmowy zamiast 
niedopuszczalnej projekcji (jak w nieempirycznym używaniu kategorii ro-
zumienia). Dla każdej możliwej komunikacji antycypacja idealnej sytuacji 
rozmowy ma znaczenie konstytutywnej iluzji, to znaczy, że jest prefigura-
cją formy życia”165. Co w prostszych słowa można ująć jako pewną intencję 
rozmowy, to znaczy, że podejmując rozmowę, mającą na celu osiągnięcie 
konsensusu, życzylibyśmy sobie, aby odbywała się w warunkach, jakie 
zapewnia idealna sytuacja mowy. Jest to więc koncepcja zbioru reguł, które 
mają towarzyszyć racjonalnemu dyskursowi, przy czym sam kontekst ko-
munikacji skłaniać ma nas ku twierdzeniu, iż racjonalny to ten, kto jest 
nastawiony na konsensus. Jaśniejsze światło na tę koncepcję rzuca Andrzej 
Szahaj w słowach: „Zauważmy teraz, iż status, jaki Habermas przypisuje 
idealnej sytuacji komunikacyjnej nie jest bynajmniej jasny. Nie ma być 
bowiem ona ani li tylko zasadą regulatywną w sensie Kanta, ani też – 
z drugiej strony, jakimś kiedykolwiek empirycznie zrealizowanym faktem. 
[…] W każdym razie idealna sytuacja komunikacyjna jest pewną językową 
konceptualizacją tradycyjnych idei wolności, równości i sprawiedliwości, 
jej faktyczne urzeczywistnienie zaś pewnym ideałem, którego realizacja 
nie może zostać z góry wykluczona”166.

Koncepcja idealnej sytuacji komunikacyjnej ma więc przede wszyst-
kim charakter heurystyczny, prowadzi nas do prawdy, pojmowanej jako 
porozumienie. A rzeczywiście prawdziwe porozumienie, to takie, które 
osiągnięte jest na drodze wolnej komunikacji. Mamy do czynienia więc 
z trzema ogniwami dyskursu: prawda-komunikacja-konsensus. Tomasz 
164 J. Habermas, On the Pragmatics of Social Interaction, op. cit, s. 102.
165 Ibidem, s. 103
166 A. Szahaj, Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej, Wydawnictwa Akademickie i Profe-
sjonalne, Warszawa 2008, s. 200–201.
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Maślanka napisał o tym w następujący sposób: „Podstawową właściwością 
idealnej sytuacji komunikacyjnej jest założenie o symetryczności relacji 
łączących uczestników danego dyskursu. Wszyscy uczestnicy muszą posia-
dać jednakowe możliwości rozpoczynania i prowadzenia dyskursu, formu-
łowania konstatywnych aktów mowy oraz kwestionowania bądź akcepto-
wania poddawanych krytyce roszczeń ważnościowych, zgłaszanych przez 
innych partnerów biorących udział w dyskursie. Jeśli wszystkie powyż-
sze warunki są spełnione, oznacza to, że dyskurs jest wolny od wpływu 
struktur panowania i dominacji politycznej. Jest to, rzecz jasna, założenie 
idealizacyjne, ponieważ w praktyce rzadko spełniane są wszystkie te wa-
runki. Powinniśmy jednak przyjąć taki kontrfaktyczny wymóg, przynaj-
mniej w sensie wirtualnym, gdyż gwarantuje to, jak sądzi Habermas, że 
osiągnięty konsens będzie jednocześnie konsensem prawdziwym”167.

Habermas rozwija swoją koncepcję w Teorii działania komunikacyj-
nego, która ma stanowić podbudowę do idei racjonalności komunikacyj-
nej jako remedium na problemy wynikające z dychotomii racjonalności 
instrumentalnej i aksjologicznej. Komunikacja jest ugruntowaniem poli-
tyczności. Nie jest to pomysł do końca nowy, ponieważ o związkach ko-
munikacji z polityką pisał już Spinoza, o czym czytamy między innymi 
w komentarzu Étienne Balibara: „Aporia ta staje się przedmiotem rozwa-
żań w Traktacie politycznym. Jak stworzyć konsensus, jednak nie w sensie 
komunikacji wcześniej istniejących poglądów, ale przede wszystkim jako 
tworzenia komunikowalnych (czyli niewykluczających się wzajemnie) opi-
nii? I w jaki sposób go stworzyć, skoro, jak widzieliśmy, materii polityki 
nie tworzą odizolowane jednostki, ale trwożąca się najczęściej masa, do 
której należą zarówno rządzący, jak i rządzeni?”168. Po zasygnalizowaniu 
jedynie tej proweniencji, przejdźmy do analizy tez Habermasa z Teorii 
działania komunikacyjnego.

3.2.3 Teoria działania komunikacyjnego

Poszukiwanie racjonalności publicznej w przypadku Habermasa polega 
na rozważaniach o komunikacji. Jest tak, ponieważ, jeśli człowieka na 
tle innych organizmów zamieszkałych Ziemię wyróżnia to, iż jest istotą 
mówiącą, to w mowie właśnie realizuje się człowieczeństwo i właściwa 
167 T. Maślanka, Racjonalność i komunikacja, op. cit., s. 196.
168 É. Balibar, Spinoza i polityka, tłum. A. Staroń, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2009, s. 196.
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gatunkowi ludzkiemu działalność moralna oraz polityczna w niej właśnie 
ma źródło. W Teorii działania komunikacyjnego autor mierzy się przede 
wszystkim z kryzysem oświeceniowym. To znaczy, że główne problemy 
zawarte w tym dziele pochodzą z Oświecenia oraz z jego krytyki. Jak 
wskazuje Andrzej Szahaj: „Wierzę – wyznaje w jednym ze swych tekstów 
Habermas – iż mogę ukazać, że gatunek, którego przetrwanie zależy od 
struktur komunikacji językowej i kooperatywnego, celowo-racjonalnego 
działania musi z konieczności opierać się na rozumie. Nie do końca po-
dzielam tę wiarę, nie sposób jednak nie podziwiać wysiłków Habermasa, 
który w czasach sceptycyzmu, nie poddając się dekadenckiej presji ducha 
czasów, przywołuje tak niemodną kategorię rozumu, urastając dzięki sile 
swej intelektualnej dociekliwości, wyobraźni, a wreszcie i wiary do rangi 
ostatniego być może wielkiego filozofa Oświecenia”169.

Szkoła frankfurcka w osobie Theodora Wiesengrunda Adorno oraz 
Maxa Horkheimera170 słynęła ze sceptycyzmu. Racjonalizm oświeceniowy 
bowiem, jako ruchintelektualny, który poprzez wcielanie rozumu w życie 
społeczne miał przynieść szczęście ludzkości, doprowadził właściwie do 
najgorszych form jej zniewolenia – od wyzysku kapitalistycznego począw-
szy, na komorach gazowych skończywszy. Habermas jest tym przedstawi-
cielem szkoły frankfurckiej, który jako pierwszy podejmuje próbę reha-
bilitacji racjonalizmu poprzez koncepcję racjonalności komunikacyjnej, 
o czym Andrzej Szahaj napisał w słowach: „Koncepcją rozumu komuni-
kacyjnego otwarła się na powrót emancypacyjna perspektywa zamknięta 
katastrofizmem późnej teorii krytycznej. Wraz z uniwersalną pragmatyką 
zostaje wreszcie odnaleziona jej ziemia obiecana. Rozumność tkwi już 
w języku (mowie). Racje owej rozumności zaś okazują się niearbitralne 
i uchwytne empirycznie zarazem, zaś nieokreślone ideały emancypacyjne 
przybierają postać, którą trudno oskarżyć o ideologiczną jednostronność – 
niezakłócona komunikacja jest królestwem, do którego skok uwalnia jedno-
cześnie całą ludzkość. Co więcej – racjonalność przynależna immanentnie 
mowie może stać się krytycznym punktem odniesienia dla nieracjonalnej 
rzeczywistości. Realizacja rozumu w dziejach staje się zaś przynajmniej 
potencjalnie możliwa, i to nie opierając się na bolesnej dialektyce prze-
mocy, lecz przez wykorzystanie szansy, która jest nam z góry dana jako 

169 A. Szahaj, Krytyka. Emancypacja. Dialog, op. cit., s. 290.
170 T.W. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka Oświecenia, tłum. M. Łukasiewicz, Wydaw-
nictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.



~ 114 ~

Rozdział 3.

istotom posługującym się językiem – posłuszeństwa wobec wewnętrznej 
racjonalności mowy”171.

Rozum komunikacyjny wyróżnia się przede wszystkim tym, że nie 
można go narzucić. W świetle postulatów Habermasa jest on faktycznie 
obszarem wolnym od panowania. Konsensus nie jest sztucznie narzucany. 
Konsensus, czyli w znaczeniu politycznym prawda, nie przychodzi z ze-
wnątrz społeczeństwa, lecz jest przez nie wypracowywany. Prawda jest od-
krywana kolektywnie – prawdą jest porozumienie. Jak napisał Habermas: 
„Zgoda osiągnięta w trybie komunikacyjnym ma racjonalną podstawę; nie 
może być narzucana przez żadną ze stron – ani w sposób instrumentalny, 
przez bezpośrednią ingerencję w sytuację działania, ani w sposób strate-
giczny, przez obliczone na powodzenie wywieranie wpływu na decyzje 
partnera. Faktem jest, że zgodę można obiektywnie wymusić, ale to, co 
ewidentnie dokonuje się poprzez oddziaływanie zewnętrzne bądź użycie 
przemocy, subiektywnie nie może uchodzić za zgodę. Zgoda polega na 
wspólnych przekonaniach. […] Dochodzenie do porozumienia tkwi jako 
telos w ludzkim języku”172.

Naczelną cechą komunikacji w rozumieniu Habermasa ma być uza-
sadnialność twierdzeń. W sferze publicznej dopuszczalne są te argumenty, 
które mogą być uzasadnione. Idealnym typem uzasadnienia jest uzasad-
nianie według warunków idealnej sytuacji mowy. Kluczowym warunkiem 
jest symetryczność dyskursu, co prowadzi nas do wniosku, iż racjonalnie 
uzasadnione twierdzenia to te, które przede wszystkim nie wykorzystują 
wyższości w dyskutowaniu kwestii publicznych. Oznacza to, iż głosy eks-
perckie, autorytety tudzież filozofowie nie mogą być więcej traktowani, 
jako osoby posiadające legitymację do ustanawiania zasad dyskusji oraz 
rościć sobie prawa do monopolizacji słusznych racji. Argument musi bronić 
się sam poprzez swojej uzasadnienie – argument siły ustępuje sile argu-
mentu. Naczelną kompetencją dyskutujących jest więc kompetencja komu-
nikacyjna, o której Rafał Wonicki napisał: „Kompetencja komunikacyjna, 
zdaniem Habermasa, polega na tym, że uczestnik komunikacji potrafi nie 
tylko formułować swoje wypowiedzi gramatycznie i logicznie, ale potrafi 
również je uzasadniać co do prawdziwości, szczerości i normatywnej 
słuszności. Dzięki temu możliwe staje się rozróżnienie między światem 
realnym, a światem iluzji, podmiotem komunikacji a jego wypowiedziami 
171 A. Szahaj, Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej, op. cit., s. 198.
172 J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. I, tłum. A.M. Kaniowski, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 475.
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i działaniami, czy wreszcie prawidłowościami empirycznymi a regułami 
społecznymi”173.

Całość projektu Habermasa najlepiej oddać poprzez analizę diagnozy, 
metody i celu, jaki przyjmuje autor. Co do diagnozy, to niemiecki filo-
zof promuje tezę, iż racjonalność instrumentalna kolonizuje świat życia. 
Oznacza to, iż przez odgórne narzucanie konsensusu i sprowadzenie na 
drugi plan komunikacji, społeczeństwo jest traktowane nie jako podmiot, 
lecz jako przedmiot. Świat życia, czyli horyzont, w którym funkcjonują 
jednostki jako obywatele nie jest więc zależny od wolnej komunikacji 
i wymiany poglądów, lecz jest zarządzany z poziomu aparatu władzy. 
Władza bowiem, poprzez technicyzację życia społecznego, forsowanie 
jednej wizji racjonalności odpolitycznia sferę publiczną, przez co odbiera 
głos obywatelom. Spory polityczne zostają sztucznie zamrożone, nastę-
puje zjawisko rządzenia bez polityki. Habermas napisał w tym kontek-
ście: „Codzienna praktyka komunikacyjna jest, jak widzieliśmy, osadzona 
w kontekście świata życia; kontekst ten wyznaczają tradycje kulturowe, 
prawowite porządki oraz uspołecznione jednostki. Dokonania interpre-
tacyjne żywią się konsensem, którego awansem dostarcza świat życia. 
Potencjał racjonalności tkwiący w językowym porozumiewaniu się będzie 
teraz aktualizował się w miarę postępującego dalej uogólniania motywacji 
i wartości oraz w miarę kurczenia się obszarów tego co nie-problema-
tyczne. Wzrastająca presja racjonalności narzucanej przez problematyzo-
wany świat życia mechanizmom dochodzenia do porozumienia zwiększa 
potrzebę wzajemnego porozumienia, a tym samym wzrasta wysiłek wkła-
dany w interpretację oraz ryzyko nieosiągnięcia zgody (które to ryzyko 
powiększa się wraz z wykorzystywaniem zdolności poddawania krytyce). 
To tym właśnie wymogom i zagrożeniom mogą stawić czoło media ko-
munikacji. Sposoby funkcjonowania tych mediów różnią się oczywi-
ście w zależności od tego, czy media te poprzez specjalizację pod kątem 
określonych aspektów ważnościowych oraz hierarchizację procesów do-
chodzenia do jedności ograniczają wykształcenie konsensusu na drodze 
językowej do istotnych tylko momentów, czy też w ogóle koordynację 
działań oddzielają od językowego wykształcenia konsensusu i całkowi-
cie neutralizują względem alternatywy: zgoda albo fiasko próby dojścia 
do porozumienia. […] Kiedy media upraszczają nie tylko językowe ko-
munikowanie się, lecz zastępują je symbolicznym uogólnieniem krzywd 

173 R. Wonicki, Spór o demokratyczne państwo prawa, op. cit., s. 105.
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i rekompensat, kontekst, jakim jest świat życia, w którym stale osadzone 
są procesy dochodzenia do porozumienia, ulega zdeprecjonowaniu na 
rzecz na rzecz interakcji sterowanych przez media; świat życia przestaje 
już być potrzebny do koordynacji działań”174.

Metoda, której użytek postuluje Habermas, polegać ma na działaniu 
komunikacyjnym. Światy życia mają wzajemnie komunikować się ze 
sobą, by przynieść porozumienie jednostek oraz przywrócić dynamikę 
kulturze. Wspólnota komunikacyjna, w ramach której treści są swobod-
nie przekazywane, i których transmisja nie jest zakłócana przy użyciu 
narzędzi, które wykorzystują asymetrię relacji jest formą, którą Habermas 
proponuje jako metodę: „Działanie komunikacyjne rozważane w funkcjo-
nalnym aspekcie dochodzenia do porozumienia służy tradycji odnawianiu 
wiedzy kulturowej; w aspekcie koordynowania działań służy ono integra-
cji społecznej oraz wytwarzaniu solidarności; wreszcie w aspekcie so-
cjalizacji służy wykształceniu tożsamości indywidualnych. Symboliczne 
struktury świata życia reprodukują się w drodze kontynuowania wiedzy 
mającej ważność, stabilizowania solidarności grupowej i wychowywania 
odpowiedzialnych aktorów. Proces reprodukcji dopasowuje nowe sytuacje 
do istniejących już stanów świata życia i dołącza je do nich, i to zarówno 
w semantycznym wymiarze znaczeń i treści (danej tradycji kulturowej), 
jak i w wymiarach przestrzeni społecznej (grup społecznie zintegrowa-
nych) oraz czasu historycznego (kolejno po sobie następujących poko-
leń). Tym procesom reprodukcji kulturowej, integracji społecznej oraz 
socjalizacji odpowiadają strukturalne komponenty świata życia: kultura, 
społeczeństwo i osoba”175.

Celem teoretycznym, jaki Habermas wyznacza sobie – bo warto odkre-
ślić, iż jego praca nie ma charakteru li tylko deskryptywnego, lecz również 
prezentuje konkretne postulaty normatywne – jest zmiana tego stanu rze-
czy poprzez zatrzymanie i odwrócenie procesu kolonizacji świata życia. 
Racjonalnością, która nie będzie możliwa do narzucenia przemocą jest we-
dług niemieckiego myśliciela racjonalność komunikacyjna. Komunikacja 
ma zatem stanowić metodę, ale co w takim razie jest celem całego przedsię-
wzięcia teoretycznego? Habermas napisał o tym w słowach: „W codzien-
nej komunikacji uczestnicy potrafią rozróżniać nie tylko pragmatyczne 
postawy, lecz zasadniczo płaszczyznę działania i płaszczyznę dyskursu. 
174 J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. II, tłum. A.M. Kaniowski, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 322–323.
175 Ibidem, s. 243–244. 
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Obszary działania normowane przez prawo pozytywne, którym towarzyszą 
instytucje prawne z poziomu posttradycjonalnego, zakładają, że uczestnicy 
mogą przejść od naiwnie wykonywanych działań do refleksyjnie nastawio-
nego argumentowania. Zmobilizowanie krytycznego potencjału tkwiącego 
w mowie przeciwko istniejącym instytucjom jest możliwe tylko w takim 
zakresie, w jakim zinstytucjonalizowane jest prowadzenie hipotetycznych 
rozważań nad normatywnymi roszczeniami ważnowościowymi. Podmioty 
działające komunikacyjnie nadal oczywiście stając wobec prawowitych 
porządków jako czegoś normatywnego; ta normatywność zmienia jednak 
swe jakościowe właściwości w miarę tego, jak instytucje nie są już per se 
legitymizowane przez religijne i metafizyczne obrazy świata”176.

Chodzi przede wszystkim o zmianę ugruntowania polityczności. Nową 
legitymizacją jest dyskusja mająca na celu porozumienie. Ten przełom 
w myśleniu, który proponuje Habermas jest próbą zwalczenia kryzysu le-
gitymizacji. Prawomocność decyzji politycznych ma znaleźć swe ugrun-
towanie w komunikacji. Niemiecki myśliciel próbuje przywrócić rozum-
ność panowania, przy jednoczesnym wykluczenia przemocy. Jest to więc 
próba, którą można by nazwać mariażem starożytności z oświeceniem. 
Wiara w to, iż rozum – rzecz jasna rozum komunikacyjny według Haber-
masa – może zapewnić słuszne rozwiązania polityczne, pochodzi zdecy-
dowanie z Oświecenia. Co do klasycznej filozofii, to Habermasa różni od 
tego podejścia kwestia rudymentarna. Przedefiniowanie kategorii prawdy, 
w stronę prawdy jako porozumienia stanowi właściwie trawestację wysił-
ków wielkich filozofów epoki klasycznej. O utopii dyskusji wolnej od pano-
wania możemy się dowiedzieć więcej dzięki polemice Roberta Spaemanna 
z Jürgenem Habermasem.

3.2.4 Polemika Roberta Spaemanna

Argument o bezdyskusyjnie wysokiej trafności skierowany przeciw tezom 
Habermasa, zgłasza Robert Spaemann w tekście wykładu z 1971 roku: 
„Właśnie dlatego, że uniwersalny konsens nie może znieść panowania, 
musi być ono kontrolowane przez wielu. Natomiast utopijny cel zniesienia 
panowania uprawomocnia niekontrolowane panowanie, gdyż ewentualni 
kontrolerzy, jako niewolnicy z natury, to jest jako istoty niewyemancypo-
wane, nie są podmiotami politycznymi. Cel zastąpienia panowania przez 

176 Ibidem, s. 347.
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wolny od panowania konsens staje się teorią uprawomocnienia nieograni-
czonego i niekontrolowanego panowania”177.

Uwaga ta ma charakter politologiczny. Autor zwraca uwagę na me-
chanizmy jakie zachodzą na płaszczyźnie władzy politycznej. Spaemann 
wskazuje na warunki, w których kształtuje się panowanie i na to jak jest 
kształtowane. Nie sposób jest bowiem ominąć kwestię zakresu władzy po-
litycznej przy rozważaniach o ładzie i o czynnik ten ład kształtujących. Ha-
bermas próbuje obronić swoje stanowisko poprzez przesunięcie akcentów. 
Dowodzi on bowiem, że jego teoria kładzie nacisk na aspekt etyczny, a nie 
polityczny. Rozważania o teorii działania komunikacyjnego mają stano-
wić swego rodzaju terapię, która ma odsłaniać problemy, ukazywać sensy, 
demaskować dyskursy po to, by stanowić asumpt do dalszej komunikacji. 
Ta działalność ma więc charakter przedpolityczny, co autor ujmuje w sło-
wach: „W nasz system instytucjonalny – jak w każdy dotąd znany system – 
wbudowana jest strukturalna przemoc, która przeciwstawia się próbom 
rozszerzenia demokratycznego uczestnictwa. Ta ukryta przemoc opiera 
się na cichym działaniu form uprawomocnienia, na systematycznym, ale 
niewidocznym ograniczeniu komunikacji i kształtującej wolę polityczną, 
przez co pewne tematy i pewne rodzaje materii w ogóle nie są przedmiotem 
publicznej debaty i publicznych rozstrzygnięć. Uważam, że warto badać 
funkcjonowanie ograniczonej komunikacji i świadome przełamywanie ta-
kich ograniczeń komunikowania na podstawie modelu, który daje nam 
psychoanaliza. […] Analityk posługuje się technikami dyskursu tylko po 
to, aby stworzyć warunki początkowe do możliwych dyskursów; na tym 
bowiem polega sukces terapeutyczny i właściwe dokonanie samorefleksji. 
[…] Ale praktyka polityczna nie może posługiwać się modelem terapii już 
z tego powodu, że organizacja oświecenia i strategiczne działanie to rzeczy 
różne i nigdy nie można ich dokonać uno actu”178.

Spaeman za przyczynę mankamentów teorii Habermasa i jej niespój-
ności uważa podejście utopijne. To chęć prowadzenia do utopii bowiem 
wiedzie na polityczne manowce i wzmacnia w rzeczywistości kompetencje 
władzy, które w zamiarze miały być zmniejszone. „Dlatego jak najwięk-
szego zbliżenia się do utopii – napisał niemiecki myśliciel – nie da się osią-
gnąć na drodze, która do niej zmierza. […] Podobnie największe zbliżenie 
do utopii wolnego od panowania konsensusu wszystkich nie polega ani na 
177 R. Speamann, Utopia wolności od panowania [w:] op. cit., s. 300.
178 J. Habermas, R. Spaemann, Utopia dobrego władcy. Dyskusja Jürgena Habermasa 
z Robertem Spaemannem [w:] R. Spaeman, op. cit., s. 312–313.
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nieograniczonym panowaniu większości, ani też awangardy, która czerpie 
swoje uprawomocnienie z utopii, lecz ponownie na regimen mixtum kon-
stytucyjnego państwa”179.

Z powyższej wymiany zdań wynika istotny dla toku naszego wywodu 
wniosek. Wczesna myśl Habermasa ma charakter etyczny, przedpolityczny. 
Próba jej wcielenia w życie musiałby się wiązać z działaniami politycz-
nymi, których Habermas na tym etapie jeszcze nie przemyślał. Znajdował 
się zatem w sytuacji podobnej do tej, w której był John Rawls po opubliko-
waniu Teorii sprawiedliwości. Normatywna teoria o aspiracjach politycz-
nych mówi o tym, jak powinno być, a nawet jak zamierzony cel osiągnąć, 
ale milczy na temat tego, jak zaprojektowany ład utrzymać – zmierzyć się 
musi z problemem stabilności, który u Habermasa jest tożsamy z pytanie 
o legitymizację.

3.2.5 Suwerenność ludu i legitymizacja

Próba odpowiedzi na wyżej wskazane wątpliwości została podjęta w dziele 
pt. Faktyczność i obowiązywanie (Faktizität und Geltung: Beiträge zur 
Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats 1992). 
Przedsięwzięcie niemieckiego filozofa Rafał Wonicki charakteryzuje 
w następujących słowach: „Według Habermasa w nowożytnych koncep-
cjach prawa został rozdzielony moment faktyczności (przymuszająca siła 
prawa) i ważności (normatywne obowiązywanie prawa), przyczyniając 
się do panowania dwóch wrogich sobie i wzajemnie ignorujących się obo-
zów. Jednostronność podejścia normatywnego, charakteryzującego pierw-
szy obóz, które nie dowierza rzeczywistości i podejścia empirycznego, 
charakteryzującego drugi z nich, które wycisza wszystkie normatywne 
momenty na poziomie teorii, należy zdaniem Habermasa, przezwyciężyć. 
W jego ujęciu prawo czerpie swoją moc wiążącą z sojuszu faktyczności 
i obowiązywania”180.

Niemiecki myśliciel w swoich późniejszych dziełach podejmuje pro-
blem stabilności poprzez skupienie się na mechanizmie utrzymywania 
ładu politycznego. Sama normatywność nie jest wystarczająca. Habermas 
skupia się również na obowiązywaniu ustaleń normatywnych. Rozum 

179 Ibidem, s. 317.
180 R. Wonicki, Spór o demokratyczne państwo prawa, op. cit., s. 119.
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komunikacyjny musi znaleźć przestrzeń funkcjonowania w sferze publicz-
nej tak, żeby jego ustalenia były wiążące.

„Rozum komunikacyjny nie jest, jak rozum praktyczny w klasycznej 
postaci, źródłem dla norm działania. Ma on treść normatywną tylko o tyle, 
o ile działający komunikacyjnie musi przyjąć pewne założenia pragma-
tyczne o charakterze kontrfaktycznym. Musi mianowicie dokonywać ide-
alizacji – np. musi przypisywać wyrażeniom te same znaczenia, podnosić 
wobec wypowiedzi takie roszczenia do ważności, które wykracza poza 
ich kontekst, zakładać u adresatów poczytalność, tzn. autonomię i szcze-
rość, wobec siebie i innych. Działający komunikacyjnie znajduje się przy 
tym pod przymusem pewnego słabego wymagania transcendentalnego, 
nie napotyka jednak przez to jeszcze żadnego preskryptywnego przymusu 
ze strony jakiejś reguły działania. […] Ów krąg nieuniknionych ideali-
zacji tworzy kontrfaktyczną podstawę faktycznej praktyki dochodzenia 
do porozumienia, która może zwracać się krytycznie przeciwko własnym 
rezultatom, może samą siebie transcendować”181.

Komunikacja ma zatem swój określony kształt i cel, którym jest poro-
zumienie. Jest do koncepcja zmierzająca do większego stopnia konkretno-
ści. Rozum komunikacyjny to narzędzie dochodzenia do konsensusu. Jego 
treść może być różna, ale fakt, iż to komunikacja jest jasnym wymogiem 
funkcjonowania sfery publicznej, jest pierwszym krokiem do wypełnienia 
luki miedzy faktycznością i obowiązywaniem. „Rozum komunikacyjny 
umożliwia więc orientowanie się na roszczenia ważnościowe, ale sam nie 
daje żadnej treściowo określonej orientacji dla radzenia sobie z zadaniami 
praktycznymi – nie jest ani informacyjny, ani bezpośrednio praktyczny. 
Z jednej strony, rozciąga się na całe spektrum roszczeń ważnościowych, 
do propozycjonalnej prawdy, do subiektywnej szczerości i do normatywnej 
słuszności, i o tyle wykracza poza obszar kwestii moralno-praktycznych. 
Z drugiej strony, odnosi się tylko do określonych rozeznań – do podlega-
jących krytyce wypowiedzi, które są zasadniczo dostępne argumentatyw-
nemu rozjaśnianiu – i o tyle pozostaje w tyle za rozumem praktycznym, 
który ma na celu motywowanie, kierowanie wolą. Normatywność w sensie 
wiążącego ukierunkowania działań, nie zbiega się całkowicie z racjonal-
nością działania ukierunkowanego na porozumienie. Normatywność i ra-
cjonalność przecinają się na polu uzasadniania wglądów moralnych, które 
181 J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa 
i demokratycznego państwa prawnego, tłum. A. Romaniuk, R. Marszałek, Wydawnictwo 
Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, s. 18.
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uzyskuje się w nastawieniu hipotetycznym i które niosą ze sobą tylko słabą 
moc racjonalnego motywowania, w każdym razie same przez się nie mogą 
zapewnić przemiany owych rozeznań w umotywowane działania”182.

W powyższych słowach Habermas przyznaje, iż rozważaniom 
o związkach argumentacji z racjonalnością brakuje związku z polityczno-
ścią. Racjonalna argumentacja, widoczna zwłaszcza na etapie uzasadnia-
nia swoich przekonań nie jest wystarczająca do zakorzenienia w polityce. 
Argumentacja sama w sobie to za mało, by oddziaływać skutecznie na 
sferę publiczną – tak można by streścić wniosek Habermasa, jaki wycią-
gnął w ramach późniejszego okresu twórczości. Jaka jest odpowiedź na 
poszukiwanie spoiwa argumentacji z politycznością? „Decydująca myśl 
jest taka – napisał niemiecki myśliciel – że zasada demokracji bierze się 
ze skrzyżowania zasady dyskursu i formy prawnej. To skrzyżowanie ro-
zumiem jako logiczną genezę praw (Rechte), którą można zrekonstruować 
krok po kroku. […] Zasada demokracji może się przeto pojawić tylko jako 
jądro pewnego systemu praw. Logiczna geneza tych praw stanowi proces 
okrężny, w którym kod prawa i mechanizm wytwarzania prawa prawo-
witego, a więc zasada demokracji, konstytuują się równie pierwotnie”183.

Prawa (Rechte) są expressis verbis wyrażone w enumeratywnym ciągu: 
„(1) prawa podstawowe, które wynikają z politycznie autonomicznego 
ukształtowania prawa do możliwie największego zakresu równych pod-
miotowych wolności działania. Te prawa wymagają koniecznych korela-
tów: (2) podstawowych praw, które wynikają z politycznie autonomicznego 
ukształtowania statusu członka w dobrowolnym zrzeszeniu [osób jako] 
podmiotów wspólnego prawa; (3) podstawowych praw, które wynikają bez-
pośrednio z zaskarżalności praw i z politycznie autonomicznego ukształ-
towania indywidualnej ochrony prawnej. […] (4) podstawowe prawa do 
równego pod względem szans udziału w procesach kształtowania opinii 
i woli, w których obywatele realizują swą autonomię polityczną i poprzez 
które ustanawiają prawowite prawo. […] (5) podstawowe prawa zapewnia-
jące w wymiarze socjalnym, technicznym i ekologicznym warunki życia 
w tej mierze, w jakiej jest to w danych stosunkach niezbędne dla równego 
co do szans korzystania z praw obywatelskich wymienionych w punktach 
(1)–(4)”184.

182 Ibidem, s. 18–19.
183 Ibidem, s. 137.
184 Ibidem, s. 138–139.
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Przyjmując takie stanowisko autor Faktyczności o obowiązywania 
nawiązuje volens nolens do sporu, który zdeterminował kształt juryspru-
dencji na bardzo długi okres, czyli sporu o legalność i prawowitość. Warto 
zasygnalizować, iż w tym kontekście znaczącym głosem była twórczość 
Carla Schmitta185, którego koncepcja zwana decyzjonizmem miała być wy-
mierzona przeciw miałkości parlamentarnej demokracji opartej na rządach 
prawa, gdzie w myśl pozytywizmu prawnego decyzja polityczna jest deza-
wuowana na rzecz legalności jako źródła prawowitości. Odmienne stano-
wisko zajmuje Habermas, który w legalności widzi, źródło prawowitości, 
lecz tylko wtedy, gdy łączymy te pojęcia z teorią dyskursową: „Powstanie 
prawowitości z legalności jawi się jako paradoks oczywiście tylko przy 
założeniu, że system prawny musi być przedstawiany jako rekursywnie 
powracający do siebie i sam siebie legitymizujący proces okrężny. […] 
Rozumienie systemu praw proponowane przez teorię dyskursową kieruje 
spojrzenie ku obu tym aspektom. Z jednej strony, ciężar legitymizacji sta-
nowienia prawa przesuwa się z kwalifikacji obywateli ku prawnie zinsty-
tucjonalizowanej procedurze dyskursywnego kształtowania opinii i woli. 
Z drugiej strony, prawne regulowanie wolności komunikacyjnej oznacza 
także, że prawo musi otwierać się na te źródła legitymizacji, którymi nie 
może rozporządzać”186.

Komunikacja plus prawo równa się legitymizacja. Tak można w naj-
większym skrócie określić koncepcję Habermasa. To, co legalne jest pra-
wowite, ale prawowite jest nie tylko dlatego, że jest legalne. Suwerenny 
naród wyraził swoją wolę w procesie komunikacji, w formalnej procedu-
rze, a wola ta została odciśnięta w prawie. W ten zatem sposób faktyczność 
wiąże się z obowiązywaniem. O prawie i władzy komunikacyjnej czytamy 
u Habermasa następujące słowa: „W dyskursywnie ustrukturyzowanym 
kształtowaniu opinii i woli politycznego prawodawcy stanowienie prawa 
zazębia się z tworzeniem władzy komunikacyjnej. To powiązanie możemy 
sobie wyjaśnić za pomocą procesualnego modelu, który wynika z logiki 
argumentacji: wychodzi się tu od kwestii pragmatycznych, poprzez roz-
gałęzienie na obszary kompromisów i dyskursów etycznych postępuje się 
ku wyjaśnianiu kwestii moralnych i kończy na prawnej kontroli norm”187. 

185 C. Schmitt, Legalność i  prawomocność, tłum. B. Baran, Wydawnictwo ALETHEIA, 
Warszawa 2015.
186 J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie, op. cit., s. 146.
187 Ibidem, s. 177.
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Habermas sprawia wrażenie, iż jego teoria stara się czynić zadość 
wszystkim stronom sporu. Nie można powiedzieć, że broni jednej dok-
tryny przed drugą, że opowiada się za danym stanowiskiem przeciw in-
nemu. Koncepcja rozumu komunikacyjnego i prawowitości z legalności 
dyskursywnie kształtowanej jest nie jest próbą pozycjonowania teorii na 
siatce gotowych już podziałów i sporów. Jest to raczej próba pójścia na 
wskroś różnych doktryn w celu rozwiązania ważkiego problemu legitymi-
zacji, który jest właściwie fenomenem kwestii stabilności. Rafał Wonicki 
charakteryzuje to podejście w następujący sposób: „Podsumowując dotych-
czasowe rozważania, można stwierdzić, że koncepcja Habermasa zapośred-
nicza pewne elementy teorii liberalnej, republikańskiej i socjalnej, przezwy-
ciężając ich jednostronność. Deliberatywne państwo praworządne opiera 
się na dyskursowym kształtowaniu woli (aktywne uczestnictwo w sferze 
politycznej, społecznej i kulturowej), którego istotę stanowi racjonalność 
komunikacyjna, wyznaczająca ramy demokratycznej procedury legitymi-
zującej prawowite prawo i praworządne państwo. Racjonalność komuni-
kacyjna gwarantuje, że wszystkie ważne interesy zostaną uwzględnione. 
Z kolei przestrzeń publiczna w tym modelu jest postrzegana i rozumiana 
jako możliwość tworzenia procedur przez wszystkich zainteresowanych”188.

Często zwraca się uwagę na znaczenie procedury w habermasowskiej 
teorii demokracji. Zdaniem tego myśliciela procedura może zapewnić wol-
ność komunikacji, ponieważ poprzez powszechny dostęp do procedury 
spełnia się jeden z głównych postulatów niemieckiego filozofa, czyli syme-
tryczność relacji pomiędzy stronami komunikacji. Ponadto procedura nie 
dyskryminuje ze względu na treści. Kwestia substancji – przedmiot deli-
beracji – pozostaje w gestii obywateli działających komunikacyjnie w sfe-
rze publicznej. Co do rzekomego czysto formalnego charakteru procedury 
wątpliwości zgłasza John Rawls w swojej polemice, o której szerzej będzie 
mowa poniżej. Zasygnalizujemy jedynie na tym etapie, iż Rawls wska-
zuje na substancjalne atrybuty procedury, czyli wymierne czynniki, które 
wpływają na jakość procedury; przy czym nie są one czysto formalne. 
Jakie są zatem jednak korzyści płynące z procedury w teorii Habermasa? 
Otóż wskazuje on, iż: „Dlatego zasada dyskursu, która ma zapewniać 
konsens bez przymusu, może uzyskać znaczenie tylko pośrednio, mia-
nowicie przez procedury, które regulują negocjacje pod kątem uczciwości 
( fairness). Tak więcej na przykład owa nie dająca się zneutralizować siła 

188 R. Wonicki, Spór o demokratyczne państwo prawa, op. cit., s. 173.
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negocjacyjna winna być jednak dyscyplinowana przez równe jej rozdzie-
lenie między strony. Jeśli negocjowanie kompromisów przebiega według 
procedur, które zapewniają wszystkim zainteresowanym równe szanse 
udziału w negocjacjach i dają równe szanse wzajemnego wywierania 
wpływu podczas negocjacji, tworzą też przez to generalnie równe szanse 
przeforsowania wszystkich poruszonych interesów, istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że osiągnięte uzgodnienia są uczciwe”189.

Warto odnotować również, iż w świetle koncepcji autora Faktyczności 
i obowiązania społeczeństwo nie istnieje bez komunikacji. Z ontologicz-
nego punktu widzenia zatem, społeczeństwo jest konstruowane w procesie 
komunikacji. Co oznacza również, że suwerenny naród, to taki, który się 
komunikuje. O komunikacji jako determinancie społeczeństwa niemiecki 
filozof napisał: „Ale sfera publiczna nie specjalizuje się ani pod pierwszym, 
ani pod drugim względem; o ile obejmuje kwestie polityczne, ich specjali-
styczne opracowanie pozostawia systemowi politycznemu. Sferę publiczną 
wyróżnia raczej taka struktura komunikacyjna, która odnosi się do trze-
ciego aspektu działań ukierunkowanych na porozumienie: nie do funkcji, 
ani do treści codziennej komunikacji, lecz do wytwarzanej w działaniach 
komunikacyjnych przestrzeni społecznej”190.

Rdzeń wszystkich powyższych ustaleń stanowi koncepcja deliberacji. 
Polityka deliberatywna jest głównym normatywnym postulatem Haber-
masa. Zgoda bowiem, nie może być czymś narzuconym. Porozumienie 
ma wyłaniać się z procesu deliberacji, który polega na ścieraniu się racji 
i powstawaniu kontrowersji. Czytam o tym następujące zdania u niemiec-
kiego autora: „Ale do ustrukturowania opinii publicznej większe znaczenie 
mają reguły wspólnie praktykowanej komunikacji. Zgoda na tematy i przy-
czynki tworzy się dopiero jako wynik mniej lub bardziej wyczerpującej 
kontrowersji, w której można mniej lub bardziej racjonalnie rozważyć pro-
pozycje, informacje i racje”191.

Lukę między faktycznością a obowiązywaniem wypełnia w myśl teo-
rii Habermasa deliberacja, której ramy wyznacza rozum komunikacyjny. 
Ta deliberacja ma mieć swój wyraz przede wszystkim w medium publicz-
nym, jakim jest prawo. Tak ustanowione prawo ma ugruntowanie w pro-
cedurze, w której ramach suwerenny naród wyraża swoją wolę, przez co 

189 J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie, op. cit., s. 182.
190 Ibidem, s. 380.
191 Ibidem, s. 382.
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ustrój polityczny i rozwiązania polityczne są legitymizowane. Prawowitość 
bierze się z legalności, którą ustanawia deliberująca wspólnota polityczna – 
suwerenny naród komunikujących się obywateli. Jak taka polityka delibe-
ratywna ma wyglądać w szczegółach?

3.2.6 Polityka deliberatywna

Jak już ustaliliśmy wcześniej, Habermas wymyka się zastanym klasyfi-
kacjom ideologicznym. Jego remedium na kryzys legitymizacji znajduje 
się poza sporem liberałów z republikanami: „Wynik naszych rozważań 
z zakresu teorii prawa jest taki, że jądro procesu demokratycznego stanowi 
procedura polityki deliberatywnej. Ta interpretacja demokracji ma pewne 
następstwa, jeśli chodzi o ową koncepcję społeczeństwa ześrodkowanego 
w państwie, od której wychodzą tradycyjne modele demokracji. Rysujące 
się różnice dotyczą zarówno liberalnej koncepcji państwa jako strażnika 
społeczeństwa opartego na gospodarce, jak i republikańskiego konceptu 
wspólnoty etycznej zinstytucjonalizowanej na sposób państwowy”192.

Jak zatem zidentyfiować pomysł niemieckiego myśliciela? Jaka jest rola 
polityki deliberatywnej? Kontekstem tego pytania jest dylemat leżący na 
linii jednostka-wspólnota. Liberalny indywidualizm versus republikański 
komunitaryzm. Uprawnienia jednostek przeciwko uprawnieniu wspólnoty. 
Habermas wyjaśnia: „Teoria dyskursowa przejmuje pewne elementy od 
obu stron i integruje je w pojęciu idealnej procedury dla debaty i podejmo-
wania uchwał. Ta demokratyczna procedura wytwarza wewnętrzny zwią-
zek między rozważaniami pragmatycznymi, kompromisami, dyskursami, 
w których zachodzi samoporozumienie i sprawiedliwość, i uzasadnia do-
mniemanie, że w warunku dopływu istotnych dla danego problemu infor-
macji i ich właściwego opracowania osiągnięte zostają rozsądne względnie 
rzetelne ( faire) wyniki. Zgodnie z tym wyobrażeniem rozum praktyczny 
wycofuje się z terenu uniwersalnych praw człowieka bądź konkretnej 
etyczności określonej wspólnoty, przechodząc na teren owych reguł dys-
kursu i form argumentacji, które czerpią swą treść normatywną z ważno-
ściowej podstawy działań ukierunkowanych na porozumienie, ostatecznie 
ze struktury komunikacji językowej i z niezastępowalnego porządku uspo-
łecznienia komunikacyjnego”193.

192 Ibidem, s. 314–315.
193 Ibidem, s. 315.
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Można zatem stwierdzić, iż intencją Habermasa było wyjście poza 
ideologie. Indywidualistyczny wektor liberalizmu lub prowspólnotowa 
orientacja komunitaryzmu stanowią pewne formy, które nakładane są na 
podmiot polityczny, jakim jest społeczeństwo. Niemiecki filozof zmierza 
natomiast ku ruchom oddolnym i komunikacji, która tworzy lokalne poro-
zumienia. O swego rodzaju samorządności piszą często krytycy i interpre-
tatorzy Habermasa, jak na przykład Karina Stasiuk: „Wyraźnie widać, że 
Habermas, mimo iż usiłuje utrzymać twierdzenie o nie utopijności ideal-
nej sytuacji mówienia, wstrzymuje się przed wykazywaniem konkretnych 
realizacji owej sytuacji lub sytuacji najbardziej zbliżonych do idealnych 
(żadna realna sytuacja historyczna nie dorównuje formie życia, którą okre-
ślamy poprzez odniesienie do idealnej sytuacji mówienia). Pomimo tego 
istnieją wypowiedzi Habermasa dotyczące może nie tyle idealnej sytuacji 
komunikacyjnej, ile idealnej komunikacyjnej wspólnoty, z których wynika, 
że we współczesnych społeczeństwach mamy do czynienia ze zjawiskiem 
tego typu (przynajmniej w pewnym stopniu) w oddolnym formowaniu się 
grup interesu (grass-roots groups) – grup ochrony środowiska, obrony 
praw konsumenckich, ruchów studenckich, czy choć co do tego Habermas 
wyraża najwięcej zastrzeżeń, pewnych grup religijnych”194.

Podstawowymi jednostkami komunikacji stają się więc swobodnie za-
wiązywane stowarzyszenie, grupy obywatelskie, skupione wokół danych 
problemów lub wyrażające wspólnotę wartości, przekonań. Nasuwają się 
w tym miejscu słuszne skojarzenia z decentralizacją. Intuicję tę potwier-
dza Habermas w słowach: „Teoria dyskursowa uzależnia powodzenie 
polityki deliberatywnej nie od obywatelstwa zdolnego do kolektywnego 
działania, lecz od instytucjonalizacji odpowiednich procedur i założeń 
komunikacyjnych, jak i od współgrania zinstytucjonalizowanych debat 
z nieformalnie wytwarzanymi publicznymi opiniami. Proceduralizacja 
suwerenności ludu i powiązanie systemu politycznego z peryferyjnymi 
sieciami politycznej sfery publicznej zgadzają się z obrazem społeczeństwa 
zdecentrowanego”195.

Wydaje się zatem, iż potrzeba porozumienia jest immanentnym ele-
mentem każdego społeczeństwa. Koordynowanie procesu porozumiewa-
nia się jest działalnością stricte polityczną. Do petryfikowania decyzji 

194 K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komu-
nikacyjnym, dyskursem a kulturą masową, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2003, s. 72.
195 J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie, op. cit., s. 317.
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politycznych wykorzystywane jest natomiast prawo. Jeśli politykę delibe-
ratywna postrzegać z perspektywy teorii systemowej, to można stwierdzić, 
iż komunikacja znajduje się po stronie input, natomiast prawo po stronie 
output. Głównym ogniwem tego systemu jest polityka deliberatywna. Me-
dium, które nadaje rzeczywistą dynamikę systemowi jest prawo, o któ-
rego roli niemiecki myśliciel napisał: „Z drugiej strony polityka, ponieważ 
bierze na siebie, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów społecznych 
zagrażających integracji, swego rodzaje gwarancje na wypadek deficytu, 
musi poprzez medium prawa komunikować się ze wszystkimi pozostałymi 
prawowicie urządzonymi obszarami działań, bez względu na to, jak są one 
ustrukturalizowane i sterowane”196.

O celu polityki deliberatywnej autor napisał expressis verbis wskazu-
jąc, iż kwestia legitymizacji jest on bliższy podejściu republikańskiemu. 
Ład liberalny bowiem jest najbardziej problematyczny z punktu widzenia 
polityczności. Kształtowanie woli politycznej w ustroju liberalnym jest 
rzeczą drugorzędną, przez co legitymizacja jest trudna do utrzymania; ma 
raczej charakter szczątkowy. Uczestnictwo obywateli w procesach poli-
tycznych jest marginalizowane, a społeczeństwo jako podmiot polityczny 
jest bierne. Ponadto działanie polityczne według liberałów (zgodnie z ne-
gatywną koncepcją wolności) ma charakter jedynie doraźny, jest reagowa-
niem na wtargnięcie w sferę wolności prywatnej. Republikanie natomiast 
przyjmują szerszy horyzont temporalny działalności politycznej. Działanie 
polityczne związane jest z ontologią społeczeństwa. Na ten aspekt uczest-
nictwa wskazuje Habermas w słowach: „To ujęcie ma pewne konsekwen-
cje, jeśli chodzi o rozumienie sprawy legitymizacji i suwerenności ludu. 
Według ujęcia liberalnego demokratyczne kształtowanie woli ma wyłącz-
nie tę funkcję, że legitymizuje sprawowanie władzy politycznej. Wyniki 
wyborów są licencją na przejęcie władzy rządowej, podczas gdy rząd musi 
usprawiedliwiać używanie tej władzy przed publicznością i parlamentem. 
Według ujęcia republikańskiego demokratyczne kształtowanie woli ma 
znacznie silniejszą funkcję konstytuowania społeczeństwa jako politycznej 
wspólnoty i zachowywania żywej pamięci o tym akcie założycielskim przy 
każdym wyborze”197. 

Ważne jest również, by podkreślić, że działanie komunikacyjne opiera 
się na pewnym wyobrażeniu. Jest to wyobrażenie idealnej wspólnoty 

196 Ibidem, s. 321.
197 Ibidem, s. 318.
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komunikacyjnej. Jeśli w sferze publicznej mamy do rozpatrzenia różne 
racje – tzw. roszczenia ważnościowe – czyli przedmioty potencjalnego 
uznania, to nie powinniśmy kierować się perspektywą partykularną, która 
jest subiektywna. Nie jest zalecane również skierowanie się ku uniwersa-
lizmowi, który poprzez argumentacje obiektywistyczną rozstrzyga pewne 
kwestie z góry. Zaleceniem Habermasa jest używanie pewnego impera-
tywu, który mówi, iż nasza argumentacja musi być skierowana ku wyide-
alizowanej sytuacji komunikacyjnej. Rozum komunikacyjny to ogniwo 
między perspektywą subiektywną a perspektywą społeczną. To zapośred-
niczenie musi być obecne w każdej argumentacji za lub przeciw danemu 
roszczeniu ważnościowemu. „Już w praktyce życia codziennego – napisał 
Habermas – miarą porozumienia między podmiotami działającymi ko-
munikacyjnie są roszczenia ważnościowe, które – na potężnym tle inter-
subiektywnie dzielonego świata – wzywają do zajęcia stanowiska na Tak 
lub Nie. Są one wystawione na krytykę i niosą wraz z ryzykiem niezgody, 
także możliwość dyskursywnego rozstrzygnięcia. W tym sensie działanie 
komunikacyjne odsyła do argumentacji, w które uczestnicy uzasadniają 
roszczenia ważnościowe przed idealnie poszerzonym audytorium. Uczest-
nicy argumentacji wychodzą z idealizującego domniemania wspólnoty ko-
munikacyjnej, która jest w społecznej przestrzeni i historycznym czasie 
wolna od ograniczeń, i muszą, według sformułowania K.O. Apla, w ramach 
swojej sytuacji społecznej założyć możliwość pewnej wspólnoty idealnej 
[…]”198. 

Niewątpliwą zaletą polityki deliberatywnej jest w tym kontekście 
zdolność antycypacji. Uznanie podejścia komunikacyjnego za obowiązu-
jący paradygmat pozwala uzyskiwać lokalne porozumienia na poziomie 
właściwie przedpolitycznym. Zanim jakaś kwestia stanie się problemem – 
przedmiotem sporu politycznego – może być rozwiązana przez porozu-
mienie ufundowane na działalności komunikacyjnej stron zainteresowa-
nych. Idealizacja pewnych warunków komunikacji i dróg argumentowania 
sprawia, iż deliberacja jest środkiem do szybkiego reagowania i rozłado-
wywania napięć społecznych. „W tym prostym sensie idealna wspólnota 
komunikacyjna przedstawia się jako model czystego uspołecznienia ko-
munikacyjnego. Ta wspólnota winna rozporządzać jako mechanizmem 
samoorganizacji jedynie środkiem dyskursywnego porozumienia. Na tej 
drodze powinna ona móc rozwiązywać wszelkie konflikty bez przemocy. 

198 Ibidem, s. 342.
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Uporczywe problemy społecznej integracji rozwiązuje ona na drodze ex-
plicite formułowanych porozumień, w ostatecznym rozrachunku dyskur-
sywnie – ale jeszcze bez przemocy polityki i prawa”199.

Nie sposób nie dostrzec u Habermasa paradoksalnego sceptycyzmu 
wobec polityki. Napisał on wiele o podniesieniu jakości życia politycz-
nego, zaangażowaniu obywateli w procesy decyzyjne; powrocie do dys-
kutowania kwestii ważkich dla wspólnoty politycznej. Z drugiej jednak 
strony, byłby wielce kontent, gdyby wspólnota komunikacyjna obchodziła 
się bez egzekwowania prawa za pomocą przemocy, bez polityki rozumianej 
jako działalność oparta na dysponowaniu narzędziami przymusu. Te bez-
dyskusyjnie słuszne wątpliwości i niespójności Andrzej Szahaj wyraził 
w słowach: „Dziś jestem przekonany, że możemy obejść się bez zgody 
powszechnej, nie mówiąc już o tym, że jej osiągnięcie uważam za bardzo 
mało prawdopodobne. Słowem, nie wydaje mi się, aby ideał konsensusu 
wart był kruszenia kopii, tym bardziej że jest to ideał w gruncie rzeczy 
antypolityczny. O ile bowiem polityka jest sferą debaty, cywilizowanego 
konfliktu, ścierania się odmiennych racji, a wreszcie i gry interesów, o tyle 
marzenie o konsensie jest w gruncie rzeczy marzeniem o tym, aby położyć 
kres tak rozumianej polityce”200.

Projekt Habermasa bez wątpienia należy uznać za wielce ambitny, 
wszechstronny i rozbudowany. Paradoksalne wnioski, jakie można z niego 
wyciągnąć dla kwestii polityczności zostaną podjęte w dalszych częściach 
pracy, zarówno w odwołaniu do twórczości Habermasa jak i jego krytyków 
i interpretatorów. Na tym etapie przyjrzyjmy się dyskusji, jaka wynikła 
między Johnem Rawlsem i Jürgenem Habermasem. 

3.2.7 Dyskusja z Rawlsem

Między Johnem Rawlsem a Jürgenem Habermasem wynikła dyskusja, 
która ma istotne znaczenie z punktu widzenia naszego wywodu. Andrzej 
Szahaj nazywa ją sporem w rodzinie201. Całość sporu można prześledzić 
dzięki zbiorowi pod redakcją Finlaysona i Freyenhagena202. Porządek 

199 Ibidem, s. 343.
200 A. Szahaj, Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej, op. cit., s. 211.
201 A. Szahaj, Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa pol-
ska”, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 2000, s. 97–108.
202 Habermas and Rawls. Disputing the Political, red. J.G. Finlayson, F. Freyenhagen, 
Routledge, Now Jork 2011.
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chronologiczny tekstów jest następujący: 1) J. Rawls, Political Libera-
lism (1993); 2) J. Habermas, Reconciliation through the Public Use of Re-
ason: Remarks on John Rawls’s Political Liberalism203 (1995); 3) J. Rawls, 
Political Liberalism: Reply to Habermas204 (1995); 4) Vernünftig versus 
Wahr order die Moral der Weltbilder (“Reasonable” versus “True”, or Mo-
rality of Worldviews)205 (1996). 

Reakcja Habermasa na Liberalizm polityczny wiąże się ściśle z rewi-
zją jego własnej teorii. Ogólnie rzecz ujmując można stwierdzić, iż jest to 
zwrot ku prawu jako medium komunikacji. Główne zarzuty względem 
późnej myśli Johna Rawlsa niemiecki filozof formułuje następująco: „Naj-
pierw mam wątpliwość, czy koncept sytuacji pierwotnej jest pod każdym 
względem właściwy, by wyjaśnić i ugruntować punkt widzenia bezstron-
nego osądzania deontologicznie rozumianych zasad sprawiedliwości (I). 
Następnie mam wrażenie, że Rawls powinien był ostrzej dzielić kwestie 
uzasadniania od kwestii akceptacji; jak się zdaje, chce on uzyskać neutral-
ność swojej koncepcji sprawiedliwości za cenę jej roszczenia do ważności 
kognitywnej (II). Te dwie strategiczne decyzje teoretyczne skutkują taką 
konstrukcją państwa praworządnego, która stawia liberalne prawa pod-
stawowe ponad zasadą legitymizacji demokratycznej. Przez to Rawls nie 
osiąga swego celu, mianowicie uzgodnienia wolności nowożytnych z wol-
nością starożytnych (III)”206.

Co do strategicznych decyzji teoretycznych, to Rawls i Habermas wy-
chodzą od tego samego problemu – problemu stabilności. Niemiecki my-
śliciel widzi remedium w legitymizowaniu decyzji politycznych poprzez 
deliberację i komunikowanie ich w prawie, a Rawls w funkcjonowaniu 
rozumu publicznego i różnych jego inkarnacjach instytucjonalnych. Trzeba 
w tym miejscu zauważyć, iż różnice między tymi podejściami mogą wy-
nikać z odmienności kontynentalnego i anglosaskiego systemu prawnego. 
Stąd wcieleniem racjonalności publicznej w USA może być Sąd Najwyż-
szy, a na kontynencie deliberujący lud, którego suwerenność objawia się 

203 J. Habermas, Reconciliation through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls’s 
Political Liberalism, The Journal of Philosophy, XCII, March 1995, s. 109–131.
204 J. Rawls, Political Liberalism: Reply to Habermas, The Journal of Philosophy, vol. 92, 
no. 3, 1995, s. 132–180.
205 J. Habermas, Die Einbeziehung des anderen. Studien zur politsche Theorie, Suhrkamp 
Verlag, Main Germany 1996.
206 J. Habermas, Pojednanie przez publiczne użycie rozumu [w:] Idem, Uwzględniając 
Innego, tłum. A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 62–63.
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w decyzjach prawnych. Habermasowski zwrot ku prawu widzimy w nastę-
pującym twierdzeniu: „Teoria sprawiedliwości może uwzględnić tę okolicz-
ność tylko wtedy, gdy dokona odgraniczenia tego, co polityczne, ze względu 
na inny aspekt, o którym Rawls wspomina tylko mimochodem – aspekt 
regulowania prawnego. To w końcu za pomocą pozytywnego i przymusza-
jącego prawa regulowane jest w sposób prawowity współżycie wspólnoty 
politycznej. Podstawowe pytanie brzmi wtedy: jakie prawa muszą sobie 
wzajemnie przyznać wolne i równe osoby, jeśli chcą uregulować swoje 
współżycie środkami pozytywnego i przymuszającego prawa?”207.

Warto podkreślić, że w amerykańskiej demokracji istnieje problem 
dualizmu demokracji ze względu na suwerenność narodu, która jest uciele-
śniona przez władze Kongresu oraz kompetencje Sądu Najwyższego, który 
stoi na straży uprawnień indywidualnych. Stąd pytanie o to, kto właściwie 
odpowiada za formułowanie regulacji dotyczących współżycia obywateli 
wymaga złożonej odpowiedzi, której właśnie próbował udzielić Rawls.

Inny element sporu polega na podejściu do prawdy. Tak jak Rawls jest 
sceptyczny względem teorii prawdy i zastępuje ją kategorią rozumności, 
tak Habermas afirmuje teorię prawdy, ale w sensie konsensualistycznym. 
W dalszej części swojej polemiki napisał: „W świetle tych rozważań można 
powiedzieć, że predykat rozumne odnosi się do spełniania roszczenia waż-
nościowego zrealizowanego dyskursywnie. W analogii do niesemantycznej 
koncepcji prawdy, oczyszczonej z wyobrażeń korespondencyjnych, można 
by rozumieć termin rozumne jako predykat dla ważności wypowiedzi nor-
matywnych. Tej – w mojej opinii trafnej – konsekwencji Rawls najwyraź-
niej nie chce wyciągnąć, inaczej musiałby unikać owego irytującego spo-
sobu mówienia, według którego obrazy świata, także gdy są rozumne, nie 
muszą być prawdziwe – i na odwrót. Problem polega nie na tym, że Rawls 
odrzuca platonizujący realizm w dziedzinie wartości i dlatego odmawia 
wypowiedziom normatywnym semantycznie rozumianego predykatu 
prawdziwości, lecz na tym, że przypisuje taki predykat obrazom świata 
(rozległym doktrynom)”208.

Prawda jako porozumienie ma zatem ze swej istoty charakter par-
tycypacyjny, to znaczy, że zakłada udział stron w jej odkrywaniu. Od-
krywanie prawdy jest więc odkrywaniem rozumnego porozumienia. Jak 
wspomniano wcześniej, porozumienie takie powinno być pojmowane jako 

207 Ibidem, s. 82.
208 Ibidem, s. 76–77.



~ 132 ~

Rozdział 3.

konsensus osiągnięty w warunkach, które wykluczają zakłócenia komuni-
kacyjne. Ponadto areną tych dociekań winna być sfera publiczna a medium, 
przez które prawda ta się urzeczywistnia, ma być prawo publiczne. Jak 
wskazuje Habermas: „Jako prawo pozytywne czy stanowione medium to 
wymaga z drugiej strony roli politycznego prawodawcy, przy czym pra-
wowitość ustawodawstwa wynika z procedury demokratycznej, która za-
pewnia polityczną autonomię obywateli. Obywatele są autonomiczni tylko 
wtedy, gdy mogą siebie wspólnie rozumieć jako autorów tych praw, którym 
podlegają jego adresaci”209.

Habermas wskazując na kwestie, które różnią go od Rawlsa zwraca 
uwagę na: 1) podejście do prawdy; 2) podejście do prawa; oraz 3) podejście 
do filozofii politycznej. O tym ostatnim napisał w następujących słowach: 
„U Rawlsa akcenty są inaczej rozłożone: dla filozofii zostaje zarezerwowane 
rozwinięcie idei sprawiedliwego społeczeństwa zdolnej uzyskać konsens, 
obywatele zaś posługują się tą ideą jako platformą, z której oceniają insty-
tucje i programy polityczne. Ja natomiast proponuję, by filozofia ograniczyła 
się do wyjaśnienia moralnego punktu widzenia i procedury demokratycznej, 
do analizy warunków racjonalnych dyskursów i negocjacji. W tej roli filozo-
fia nie potrzebuje postępować konstrukcyjnie, lecz tylko rekonstrukcyjnie. 
[…] Filozofia polityczna [według Rawlsa – przyp. Ł.P.] ma się w miarę moż-
ności uwalniać od kontrowersyjnych kwestii swojej profesji, specjalizując 
się. Ta strategia uniku, jak widzimy na tym świetnym przykładzie, może 
prowadzić do teorii, której spójność jest godna podziwu”210.

W tym miejscu zmuszeni jesteśmy zaooponować. Z powyższego frag-
menty wynika, iż teoria amerykańskiego filozofia ma charakter norma-
tywny w sensie teorii moralnych, to znaczy, że jej możliwości heurystyczne 
skupiają się raczej na ocenie różnych zjawisk, a nie na możliwość ich pro-
jektowania. Habermas natomiast deklaruje, iż jego teoria ma charakter 
w gruncie rzeczy deskryptywny i nie rości sobie prawa do regulowania 
kwestii politycznych. W obu przypadkach filozofia posłużyła autorom do 
stworzenia modelu funkcjonowania wspólnoty na płaszczyźnie politycznej. 
Analiza warunków racjonalnych dyskursów i negocjacji zakładać musi 
istnienie wzorców ich prowadzenia. Zarówno Rawls, jak i Habermas, stwo-
rzyli swoje teorie w wyniku dostrzeżenia luki między filozofią moralną 
a filozofią polityczną. Przez filozofię polityczną rozumiemy bowiem taką 

209 Ibidem, s. 83.
210 Ibidem, s. 83–84.
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teorię, której zadaniem jest nie tylko stworzenie wizji pożądanego ładu lub 
wskazanie drogi jego osiągnięcia, ale przede wszystkim sposobów pod-
trzymania tego ładu. Celowi temu służy koncepcja rozumu publicznego 
u Rawlsa oraz legitymizacji przez udział w deliberacji nad rozwiązaniami 
prawnymi u Habermasa. Obie koncepcje mają uzasadnienie filozoficzne, 
nawet jeśli postulują rezygnację z filozofii w dyskursie publicznym, co 
wytyka Rawlsowi Habermas. Do kwestii tej powrócimy jeszcze w dalszym 
toku wywodu, na tym natomiast przyjrzyjmy się replice Johna Rawlsa. 
„[…] Różnica pomiędzy dwoma analitycznymi narzędziami – idealną sytu-
acją mowy i sytuacją pierwotną – odnosi się do różnych lokacji, jedno jest 
wszechstronną doktryną, drugie ograniczone jest tylko do polityczności. 
Sytuacja pierwotna jest narzędziem analitycznym używanym do formu-
łowania przypuszczeń. O przypuszczeniu mówimy, gdy pytamy: Jakie są 
najbardziej racjonalne zasady politycznej sprawiedliwości dla konstytucyj-
nej demokracji, której obywatele są postrzegani jako wolni, równi, rozumni 
i racjonalni? – odpowiedź jest taka, że te zasady są dane przez narzędzie 
reprezentacji, w ramach której racjonalne strony są usytuowane w rozum-
nych warunkach i ograniczone są przez te warunki absolutnie”211.

Rawls zauważa, że zarówno jego teoria, jak i Habermasa ma charakter 
dialogiczny, a nawet omnilogiczny (omnilogue212). Oznacza to, iż zaanga-
żowani w rozmowę są wszyscy obywatele, bez szczególnych przywilejów 
dla filozofów. Nawet jeśli studiujący polityczną filozofię posiadają większą 
wiedzę o rzeczach politycznych, to ich głos traktowany jest na równi z gło-
sem innych obywateli. 

Autor Liberalizmu politycznego wskazuje, iż dystynkcja na procedu-
ralne i substancjalne ujęcie sprawiedliwości nie jest adekwatna i więcej 
spraw zaciemnia, niż wyjaśnia. „Oba rodzaje sprawiedliwości ilustrują 
pewne wartości procedury oraz wyniku, i oba rodzaje wartości współgrają 
w tym sensie, że sprawiedliwość procedury zawsze zależy od (pozostawia-
jąc na boku specjalne przypadki gier) sprawiedliwości jej wyników, czy 
też od sprawiedliwości substancjalnej. Zatem proceduralna i substancjalna 
sprawiedliwość są połączone, a nie rozdzielone. To nadal pozwala nam do-
strzec wartości wewnętrzne względem procedury – na przykład: procedura 

211 J. Rawls, Political Liberalism: Reply to Habermas, The Journal of Philosophy, vol. 92, 
no. 3, 1995, s. 138–139.
212 Ibidem, s. 140.
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posiada wartość bezstronności poprzez dawanie wszystkim równych szans 
do prezentowania ich przypadków”213. 

Rawls podejmuje się również wyliczenia konkretnych wartości, które 
są związane z podejściem proceduralistycznym, wskazując następujące: 
„Tutaj mamy pięć wartości, które od ręki wyglądają na wartości proce-
dury – bezstronność i równość, otwartość (żadna istotna informacja oraz 
żadna osoba nie jest wykluczona), brak przymusu, jednomyślność, które 
w kombinacji przewodzą dyskusji ku uogólnieniu interesów i do zgody 
uczestników”214.

Rawls nie tylko wskazuje na niespójności podejścia proceduralistycz-
nego (wyliczając substancjalne cechy procedury), ale również zauważa, iż 
dążenie do maksymalnego oczyszczenia procedury z treści substancjal-
nych nie jest drogą pożądaną. Odwołując się do wcześniej wspomnianego 
już podejścia systemowego, należy zauważyć, iż system polityczny, w któ-
rego obiegu znajdą się treści nieadekwatne, redundantne może przestać 
działać wydajnie. Amerykański filozof odwołuje się tutaj konkretnie do 
zasady Garbage In, Garbage Out, w myśl której dostarczenie nieprawidło-
wych danych systemowi wiąże się z jego nieprawidłowym funkcjonowa-
niem i, co za tym idzie, zniekształconymi wynikami. „Główna idea, jest 
taka – wskazuje Rawls – że demokracja deliberatywna i również polityczny 
liberalizm ograniczają relewantne interesy ludzi do fundamentalnych inte-
resów pewnego rodzaju, lub do pierwotnych dóbr i wymaga, by racje były 
zgodne z obywatelskimi intuicjami jako równych obywateli. Zasadniczą 
kwestią jest, że instytucjonalna procedura bez substancjalnego przewod-
nika dla przyjmowanych racji może sprzeniewierzyć się maksymie śmieci 
na wejściu — śmieci na wyjściu”215.

Jeśli chcielibyśmy nazwać spór Johna Rawlsa z Jürgenem Haberma-
sem nazwami ogólnych pojęć filozoficzno-politycznych, to byłby to spór 
sprawiedliwości z legitymacją, co amerykański filozof wyrażą explicite 
w stwierdzeniu: „Legitymacja jest słabszą ideą niż sprawiedliwość i na-
kłada słabsze ograniczenia na to, co może być uczynione. Jest również 
instytucjonalna, choć jest oczywiście esencjalnie połączone ze sprawie-
dliwością. Odnotujmy, po pierwsze, iż demokratyczne decyzje i prawa są 

213 Ibidem, s. 170.
214 Ibidem, s. 173.
215 Ibidem, s. 178.
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legitymizowane, nie dlatego, że są sprawiedliwe, ale dlatego, że są wdra-
żane w zgodzie z zaakceptowaną demokratyczną procedurą”216.

Ostatnim głosem w dyskusji był tekst Habermasa pt. „Rozumne” ver-
sus „prawdziwe” – albo moralność obrazów świata, w którym autor gene-
ralnie podsumowuje różnice między nim a Rawlsem. Pointa jest sformu-
łowana w tonie charakterystycznego dla niemieckiego filozofa podejścia 
komunikacyjnego. Zadaniem myślenia ma być bowiem kroczenie po dro-
dze komunikacji, która prowadzi do substytutu prawdy, czyli porozumie-
nia: „Filozofia nie może się tylko przyłączać do faktycznie istniejących 
przekonań, musi je też móc osądzić według kryteriów rozumnej koncepcji 
sprawiedliwości. Z drugiej strony, nie może konstruować takiej koncepcji 
na własną rękę i przedstawiać jej jako normy pozbawionemu w tej sprawie 
głosu społeczeństwu. Musi unikać zarówno niekrytycznego powielania 
rzeczywistości, jak i ześlizgiwania się do roli paternalistycznej. Nie po-
winna ani po prostu kontynuować utartych tradycji, ani snuć treściowo 
określonych projektów dobrze urządzonego społeczeństwa. Jakąś drogę 
wyprowadzającą z tej ślepej uliczki wskazuje sama dobrze rozumiana me-
toda refleksyjnej równowagi, jako że zobowiązuje się ona do krytycznego 
przyswajania tradycji. Udaje się to z tymi tradycjami, które można rozu-
mieć jako wyraz procesów uczenia się”217.

Wyżej opisana polemika Habermasa z Rawlsem wskazuje, iż wystę-
pują między ich teoriami pewne różnice, ale jest też duża płaszczyzna, na 
której panuje między nimi zgoda. Chęć uporania się z problemem stabil-
ności w ustrojach demokratycznych łączy wysiłki ich obu. Z naukowego 
punktu widzenia powstaje pytanie o normatywność teorii politycznych 
oraz ich generalną rolę w namyśle o sprawach politycznych. Trzeba jed-
nakże podkreślić, iż podobnie jak u Rawlsa, konieczne jest rozróżnienie 
wczesniej i późniejszej fazy twórczości. Dla przykładu podamy interpre-
tacje Andrzeja Szahaja, który w roku 1990, a więc przed opublikowaniem 
przez Habermasa dzieła pt. Faktyczność i obowiązywanie, napisał na-
stępujące słowa: „Zauważmy teraz, iż światopogląd proponowany przez 
Habermasa – nazwijmy go komunikacyjnym – jest wyraźnie skierowany 
przeciwko wszelkim ideologiom technokratycznym, przeciwko świato-
poglądowi konsumpcyjnemu, ideologii rywalizacji i sukcesu, egoizmowi 
rodzinnemu i nacjonalizmowi. Jest to też światopogląd antyetatystyczny, 
216 Ibidem, s. 175.
217 J. Habermas, „Rozumne” versus „prawdziwe”  – albo moralność obrazów świata [w:] 
Idem, Uwzględniając Innego, op. cit., s. 106–107.
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zwrócony przeciwko nazbyt rozszerzonej ingerencji państwa i sformalizo-
wanych organizacji w życie obywateli, przeciwko etatystycznemu, autory-
tarnemu wychowaniu. Wśród wartości, które uznaje za nadrzędne, znaj-
duje się nie tylko swobodna komunikacja jako taka, lecz także szczerość, 
odpowiedzialność i prawdomówność jednostek oraz pełna symetryczność 
ich wzajemnych relacji; równość i braterstwo, a wreszcie osobista wolność 
i niezależność”218.

Światopogląd komunikacyjny Habermasa, o którym napisał Szahaj, 
jest teorią o charakterze raczej etycznym, niż stricte politycznym. Postu-
laty niemieckiego myśliciela abstrahują od polityczności, rozumianej jako 
działalności ze swej istoty opierającej się na przymusie. Można zatem 
stwierdzić, iż teoria komunikacyjna ma charakter przedetatystyczny, a nie 
antyetatystyczny, jak twierdzi Szahaj. Pytanie o to jak powinno być, Ha-
bermas zastępuje pytaniem, jak tego dokonać. Normatywność dotycząca 
celów zostaje uzupełniona normatywnością dotyczą środków.

3.3. Normatywność teorii politycznych

Filozofia, którą spotykamy w twórczości Rawlsa i Habermasa odchodzi 
od popularnego pojęcia normatywności. Zasadniczy problem luki między 
bytem a powinnością przestaje być sednem sprawy. Zadaniem filozofii 
politycznej, czy też – by ściślej rzecz ująć – liberalizmu politycznego, we-
dług Johna Rawlsa jest nie tylko kształtowanie wartości – wydają się one 
bowiem kwestią drugorzędną. Zwłaszcza dlatego, że liberalizm polityczny 
chlubi się neutralnością, obojętnością aksjologiczną rozszerzoną możliwie 
najbardziej. Zadanie to polega natomiast na zaprojektowaniu ładu opartego 
na instytucjach. Jakie instytucje powinny występować w społeczeństwie 
demokratycznym? – oto pytanie, które wyparło kwestie wartości, którymi 
społeczeństwo powinno się kierować. W dziele amerykańskiego filozofa 
instytucje zawierają się przede wszystkim w kategorii struktury podsta-
wowej. O sprawach tych czytamy w fragmencie Prawa ludów: „Można 
uznać ten fakt za trudny do zaakceptowania. Dzieje się tak dlatego, że 
często uważa się, iż zadaniem filozofii jest dostarczenie takiego argumentu, 
który zbijać będzie wszystkie inne. Nie istnieje jednak taki argument. 
[…] Liberalizm polityczny wychodzi od pojęcia rozumności politycznej 
i na nim buduje swoją teorię. Nie osiąga się pokoju, ogłaszając, że wojna 

218 A. Szahaj, Krytyka. Emancypacja. Dialog, op. cit., s. 280.
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jest irracjonalna i wyniszczająca, choć może to być prawdą; czyni się to 
przygotowując podłoże, na którym ludy będą mogły rozwinąć strukturę 
podstawową, wspierając rozsądnie sprawiedliwy lub przyzwoity ustrój, 
i zaakceptować rozumne prawo ludów”219.

Jeśli normatywność miałaby dotyczyć kształtu i jakości sporów to-
czonych w społeczeństwa demokratycznych, to Habermas wchodzi na 
grunt, na którym sytuacja wydaje się beznadziejna. Jak wskazują bowiem 
Paweł Dybel i Szymon Wróbel: „Weźmy przykładowo spór między prze-
ciwnikami i zwolennikami aborcji jako zabiegu, którego dopuszczalność 
winna zostać uregulowana prawnie przez państwo. […] Jest oczywiste, 
że w tej sytuacji trudno mówić o jakiejkolwiek możliwości porozumienia 
między stronami, które mógłby wyprodukować sam dyskurs. Praktyka 
uczy raczej, że wszelkie dokonujące się w sferze publicznej dyskusje 
między nimi prowadzą tylko do zaognienia sporu i usztywnienia stano-
wisk. Jedyne, co jest wówczas możliwe, to albo pójście na podyktowany 
względami pragmatycznymi kompromis, albo próba przeforsowania wła-
snego stanowiska przemocą, przy wykorzystaniu układu sił politycznych 
i społecznych w państwie. Wtedy jednak podobne rozwiązanie zawsze 
będzie kontestowane przez stronę przeciwną, stając się źródłem nieustan-
nych napięć”220.

Propozycja niemieckiego filozofa nie polega jednak na tym, by spory 
już nigdy nie istniały. Wie on bowiem, że będą istnieć, bo są istotą życia 
społecznego. Normatywność w jego rozumieniu dotyczy tego, jak te spory 
powinny przebiegać. Jaka procedura powinna kierować rządami delibe-
rującego narodu? Jak instytucjonalnie zakorzenić komunikację w sferze 
publicznej? Jego odpowiedź, iż należy skorzystać z medium, jakim jest 
prawo, które posiada swoją prawomocność z legalności opartej na decy-
zji deliberującego narodu jest odpowiedzią dotyczącą instytucjonalnego 
kształtu wspólnoty politycznej, a nie kwestią czysto aksjologiczną. Pro-
blem stabilności wymusza na filozofach polityki przeorientowanie teorii. 
Odejście od wartości jest ściśle związane ze zrezygnowaniem z katego-
rii prawdy. Problem stabilności jest najważniejszym problemem filozofii 
politycznej nowożytności począwszy od teorii Hobbesa. Auctoritas non 
veritas facit legem. Wskazuje na to sam John Rawls w wykładach o filo-
zofii politycznej Hobbesa w słowach: „Tym, co ma czynić suweren jest 
219 J. Rawls, Prawo ludów, op. cit., s. 178.
220 P. Dybel, S. Wróbel, Granice polityczności, Fundacja ALETHEIA, Warszawa 2008, 
s. 451–452. 
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stabilizowanie tego układu tak, by wszyscy robili to, co jest rzeczywiście 
wzajemnie dla nich korzystne. W zwykłym życiu często znajduje się wiele 
przykładów tego rodzaju. Rzecz w tym, że dla każdego z nas racjonalnym 
staje się chcieć, by została nałożona jakiegoś rodzaju przymusowa sankcja, 
nawet jeśli nie ma nikogo, kto rzeczywiście jest gotów nie zrobić tego, co 
powinien zrobić. Uważam, że Hobbes jest jednym z pierwszych filozofów, 
którzy jasno zrozumieli tę sytuację”221. Działalność suwerena przenosi się 
więc z panowania nad obywatelami na regulowanie warunków występu-
jących w tle. Nie jest jego celem zmiana charakteru osób, lecz warunków 
tła w jakich rozumują, podejmują decyzji, zawierają umowy etc. Następuje 
przeniesienia akcentu z podmiotów uczestniczących w relacji władzy na 
środowisko, w jakim funkcjonują.

3.4. Deliberacja i problem stabilności

By problem stabilności wyłożyć dostatecznie jasno, posłużymy się trzema 
pytaniami związanymi z myśleniem utopijnym. Utopia, tak jak rozumiemy 
na przykład Utopię Tomasza Morusa lub Miasto słońca Tomasza Campa-
nelli skupia się wokół pytania: jak powinno być? Wizja danego ładu poli-
tycznego jest przedstawiona jako pewne zastane i ukończone już dzieło. 
Innym pytaniem, które powstaje w naturalnym porządku teoretycznym, 
jest pytanie o to, jak taki ład osiągnąć? To pytanie wiązać należy z działa-
niem rewolucyjnym, a by zostać na niwie utopijnej, podać możemy przy-
kład leninizmu jako teorii rewolucyjnej par excellence. Następnie rodzi się 
trzecie pytanie i to ono właśnie nastręcza najwięcej trudności: Jak podtrzy-
mać ten utopijny ład polityczny? Ta kwestia nazywana jest (pozornie tylko 
oksymoronem) realistyczną utopią. U Johna Rawlsa czytamy: „Filozofia 
polityczna jest realistycznie utopijna wtedy, kiedy rozszerza granice tego, 
co uważa się zwykle za praktyczną możliwość polityczną. Nadzieja na 
przyszłość naszego społeczeństwa spoczywa na przekonaniu, że natura 
świata społecznego pozwala rozsądnie sprawiedliwym konstytucyjnym 
demokratycznym społeczeństwom istnieć jako członkom społeczności 
ludów. W takim świecie społecznym można by osiągnąć pokój i sprawie-
dliwość liberalnych i przyzwoitych społeczeństw zarówno w dziedzinie 
polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. Idea tego społeczeństwa jest 
realistycznie utopijna dlatego, że przedstawia osiągalny świat społeczny, 

221 J. Rawls, Wykłady z historii filozofii polityki, op. cit. s. 136–137.
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który łączy polityczną praworządność i sprawiedliwość dla wszystkich 
liberalnych i przyzwoitych ludów. […] Zakładam także, że jeśli dorastamy 
w ramach rozumnych oraz sprawiedliwych instytucji politycznych i spo-
łecznych, będziemy utrzymywać je także wtedy, kiedy sami osiągniemy 
dorosłość, tak że one będą trwać. W tym kontekście powiedzieć, że natura 
ludzka jest dobra, to tyle, co stwierdzić, że obywatele, którzy dorastają 
pod władzą rozumnych i sprawiedliwych instytucji – instytucji, które od-
powiadają jakiejkolwiek koncepcji sprawiedliwości z rodziny liberalnych 
i rozsądnych – będą aprobowali te instytucje i działali tak, żeby ich spo-
łeczny świat przetrwał. […] Utrzymuję, że ten scenariusz jest realistyczny – 
mógłby i może zaistnieć. Twierdzę też, że jest on utopijny i w wysokim 
stopniu pożądany, ponieważ łączy rozsądek i sprawiedliwość z warunkami 
umożliwiającymi obywatelom realizowanie podstawowych interesów”222. 

W myśl doktryny demokracji deliberatywnej, instytucjami mającymi 
zapewnić wdrażanie realistycznej utopii są: rozum publiczny, procedura 
deliberacji, idealna sytuacja komunikacyjna, sfera publiczna etc. Można 
zatem stwierdzić, iż deliberacja jest tutaj traktowana instrumentalnie. 
Jest jedynie narzędziem utrzymywania określonego ładu politycznego, 
albowiem gdyby było inaczej, to racje miałby Ian Shapiro, który napi-
sał: „Dla przykładu idealna sytuacja komunikacyjna Jürgena Habermasa 
(1979, 1984), podobnie jak model sprawiedliwości opartej na dialogu Bru-
ce’a Ackermana (1980), odwołują się do modelu niewymuszonej rozmowy 
oddzielonej od problemów władzy występujących w realnej polityce. 
Zwolennicy tych teorii wierzą, że mogą one przyczynić się do powsta-
nia takich politycznych instytucji, rozwiązań i podejmowanych działań, 
które zostałyby przyjęte w warunkach idealnej deliberacji. W tym sensie 
ich wysiłki podobne są do przedsięwzięcia Rawlsa (1971) – próby usta-
lenia, na jaką strukturę politycznych instytucji zdecydowaliby się ludzie, 
znajdujący się za zasłoną niewiedzy – tak, by wyjąć poza nawias interes 
jednostki. […] Zauważmy, dla bieżących celów, że są one solipsystycz-
nymi teoriami, które oszukują odpowiedzi na pytanie: na jakie instytucje 
i rozwiązania zdecydowałaby się racjonalna jednostka w odpowiednich, 
idealnych warunkach? Idealistyczne teorie deliberacji stają w obliczu do-
datkowego problemu; jeśli bowiem, per impossible, znalazłaby się jedno-
znaczna odpowiedź na powyższe pytanie w odniesieniu do jednej osoby, 

222 J. Rawls, Prawo ludów, op. cit, s. 15–17
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to prawdopodobnie miałaby ona zastosowanie dla każdego: Ale co wtedy 
pozostałoby do deliberowania?”223. 

Dwie kwestie dla powyższego rozdziału są ważne: teorie demokracji 
deliberatywnej jako próba odpowiedzi na problem stabilności oraz racjo-
nalność publiczna jako podstawa demokracji deliberatywnej. Zanim przej-
dziemy do dalszych etapów rozważań o demokracji deliberatywnej i jej 
elementach problematycznych, warto przyjrzeć się historii pojęcia. Ma to 
na celu zapewnić przejrzystość dalszych części wywodu.

223 I. Shapiro, Stan teorii demokracji, tłum. I. Kisilowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2006, s. 45–46.
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Konieczne na tym etapie wywodu jest ustalenie, co dokładnie mamy na 
myśli, gdy mówimy o demokracji deliberatywnej. Niewątpliwie nie jest 
to jednolita doktryna polityczna, lecz amalgamat wielu politycznych idei 
i założeń z zakresu antropologii, epistemologii, jurysprusprudencji retoryki 
etc. Aby zachować klarowność wywodu skupimy się na zasygnalizowaniu 
rudymentów idei demokracji deliberatywnej, następnie na oświeceniowych 
postulatach prekursorów demokracji deliberatywnej, by wreszcie opisać 
drogę intelektualną od ogólnych założeń doktryny, którymi autorami byli 
ojcowie założyciele demokracji deliberatywnej. W dalszej kolejności sku-
pimy się między innymi na kwestiach terminlogicznych, by następnie 
możiwie wyczerpująco omówić wachlarz stanowisk, które będziemy ana-
litycznie badać w dalszych częściach wywodu.

4.1. Rudymenty idei demokracji deliberatywnej

Rudymentów demokracji deliberatywnej moglibyśmy doszukiwać się 
u wielu myślicieli od epoki klasycznej przez średniowiecze po nowożyt-
ność. Inspiracje, jakimi filozofię polityczną obdarzyli sofiści, koncyliaryzm 
w myśli eklezjologicznej, czy też spinozjańskie podkreślanie roli komuni-
kacji w życiu wspólnoty politycznej (o czym wspomniano już wcześniej 
przy okazji analizy koncepcji Habermasa), czy wreszcie ukucie terminu 
rozum publiczny przez Hobbesa niewątpliwie wpłynęły na powstanie idei 
demokracji deliberatywnej. Aby jednak nasza analiza była wyraźna, mu-
simy wskazać na przyczynę o wiele bliższą w czasie. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, iż nasze podejście jest swoistą hybrydą podejścia herme-
neutycznego i analitycznego. Oznacza to, iż historia idei interesuje nas 
o tyle, o ile wyznacza ona obszar naszych badań. Do rozmaitych stanowisk 
normatywnych używamy analitycznych narzędzi logicznych i argumenta-
cyjnych, by uzyskać właściwy opis struktury doktryny oraz wyklarować 
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jej prawdziwą przynależność do typu racjonalności. Uznajemy zatem, iż 
w pewnym sensie, zarówno dorobek epoki klasycznej jak i średniowiecza 
jest ważny z perspektywy historii idei, jednakże dla właściwego ustale-
nie proweniencji demokracji deliberatywnej sensu stricto oraz dla analizy 
i oceny jej strony teoretycznej konieczne jest odwołanie się do aktualnego 
rozumienia podstawowych elementów tej idei. Ponadto, uznanie demorka-
cji deliberatywnej za wynalazek nowożytności pozwoli nam precyzyjnie 
skierować ostrze krytyki, co może przynieść jasne i konkretne wnioski. Jak 
wykażemy poniżej, uznanie to jest w pełni uzasadnione, ponieważ o nowo-
żytnej deliberacji nie sposób mówić z pominięciem najistotniejszego nurtu 
nowożytności, czyli Oświecenia.

4.1.1 Oświecenie

Demokracja deliberatywna to przede wszystkim postulat jakościowego 
udoskonalenia rządów ludu. Nałożenie kompetencji intelektualnych na lud 
należy przede wszystkim kojarzyć z ideałami Oświecenia. Już w projekcie 
Paula d’Holbacha znajdujemy wątki związane z podejściem, wedle którego 
źródłem praw i zasad powinien być głos ludu, który tym prawom i za-
sadom podlega. Autor ten wywodził prawa fundamentalne z pierwotnej 
woli ludu. Również forma rządów była od niej uzależniona. Degeneracji 
ustroju miało natomiast zapobiegać związanie prawa z moralnością, które 
Holbach nazwał etokracją. Główną troską poddanych oraz władców po-
winno być kultywowanie wszelkich cnót poprzez wzajemne wpływanie 
na siebie i regulowanie zakresu władzy. Wyznacznikiem jakości rządów 
jest więc stan cnót, natomiast metodą osiągnięcia i utrzymania upragnio-
nego stanu jest naradzanie się co do kwestii zasadniczych z perspektywy 
wspólnoty. Na płaszczyźnie praktyki politycznej władza otrzymuje duże 
kompetencje o charakterze wychowawczym. Promowanie cnót wcześniej 
uzgodnionych przez poddanych jest głównym zadaniem władzy. W dziele 
z 1776 roku Holbach pisał o samorządności w następujący sposób: „Ustawa 
fundamentalna winna nadać obywatelom niewzruszone prawo do zbiera-
nia się bez oczekiwania na zwołanie ich przez władcę, którego ministro-
wie i pochlebcy mogą często odwodzić od słuchania nawet najbardziej 
słusznych i natarczywych skarg ludu. Właśnie rada przedstawicieli narodu 
winna wydawać, omawiać, poprawiać i znosić prawa. Wówczas cały naród 
uczestniczyłby w ustanawianiu zasad, którymi winien się kierować; podat-
ków, które winien płacić; w wypowiadaniu wojen albo w ich kończeniu; 
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w ofiarach, które winien ponosić dla własnego bezpieczeństwa; w ściąga-
niu długów”224.

Za centralny punkt myśli oświeceniowej należy uznać rozum. Wiara, 
jaką oświeceniowi filozofowie pokładali w rozumie i w tym, że swą su-
werenną mocą zmieni on oblicze ludzkości, nie różni się wiele, z formal-
nego punktu widzenia, od wiary religijnej. Autorzy nowoczesnych doktryn 
demokracji deliberatywnej najczęściej odżegnywać się będą od rozumu 
pojmowanego w stylu oświeceniowym, czyli apodyktycznie obiektywi-
stycznego, jednakże podkreślić należy, iż to Oświecenie zapoczątkowało 
próby wynalezienia ponadpartykularnej bezosobowej formuły, która mo-
głaby stanowić fundament ustroju. Rozumowi, wedle wizji encyklopedy-
stów francuskich, miała przysługiwać władza absolutna i ostateczna. Tylko 
tym ludziom, którzy uznają jego moc, świecić będzie Słońce, jak pisał 
w 1795 roku Nicolas de Condorcet: „Lecz gdy wzajemne potrzeby zbliżą 
wszystkich ludzi, gdy najpotężniejsze narody zaliczą do swych politycz-
nych zasad równość zarówno społeczeństw, jak równość poszczególnych 
ludzi, poszanowanie niepodległości państw słabych, jak ludzki stosunek 
do niewiedzy i nędzy człowieka, gdy zasady hamujące rozwój ludzkich 
uzdolnień zostaną zastąpione innymi, które przeciwnie, pobudzą ich dzia-
łanie i energię, czy wtedy będzie można się jeszcze obawiać, że gdzieś na 
ziemi pozostaną obszary, do których nie miałaby dostępu wiedza, albo iż 
pycha despotyzmu będzie mogła przeciwstawić prawdzie zapory, których 
długo nie będzie można obalić? Nadejdzie czas, gdy słońce świecić będzie 
tylko ludziom wolnym, nie uznającym innego pana niż własny rozum; gdy 
tyrani i niewolnicy, kapłani oraz ich głupie lub obłudne narzędzia istnieć 
będą jedynie w historii i w teatrze, gdy interesować się nimi będziemy po 
to tylko, ażeby litować się nad ofiarami ich przemocy lub oszustwa […]”225.

Autorytet rozumu górować ma zatem nad wszelkimi innymi auto-
rytetami. Tylko oświecenie może wyemancypować ludzkość. Głównym 
przeciwnikiem rozumu staje się reakcja, ponieważ jego immanentną cechą 
jest postęp. Wszystko, co wrogie postępowi jest rozpoznawane jako nie-
rozumne i szkodliwe. Jeśli o politycznej sile władcy miałby świadczyć 
poziom siły jego wroga, to stwierdzić można, iż rozum stał się władcą 
o mocy i zasięgu panowania do tej pory niespotykanym.

224 P.T. D’Holbach, Etokracja, czyli rząd oparty na moralności, tłum. M Skrzypek, Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, s. 18–19.
225 A.N. Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, tłum. E. Hart-
leb, J. Strzelecki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957, s. 217–218
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Próba połączenia autorytetu rozumu z suwerennością ludu aż po czasy 
współczesne stanowi główny problem teorii demokracji. Przekonanie, ja-
koby demokracja z konieczności występowała w parze z postępem jest bar-
dzo dyskusyjne. Georges Sorel w swej krytyce progresywizmu zauważa, iż 
poglądy oświeceniowych filozofów były na początku XX wieku uważane 
za idealne fundamenty, na których można opierać ład społeczny. Tymcza-
sem, jego zdaniem, demokracja ze swej istoty rozchodzi się z rozumem. 
W dziele z roku 1908 pisał o tym w następujących słowach: „Demokracja 
niemały czyni zamęt, przeszkadzając ludziom inteligentnym widzieć rze-
czy, jakimi one są; ma na żołdzie sprytnych obrońców, znających sztukę 
gmatwania zagadnień, czy giętkim językiem, czy subtelną sofistyką, czy 
wreszcie olbrzymim aparatem naukowej deklamacji. Właśnie o czasach 
demokratycznych powiedzieć można, że ludzkość jest rządzona przez siłę 
magiczną wielkich słów raczej, aniżeli przez idee, że rozstrzyga formuła, 
a nie rozum, dogmaty, których genezy nikt się nawet nie domyśla, a nie 
poglądy, oparte na obserwacji. […] Własnych więc interesów pilnują nasi 
demokraci, otaczając troskliwą opieką sławy XVIII stulecia”226. Obsar-
wacja ta uderza w sedno wszelkich demokratycznych aporii oraz wiąże 
się z największym wyzwaniem dla teorii arguemntacji: jak z ludu uczynić 
podmiot, który decydowałby rozumnie? Potrzeba uzupełnienia woli ludu 
rozumem ludu będzie stanowiła główny obszar zainteresowań myślicieli 
demokracji deliberatywnej. Lud ma zatem nie tylko decydować, ale rów-
nież rozumować.

4.1.2 Profesjonalizacja polityki

Przeciwnikami tego optymistycznego, czy wręcz naiwnego podejścia do 
możliwości rządów oświeconego ludu byli w kolejności chronologicznej 
m.in.: John Stuart Mill, Max Weber oraz Joseph Schumpeter. Z perspek-
tywy historii demokracji deliberatywnej ważne jest naświetlenie ich sta-
nowisk, ponieważ XX-wieczna idea demokracji deliberatywnej w dużej 
mierze jest odpowiedzią na tego typu poglądy. 

Mamy tutaj na myśli spory w ramach teorii demokracji pomiędzy zwo-
lennikami ustroju przedstawicielskiego oraz zwolennikami demokracji 
bezpośredniej. Warto również już na tym etapie zaznaczyć, iż w ramach 
drugiego stanowiska wykształci się kolejny spór między zwolennikami 

226 G. Sorel, Złudzenia postępu, tłum. E. Breiter, vis-à-vis etiuda, Kraków 2015, s. 10–11.
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podejścia partycypacyjnego i deliberatywnego, które to stanowisko jest 
głównym przedmiotem naszych analiz.

Pierwszy z wymienionych myślicieli wskazywał, iż rządy demokra-
tyczne stwarzają potrzebę profesjonalizacji polityki. Rozum publiczny, 
którego zasadami w życiu publicznym należy się kierować polega przede 
wszystkim na przyjęciu ponadsubiektywnej perspektywy, której gwaran-
tem może być jedynie wykształcenie się zawodowej służby publicznej. 
O konieczności praktyki w pełnieniu służby publicznej i profesjonalizacji 
polityki Mill pisał następująco: „Jeszcze ważniejsza jest moralna strona 
wykształcenia, jakiego obywatel nabywa sprawując choćby od czasu do 
czasu obowiązki publiczne. Tam bowiem powołaniem jego jest oceniać in-
teresy, które nie są jego własnymi interesami; radzić się wobec sprzecznych 
pretensji rozlicznych prawideł, a nie własnych tylko popędów; stosować 
w praktyce zasady, których źródłem jest dobro publiczne. A w pracy tej 
znajdzie on zawsze obok siebie ludzi, daleko lepiej oswojonych z takimi 
pojęciami i czynnościami, których zadaniem będzie oświecać jego umysł 
i rozbudzać poczucie dobra publicznego. Uczy on się tam czuć, że stanowi 
część ogółu, interes publiczny jest jego interesem. Tam, gdzie nie masz 
takiej szkoły rozumu publicznego, nie ma też zwykle nawet poczucia, że 
ludzie prywatni, nie stojący na żadnym znakomitym stanowisku społecz-
nym, mogą mieć jakiekolwiek inne obowiązki względem społeczeństwa 
oprócz posłuszeństwa i uległości rządowi; nie ma żadnego bezinteresow-
nego poczucia wspólności z dobrem publicznym. Wszelkie pojęcie i po-
czucie tak obowiązku jak interesu, ogranicza się tam do jednostek, albo do 
rodziny”227. Rozumowanie publiczne jest zatem pewnego rodzaju umiejęt-
nością, którą można zdobyć na drodze praktyki, ćwiczenia się w służbie 
publicznej. Tak przygotowowany obywatel powinien w sposób dojrzały 
pojmować perspektywę publiczną i identyfikować ją przede wyszystkim 
z ponadpartykularnym wymiarem życia.

Zwolennikiem reprezentatywnej formy rządów był również Max 
Weber, którego koncepcja nosi nazwę demokracji plebiscytarnej. Głów-
nym czynnikiem determinującym tę formę rządów jest konieczność ist-
nienia charyzmy w życiu politycznym. Weber wskazuje, iż głosowanie nie 
jest wyborem we właściwym sensie, lecz aklamacją wyboru poczynio-
nego już wcześniej przez inne podmioty. Głosowanie demokratyczne ma 
więc plebiscytarny i stąd charyzmatyczny charakter. Jak wskazuje Weber: 
227 J.S. Mill, O  rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, tłum. G. Czernicki, 
M. Chyżyńska, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995, s. 85–86.
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„Normalna elekcja, również może jedynie być decyzją pomiędzy kilkoma 
kandydatami, którzy wcześniej zostali przeglądnięci przed zaoferowaniem 
ich wyborcom. Ta decyzja jest podejmowana w ramach areny wyborczej 
agitacji przez osobowy wpływ i odwołania do materialnych lub idealnych 
interesów. Wyborcze zapewnienia konstytuują reguły gry dla tej pokojowej 
rywalizacji”228. Kwestia ta związana jest z szerszym zjawiskiem rutynizacji 
charyzmy, o którym napisał autor. Pozostawienie tego składnika w ramach 
pola polityczności Weber uznaje za czynnik chroniący skolonizowanie de-
mokracji przez biurokrację. 

By nadać demokracji charakter wolnościowy i zabezpieczyć ją przed 
tyranią większości, Joseph Schumpeter dodaje element wolnej konkurencji 
w pluralistycznym układzie grup rywalizujących o władzę. Autor uzasad-
nia to w następujących słowach: „Przede wszystkim, zgodnie z przyjętym 
poglądem, demokracja nie oznacza i nie może oznaczać, że lud faktycznie 
rządzi, sprawuje władzę, w jakimkolwiek oczywistym sensie przypisy-
wanym określeniom lud i rządzić. Demokracja oznacza jedynie, że ludzie 
mają możliwość zaakceptowania lub odmowy zaakceptowania tych, którzy 
mają rządzić. Ponieważ jednak decyzja taka może być podjęta również 
w sposób niedemokratyczny, byliśmy zmuszeni do zawężenia naszej de-
finicji poprzez dodanie dalszego kryterium identyfikującego metodę de-
mokratyczną, a mianowicie wolnej konkurencji pomiędzy potencjalnymi 
przywódcami o głosy wyborców. Jeden z aspektów sprawy można ująć 
w postaci sformułowania, że demokracja oznacza rządy polityków. Jasne 
zrozumienie następstw tego twierdzenia jest niezmiernie istotne. Wielu 
wyznawców doktryny demokratycznej włożyło sporo wysiłków, by pozba-
wić działalność polityczną wszelkich konotacji profesjonalnych. Twierdzili 
oni stanowczo, niekiedy wręcz namiętnie, że polityka nie powinna być 
zawodem i jej profesjonalizacja powoduje wyrodzenie się demokracji. Ale 
to po prostu ideologia”229.

Spór o charakter demokracji i profesjonalizację polityki, który według 
Schumpetera jest sporem ideologicznym będzie stanowił jedną z głównych 
przyczyn wykształtowania się idei demokracji deliberatywnej w drugiej 
połowie XX wieku. Zgodnie z ideą demorkacji deliberatywnej bowiem, 

228 M. Weber, Charisma and Its Transformation [w:] M. Weber, Economy and Society. An 
Outline of Interpretative Sociology, red. G. Roth, C. Wittich, University of California Press, 
Berkeley Los Angeles London 1978, s. 1129
229 J.A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, tłum. M. Rusiński, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 355.
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wszystkie podmioty występujące w ramach wspólnoty politycznej posia-
dają kompetencje epistemiczne. Jeżeli nawet nie posiadają aktualnie od-
powiedniej wiedzy i umiejętności, to mogą, a nawet powinni ją zdobyć. 
W tym sensie polityka niekoniecznie musi być zmonopolizowana przez 
profesjonalnych polityków. W myśl podejścia deliberatywnego namysł 
jest osiągalny dla przeciętnych obywateli, ponadto warunki egzystowania 
wspólnoty politycznej, które sa zapewniane przez władze publiczne, po-
winny sprzyjać podejmowaniu namysłu przez obywateli.

4.1.3 Totalitaryzm vs. społeczeństwo otwarte

Po II wojnie światowej nastąpił generalny zwrot prodemokratyczny. Druga 
połowa XX wieku zdominowana była przez krytyki totalitaryzmu i rzą-
dów autorytarnych o rozmaitej proweniencji. W 1947 roku ukazuje się 
Dialektyka oświecenia Adorno i Horkheimiera, w którym to dziele auto-
rzy opisują zgubny wpływ racjonalizmu na kondycję społeczeństw nowo-
czesnych oraz narastające zniewolenie, zamiast oczekiwanej emancypacji 
rodzaju ludzkiego. Dwa lata wcześniej ukazuje się publikacja, która dla 
teoretyków demokracji deliberatywnej ma znaczenie zasadnicze. Jest to 
dwutomowe dzieło pt. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie autorstwa 
Karla Raymunda Poppera. Główne pojęcie tej książki zostało zaczerpnięte 
od Henriego Bergsona, który dychotomię społeczeństwa otwartego i społe-
czeństwa zamkniętego pojmował następująco: „Jednym z rezultatów naszej 
analizy było, w sferze życia społecznego, odróżnienie w sposób zasadni-
czy tego, co zamknięte, od tego, co otwarte. Społeczeństwo zamknięte to 
to, którego członkowie wspierają się wzajemnie, obojętni wobec reszty 
ludzi, zawsze gotowi atakować lub bronić się, zmuszeni do przyjmowania 
postawy walki. Takie jest społeczeństwo ludzkie, kiedy wychodzi z rąk 
natury. […] Od społeczeństwa zamkniętego do społeczeństwa otwartego, 
od państwa do ludzkości, nigdy nie uda nam się przejść drogą powiększa-
nia. Nie mają one tej samej istoty. Społeczeństwo otwarte to takie, które 
obejmowałoby w zasadzie całą ludzkość. […] Religia dynamiczna, która 
w ten sposób się pojawia, przeciwstawia się religii statycznej, wywodzącej 
się z funkcji fabulacyjnej, tak jak społeczeństwo otwarte przeciwstawia się 
społeczeństwu zamkniętemu”230.

230 H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, tłum. P. Kostyło, K. Skorulsk, Wydawnic-
two Znak, Kraków 1993, s. 259–261.
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Ariadna Lewańska w tekście o filozofii politycznej Henriego Bersona 
zwraca uwagę, iż Karl Popper w rzeczywistości przeinaczył koncepcję 
francuskiego filozofa: „Parafrazując św. Augustyna, można stwierdzić, 
że u Bergsona dwie religie budują dwa społeczeństwa. Religia statyczna 
buduje społeczeństwo zamknięte, a religia dynamiczna – społeczeństwo 
otwarte. Przy tej okazji warto spostrzec, że termin społeczeństwo otwarte 
Bergson wprowadza do filozofii dziesięć lat przed Popperem i że podobnie 
jak on wiąże z nim ustrój demokratyczny. Choć ich wizje społeczeństw 
zamkniętych są bliskie, to na drodze do otwartości różnią się radykalnie: 
Popper w 1942 roku winą za wybuch II wojny światowej obarcza niedo-
statek racjonalności we współczesnym świecie. Bergson 10 lat wcześniej 
przeciwnie – postuluje rozwijanie nadintelektualnej przestrzeni dla du-
chowej wolności, by cierpiąca ludzkość mogła nadal żyć. Dla Poppera, 
ateisty i filozofa nauki, bez różnicy: religia w polityce zawsze prowadzi 
do totalitarnej zguby. Inaczej u Bergsona, który – choć nawrócony – nie 
chrzci się, demonstrując solidarność z prześladowanym w Europie naro-
dem żydowskim”231. 

Twórczość Poppera można więc postrzegać jako rewizję postulatów 
oświeceniowych. Jego główną misją jest przywrócenie pozycji rozumu 
w funkcjonowaniu wspólnot ludzkich. Rozumność stanowi więc z jednej 
strony wyzwanie dla ludzkości, z drugiej natomiast zarysowuje się jako jej 
przeznaczenie. Autor Społeczeństwa otwartego wskazuje, iż: „Społeczeń-
stwo magiczne, plemienne czy kolektywne nazywam poniżej społeczeń-
stwem zamkniętym, a społeczeństwo, w którym jednostka ma prawo do 
osobistych decyzji – społeczeństwem otwartym. Społeczeństwo zamknięte 
można porównać do organizmu. […] Tak więc w społeczeństwie zamknię-
tym brak tych cech, które uniemożliwiają zastosowanie teorii organicy-
stycznej do społeczeństwa otwartego. Cechy te związane są z faktem, że 
w społeczeństwie otwartym wielu ludzi dąży do awansu społecznego i do 
zajęcia miejsca innych ludzi. Może to prowadzić na przykład do takiego 
zjawiska społecznego jak walka klas. W organizmie natomiast nic takiego 
nie zachodzi. […] Napięcie to ma swe źródło w wysiłku, jakiego wymaga 
od nas na co dzień życie w otwartym społeczeństwie – wysiłku stania 
się istotą rozumną, zapomnienia o niektórych przynajmniej potrzebach 
społecznych, pilnowania siebie i przyjęcia na siebie odpowiedzialności. 
To jest cena, jaką musimy płacić za każdy postęp wiedzy, racjonalności, 
231 A. Lewańska, Wolność i  mistycyzm w  filozofii politycznej Henri Bergsona [w:] Res 
Publica Nowa, nr 210, 2012.
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idei współpracy i wzajemnej pomocy, a w konsekwencji za szansę prze-
trwania nas i całej ludzkości. Cena, jaka musimy zapłacić za to, że jesteśmy 
ludźmi”232.

Poszukiwanie idealnego ustroju kończy się zawsze tyranią reformato-
rów, a skostnienie danego systemu wartości przyjmuje kształt wiary reli-
gijnej. Popper postuluje więc rewizję naszych aspiracji. Biorąc pod uwagę 
niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą realizacja najlepszego z możliwych 
ustrojów, należy system polityczny ukonstytuować tak, by dopuszczał on 
bezkolizyjne reformy ustroju. Ten prima facie wolnościowy pogląd w isto-
cie rzeczy zakłada petryfikowanie konkretnego ładu demokratycznego, do-
puszczając nieznaczne odchylenia ideologiczne w jego ramach. Wątek po-
wyższy będzie szczególnie łączył teorie Poppera z doktrynami demokracji 
deliberatywnej. Stworzenie pola wolnej dyskusji zawiera w sobie implicite 
zasady i reguły funkcjonowania społeczeństwa, które nie są przedmiotem 
dyskusji i deliberacji.

 Dla doktryny społeczeństwa otwartego ważne jest również, 
by wspomnieć o twórczości Waltera Lippmanna (Popper uczynił cytat 
tego autora mottem drugiego tomu swojego dzieła) oraz Daniela Bella. 
Pierwszy z wymienionych autorów znany jest przede wszystkim dzięki 
dziełu z 1922 roku pt. Public Opinion233 oraz z napisanego 33 lata póź-
niej The Public Philosophy, w którym zwraca uwagę na rolę publicznej 
filozofii w kształtowaniu opinii. Posądza również elity o zawłaszczanie 
filozoficznego dyskursu, co spowodowało kryzys demokracji. Publiczna 
filozofia powinna być nieodłącznym elementem demokracji. Daniel Bell 
natomiast wskazuje, iż jej głównym zadaniem jest definiowanie interesu 
publicznego234.

Reasumując, można na pewnym poziomie ogólności stwierdzić, iż 
w drugiej połowie XVIII wieku pojawiają się oświeceniowe postulaty 
dotyczące prymarnej roli rozumu w układaniu spraw społecznych, a od 
drugiej połowy XIX wieku pojawiają się koncepcje o charakterze scep-
tycznym. Demokracja zostaje doceniona, jako ustrój mogący zapewnić 
pokojowe koogzystowanie jednostek, jednakże zagrożenie niestabilności, 
jakie ze sobą niesie powinno być zniwelowane przez profesjonalizację 

232 K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. I, tłum. H. Krahelska, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 196–200.
233 W. Lippmann, Public Opinion, Transactons Publishers, New Brunswick London 1998.
234 D. Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism, Basic Books Publisher, New York 
1973, s. 251–280.
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polityki. Zgodnie z tą myślą głos ludu powinien być w jakiś sposób sforma-
lizowany, a najlepiej przez działania profesjonalnych przedstawicieli ludu. 
Pierwsza połowa XX wieku przynosi dwie wojny światowe, przy czym II 
wojna światowa ma wśród swych głównych przyczyn dojście do władzy 
przywódców o demokratycznej legitymacji. Pojawiła się zatem potrzeba 
usprawiedliwienia demokracji. Występowała ona albo w niedostatku albo 
w formie zniekształconej – tak można streścić główne diagnozy politycz-
nego stanu rzeczy. W odpowiedzi na to powstają teorie, których celem 
jest stworzenie normatywnej doktryny demokratycznej o podwyższonym 
standardzie. Od społeczeństwa otwartego przechodzimy zatem do teorii 
demokracji deliberatywnej.

4.2. Pojęcie demokracji deliberatywnej

Termin demokracja deliberatywna został ukuty przez Joseph Bessett 
w roku 1980235 w artykule wchodzącym w skład publikacji pt. How De-
mocratic Is the Constitution?, która ukazała się nakładem wydawnictwa 
American Enterprise Institute jako jeden z dziesięciu tomów. W tej samej 
serii pt. A Decade of Study of the Constitution, której motywem przewod-
nim były rozważania nad konstytucją, ukazały się również publikacje takie 
jak: How Capitalistic Is the Constitution (1982), How Does the Constitution 
Secure Rights? (1985), Separation of Powers: Does It Still Work? (1986), 
How Federal Is the Constitution? (1987), Slavery and its Consequences 
(1988), How Does the Constitution Protect Religious Freedom? (1988), 
Foreign Policy and the Constitution (1990), The Constitution, the Courts, 
and the Quest for Justice (1990), The Spirit of the Constitution: Five Co-
nversations (1990). 

Tytuł artykułu, w którym pierwszy raz pojawia się termin demokra-
cja deliberatywna to Deliberative Democracy: The Majority Principle in  
Republican Government, a jego głównym postulatem jest odejście od elity-
stycznego podejścia do demokracji. Autor zadaje w nim pytanie: dlaczego 
należy oczekiwać, że reprezentanci narodu są w stanie ustanowić lepsze 
prawa, niż osoby reprezentowane na drodze bezpośredniej? W odpowiedzi 
wskazuje, iż, po pierwsze, reprezentanci są wyposażeni w większą wie-
dzę i mają lepsze doświadczenie w materii spraw publicznych. Po drugie 
235 J. Bessett, Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government 
[w:] How Democratic Is the Constitution, red. R.A. Goldwin, W.A. Schambra, AEI Press, 
Waszyngton 1980.
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natomiast, ich środowisko sprzyja rozumowaniu o sprawach publicznych 
i wymaga od nich ćwiczenia się w sztuce argumentacji. Bessette propo-
nuje przeprowadzenie hipotetycznego testu: „Jeśli obywatele posiedliby tę 
samą wiedzę i doświadczenie, co ich reprezentanci i jeśli dysponowaliby 
tą samą ilością czasu rozumowaniu na podstawie relewantnych informacji 
i argumentów prezentowanych w ciele ustawodawczym, czy uzyskaliby 
wtedy zasadniczo te same wnioski co do spraw politycznych co ich repre-
zentanci? Jeśli odpowiedź brzmi: tak, wtedy musimy dojść do konkluzji, 
że rezultat jest zasadniczo demokratyczny, nawet jeśli wynik może różnić 
się substancjalnie od pierwotnych skłonności i pragnień obywateli. Kon-
frontowany z opinią publiczną głos jednostki może zatwierdzać dowolną 
liczbę dobrych inicjatyw legislacyjnych, ale takie wsparcie może zwinąć 
się przed prostymi sprawami, jak kwestia kosztów czy wykonalności”236.

Autor sięga do twórczości ojców konstytucji amerykańskiej: Jamesa 
Madisona i Alexandra Hamiltona, którzy podkreślali znaczenie namysłu 
wspólnoty nad sprawami politycznymi, co jest zdecydowanie zgodne z du-
chem amerykańskiej konstytucji. Autor proponuje szeroką perspektywę 
w postrzeganiu ustawy zasadniczej. Jest ona czymś znacznie więcej, niż 
spisanym tekstem zasad i przepisów prawnych: „Konstytucja przejawia się 
nie tylko w tym jedynie, co mówi Sąd Najwyższy, co historycy i politolo-
dzy lub profesorowie prawa mówią o niej, i nawet nie w tym co mówi o niej 
każde pokolenie Amerykanów. Jest ona również układem politycznych 
instytucji, które ucieleśniają jej strukturę i funkcjonowanie trwałych zasad 
dobrego ludowego rządu”237.

Miejscem, gdzie deliberacja ma się rozwijać powinno być zgromadze-
nie o charakterze politycznym. Duży potencjał Bessette postrzega w ciele 
ustawodawczym, o którym napisał: „By powtórzyć wcześniejszy punkt, 
właściwa deliberacja wymaga rozszerzania wiedzy i tła, które promuje 
kolektywne rozumowanie o wspólnych celach. Chociaż Kongres jest dalej 
od bycia perfekcyjną instytucją deliberacji, to jest zbliżony do wymagań 
dobrej deliberacji, bardziej niż można by oczekiwać tego po zgromadzeniu 
dwustu milionów obywateli”238.

Pierwsze użycie terminu demokracja deliberatywna miało więc 
miejsce w związku z rozważaniami o konstytucji i kondycji politycznej 

236 Ibidem, s. 105–106.
237 Ibidem s. 116.
238 Ibidem, s. 115.
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społeczeństwa amerykańskiego. Ważne jest, by uchwycić to, że demo-
kracja deliberatywna wiąże się z nadzieją na aktywizację intelektualną 
obywateli oraz, że pod pojęciem wiedzy ma kryć się recepta do zdobycia 
kompetencji politycznych. Ten ostatni wątek można zestawić w opozycji 
z wcześniej wspomnianymi uwagami Maxa Webera o charyzmie jako ko-
niecznym atrybucie aktorów politycznych w demokracji. Alternatywą dla 
charyzmy ma być jednak nie racjonalistyczna biurokratyzacja, jak widział 
to niemiecki politolog, lecz wiedza i namysł obywateli.

4.3. Próby usystematyzowania rozwoju doktryny demokracji 
deliberatywnej

Istnieje mnogość stanowisk i modeli w ramach teorii demokracji delibera-
tywnej, ale bez wątpienia wskazać można trzon wspólny dla nich wszyst-
kich. Jacek Bartyzel wskazuje, iż istnieją dwie drogi krytyki demokra-
cji: substancjalistyczna i akcydentalistyczna. Jak wskazuje autor: „Otóż, 
przez krytykę substancjalistyczną rozumiemy taką, która w demokracji 
postrzega zło esencjalne, pierwiastkowe, tkwiące w samej naturze przed-
miotu, a nie będące jedynie przypadkowym i niekoniecznym atrybutem. 
[…] Odpowiednio, przez krytykę akcydentalistyczną rozumiemy podej-
ście dostrzegające wprawdzie wady demokracji, i to poważne (bo inaczej 
w ogóle nie może być mowy o krytyce), niemniej stojące na stanowisku, 
iż wady te mają charakter niekonieczny, przypadłościowy, przygodny, wy-
nikające z błędnego jej pojmowania lub wadliwości konkretnych instytu-
cji. Są one zatem uleczalne przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań 
i modyfikacji w odniesieniu do samej demokracji albo przez odbudowanie 
instytucji demokratycznych równoważącymi je instytucjami niedemokra-
tycznymi (resp. przeddemokratycznymi, w ujęciu historycznym)”239.

Wszystkie stanowiska, które występują pod szyldem demokracji de-
liberatywnej należą do drugiego typu krytyki demokracji; ich zadaniem 
jest jakościowa poprawa ustroju demokratycznego, a nie jego całkowite 
zanegowanie. 

Jacek Bartyzel jedną ze sprzeczności idei demokracji upatruje 
w twierdzeniu o tożsamości rządzącego i rządzonego, przedmiotu i pod-
miotu władzy. Jedną z odsłon sporu wokół tego zagadnienia jest: „róż-
nica w rozumieniu demokracji jako metody kreowania ładu politycznego, 
239 J. Bartyzel, Śmiertelny bóg Demos. Pięć wykładów o demokracji i jej krytykach, Fijorr 
Publishing, Warszawa 2009, s. 11.
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a poszukiwaniem w niej i akcentowaniem (też różniącej się w wielu istot-
nych punktach, w zależności od przyjmowanych presupozycji filozoficz-
nych, antropologicznych itp.) jakiejś określonej treści doktrynalnej (różnica 
ta jest często określana jako przeciwstawienie ujęcia proceduralnego oraz 
ujęcia aksjologicznego); wprawdzie każde ujęcie proceduralne też musi 
przyjąć za punkt wyjścia pewien katalog zasad mających źródłowo zwią-
zek z demokratyczną ideologią, jak również żadne ujęcie aksjologiczne nie 
może abstrahować od demokratycznej procedury, to jednak stanowisko 
pierwsze implikuje znacznie większą elastyczność polityczną, już choćby 
z tej racji, że nie może wykluczać a priori przypuszczenia, że jakieś po-
żądane cele polityczne mogą pochodzić spoza obszaru doktrynalnego 
demokracji, podczas, gdy drugie wyklucza taką możliwość, stawiając na 
czystość ideologii ponad procedury, tym bardziej, gdyby okazało się, że ich 
zastosowanie mogłoby posłużyć przeforsowaniu rozwiązań sprzecznych 
z ideologią demokratyczną; na gruncie tego stanowiska jest możliwe (i czę-
sto faktycznie zauważalne) oskarżanie ludu albo większości wyłonionej 
bezsprzecznie z procedur właściwych demokracji o niedemokratyczność, 
albowiem z tego punktu widzenia prawdziwa demokracja może być re-
prezentowana przez mniejszość uważającą siebie za jej depozytariuszkę 
i strażniczkę, przy czym uzasadnienie tego roszczenia może być różne”240.

Mamy do czynienia z dylematem między demokracją jako metodą/
techniką kreowania ładu politycznego, a demokracją jako określoną treścią 
(podejście aksjologiczne). Celem uściślenia warto zestawić demokrację 
z technikami kreowania ładu politycznego takimi jak: a) dziedziczenie; 
b) nominacja; c) kooptacja; d) losowanie; e) wybór. Podobnie, jak zauważa 
Jacek Bartyzel i jak wskazano na to przywołując polemikę Rawlsa z Ha-
bermasem, nie sposób oddzielić substancjalnego podejścia do demokracji 
od procedury demokratycznej. Ponadto, jak wynika ze sporu twórców idei 
demokracji deliberatywnej każda procedura zawiera implicite pewne war-
tości substancjalne. Demokracja deliberatywna jest więc zarówno techniką 
kreowania ładu politycznego, jak i pewnym określonym projektem aksjo-
logicznym. W przytoczonym wyżej fragmencie autorstwa Jacka Bartyzela 
widać podejście, które stanowi sedno argumentacji demokratów delibera-
tywnych. Nie wszystkie decyzje są słuszne demokratycznie, lecz jedynie te, 
które podjęto po wspólnym namyśle obywateli. Deliberacja jako technika 
kreowania ładu politycznego, co zgodne z zadeklarowanym podejściem 
240 Idem, DEMOKRACJA [w:] Encyklopedia Białych Plam, Polskie Wydawnictwo Ency-
klopedyczne, Radom 2000, t. IV, s. 309.
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demokratycznym, uwidacznia się w teorii Jürgena Habermasa. Według 
niej bowiem, luka między faktycznością a obowiązywaniem danych postu-
latów normatywnych wypełniona jest przez to, iż na drodze polityki deli-
beratywnej wspólnota polityczna kreuje prawo. Wpływ namysłu obywateli 
na kształt prawa stanowi ogniwo legitymizacji ustroju demokratycznego. 

Jak wskazuje David Held w słynnej pracy pt. Modele demokracji: „Choć 
pojęcia tego [demokracji deliberatywnej – przyp Ł.P.] używają zwolennicy 
różnych stanowisk, to w zasadzie odnosi się ono do koncepcji politycznej 
zmierzającej do podniesienia jakości demokracji, nie tyle poprzez rozbu-
dowę uczestnictwa politycznego jako takiego, ile przez ulepszanie jego 
charakteru i formy”241. Zarysowuje się nam już na tym etapie rozważań 
główna oś debat filozoficzno-politycznych wokół idei demokracji delibe-
ratywnej. Dylemat z pozoru wydaje się błahy, bowiem gdy mowa o ustroju 
politycznym, to z perspektywy demokratycznej dobrze jest, by rządy były 
udziałem jak największej części społeczeństwa przy jednoczesnym zapew-
nieniu jakości tych rządów. Uczestnictwo i rozumność w idealnych wizjach 
demokratów powinny iść w parze, jak jednak dalej wskazuje Held: „Dyle-
mat, jaki staje tu przed teorią, można wyrazić następująco: czy dobro ogółu 
w koncepcji demokratycznej nie może być niczym więcej niż efektem agre-
gacji danych preferencji indywidualnych, czy też, formułując je, warto od-
woływać się do poważnej debaty publicznej i namysłu (deliberation)? Offe 
i Preuss mają tutaj brutalną odpowiedź: Nie istnieje pozytywna, linearna 
zależność między uczestnictwem a rozumnością242. Spór między zwolenni-
kami partycypacji, a zwolennikami deliberacji wprowadza pewne novum 
w teoretycznym porządku doktryn demokratycznych. Jest bowiem tak, jak 
wskazywaliśmy wcześniej: dyskusje wokół formy demokracji w drugiej 
połowie XIX wieku i na początku XX dotyczyły roli mas w podejmowaniu 
decyzji. Stąd centrum dyskursu demokratycznego stanowił dylemat mię-
dzy pośrednim i bezpośrednim sposobem sprawowania władzy. Twórcy 
idei demokracji deliberatywnej w tym kontekście zajęli pozycje w jednym 
szeregu z takimi autorami, jak John Stuart Mill, Max Weber oraz Joseph 
Schumpeter. Held wskazuje, iż „Do idei fizycznie bezpośredniego podej-
mowania decyzji oraz prób zastosowania jej w różnych formach demo-
kracji bezpośredniej lub uczestniczącej demokraci deliberatywni odnoszą 

241 D. Held, Modele demokracji, op. cit, s. 300. 
242 Ibidem, s. 301.
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się sceptycznie z trzech powodów”243. Tymi powodami są: 1) Niemożność 
realizacji w wysoce zróżnicowanych społeczeństwach współczesnych 
(krytyka demokracji bezpośredniej – Mill, Weber); 2) Idealizacja bezpo-
średniego podejmowania decyzji w małych społecznościach i rozciąganie 
tego na większe byty polityczne; 3) Wzrost uczestnictwa nie rozwiązuje 
sam przez się problemu jakości uczestnictwa.

Jak zatem możemy zauważyć, demokraci deliberatywni kierują dys-
kusję na inne tory. Dochodzą oni do paradoksalnej syntezy egalitaryzmu 
i elitaryzmu, dając dowód na prawdziwość twierdzenia Petera Sloterdijka, 
iż głównym przedmiotem teorii politycznej w dobie nowoczesności jest 
masa. Demokratyczna wiara w rolę mas jest wspólna zwolennikom party-
cypacji oraz deliberacji. Jak wskazuje niemiecki autor: „W masie bowiem 
pobudzone jednostki nie skupiają się w coś, co mitologia dyskusji nazywa 
publicznością – raczej zagęszczają się w plamę, tworzą ludzki kleks, prą 
do miejsca w którym jest od nich samych najczarniej”244. Sformułowanie 
mitologia dyskusji w adekwatny sposób oddaje wysiłki teoretyków demo-
kracji deliberatywnej. Wielokrotnie bowiem będą oni odwoływać się do 
założeń kontrfaktycznych oraz uzasadnień mających dowieść, iż możliwe 
jest funkcjonowanie deliberującej wspólnoty demokratycznej. Generalnie 
rzecz ujmując, akcent przesunięty jest ku jakości decyzji, pojmowanych 
jako decyzje przemyślane. Nie jest już istotne, by każdy głosował za lub 
przeciw propozycji politycznej, lecz żeby propozycje te artykułowane były 
przez wspólnotę ludzi namyślających się nad kwestiami politycznymi i na 
drodze dyskusji przyjmowane lub odrzucane. Stąd Bohman zauważa, iż: 
„Każda z koncepcji, w których zakłada się, że namysł wolnych i równych 
obywateli w sprawach publicznych stanowi rdzeń prawomocnego podejmo-
wania decyzji politycznych oraz samorządności”245. Podniesienie jakości 
decyzji politycznych w ramach demokracji deliberatywnej jest możliwe, 
ponieważ jak wskazuje Held: 1) Deliberacja podnosi świadomość jednostek 
i zwiększa zdolność rozumienia problemów; 2) Publiczny namysł może 
ujawnić ideologiczny aspekt pewnych form preferencji – ich powiązanie 
z partykularnymi interesami, jednostronność; 3) Doskonalenie zbioro-
wych sądów na drodze rozwijania argumentacji. Jak podsumowuje autor: 

243 Ibidem, s. 306.
244 P. Soterdijk, Pogarda mas. Szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeń-
stwie, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2012, s. 18.
245 Za: D. Held, Modele demokracji, op. cit., s. 307.
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„Wymiana publicznych racji w toku namysłu tworzy tu nową zasadę pra-
womocnego rządzenia”246.

Teoria demokracji deliberatywnej jest żywo rozwijającym się nur-
tem we współczesnych studiach nad demokracją. Warto zatem umieścić 
ją w kontekście współczesnych teorii demokratycznych. Michael Saward 
osadza interesująca nas doktrynę w następującym kontekście. Wyróżnia 
ją pośród nowych kierunków demokracji takich jak: demokracja bezpo-
średnia, demokracja kosmopolityczna, demokracja ekologiczna, polityka 
obecności i różnicy, demokracja stowarzyszeniowa. By naświetlić znacze-
nie każdej z tych propozycji rozpatruje je w sześciu wymiarach: Wymiar 
A – przestrzeń i przynależność; Wymiar B – prawa; Wymiar C – autono-
mia grupowa; Wymiar D – uczestnictwo; Wymiar E – odpowiedzialność; 
Wymiar F – publiczne i prywatne247.

Tabela 1. Wymiary demokracji deliberatywnej

Demokracja deliberatywna

Przestrzeń i przynależność szanse na działanie ponad granicami państwowymi 
(demokracja dyskursywna – J. Dryzek)

Prawa uprawnienia uzasadniane w debacie

Autonomia grupowa stwarzanie warunków dyskusji dla niejednorodnych 
grup

Uczestnictwo deliberacja przed partycypacją

Odpowiedzialność odpowiedzialność oparta na dostępnie do informacji

Publiczne i prywatne płynny, dynamiczny proces kształtowania opinii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Saward, Demokracja, Wydawnic-
two Sic!, Warszawa 2008, s. 140–166.

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 można zauważyć, że do czy-
nienia mamy nie tylko z mitologią dyskusji, o której pisał Peter Sloterdijk, 
lecz z ideologią dyskusji. Jest to ideologia sensu stricto, ponieważ propo-
nuje ona całościowe ujęcie wizji świata z perspektywy dyskusji. Ma ona 

246 Ibidem, s. 315.
247 M. Saward, Demokracja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 140–166.
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być swoistym panaceum na bolączki nowoczesności. Ponadto, co charak-
terystyczne dla nowoczesnych ideologii, dostrzec można w niej zapędy 
ekspansjonistyczne ku globalnej demokracji dyskursywnej.

4.3.1 Trzy fazy rozwoju idei demokracji deliberatywnej

Rzetelne opracowanie tematyki rozwoju idei demokracji deliberatywnej 
w języku polskim znajdziemy w pracy Piotra W. Juchacza pt. Delibera-
tywna filozofia publiczna. Analiza instytucji wysłuchania publicznego 
w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej z perspektywy systemowego podejścia 
do demokracji deliberatywnej248 oraz Anny Krzynówek-Arendt pt. Rozum 
a porządek polityczny. Wokół sporu o demokrację deliberatywną249. 

Piotr Juchacz twierdzi, iż podwaliny demokracji deliberatywnej zostały 
położone w starożytnej Grecji, gdzie realizował się ideał demokratycznej 
dyskusji. Na dowód tego przywołuje myśli Sokratesa i Arystotelesa, wska-
zując również, iż nie tylko przyłożyli się oni do powstania zalążków idei 
demokracji deliberatywnej, ale również praktykowali demokratyczną de-
liberację. Metoda sokratyczna zostaje właściwie utożsamiona przez Piotra 
Juchacza z metodą deliberacyjną. Drugim dużym krokiem w wyłanianiu 
się idei demokracji deliberatywnej miałaby być twórczość Jürgena Haber-
masa. O ile ten drugi krok wydaje się bezdyskusyjny, to przywoływanie 
starożytnych autorów, jako stronników demokracji deliberatywnej wydaje 
się być nadużyciem; uważamy bowiem, jak wspomniano wcześniej, iż bar-
dziej uzasadnionym zabiegiem jest wskazanie na dziedzictwo Oświecenia, 
z którym ściślejszy jest również związek Habermasa, niźli z filozofami 
starożytnej Grecji. 

Piotr Juchacz proponuje następująca systematyzację rozwoju demo-
kracji deliberatywnej. Drogą chronologiczną wyróżnione zostają trzy 
fazy250: 1) epistemiczno-proceduralne podejście do demokracji delibera-
tywnej (1980–1996); 2) instytucjonalno-praktyczne oraz empiryczne po-
dejście do demokracji deliberatywnej (1996–2012); 3) systemowe podejście 

248 P.W. Juchacz, Deliberatywna filozofia publiczna. Analiza instytucji wysłuchania 
publicznego w  Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej z  perspektywy systemowego podejścia do 
demokracji deliberatywnej, Instytut Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Pozna-
niu, Poznań 2015.
249 A. Krzynówek-Arendt, Rozum a  porządek polityczny. Wokół sporu o  demokrację, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
250 Ibidem, s. 96.
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do demokracji deliberatywnej (2012–…). Ponadto w ramach drugiej fazy 
wyróżnione zostają dwa zwroty: a) praktyczno-instytucjonalny; b) zwrot 
empiryczny. Autor w pierwszej fazie wskazuje na takich autorów jak wspo-
mniany wcześniej Joseph Bessette251, Jürgen Habermas252 oraz na teorety-
ków demokracji partycypacyjnej, którzy mieli wpływ na kształtowanie się 
idei demokracji deliberatywnej, jak Jane J. Mansbridge253 i Benjamin Bar-
ber254. Ponadto z tą początkową fazą Juchacz kojarzy Cassa Sunsteina255, 
Jona Elstera256 i Bernarda Manina257. W początku lat 90. ubiegłego wieku 
autor upatruje czas szczególnego rozkwitu demokracji deliberatywnej, 
wskazując na twórczość Johna Rawlsa i ponownie  Jürgena Habermasa. 
Faza druga zapoczątkowana została natomiast przez krytykę wczesnych 
teorii demokracji deliberatywnej. Wśród najważniejszych prac tego nurtu 
znajdziemy: Reasonable Democracy: Jürgen Habermas and the Politics of 
Discourse258 (Simone Chambers); Democracy and Disagreement259 (Amy 
Gutman i Dennis Thompson); Deliberative Democracy. Essays on Reason 
and Politics260 (red. James Bohman i William Rehg); Democracy and Dif-
ference. Contesting the Boundaries of the Political261 (red. Seyla Benhabib) 

251 J. Bessett, Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican, op.cit.
252 J. Habermas, Legitimatonsprobleme im Spätkapitalismus, Suhrkamp Verlag, Franku-
frt am Main 1973.
253 J.J. Mansbridge, Beyond Adversary Democracy, University of Chicago Press, Chicago 
1983.
254 B.R. Barber, Strong Democracy. Participatory Politics for New Age, University of Cali-
fornia Press, Berkeley 1984.
255 Cass R. Sunstein, Naked Preferences and the Constitution [w:] Columbia Law Review, 
vol. 84 (1984), no. 7.; Cass R. Sunstein, Interest Groups in American Public Law [w:] Stan-
ford Law Review, vo. 38 (1985).
256 J. Elster, The Market and the Forum [w:] Foundations of Social Choice Theory red. 
J. Elster, A. Hylland, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
257 B. Manin, On Legitimacy and Political Deliberation [w:] Political Theory, vol. 15. 
(1987), Issue 3.
258 S. Chamber, Reasonable Democracy: Jürgen Habermas and the Politics of Discourse, 
Cornell University Press, Yhaca 1996.
259 A. Gutman, D. Thompson, Democracy and Disagreament, The Belknap Press of 
Harvard University Press, Cambridge MA 1996.
260 Deliberative Democracy. Essays on Reason and Politics red. J. Bohman, W. Rehg, The 
MIT Press, Cambridge 1997.
261 Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of the Political red. S. Benhabib, 
Princeton University Press, Princeton 1996.
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oraz Deliberative Democracy262 (red. Jon Elster). Następnie zwrot prak-
tyczno-instytucjonalny widoczny jest już w pracach Johna Dryzeka263 z lat 
90. ubiegłego wieku, ale przede wszystkim w tekstach Jamesa S. Fish-
kina264, Bruce’a Ackermana265 oraz Johna Parkinsona266. Kolejny zwrot – 
empiryczny – nastąpił dzięki takim pracom, jak: Public Deliberation, Di-
scursive Participation, and Citizen Engagement. A Review of the empirical 
Literature267 (Michael X. Deli Caprini, Fay Lomax Cook, Lawrcence R. Ja-
cobs), An Intoduction Theoretical Perspectives and Empirical Research 
on Deliberative Democracy268 (Shawn W. Rosenberg), When deliberative 
Theory Meets Empirical Political Science: Theoretical and Methodolo-
gical Challenges in Political Deliberation269 (André Bächtiger i Dominik 
Hangartner). O fazie trzeciej Piotr Juchacz napisał w następujący sposób: 
„Faza trzecia, którą charakteryzuje systemowe podejście do demokracji 
deliberatywnej, to okres poszerzenia perspektywy badawczej poprzez 
wprowadzenie szerszej analizy instytucji demokratycznych w kontekście 
ich funkcjonowania w ramach całego system deliberatywnego. Faza trzecia 
symbolicznie rozpoczęła się w 2012 roku i obecnie podejście systemowe 
zaczyna zdobywać coraz większą ilość zwolenników wśród demokratów 
deliberatywnych”270.

Autor ponadto opisuje spory dotyczące znaczenia pojęcia delibera-
cji wśród takich autorów i autorek jak: Joshua Cohen, Iris Marion Young 

262 Deliberative Democracy red. J. Elster, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
263 J.S. Dryzek, Discoursive Democracy: Politics, Policy and Political Science, Cambridge 
University Press, Cambridge 1990.
264 J.S. Fishkin, Democracy and Deliberation. New Directions for Democratic Reform, New 
Directions for Democratic Reform, Yale University Press, New Haven 1991.; Idem, The 
Voice of People. Public Opinion and Democracy, Yale University Press, New Haven 1997.
265 B. Ackerman, J.S. Fishkin, Deliberation Day, Yale University Press, New Haven 2004.
266 J. Parkinson, Deliberating in the Real World. Problems of Legitimacy in Deliberative 
Democracy, Oxford University Press, Oxford 2006.
267 M.X. Delli Caprini, Fay Lomax Cook, Lawrence R. Jacobs, Public Deliberation, Discu-
rsive Participation, and Citizen Engagement. A  Review of the empirical Literature [w:] 
Annual Review of Political Science, vol. 7 (2004).
268 S.W. Rosenberg, An Intoduction Theoretical Perspectives and Empirical Research on 
Deliberative Democracy [w:] Deliberation, Participation, and Democracy red. Idem, Pal-
grave Mamillan, New York 2007.
269 A. Bächtiger, D. Hangartner When deliberative Theory Meets Empirical Political 
Science: Theoretical and Methodological Challenges in Political Deliberation [w:] Political 
Studies, vol. 58 (2010, Issue 4.
270 P.W. Juchacz, Deliberatywna filozofia publiczna., op. cit., s. 96.
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i Seyla Benhabib. Kwestia ta zostanie szerzej omówiona w dalszej części 
wywodu.

Na uwagę zasługuje również interpretacja ewolucji idei demokracji 
deliberatywnej autorstwa Anny Krzynówek w pracy pt. Rozum a porządek 
polityczny. Wokół sporu o demokrację deliberatywną. Co ciekawe, autorka 
bada nie tylko kwestie teoretyczne genezy demokracji deliberatywnej, ale 
wskazuje również na kontekst praktyczny. Znaczy to, że odnajduje okolicz-
ności polityczne, które sprzyjały popularyzacji modelu deliberatywnego: 
„W 2005 roku, pod wpływem negatywnego wyniku referendum nad Trak-
tatem Konstytucyjnym we Francji i Holandii, Komisja Europejska rozpo-
częła realizację Planu D na rzecz demokracji, dialogu i debaty, którego 
celem ma być wywołanie szerszej debaty między obywatelami i instytu-
cjami demokratycznymi Unii Europejskiej. Z założenia jest to plan oży-
wienia demokracji europejskiej poprzez intensyfikację debat, obywatelską 
partycypację w procesie podejmowania decyzji i kształtowania propozycji 
oraz wsparcie dla wyłaniającej się europejskiej sfery publicznej. […] W ra-
mach Planu D zorganizowano szereg projektów, w których zastosowano 
innowacyjne metody konsultacyjne ściśle związane z instytucjami demo-
kracji deliberatywnej, konsultacje deliberatywne (deliberative consultation 
of citizens) i ogólnoeuropejskie deliberatywne badanie opinii publicznej 
(Europe – wide deliberative poll). Ważnym uzupełnieniem Planu D jest 
program na rzecz intensyfikacji europejskiej debaty publicznej i zapełnie-
nia luki komunikacyjnej pomiędzy Unią Europejską a jej obywatelami, co 
świadczy o tym, że Komisja Europejska ma świadomość, iż deficyt komu-
nikacyjny jest zasadniczym elementem deficytu demokracji w Europie”271.

Fakty powyższe wskazują na kolejne paradoksy demokracji delibera-
tywnej. Planowanie i projektowanie deliberacji świadczy, iż w niektórych 
przypadkach stanowić ona może środek socjotechniki, a nie wzniosłe na-
myślanie się nad sprawami politycznymi przez bogatych w cnoty intelek-
tualne obywateli. Z powyższego wynika również, jak trudno jest osiągnąć 
ideał wolnej deliberacji. Wspomnijmy li tylko ideał dyskusji wolnej od 
panowania, która to koncepcja była przedmiotem sporu Habermasa ze 
Spaemanem. By nie wnikać na tym etapie wywodu w szczegółowe kwe-
stie zasygnalizujmy tylko, iż po pierwsze groteskowo wręcz brzmi postu-
lat równości stron uczestniczących w idealnej sytuacji komunikacyjnej; 
po drugie natomiast, jakże trafna okazuje się uwaga Roberta Spaemanna 

271 A. Krzynówek, Rozum a porządek polityczny, op. cit., s. 8–9.
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o nieograniczonych kompetencjach, które nolens volens przydzielane są 
kontrolerom dyskursu.

Anna Krzynówek o wiele większą wagę przywiązuje do twórczości 
Johna Rawlsa, niż czynił to Piotr Juchacz. Problem deliberacji rozpatruje 
ona przede wszystkim z perspektywy rozumności. Stąd za dwa główne 
nurty w ramach demokracji deliberatywnej uważa ona ten związany z Joh-
nem Rawlsem (demokracja deliberatywna jako rozumnie urządzona de-
mokracja konstytucyjna272) oraz ten związany z Jürgenem Habermasem 
(radykalnie demokratyczne państwo prawa, czyli proceduralna polityka 
deliberatywna273). Zasadniczą różnica między tymi wielkimi myślicielami 
autorka postrzega w podejściu do rozumności: „Koncepcja procedural-
nej demokracji Habermasa, wsparta na dwutorowym modelu (two-track 
model) polityki deliberatywnej, rozpoczyna drugi obok Rawlsowskiej 
idei demokracji deliberatywnej, nurt namysłu nad demokratyczną poli-
tyką deliberatywną oparty na szerszej koncepcji rozumności. O ile Rawls 
dążył do sformułowania koncepcji rozumności publicznej, która omijałaby 
kłopotliwe kwestie epistemologiczne, a zatem była niezależna od trady-
cyjnych problemów rozumności odziedziczonych po klasycznej filozofii 
polityki (idea niemetafizycznego rozumu publicznego), o tyle Habermas 
postanowił zmierzyć się bezpośrednio z zagadnieniem istnienia rozum-
nych, powszechnie wiążących zasad (postmetafizyczna koncepcja rozumu 
publicznego)”274.

Powyższa uwaga Anny Krzynówek jest bardzo cenna i istotna, na-
tomiast z naszej perspektywy bardziej adekwatnym sposobem patrzenia 
na teorie Rawlsa i Habermasa jest postrzeganie ich jako kłótni w rodzi-
nie, o czym pisał Andrzej Szahaj. Z perspektywy demokracji delibera-
tywnej obaj autorzy należą do grupy twórców, dzięki którym wyklaro-
wała się teoria powszechnie uznawana za abstrakcyjną podstawę modelu 
deliberatywnego.

Inny obraz ewolucji idei demokracji deliberatywnej zawarty jest w tek-
ście Stephena Elstuba pt. The Third Generation of Deliberative Demo-
cracy275. Autor zauważa, iż obecnie mamy do czynienia z trzecią gene-
racją demokracji deliberatywnej. Do pierwszej generacji Elstub zalicza 
272 Ibidem, s. 47–106.
273 Ibidem, s. 107–152.
274 Ibidem, s. 107–108.
275 S. Elstub, The Third Generation of Deliberative Democracy [w:] Political Studies Review, 
2010 vol. 8, s. 291–307.
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twórczość przede wszystkim Johna Rawlsa i Jürgena Habermasa. Ich teo-
retyzowanie polegało głównie na normatywnym uzasadnieniu demokra-
cji deliberatywnej oraz wykoncypowaniu koniecznych elementów teorii. 
Druga generacja demokracji deliberatywnej polegała na skonfrontowaniu 
założeń teoretycznych generacji pierwszej z wymogami praktyki politycz-
nej. Głównymi przedstawicielami byli tacy autorzy jak: James Bohman276 
oraz Amy Gutmann i Dennis Thompson277. Zasadniczą ideą przyświeca-
jącą autorom z tej generacji było adaptowanie preferencji przez rozum pu-
bliczny, jednakże przy jednoczesnym odejściu od jego uniformistycznego 
charakteru. Wymiana inna niż wymiana racji (reasons) powinna być jak 
najbardziej dopuszczalna w konstruowaniu konsensusu. Trzecia generacja 
demokracji deliberatywnej powstała dzięki pracom takich autorów jak: 
Walter Barber i Robert Barlett278, Ian O’Flynn279 oraz John Parkinson280. 
Idea demokracji deliberatywnej w twórczości tych teoretyków została 
przyłożona do poszczególnych problemów o charakterze praktycznym i in-
stytucjonalnym. Stąd Elstub zauważa, iż obiektami zainteresowań stały 
się: mikrodeliberacja (znaczenie deliberatywnego zarządzania na pozio-
mie administracji lokalnej): makrodeliberacja (budowanie rozległych sieci 
komunikacyjnych angażujących rozmaitych aktorów deliberacji); ponad-
narodowa demokracja deliberatywna, deliberatywna agenda setting; kwe-
stia tożsamości narodowej i deliberacji. Ponadto autor w ramach konkluzji 
wskazuje, iż: „Trzecia generacja demokracji deliberatywnej i trzy książki 
analizowane wyżej skutecznie stawiają czoła wyzwaniu balansowania. 
Inni demokraci deliberatywni trzeciej generacji muszą starać się robić to 
samo, jeśli demokracja deliberatywna ma rozwijać się jako realizowalny 
i pożądany ideał. Problemem jest, że trend szukania kompromisu między 
normatywnymi elementami teorii, a kosztami obecnej rzeczywistości bę-
dzie kontynuowany. Dlatego też nie możemy tracić z oczu pierwszej gene-
racji Habermasowskich i Rawlsowskich normatywnych argumentów, które 
276 J. Bohman, Public Deliberation: Pluralism, Complexity and Democracy, MIT Press, 
Cambridge MA 1996.
277 A. Gutmann, D. Thompson, Democracy and Disagreement, Harvard University Press, 
London 1996.
278 W. Barber, R. Barlett, Deliberative Environmental Politics: Democracy and Ecological 
Rationality, MIT Press, Cambridge MA 2005.
279 I. O’Flynn, Deliberative Democracy and Dividied Societies, Edinburgh University 
Press, Edinburgh 2006.
280 J. Parkinson, Deliberating in the Real World: Problems of Legitimacy in Deliberative 
Democracy, Oxford University Press, Oxford 2006.
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popchnęły demokrację deliberatywną do jej dominującej roli w studiach 
o demokracji”281.

4.3.2 Systematyzacja zagadnienia z perspektywy problemu 
pluralizmu

Z perspektywy naszej pracy konieczne jest zaakcentowanie podziałów 
i rozróżnień kategorii pluralizmu. Za najbardziej adekwatny obraz rozwoju 
idei demokracji deliberatywnej uznajemy ten zarysowany przez Davida 
Helda, który twierdzi, iż John Rawls i Jürgen Habermas są protoplastami 
stanowiska zwanego imparcjalizmem. W reakcji na dzieła Rawlsa, Joshua 
Cohen zauważył tak zwany fakt rozumnego pluralizmu, co było główną 
przyczyną wyklarowania się stanowiska imparcjalistycznego. Jego repre-
zentantami są John Rawls, Jürgen Habermas, Brian Barry, Joshua Cohen. 
O imparcjalizmie David Held napisał następujące słowa: „Rozumowanie 
na zasadach bezstronności nie jest w stanie w prosty dedukcyjny sposób 
dowieść, że pewna zasada moralna jest najlepsza, czy wręcz niezastąpiona, 
w kierowaniu rozwojem instytucji, ani też tego, że pewien zbiór zasad 
i warunków posłuży idealnie przezwyciężeniu braków życia politycznego. 
Należy widzieć w nim raczej heurystyczny instrument testowania punktów 
widzenia i zasad oraz różnych form ich uzasadnień”282.

W sprzeciwie do stanowisk promujących bezstronność wytworzyło się 
stronnictwo krytyków imparcjalizmu, których nazwać można pluralistami. 
Do ich grona zaliczamy przede wszystkim Seylę Benhabib, Amy Gutmann 
i Dennisa Thompsona oraz Iris Marion Young. 

Dla przykładu Amy Gutmann i Dennis Thompson zajmują się bada-
niem refleksji w warunkach nieidealnych. Wskazują, iż zasada bezstronno-
ści nie potrafi rozwiązać żadnego istotnego sporu moralnego. Jak wskazuje 
Held: „Zasada bezstronności wymaga nakreślenia sporu między racjami 
ogólnymi, a następnie wyszukania stanowisk o potencjale intersubiektyw-
ności, które mogą stać się podstawą porozumienia zbiorowego; nieuchron-
nie wywiązuje się jednak spór o to, co właściwie można uznać za rację 
ogólną czy też stanowisko zdolne doprowadzić do porozumienia”283.

281 S. Elstub, The Third Generation of Deliberative Democracy, op. cit., s. 306.
282 D. Held, Modele demokracji, op. cit., s. 311.
283 Ibidem, s. 314.
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Iris Marion Young wskazuje natomiast, iż imparcjalizm promuje ab-
solutyzm moralny, co jest w istocie zawoalowaną formą dyskryminacji. 
Jak wskazuje Held: „W efekcie rozwinął się konfliktowy model sporu, na-
stawiony na zwycięstwo w wymianie argumentów, nie zaś na dążenie do 
wzajemnego zrozumienia i dostosowania. Koncepcja imparcjalistyczna, 
promując jeden tylko sposób rozumowania, nie dostrzega, że także ona 
sama jest uwarunkowana szczególnymi praktykami i tożsamościami kul-
turowymi, społecznymi i językowymi. Imparcjalizm, budując konsensus 
na wyższości lepszych argumentów, skazuje pewne głosy na odrzucenie 
i stłumienie jako słabe, oparte na nieporozumieniu czy irracjonalne”284.

Zarzuty Iris Young wobec bezstronności można streścić w trzech 
punktach: 1) Nie można się w pełni oderwać od kontekstu, w którym się 
znajdujemy, by wyjść ku bezosobowej idei; 2) Tłumienie różnic przez ideał 
bezstronności jest niemoralne; 3) Redukcja wielości punktów widzenia do 
jednego punktu widzenia bezstronności jest niesłuszna.

Według imparcjalistów kierowanie się własną tożsamością i interesem 
nie może być prawomocną podstawą działania. Jest to zatem główna przy-
czyna redukcji wielości punktów widzenia. To w tej właśnie kwestii upa-
trujemy główny przedmiot sporów w ramach demokracji deliberatywnej. 
Imparcjaliści dążą do wypracowania ram rozumnego pluralizmu. Oznacza 
to, iż pluralizm podlegać ma kategorii racjonalności. Stąd w dalszej czę-
ści pracy będziemy mówić o racjonalności pluralizmu, gdy analizie pod-
legać będą teksty Johna Rawlsa, Jürgena Habermasa, Briana Barry’ego, 
Joshuy Cohena. Odwrotnie sprawa się ma u pluralistów, którzy w mnogo-
ści punktów widzenia dostrzegają wartość prymarną. Tutaj racjonalność 
ma być kategorią podległą pluralizmowi. Używając innego sformułowa-
nia można stwierdzić, iż supremacja jednego typu racjonalności ma być 
rozbita przez emancypacje różnych typów racjonalności. Tę konstrukcję 
teoretyczną będziemy nazywać pluralizmem racjonalności. Podobną inter-
pretację proponuje autor Modeli demokracji w słowach: „Teoretycy delibe-
racji, przywiązując większą lub mniejszą wagę do pluralizmu i konfliktów 
etycznych, uważają je dość zgodnie za mniej lub bardziej stałe cechy życia 
politycznego. Dla imparcjalistów niezgoda, co do wartości jest zjawiskiem 
wtórnym; można ją, ich zdaniem, poddać krytycznej ocenie w drodze 
otwartego, niestronniczego rozumowania. Z kolei krytycy imparcjalizmu 
uważają, że nie ma ucieczki od pluralizmu wartości, i starają się szukać 

284 Ibidem, s. 315.
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sposobów wzajemnego przystosowywania się do siebie protagonistów na 
drodze różnych praktyk dyskursywnych”285. David Held wprost deklaruje 
swoją przychylność względem modelu imparcjalistycznego: „W mojej oce-
nie krytyka imparcjalizmu nie zdołała podważyć jego stanowiska, trudno 
jednak nie zgodzić się, że ideały bezstronności i dostosowywania opinii 
do standardu możliwości powszechnego uzasadnienia nie są w pełni do 
pogodzenia z akceptacją różnic społecznych; imparcjalizm obstając zde-
cydowanie przy równej wartości moralnej i politycznej każdej jednostki, 
nie godzi się z ideą żądań grupowych, które ze swej natury mogą zagrażać 
wolności i równości jednostek”286.

Reasumując, idea demokracji deliberatywnej z naszej perspektywy 
będzie rozpatrywana jako koncepcja zapoczątkowana w dziełach Rawlsa 
i Habermasa. Jej genezę upatrujemy z jednej strony w próbie jakościo-
wego udoskonalenia demokracji, z drugiej natomiast jako próbę zmierzenia 
się z problemem stabilności w wydaniu współczesnym. Jako stronników, 
komentatorów i egzegetów przedstawimy Joushue Cohena i Briana Bar-
ry’ego, którzy bronili stanowiska Johna Ralwsa modyfikując jego dok-
trynę, jednakże pozostali zgodni, co do konieczności obrony perspektywy 
bezstronności. W tym sensie wszyscy wyżej wymienieni są reprezentan-
tami racjonalności pluralizmu. Wobec tego stanowiska wykształciło się al-
ternatywne podejście, które prezentuje Seyla Benhabib, Iris Marion Young, 
Amy Gutman i Denis Thompson. Choć krytyka imparcjalizmu przebiega 
w ramach tego stanowiska w różny sposób i odbywa się na różnych płasz-
czyznach, to nie stanowi to przeszkody, aby dojść do konstatacji, iż mamy 
do czynienia z apologetami pluralizmu racjonalności. 

4.3.3 Główne zarzuty względem idei demokracji deliberatywnej

Na zakończenie tego etapu rozważań odwołamy się do Adama Swifta, który 
zadaje pytanie zasadnicze: jak deliberacja może przyczyniać się polepsze-
nia jakości decyzji? Pytanie to nasuwa się jako główna wątpliwość wzglę-
dem całej teorii demokracji deliberatywnej. Czy istnieje logiczny zwią-
zek między namysłem a jakością decyzji, lub co więcej, czy istnieje taki 
związek między namysłem obywateli a decyzją polityczną? Moglibyśmy 
wskazać, iż jakość decyzji można traktować dwojako. Po pierwsze można 

285 Ibidem, s. 329.
286 Ibidem, s. 327.
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traktować ją substancjalistycznie – to znaczy, że dobra decyzja jest dobra, 
bez względu na to kto ją podejmuje; po drugie natomiast można traktować 
decydowanie w sposób proceduralistyczny – pytanie wtedy brzmi: kto de-
cyduje i czy jest to prawowity podmiot decydowania? Przypomnijmy w tym 
miejscu, iż gwarancją nieomylności podmiotu władzy w ramach systemu 
politycznego jest brak instytucji, która mogłaby podważyć tę decyzję. Jak 
zatem sytuacja wygląda w obliczu powszechnej podważalności oraz kolek-
tywnego namysłu, który ze swej natury ma charakter dynamiczny, co do 
przebiegu i zmienny, co do wniosków. Adam Swift odpowiada na zadane 
przez siebie pytanie w następujący sposób: „Jak deliberacja może przy-
czyniać się do polepszenia jakości decyzji? Po pierwsze, udział w dyskusji 
i w debacie pozwala zgromadzić wszystkie ważne informacje mogące mieć 
wpływ na podjęcie decyzji. Podejmowanie decyzji politycznych zazwy-
czaj wymaga rozeznania w złożonych kwestiach empirycznych i trudno 
przewidzieć, jakie konsekwencje przyniesie realizacja konkretnej polityki 
publicznej. Zderzenie różnych dowodów, argumentów i kontrargumentów 
pozwala pozbyć się błędnych przekonań i wypracować przemyślany pogląd 
na temat skutków, jakie mogą przynieść konkretne działania. Po drugie, 
co niezwykle ciekawe, można spotkać się z twierdzeniami, że dyskusja na 
forum publicznym udoskonala nasze sądy moralne, które w ostatecznym 
rozrachunku są podstawą decyzji politycznych. […] Wspólna deliberacja 
sprawia, że ludzie zaczynają wykazywać postawę obywatelską, nie kierują 
się pragnieniem realizacji własnego, wąsko pojętego interesu, lecz troszczą 
się o dobro wspólne. […] Widać z tego, że deliberatywne procedury decy-
zyjne, które sprzyjają lepszej jakości decyzji politycznych, mają aspekt za-
równo epistemiczny, jak i moralny. Deliberacja pozwala wskazać właściwe 
środki do realizacji celów politycznych, ale pomaga również rozstrzygnąć, 
które cele powinny być w polityce realizowane”287.

Aspekt epistemiczny i moralny, o którym napisał Swift różni się od 
aspektu politycznego. I to na tym polu decyzje w ramach demokracji de-
liberatywnej wydają się najsłabsze. Polityczne działanie jest dziedziną 
zgoła odmienną od zbiorowej deliberacji, samokształcenia i rozwoju in-
telektualnego obywateli. W innym miejscu Swift napisał: „Demokracja 
może i powinna przekształcać oraz udoskonalać ludzkie poglądy w drodze 
demokratycznej debaty, wymiany argumentów, refleksji, wysłuchiwania 
opinii innych i odpowiadania na zarzuty. Jest to podejście, które ostatnio 

287 A. Swift, Wprowadzenie do filozofii politycznej, op. cit., s. 209.
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zyskało ogromną popularność i nad demokrację numeryczną przedkłada 
demokrację deliberatywną. Zgodnie z pierwszym poglądem demokratycz-
nym polityka przypomina rynek, na którym politycy oferują wyborcom 
swoje programy w odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie. Zgodnie 
z drugim poglądem demokratyczna polityka powinna być forum, na któ-
rym obywatele omawiają swoje wspólne sprawy. Jeśli wahamy się czy za-
akceptować ideę teledemokracji, może to wynikać stąd, że tęsknimy za 
deliberatywną wizją polityki demokratycznej. Sam fakt, że ludzie sami 
podejmują decyzję i robią to na równych warunkach, nie wydaje się nam 
wystarczający. Dlaczego? Pierwsza odpowiedź odsyła nas do wcześniej 
analizowanej wartości demokracji. Jeśli istoty ludzkie faktycznie osiągają 
samorealizację i pełnię przez wspólną debatę i deliberację nad łączącymi 
je kwestiami, wówczas tylko wspólne forum jest właściwym miejscem, 
w którym polityka może służyć takiemu celowi. Druga odpowiedź nawią-
zuje już do uzasadnień procedur decyzyjnych, zorientowanych na rezultat 
procedury. […] Można również wierzyć, że traktowanie wszystkich obywa-
teli z jednakowym szacunkiem, przejawiające się w tym, że każdy z nich 
ma możliwość przedstawienia swoich poglądów, odpowiadania na zarzuty 
i uczestniczenia w deliberacji, jednocześnie sprzyja wypracowywaniu do-
brych decyzji”288. Ostatnie zdanie, wydaje się potwierdzać, iż związek mię-
dzy kolektywnym namysłem a jakością decyzji jest przedmiotem wiary, 
a nie wynika logicznie. 

Inne kontrargumenty do podejścia deliberatywnego wskazuje Lynn 
Sanders w artykule pt. Against deliberation289. Słabość tej koncepcji polega 
według autorki na tym, że teoretycy demokracji deliberatywnej stanowią 
wąską grupę ekspertów i naukowców, których perspektywa jest odległa 
od tej, jaką przyjmują zwykli obywatele. Projekt deliberatywny boryka się 
zatem z problemem nałożenia nieadekwatnej siatki pojęciowej na przed-
miot obserwacji, jakim jest społeczeństwo. Normatywny ideał demokracji 
deliberatywnej staje się zatem czymś zasadniczo różnym od perspektywy 
członków wspólnoty politycznej. Pytanie, które należy w tej sytuacji zadać, 
jest pytaniem o uzasadnienie doktryny demokracji deliberatywnej. Wiąże 
się to natomiast z przypuszczeniem o wewnętrznej sprzeczności demo-
kracji deliberatywnej, to znaczy, iż wiele tropów wskazuje, że deliberacja 
może stanowić kategorię antydemokratyczną. Autor tekstu wskazuje, iż 

288 Ibidem, s. 204–205.
289 L.M. Sanders, Against deliberation [w:] Political Theory, June 1997, v. 25 nr 3, s. 347–364.
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postulat deliberacji nie rozwiązuje zasadniczych problemów społecznych, 
co więcej może je pogłębiać: „Najważniejsza demokratyczna nadzieja 
związana z deliberacją polega na tym, że deliberacja, w komisjach lub 
gdziekolwiek indziej, udoskonala obywatelstwo przez stymulowanie auto-
nomii i znaczenia wspólnoty; w innych słowach, ma ona tworzyć warunki 
wzajemnego szacunku. Lecz znów, społeczne hierarchie i mechanizmy 
opresji mogą szkodzić temu celowi sprawiając, że partycypacja wpaja 
zmysł alienacji raczej, niźli autonomii bądź wspólnoty”290. Jako pewien 
standard do osiągnięcia, demokracja deliberatywna jest zdaniem autora 
koncepcją zbyt wygórowaną dla demokracji amerykańskiej, która powinna 
raczej zmierzyć się z bieżącymi problemami. Argument przeciw delibera-
cji jest sformułowany przez Sanders następująco: „Teoretycy demokracji 
wyartykułowali prerekwizyty deliberacji w formalnych terminach; nakre-
ślili oni jakie warunki należy osiągnąć dla deliberacji do dalszego proce-
dowania. Najważniejszym z tych warunków jest osiągnięcie wzajemnego 
szacunku: obywatele, którzy deliberują, muszą traktować siebie nawzajem 
jako równych i potwierdzać ten status przez oferowanie rozumnych, mo-
ralnie uzasadnialnych argumentów. Artykulacja tych formalnych standar-
dów jest jednak odległą od oceny prawdopodobieństwa ich spełnienia. Bez 
takich oszacowań odwołania do deliberacji nie czynią nic, by zmieniać 
niepożądany status quo”291.

Powyżej wykazano kilka wątpliwości związanych z ideą demokracji 
deliberatywnej jako teorią polityczną oraz jej wydźwiękiem w środowisku 
politycznym. W dalszej części pracy będziemy dążyć do wykazania isto-
towej przyczyny rozdźwięku między politycznością a kolektywną delibe-
racją. Naszym zdaniem są to nie tylko dwie osobne kwestie, lecz kwestie 
immanentnie sprzeczne.

290 Ibidem, s. 360.
291 Ibidem, s. 347.
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Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przechodzimy do stricte anali-
tycznej części pracy, która ma ukazać relację kategorii pluralizmu i racjo-
nalności w świetle idei demokracji deliberatywnej. Wskażemy najpierw, 
iż pogląd zwany imparcjalizmem można określić mianem racjonalności 
pluralizmu, a nurt polemiczny wobec impacjalizmu pluralizmem racjo-
nalności. Zabieg ten ma na ceulu ukazanie dialektycznej relacji między 
dwoma stanowiskami. Przypomnijmy, iż kategoria racjonalności jako ta-
kiej oznacza dla nas matrycę argumentacji i zbiór reguł obowiązujących 
lokalnie. Trzeba zatem wyraźnie podkreślić, iż projekt pluralistyczny nie 
jest projektem opartym na dowolności, lecz niesie ze sobą konkretny ze-
staw reguł i obostrzeń w dociekaniach o właściwym kształcie pluralizmu; 
kryje się za nim pewien określony zestaw racji i reguł. 

5.1. Rozumny pluralizm

W toku rozwoju idei demokracji deliberatywnej na problem ten trafiamy 
pierwszy raz w pracy Johna Rawlsa, który przy okazji omawiania znamion 
społeczeństwa dobrze urządzonego w pracy pt. Liberalizm polityczny po-
wołuje się na pomysł Joshuy Cohena. Społeczeństwo owo odznacza się na-
stępującymi cechami: 1) każdy uznaje i wie, że inni uznają te same zasady 
sprawiedliwości; 2) jest publicznie wiadomo, że struktura podstawowa 
czyni zadość tym zasadom; 3) Obywatele mają poczucie sprawiedliwo-
ści. Dalej autor wskazuje, iż: „W takim społeczeństwie publicznie uznana 
koncepcja sprawiedliwości tworzy wspólny punkt widzenia, z którego 
można osądzać roszczenia obywateli wobec społeczeństwa. Jest to pojęcie 
mocno wyidealizowane. Jednak żadna koncepcja, która nie potrafi dobrze 
urządzić konstytucyjnej demokracji nie nadaje się na koncepcję demokra-
tyczną. Koncepcji sprawiedliwości może się to przydarzyć ze znanego po-
wodu, tego oto, że jej treść czynią ją samoobalającą, gdy zostaje publicznie 
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uznana. Może się jej to przydarzyć dlatego, że – zapożyczając rozróżnienie 
od Cohena – społeczeństwo demokratyczne znamionuje fakt rozumnego 
pluralizmu. Tak więc dana koncepcja sprawiedliwości może upaść, po-
nieważ nie potrafi zdobyć poparcia rozumnych obywateli wyznających 
rozumne rozległe doktryny; czy, jak często będę mówił, nie potrafi uzyskać 
poparcia w rozumnym częściowym konsensie. Odpowiednia koncepcja 
sprawiedliwości musi być do tego zdolna”292.

Joshua Cohen jest twórcą konkretnej doktryny demokracji delibera-
tywnej, która jest właściwie kontynuacją pomysłów zapoczątkowanych 
przez Johna Rawlsa. Zanim jednak przejdziemy do omówienia teorii 
Cohena, należy zwrócić uwagę na to, jak autor ten pojmował tak zwany 
fakt rozumnego pluralizmu i jakie jest źródło rozróżnienia pluralizmów. 

O kwestiach tych traktuje artykuł pt. Moral Pluralism and Political 
Consensus293, w którym czytamy, iż przyczyną istotności kwestii plurali-
zmu jest to, że każda teoria sprawiedliwości, jeśli ma przynosić zadowa-
lające wyniki, musi przejść tak zwany test pluralistycznego konsensusu 
(pluralistic consensus test). Jak napisał Cohen: „Normy sprawiedliwości 
zdają test pluralistycznego konsensusu wtedy i tylko wtedy, gdy te normy 
mogą zapewnić koncentrowanie się wokół częściowego konsensusu w spo-
łeczeństwie regulowanym przez te normy i funkcjonującym w korzystnych 
warunkach. Koncepcja sprawiedliwości, która nie byłaby wsparta przy-
najmniej przez jakieś doktryny moralne, które trwają w społeczeństwie 
regulowanym przez nie, i które nie mogą koncentrować się na częściowym 
konsensusie nie zdają testu pluralistycznego konsensusu i w tym stopniu 
są nierozumne”294.

Częściowy konsensus w społeczeństwach liberalnego Zachodu jest 
czymś namacalnym i faktycznie stanowi trwałą podstawę ustroju poli-
tycznego. Przez to pluralizm tych społeczeństw jest ograniczony. Widać 
to wyraźnie na przykładzie relacji do stanowisk niedemokratycznych, 
które są dyskryminowane, a nawet penalizowane w realiach liberalnej de-
mokracji. Wydaje się, iż nieodłączną cechą tak rozumianego pluralizmu 
jest odwrócona dyskryminacja i polityczna poprawność, na co wskazuje 
Andrzej Szahaj w książce E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości 

292 J. Rawls, Liberalizm polityczny, op. cit, s. 73–74.
293 J. Cohen, Moral Pluralism and Political Consensus[w:] Idem, Philosophy, Politics, 
Democracy. Selected Essays, Harvard University Press, Cambridge London 2009, s. 36–50.
294 Ibidem, s. 39.
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i politycznej poprawności295. Ma to o tyle istotne znaczenie, że za postula-
tem pluralizmu, który prima facie oznaczać może dowolność i swobodę, 
w rzeczywistości stoi zbiór rygorystycznych wymogów argumentacji oraz 
zestaw racji uznanych za dopuszczalne. Utożsamiamy ten zbiór wymogów 
z matrycą argumentacji, czyli z typem racjonalności, a dokładniej z racjo-
nalnością pluralizmu. O dystynkcji faktu pluralizmu jako takiego i faktu ro-
zumnego pluralizmu Joshua Cohen napisał następująco: „Rozróżniam fakt 
pluralizmu od faktu rozumnego pluralizmu i opierając się na tej dystynkcji, 
sugeruję, że w poszukiwaniu koncepcji sprawiedliwości, która spełnia test 
pluralistycznego konsensusu nie zestawiamy po prostu ideałów z faktami 
z życia i moralnego pluralizmu jako jednego z takich faktów. Zamiast tego, 
uznajemy zakres praktycznego rozumu. Inaczej rzecz ujmując, w poszuki-
waniu koncepcji sprawiedliwości spełniającej test pluralistycznego konsen-
susu nie uzgadniamy sprawiedliwości z nieprzychylnymi warunkami ludz-
kiego życia, lecz jak pokazuje idea rozumnego pluralizmu, nie powinniśmy 
uznawać samego moralnego pluralizmu jako nieprzychylnego warunku”296.

Fakt rozumnego pluralizmu ma zatem stanowić asumpt do rozwiązania 
problemu pluralizmu moralnego. Koncepcja Cohena polega na stworze-
niu swoistego laboratorium stanowisk światopoglądowych. Ma ono zostać 
ukonstytuowane przez taką koncepcję demokracji deliberatywnej, która 
uwzględnia fakt moralnego pluralizmu, a swoje funkcjonowanie opiera na 
konkretnych zasadach prowadzenia dyskusji. Są one sformułowane w ten 
sposób, by doktryny nierozumne były dyskwalifikowane na starcie z po-
wodu nieprzystawania do zasad dyskursu rozumnych doktryn. Przyjrzyjmy 
się zatem koncepcji demokracji deliberatywnej, którą proponuje Cohen.

5.2. Demokracja deliberatywna według Joshuy Cohena

W tekście pt. Deliberation and Democratic Legitimacy297 (1989) Joshua 
Cohen następująco formułuje znaczenie demokracji deliberatywnej: „Przez 
demokrację deliberatywną będę rozumiał, z grubsza rzecz ujmując, sto-
warzyszenie, które rządzone jest przez publiczny namysł jego człon-
ków. Proponuję uznawać wartość takiego stowarzyszenia, które traktuje 

295 A. Szahaj, E pluribus unum?, op. cit., s. 155–176.
296 J. Cohen, Moral Pluralism and Political Consensus[w:] Idem, Philosophy, Politics, 
Democracy. Selected Essays, Harvard University Press, Cambridge London 2009, s. 41.
297 Idem, Deliberation and Democratic Legitimacy [w:] Idem, Philosophy, Politics, Demo-
cracy. Selected Essays, Harvard University Press, Cambridge London 2009.
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demokrację samą w sobie jako fundamentalną ideę polityczną, a nie tylko 
jako pochodny ideał, który może być wyjaśniony przez wartość bezstron-
ności lub równego szacunku”298. 

Joshua Cohen przedstawia dwa komponenty demokracji deliberatyw-
nej – formalną koncepcję demokracji deliberatywnej oraz idealną proce-
durę deliberacji. Formalna koncepcja demokracji deliberatywnej składa się 
z następujących elementów: a) Koncepcja zakłada niezależne stowarzysze-
nie członków gotowych deliberować w nieokreśloną przyszłość; b) Człon-
kowie zgadzają się co do norm i instytucji, i warunków, które zapewniają 
wolną deliberację; wolna deliberacja pomiędzy równymi uczestnikami jest 
dla nich podstawą prawowitości; c) Zakłada, iż stowarzyszenie uczestni-
ków demokracji deliberatywnej ma charakter pluralistyczny. Członkowie 
mają różne preferencje, przekonania, cele etc.; d) Preferowanie instytucji, 
w których łączność pomiędzy deliberacją a jej wynikami jest przejrzysta; 
e) Członkowie uznają się wzajemnie za podmioty wyposażone w delibe-
racyjne zdolności299.

Są to, jak widać powyżej, pewne zasady instytucjonalne. Wskazane 
są jako alternatywna forma dla ustroju demokratycznego opartego na po-
dejściu agregatywnym. We wcześniej wspomnianym artykule o rodzajach 
krytycyzmu Cohen wymieniał takie krytyki jak: 1) moralna; 2) polityczna 
oraz 3) demaskująca. Drugi z wymienionych rodzajów oznacza działal-
ność polegającą na przedstawianiu możliwych alternatyw ustrojowych 
oraz instytucjonalnych, które te alternatywy mogą zrealizować. Twórczość 
Cohena zalicza się zdecydowanie do drugiego rodzaju krytycyzmu. Autor 
proponuje alternatywne rozwiązania ustrojowe oraz kształt instytucji, 
które mogłyby podtrzymać wykoncypowany ustrój. Gdy wziąć natomiast 
pod uwagę czynnik stricte normatywny, to mowa będzie o swoistych dy-
rektywach deliberacji. Autor wskazuje je w następujących punktach, które 
charakteryzują idealną procedurę deliberacji:
1. Deliberacja jest wolna pod dwoma warunkami: a) deliberacja nie jest 

skrępowana uprzednio przyjętymi normami, a jedynie założeniami 
i rezultatami deliberacji; b) przyjęcie założenia, iż deliberacja jest wy-
starczającą racją do podjęcia decyzji.

298 Ibidem, s. 16.
299 Ibidem, s. 22–23.



~ 173 ~

Racjonalność pluralizmu

2. Racje są przedstawiane celem przekonania innych do zaakceptowa-
nia. Kolektywne wybory powinny być dostosowane do preferencji 
obywateli.

3. Strony są równe w sensie substancjalnym oraz formalnym. Są równe 
formalnie, ponieważ jednostki nie są wykluczone z deliberacji. Sub-
stancjalnie natomiast są równe, ponieważ obowiązujący system upraw-
nień traktują jako obiekt ich sądu, a nie jako system ich wiążący. 

4. Kiedy deliberacja nie osiąga konsensusu, zostaje zakończona przez 
głosowanie oparte na jakiejś zasadzie większościowej300.

Powyższe dyrektywy mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia 
naszej analizy. Jeśli bowiem racjonalność ma oznaczać matrycę argumen-
tacji ukonstytuowaną przez zespół reguł wiążacych twierdzenia wygła-
szane w jego ramach, to mamy tutaj ewidentny przykład typu racjonalno-
ści, a dokładnie rzecz biorąc, racjonalności pluralizmu. Kwestia ta staje 
się wyraźna, gdy zwrócimy uwagę na zastrzeżenie Cohena do punktu 
trzeciego. Sens tego punktu polega na tym, iż problematyczna jest kwe-
stia relacji jednostki do porządku politycznego. Rolą obywatela w ramach 
demokracji deliberatywnej jest, w pewnym określonym zakresie, pod-
ważanie porządku politycznego. Istnieje jednak jasno określona granica, 
którą możemy nazwać granicą racjonalności pluralizmu. Można bowiem 
podważać istniejący system uprawień oraz porządek polityczny: „[…] ex-
cept in so far as the system establishes the framework of fee deliberationa 
among equals”301. Co oznacza, iż na drodze namysłu w ramach deliberu-
jącej wspólnoty nie możemy być autorefleksyjni – nie możemy podważać 
samej zasady demokracji deliberatywnej. 

Autor niejako antycypuje tę krytykę podnosząc kwestię sekciarstwa. 
Zwraca na to uwagę w słowach: „Polityczna koncepcja jest niewłaściwie 
sekciarska tylko, jeśli jej uzasadnienie zależy od partykularnego spojrzenia 
na ludzkie dobro i nie po prostu dlatego, że stabilność jest zależna od sze-
rokiego porozumienia co do wartości pewnych działań i aspiracji. Z tego 
powodu demokratyczna koncepcja nie jest sekciarska. Jest zorganizowana 
wokół spojrzenia na polityczne uzasadnienie – uzasadnienie działające 
przez wolną deliberację wśród równych obywateli – a nie koncepcje wła-
ściwego postępowania. Zatem podczas gdy można przyjąć, że stabilność 

300 Ibidem, s. 23–25.
301 Ibidem, s. 24.
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demokracji deliberatywnej zależy od promowania ideału aktywnego 
obywatelstwa, to zależność ta nie wystarcza do pokazania niewłaściwej 
sekciarskości”302.

Z powyższych twierdzeń można wywnioskować reguły składające się 
na typ racjonalności, który charakteryzuje racjonalność pluralizmu. Otóż 
jego podstawą jest uznanie równości jako niepodważalnego dogmatu i in-
stancji, do której wszystkie inne reguły i argumenty mają się ostatecznie 
odwoływać. Nie ma rozumnego pluralizmu bez uznania równości za pod-
stawą zasadę. Jak jednak przejawia się równość wobec problemu wielu 
stanowisk i poglądów? Czy – by użyć sformułowania Andrzeja Szahaja – 
racje mają wszyscy i w ten sposób nie ma jej nikt?303. W odpowiedzi autor 
zauważa, iż liberalizm zakłada pewną letniość poglądów. Stanowiska są 
więc uśrednione, a zasadą naczelną jest dystans wobec poglądów i wierzeń. 
Nie są mile widziane wyraźne poglądy, które mogłyby mieć charakter fun-
damentalistyczny. Pochodziłyby one wtedy z innego typu racjonalności niż 
racjonalność pluralizmu.

5.3. Od pluralizmu do uniformizmu

By w pełni ukazać paradoksalność pluralizmu współczesnych doktryn li-
beralnych przyjrzymy się podejściu zaproponowanemu przez Stanisława 
Ehrlicha w roku 1980. Ten polski teoretyk prawa badał zagadnienia plura-
lizmu z perspektywy dychotomii pluralizm-uniformizm. W dziele pt. Ob-
licza pluralizmów czytamy: „Pluralistyczny jest każdy prąd, który prze-
ciwstawia się uniformizacji życia publicznego. Pluralizm to nie charakte-
rystyka jakiegoś konkretnego ustroju społeczno-politycznego czy jakiejś 
formy państwa, to nie jakaś niepowtarzalna cecha ustroju, która go różni 
od innych. Przeciwnie: antynomia wynaturzonego, uniformistycznego 
centralizmu i pluralizmu powtarza się w każdej formacji społeczno-eko-
nomicznej, w każdej historycznej epoce. Dla podejścia pluralistycznego 
nie do przyjęcia jest nawet patriarchalny centralizm, który pod pozorem 
demokracji aprobującej i humanistycznej wyrozumiałości kierujących au-
torytetów politycznych odbiera wszelką możliwość współdecydowania, 
a nawet wpływu na decyzje”304.
302 Ibidem, s. 30.
303 A. Szahaj, Jednostka czy wspólnota, op. cit., s. 289.
304 S. Ehrlich, Oblicza pluralizmów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1980, s. 346.
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Zauważmy jednak, że obserwacja racjonalności pluralizmu skłania 
nas do wniosku, iż doktryna demokracji deliberatywnej w wydaniu Johna 
Rawlsa i w jej idealistycznych wątkach wplecionych przez Habermasa oraz 
z zestawem dyrektyw deliberacji, które wymienia Joshua Cohen, przypo-
mina nam konstrukt, który można przewrotnie nazwać uniformistycznym 
pluralizmem. W ramach tego typu racjonalności pewne problemy (pocho-
dzące z innego typu racjonalności) nie pojawiają się i nigdy nie będą mieć 
szansy się pojawić. Ten rozumny pluralizm przybiera postać w gruncie 
rzeczy homogeniczną.

Na problem ten zwraca uwagę Michael Walzer w słynnej pracy pt. Sfery 
sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i wolności305. Należy poczynić uwagę 
wstępną, iż Walzer napisał przede wszystkim o sprawiedliwości dystry-
butywnej, a więc o sprawiedliwym podziale dóbr, a nie o legitymizacji 
ustroju demokratycznego czy też roli namysłu w polityce. Bezsprzecznie 
wartościowa jest z naszego punktu widzenia jego analiza relacji katego-
rii równości i pluralizmu. Autor, kojarzony przede wszystkim ze stano-
wiskiem komunitarystycznym, zwraca uwagę, iż teoria sprawiedliwości 
nie może być odseparowana od poszczególnych kontekstów kulturowych 
i czynników wspólnotowych. Jest on również apologetą egalitaryzmu, stąd 
wprowadza pojęcia tak zwanej równości złożonej. Skąd potrzeba wyod-
rębnienia tej odmiany równości? Otóż Walzer zwraca uwagę, iż: „Teoria 
sprawiedliwości jest wyczulona na różnice, wrażliwa na granice. Ale z teo-
rii tej nie wynika, że społeczeństwa są tym bardziej sprawiedliwe, im bar-
dziej są zróżnicowane. W takich społeczeństwach sprawiedliwość ma po 
prostu większy zakres, ponieważ więcej jest odrębnych dóbr, więcej zasad 
podziału, więcej podmiotów, więcej procedur. A im szerszy jest zakres 
sprawiedliwości, tym bardziej staje się pewne, że postacią, jaką przybierze 
sprawiedliwość będzie równość złożona”306. 

W konkretnym definiowaniu równości złożonej Walzer idzie w kie-
runku, który przypomina metodę analizy Ehrlicha – zróżnicowanie prze-
ciwstawia jednolitości. Wcześniej użyto dokładnie tej samej dychotomii 
w innych jedynie słowach: dychotomii pluralizmu i uniformizmu. Autor 
Sfer sprawiedliwości wskazuje, iż: „Przeciwieństwem totalitaryzmu jest 
równość złożona: maksimum zróżnicowania wobec maksimum jednolito-
ści. Równość złożona jest szczególnie istotna dla nas – tu i teraz – właśnie 
305 M. Walzer, Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, tłum. M. Szczubiałka, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
306 Ibidem, s. 475.
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dlatego, że jasno uzmysławia to przeciwieństwo. Albowiem równość nie 
może być celem naszej polityki, o ile nie potrafimy pojąć jej w sposób, 
który ustrzeże nas przed nowoczesną postacią tyranii polityki, przed pa-
nowaniem partii/państwa”307.

Równość złożona byłaby więc realizowana przede wszystkim przez 
występowanie przeciw uniformizacji. Jest ona przeciwieństwem ustroju, 
gdzie odgórnie reglamentuje się dobra wedle jednolitej zasady, która mo-
głaby petryfikować ład społeczny. Równość prosta na dłuższą metę działa 
przeciw pluralizmowi. Zanik pluralizmu prowadziłby do tyranii. Wnio-
skujemy to z następujących słów Walzera: „Tyrania ma zawsze sprecyzo-
wany charakter, jest przekroczeniem konkretnej granicy, partykularnym 
naruszeniem znaczenia społecznego. Równość złożona wymaga obrony 
granic; działa poprzez różnicowanie dóbr, tak jak hierarchia działa poprzez 
różnicowanie ludzi. Ale o regime równości złożonej możemy mówić jedy-
nie wtedy, gdy jest wiele granic do obrony, choć właściwej ich liczby nie 
można określić. Nie ma właściwej liczby. Równość prosta jest łatwiejsza: 
jedno szeroko rozdzielane dobro dominujące stwarza społeczeństwo ega-
litarne. Natomiast złożoność jest trudna: jak wiele dóbr musi zostać pojęte 
jako autonomiczne, nim stosunki międzyludzkie, w których pośredniczą te 
dobra staną się obcowaniem równych ludzi? Nie ma tu pewnej odpowiedzi, 
a tym samym nie ma też idealnego reżimu”308. 

Najważniejsza jednak, z perspektywy naszego wywodu, uwaga ko-
munitarystycznego myśliciela dotyczy tego, iż pluralizm może zaistnieć 
w wydaniu, by użyć wcześniej wspomnianego terminu, uniformistycznym. 
Walzer snuje następujące spekulacje: „Można sobie wyobrazić, że istnieje 
tylko jedna zasada i tylko jeden uprawniony typ pluralizmu. Ale nadal 
byłby to pluralizm ogarniający szeroki zakres dystrybucji. W przeciwień-
stwie do tego najgłębszym założeniem większości filozofów, którzy od 
czasów Platona pisali o sprawiedliwości, jest założenie o istnieniu jedynego 
systemu dystrybucyjnego, który filozofia może zaaprobować”309. 

Należy wyraźnie podkreślić, iż przedmiotem tej pracy nie jest zagad-
nienie dystrybucji dóbr. W mocy jednak pozostają uwagi Walzera o dyna-
mice i strukturze pluralizmu. Zauważa on możliwość istnienia pluralizmu 
o wyznaczonym z góry zakresie dyrektyw. Na przykładzie dystrybucji 

307 Ibidem, s. 476.
308 Ibidem, s. 56.
309 Ibidem, s. 23.
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pewnej kwestii jednak nie widać. Dobra są różne co do charakteru, ilości, 
preferencji, możliwości dystrybucji etc. Stąd zasady dystrybucji mają się 
inaczej niż zasady deliberacji. Oznacza to przede wszystkim, iż ukonsty-
tuowanie zasad rozumnego pluralizmu jest w istocie, by sparafrazować 
Walzera: założeniem o istnieniu jedynego systemu deliberacji, który filo-
zofia (polityczna) może zaaprobować.

5.4. Imparcjalizm

W kontekście demokracji deliberatywnej równość należy postrzegać 
w związku z perspektywą bezstronności: wszystkie (rozumne) stanowi-
ska są równe wobec instancji neutralnego światopoglądowo państwa, która 
nie narzuca partykularnej wizji dobrego życia, o czym wspominaliśmy 
wyżej przy okazji koncepcji Joshuy Cohena. Stanowisko filozofii politycz-
nej, które promuje bezstronność i obiera ją na zasadę naczelną nazywa 
się imparcjalizmem. Bezstronność należy rozumieć jako ucieleśnienie idei 
równości. Równe traktowanie obywateli polega na odrzuceniu partykular-
ności w ocenianiu racji publicznych. Imparcjalizm jest pochodną angiel-
skiego słowa impartiality, co można tłumaczyć jako wzbranianie się przed 
stawaniem po czyjejkolwiek stronie.

Istotą imparcjalizmu według Susan Mendus jest uznanie równości jako 
głównej zasady społecznej310. Wyróżnić można dwa główne rodzaje impar-
cjalizmu: 1) bezstronność jako skuteczność; 2) bezstronność jako zgodę. 
Traktowanie wszystkich równo może mieć zatem dwa oblicza. Przykładem 
bezstronności opartej na skuteczności jest utylitaryzm, gdzie każdą osobę 
traktuje się jako równą jednostkę, jednakże przy wymogu maksymalizacji 
dobrobytu ogółu dopuszczalne jest podporządkowanie mniejszości woli 
większości. Z potrzeby uzasadnienia konieczności podporządkowania jed-
nostek w ramach społeczeństwa powstała koncepcja bezstronności jako 
zgody lub umowy. Za główną słabość utylitaryzmu uznać należy ignorowa-
nie odrębności osób, przeciw czemu sprzeciw wnosi między innymi John 
Rawls. Bezstronność oparta na umowie zakłada zatem istnienie uniwer-
salnych wartości, na które zgodzić mogą się wszystkie strony – zarówno 
te, które są beneficjentami oraz te, które ponoszą koszty.

Wątpliwość, która jest podstawą naszego głównego problemu ba-
dawczego, została explicite wyrażona przez Mendus w słowach: 
310 S. Mendus, Impartiality [w:] The Oxford Handbook of Political Theory red. J.S. Dryzek, 
B. Honig, A. Philips, Oxford University Press, Oxford 2006, s. 423–424.
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„W nowoczesnych społeczeństwach, zwłaszcza multikulturowych spo-
łeczeństwach, wzrastają dwie komplikacje: pierwsza polega na tym, 
że zaistnieć może niezgoda co do tego, co należy uznawać za korzyść. 
Czy korzystnie jest żyć w społeczeństwie gdzie rozpowszechniona wolność 
słowa dozwolona jest nawet w celu rozgłaszania poglądów rasistowskich 
i seksistowskich? Drugi, i związany z poprzednim problem polega na tym, 
że podejście do równości, które podtrzymuje imparcjalizm nie jest podej-
ściem, które podtrzymują wszyscy”311.

Na pierwsze pytanie pozytywnie odpowiedzieć muszą zwolennicy sta-
nowisk związanych z pluralizmem racjonalności, wykluczenie niektórych 
stanowisk z horyzontu równych i rozumnych jest natomiast charaktery-
styczne dla racjonalności pluralizmu, która siłą rzeczy dyskryminować 
musi podejścia nierozumne. Mendus opowiada się za pluralizmem rozum-
nym, który tworzy pewne pole bezstronności i gwarantuje zainteresowa-
nym bezstronność na z góry określonych zasadach. Zwraca ona również 
uwagę, iż istnieje bezstronność wyższego stopnia, która jest próbą wyjścia 
ponad bezstronność pojmowaną jako koncepcję dobra – jedną pośród wielu 
innych koncepcji dobra. Wiąże się z tym również problem przymusu pań-
stwowego jako gwaranta realizowania zasad bezstronności. Tak sformuło-
wana bezstronność jest kolejnym dowodem na zasadność naszych twier-
dzeń o pojmowaniu racjonalności pluralizmu jako zbioru reguł i dyrektyw 
argumentacji. Jednakże, jak autorka wskazuje w poincie: „Żadna moralna 
perspektywa jakiegokolwiek stanowiska nie może być obroniona przed 
każdym zarzutem, i perspektywa imparcjalistyczna nie może i nie powinna 
przepraszać za swoją własną bezstronność”312. Zauważmy zatem, iż pa-
radoksalne sformułowanie, którego pozwoliliśmy sobie użyć wcześniej, 
pozostaje w mocy: uniformistyczny pluralizm jest właściwym ustrojem, 
który postuluje imparcjalizm. By przyjrzeć się bliżej tej kwestii sięgnijmy 
do twórczości teoretyka, który bezstronność oraz teorię sprawiedliwości 
przyjął za główne przedmioty swoich badań. 

5.5. Brian Barry – imparcjalizm i teoria sprawiedliwości

Brian Barry jest filozofem polityki, który swój główny projekt teoretyczny 
oparł na sprawiedliwości jako bezstronności (impartiality). Jest to, rzecz 

311 Ibidem, s. 429.
312 Ibidem, s. 435.
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jasna, odwołanie do koncepcji Johna Rawlsa, zwłaszcza z wczesnego 
okresu jego twórczości, w którym autor promował koncepcję sprawiedli-
wości jako bezstronności ( fairness). Relacja między tymi dwiema koncep-
cjami polega na tym, iż druga zawiera się w pierwszej, to znaczy, że justice 
as fairness jest konkretnym przypadkiem teorii justice as impartiality. 
Brian Barry zakłada bowiem perspektywę imparcjalistyczną par excel-
lence poprzez przyjęcie za podstawę swojej teorii bezstronność wyższego 
rzędu, o której wspominaliśmy już wcześniej. Koncepcja sprawiedliwo-
ści jako bezstronności (impartiality) ukazana została przede wszystkim 
w dziele Treatise on Social Justice zaplanowanym na trzy tomy, z czego 
ukazały się dwa: Theories of Justice313 i Justice as Impartiality314. Pro-
jekt trzeciego tomu został przez autora porzucony, ponieważ dostrzegł on 
nowe pole walki z nierozumnym pluralizmem, który objawił się w związku 
z multikulturowości. Stworzyło to asumpt do powstania publikacji pt. Cul-
ture and Equality. An Egalitarian Critic of Multiculturalism315. W innym 
miejscu316 autor napisał, że trzeci tom, gdyby miał rzeczywiście powstać, 
to powinien ukazać się przed pierwszym tomem, a jego treść opierałaby 
się głównie na uzasadnianiu założeń Justice as Impartiality. 

Brian Barry wyróżnia się przede wszystkim tym, iż kontynuuje ścieżkę, 
z której zboczył John Rawls, porzucają w Liberalizmie politycznym wy-
raźnie uniwersalistyczne aspiracje co do aplikowalności zasad liberalizmu, 
wyraźnie podkreślane w ostatnich partiach Teorii sprawiedliwości, gdzie 
mowa była o tym, iż sprawiedliwość jako bezstronność to zasada, którą 
powinny kierować się wszystkie społeczeństwa zawsze i wszędzie. Barry 
podtrzymuje natomiast ten postulat w swojej teorii sprawiedliwości. Jest on 
zatem bardziej wyraźnym i konsekwentnym przedstawicielem imparcjali-
zmu niż John Rawls. W Justice As Impartiality czytamy: „Teorię sprawie-
dliwości, która zwraca się ku warunkom rozumnej zgody nazywam teorią 
sprawiedliwości jako bezstronności (impartiality). Zasady sprawiedliwości, 
które wypełniają jej warunki są bezstronne, ponieważ obejmują pewien 
rodzaj równości: wszyscy, na których oddziałują muszą być zdolni do od-
czucia, że są traktowani tak, jak rozumnie mogliby się tego spodziewać”317.
313 B. Barry, Theories of Justice, University of California Press, Berkeley Los Angeles 1989.
314 Idem, Justice as Impartiality, Clarendon Press, Oxford 1995.
315 Idem, Culture and Equality. An Egalitarian Critic of Multiculturalism, Polity Press, 
Cambridge 2001.
316 Idem, Why Social Justice Matters, Polity Press, Cambridge 2005, s. IX.
317 Idem, Justice as Impartiality, Clarendon Press, Oxford 1995, s. 7
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Barry podobnie jak Rawls tworzy teorię kontraktualistyczną, jednakże 
rezygnuje z koncepcji autora Teorii sprawiedliwości, który sytuuje jed-
nostki w sytuacji pierwotnej za zasłoną niewiedzy. Według Barry,ego sy-
tuacja, w której dochodzi do umowy zakłada, iż wszystkie jednostki znają 
swoją rzeczywistą pozycję oraz mają konkretne wizje dobra. Co zatem ma 
decydować o kształcie wspólnoty politycznej i o wyborze tego, co spra-
wiedliwe? Jest to rozumność (reasonableness). Rozumność według autora 
Justice As Impartiality ma polegać na przedstawianiu racji, których nikt 
rozumnie nie może odrzucić. W ten sposób stwarza płaszczyznę, na której 
funkcjonować mogą faktycznie jedynie rozumne argumenty. Na niezwy-
kle istotny aspekt tego podejścia zwraca uwagę Albert Weale w słowach: 
„[…] rozumne indywidua bez zasłony niewiedzy będą musiały odwoływać 
się do substancjalnych idei politycznych, by uczynić ich propozycje akcep-
towalnymi dla innych i to jest właśnie ponowne wprowadzenie problemu 
treści w umowie społecznej, która miała go rozwiązywać”318. Jak widzimy 
po raz kolejny, imparcjalizm prezentuje pewien określony typ racjonalno-
ści, zbiór reguł i dyrektyw argumentacji, który uwidacznia swoją funkcję 
ochronną. Można to zaobserwować w dwóch aspektach. Po pierwsze, jest 
to obrona przed elementami z zewnątrz, to znaczy elementami nierozum-
nymi. Nierozumne elementy to takie, które pochodzą z zewnątrz tego 
typu racjonalności i są identyfikowane jako błędne lub niedopuszczalne. 
Po drugie natomiast można dostrzec aspekt obrony przed samoobaleniem. 
To znaczy, iż wyklucza się, by rozumne argumenty i stanowiska obaliły 
rozumną procedurę imparcjalizmu. Wątpliwość tę wyraża Simon Caney 
w słowach: „Barry zakłada, że jeśli rozumni ludzie nie zgadzają się co 
do tego, które koncepcje dobra są wartościowe, to zasady sprawiedliwo-
ści, które wynikają z koncepcji dobra mogą być rozumnie odrzucone. 
To założenie jest wątpliwe. Zwłaszcza, że omija możliwość, że zasady 
sprawiedliwości, które zawierają kontrowersyjne twierdzenia mogą wy-
nikać ze zgody wszystkich rozumnych osób, jeśli pochodzą z procedury, 
której nikt nie może odrzucić”319. Zarzut ten odnosi się bezpośrednio do 
Briana Barry’ego, natomiast jest w mocy w stosunku do całego stanowiska 

318 A. Weale, Contractarianism, deliberation and general agreement [w:] Justice and 
Democracy. Essays for Brian Barry red. K. Dowding, R.E. Goodin, C. Pateman, Cambridge 
University Press, Cambridge New York 2004, s. 96.
319 S. Caney, Impartiality and Liberal Neutrality [w:] Impartiality, Neutrality and Justice. 
Re-reading Brian Barry's Justice As Impartiality red. P.J.Kelly, Edinburgh University Press, 
Edynburg 1998, s. 101.
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imparcjalistycznego. Zauważmy bowiem, iż spór Rawlsa z Hartem również 
wynikał z podobnej kwestii: co jeśli członkowie społeczeństwa wybiorą 
inaczej, niż nakazuje rozumna doktryna liberalna? Przypomnijmy, iż to 
pytanie, które uwidacznia problem stabilności, stało się głównym asump-
tem do rewizji teorii sprawiedliwości jako bezstronności ( fairness). Jaki 
jest z tego generalny wniosek? Otóż zauważyć należy, iż to, co prima facie 
kojarzy nam się z pluralizmem – mnogość, różnorodność, spontaniczność; 
w przypadku doktryn liberalnych (nota bene wolność promujących jako 
prymarną zasadę życia społecznego) jest w istocie uwiązane pewnymi 
ograniczeniami, które wyraźnie widać, gdy rozważymy je przez pryzmat 
kategorii racjonalności zaproponowanej w tym wywodzie. Racjonalność 
pluralizmu, powtórzmy to jeszcze raz z pełną siłą, nie oznacza dopusz-
czalności wszystkich doktryn, emancypacji wszystkich stanowisk, czy 
też uprawomocnienia wszystkich dyskursów. Jest ona natomiast zespołem 
reguł; matrycą argumentacji o, jak wynika z powyższych uwag, jasno wy-
znaczonych granicach i określonym stosunku do argumentów z innych 
typów racjonalności.

Zastanówmy się, co zostaje ze sporów o kwestie publiczne, gdyby kon-
sekwentnie przyjąć perspektywę imparcjalistyczną? Simon Caney poka-
zuje to w swojej wnikliwej krytyce teorii Briana Barry’ego „By ujrzeć to 
powinniśmy przeanalizować z większą uwagą dla detali, co Barry ma na 
myśli przez rozumność. Nie daje on precyzyjnej definicji rozumności, ale 
z użycia tego terminu wynika, że jeśli ktoś jest rozumny, to musi między 
innymi: 1) nie bronić zasad sprawiedliwości, które opierają się na niewła-
ściwych przekonaniach; 2) nie bronić zasad sprawiedliwości jedynie na 
gruncie, na którym faworyzują tylko swój interes; 3) poszukiwać poro-
zumienia z innymi rozumnymi osobami. Problem z ideałem rozumności 
charakteryzuje się tym, iż jest ona nadmiernie rygorystyczna. Nazwijmy to 
zarzutem kategoryczności. Problem ten powstaje, ponieważ jest oczywiste, 
że rozumna niezgoda istnieje w wielu sprawach związanych z kwestią spra-
wiedliwości. Zwróćmy uwagę na głęboką niezgodę dotyczącą uzasadnie-
nia redystrybutywnych podatków, kwestię sprawiedliwej wojny, właściwe 
podejście do terroryzmu, usprawiedliwienie zasad karania, w tym kwestia 
kary śmierci, uzasadnialność odwróconej dyskryminacji, istota sprawie-
dliwego systemu wyborczego, wartość wolności słowa, zakres odpowie-
dzialności za przyszłe pokolenia i za obywateli innych państw. W wielu 
z tych przypadków nie ma zasad sprawiedliwości, które mogłoby zostać 
osiągnięte przez rozumne osoby. Ale z twierdzenia Barry’ego, że zasady 
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sprawiedliwości nie powinny polegać na przekonaniach, które można by ro-
zumnie odrzucić wynika, że w wielu tych z tych spraw nie może być zasad 
sprawiedliwości. Lecz jest to nieprawdopodobna konkluzja. Twierdzenie, 
iż zasady sprawiedliwości nie mogą nigdy być głoszone na podstawie prze-
konań, które można by rozumnie odrzucić jest zbyt wymagające”320.

Caney uwidocznił jak wygórowane standardy postuluje autor Justice 
As Impartiality, jednakże zwrócić należy uwagę, iż sięgnął on do tematów 
i tak mało kontrowersyjnych. Myśl ta nasuwa się zwłaszcza w kontekście 
propozycji stanowiska pluralistycznego, które racje partykularne będzie 
stawiać nad uniwersalistycznymi, a pluralizm jako taki nad rozumnością, 
o czym przekonamy się w następnym rozdziale. Zastanówmy się jednak 
nad wagą osiągnięć, jakie zapewnia nam perspektywa imparcjalistyczna. 
Czy wnioski, do których moglibyśmy dojść są faktycznie doniosłe moral-
nie? Weale zauważa banalność imparcjalizmu w następujących słowach: 
„Rozważmy przykład notorycznie używany przez Rawlsa w wyjaśnianiu 
metody refleksyjnej równowagi powtarzany przez innych, mianowicie 
przypadek niewolnictwa. Jak wspomniałem wcześniej, argument jest pro-
sty. Jeśli jakakolwiek teoria moralna popiera niewolnictwo, nie przeszłaby 
testu refleksyjnej równowagi. Ale pomyślmy, co jest tutaj powiedziane. 
Niewolnictwo? Czy to może być poważny przykład? Oczywiście, jakakol-
wiek polityczna teoria, która nawet tylko zbliża się do myśli, że człowiek 
mógłby zostać zasadnie podporządkowany jak narzędzie innemu – czy to 
w formie niskich płac, czy niezdrowych warunków pracy, pracy w znoju, 
czy politycznej manipulacji – jest uważana za teorię oblewającą test reflek-
syjnej równowagi. Nie mówię, że test generalnej akceptowalności będzie 
uznawał takie praktyki – oczywiście nie. Ale czyż to są wyzwania, które 
mogą prowadzić ludzi do pytań o równe podstawowe wolności? Teoria 
sprawiedliwości powinna zapewniać polityczne aspiracje, a nie tylko pro-
tekcję przeciw najgorszym możliwościom”321.

Imparcjalizm wydaje się proponować utożsamienie rozumu z rozsąd-
kiem; potocznie rozumianym zdrowym rozsądkiem, co sprawia, iż w isto-
cie skłania on się bardziej ku intuicji niż ku rozumowi. Nie ma tutaj więc 
mowy o namyśle, czyli o zasadniczym elemencie deliberacji. Imparcjalizm 
ocenia raczej zasady moralne w danym społeczeństwie poprzez dokonanie 
swoistego testu na bezstronność, niż tworzy forum ich wymiany, które 

320 Ibidem, s. 100
321 A. Weale, Contractarianism, deliberation and general agreement, op. cit., s. 95
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miałoby się opierać na rzeczywistym pluralizmie. „Sprawiedliwość jako 
bezstronność (impartiality) nie ma mówić nam jak mamy żyć – napisał 
Barry. Wybiera ona sobie inne, lecz również ważkie pytanie: jak żyć razem 
w obliczu faktu, iż mamy inne wizje tego, jak żyć?”322.

Brian Barry opisuje dwie metody postępowania zgodnie z wymogami 
Justice as Impartiality: podejście a priori oraz podejście empiryczne. Czy-
tamy o tym już w Theories of Justice323 oraz w Justice As Imaprtiality324. 
Metoda a priori polega na prostym pytaniu, czy są rzeczy których nikt 
by rozumnie nie zaakceptował w przypadku braku przymusu oraz braku 
przymusu wynikającego z wyników niezgody? W ramach tej metody 
Barry wymienia kwestie, które na pewno przeszłyby ten test pozytywnie: 
ludobójstwo, niewolnictwo, apartheid i inne formy skrajnej nierówności. 
Metoda empiryczna natomiast wynika raczej z obserwacji, niż z abstrak-
cyjnej myśli. Ważnym elementem są tutaj okoliczności bezstronności 
(circumstances of impartiality). Bliższe imparcjalizmowi są zatem te spo-
łeczeństwa, które mają rozwiniętą komunikację i system artykulacji inte-
resów, co wynikać ma z powszechnego dostępu do mediów, które powinny 
być otwarte na wszystkich członków wspólnoty, a nie tylko możnych i ma-
jętnych. Podobnie system partyjny – im bardziej różnorodny i odpowiada-
jący interesom poszczególnych grup, tym lepiej dla bezstronności. Ważna 
jest również identyfikacja obywateli z danym społeczeństwem, poczucie 
włączenia w życie polityczne wspólnoty. Jak wskazuje Barry: „Kultura 
w ramach, której polityka jest odbierana jako sprawa debaty raczej, a nie 
gry, gdzie argumenty są pomyślane jako coś więcej, niż dekoracja dla wła-
snych interesów – będzie oczywiście bliżej okoliczności bezstronności”325. 

Możemy zatem zauważyć, iż ustrój demokracji deliberatywnej z jednej 
strony sprzyja wytworzeniu się okoliczności bezstronności, z drugiej na-
tomiast strony bezstronność (impartiality) wyższego rzędu zawiera pewne 
dyrektywy i wskazania dla właściwej deliberacji.

Krytyczne nastawienie do powyższych kwestii prezentują James Boh-
man i Henry S. Richardson w tekście pt. Liberalism, Deliberative Demo-
cracy, and „Reasons that All Can Accept”326. W literaturze przedmiotu 
322 Idem, Justice as Impartiality, Clarendon Press, Oxford 1995, s. 77.
323 Idem, Theories of Justice, University of California Press, Berkeley Los Angeles 1989, s. 347.
324 Idem, Justice as Impartiality, Clarendon Press, Oxford 1995, s. 100.
325 Idem, Theories of Justice, University of California Press, Berkeley Los Angeles 1989, s. 348.
326 J. Bohman, H.S. Richardson, Liberalism, Deliberative Democracy, and „Reasons that 
All Can Accept” [w:] The Journal of Political Philosophy, vol. 17 nr 3, 2009, s. 253–274.
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na określenie sformułowania racje, które wszyscy mogą zaakceptować 
używa się skrótu RACA (Reasons that All Can Accept). RACA są zatem 
rdzeniem stanowiska imparcjalizmu, które omawiamy w tym rozdziale. 
Autorzy postulują dokonanie zabiegu teoretycznego, którego możliwość 
sygnalizowaliśmy wcześniej. Zwracają oni bowiem uwagę, iż: „[…] sprawy 
usprawiedliwienia, legitymizacji i uprzejmości, zwłaszcza te, które mają 
ważne miejsce w naszej wspólnej deliberacji, byłyby lepsze, gdyby nie 
spoczywały na idei RACA. Pojęcie RACA wygląda na jedno z tych, które 
demokratyczna teoria polityczna może rozumnie odrzucić. To znaczy, że 
byłoby rozumnym to uczynić”327. Podważają oni zatem zasadność impar-
cjalizmu, jako ucieleśnienia pewnego typu racjonalności i próbują dokonać 
refutacji wykorzystując siatkę pojęciową tego typu racjonalności. Jedna 
z dyrektywy racjonalności pluralizmu wskazuje jednak, iż poza racjami 
rozumnymi nie ma nic, co istotne do obrony z perspektywy publicznej. 
Mamy tutaj zatem do czynienia ze sporem pomiędzy różnymi typami 
racjonalności. 

Bohman i Richardson sugerują, iż w procesie deliberacji o wiele waż-
niejsze niż przyjęcie rygoru RACA jest uznanie uprzejmości jako zasady 
wspólnego namysłu. Uprzejmość deliberacyjna (deliberative civility) wska-
zuje nam, jak należy traktować rozmówców i politycznych oponentów. 
Opiera się ona na przekonaniu, iż to co aktualnie jest radykalnie przeciwne 
naszemu stanowisku, po namyśle może się odwrócić. W tekście czytamy, 
iż: „Co do tych treści [racje, argumenty, propozycje etc. – przyp. Ł.P.] defi-
nicja deliberatywnej uprzejmości nie nakłada żadnych restrykcji. Jeśli wy-
obrazimy to sobie, wtedy deliberatywna uprzejmość nie jest kwestią tego, 
czy treść dyskusji odnosi się do jakiegoś obiektywnego, trzecio-osobo-
wego standardu, raczej, nawet jeśli wciąż teoretyczna, może być rozumiana 
w pojęciach stanowiska drugiej osoby: to co ma znaczenie, to jak kieruję 
do ciebie twierdzenia i argumenty i jak interpretuję odpowiedzi na nie”328. 
Co warte podkreślenia, nawet w przypadku krytyki imparcjalizmu, nadal 
mamy do czynienia ze sporem o zasady deliberacji. Autorzy, korzystając 
z innych metod oraz wnioskowań, starają się ukonstytuować ramy warto-
ściowej deliberacji. Twierdzą oni, iż dobra deliberacja nie może się opierać 
na zbyt rygorystycznych zasadach, ale ich zasady również dyskryminują 
pewne stanowiska – a dokładniej właśnie te rygorystyczne. W ramach 

327 Ibidem, s. 274.
328 Ibidem, s. 272.



~ 185 ~

Racjonalność pluralizmu

racjonalności pluralizmu trwa nieustannie walka o właściwą wykładnię 
rozumności jako zasady naczelnej pożądanej deliberacji.

5.6. Podsumowanie

Reasumując, pluralizm jest nieodłącznym elementem doktryn demokra-
cji deliberatywnej i to ta kwestia właśnie najbardziej różnicuje podejścia 
w ramach nurtu deliberatywnego. Uważamy jednocześnie, iż w oparciu 
o ten właśnie problem można wykazać wiele niespójności i sprzeczności 
rzeczonej doktryny. Naszym pierwszym krokiem było pokazanie, iż plu-
ralizm, zwłaszcza rozumny pluralizm, nie jest konstruowany na zasadzie 
samorzutnego ładu kreowanego oddolnie, lecz jest projektem stricte nor-
matywnym narzuconym odgórnie. Kojarzymy opisywane podejście do 
pluralizmu z kategorią racjonalności pluralizmu razem z wszystkimi kon-
sekwencjami takiego podejścia. Oznacza to, iż mamy do czynienia z okre-
śloną matrycą argumentacji; zbiorem reguł i dyrektyw. Jeśli chcielibyśmy 
konsekwentnie reprezentować to stanowisko, to musielibyśmy się do nich 
ściśle stosować. Jako reguła naczelna wstępuje tutaj równość. Silnie pod-
kreślany w każdym stanowisku egalitaryzm wskazuje nam główny cel, 
do którego nasza działalność argumentacyjna powinna zmierzać. Próba 
zajęcia się pluralizmem w sposób rozumny ma na celu uregulowanie kwe-
stii równości w danym społeczeństwie. Sam pluralizm mógłby zaistnieć 
samorzutnie, w sposób spontaniczny, ale zapewne nie funkcjonowałby 
on na zasadach egalitaryzmu. Innymi zasadami racjonalności pluralizmu 
są przywiązywanie wartości do argumentacji, a dokładniej, do przedsta-
wiania racji. Zasada ta prezentowana jest jako przeciwieństwo przemocy, 
która zakłada relację asymetryczną, co przeczy zasadzie naczelnej, czyli 
równości. Kolejną cechą charakterystyczną jest przywiązanie do proce-
dury. Aspekt ten ma stanowić o bezstronności w ocenianiu wagi różnych 
racji. Bezstronna procedura jest tylko formą, którą wypełniają argumenty 
różnych stanowisk i jednocześnie zgodność z procedurą jest minimalnym 
wymogiem, który ma stwarzać wrażenie neutralnego kryterium jakości 
argumentów. W kolejnym kroku przyjrzymy się propozycji opozycyjnej 
względem racjonalności pluralizmu, którą nazwiemy pluralizmem racjo-
nalności, a która wiąże się głównie z pluralistyczną krytyką imparcjalizmu 
i pluralistyczną wizją demokracji deliberatywnej.
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Zgodnie z porządkiem analizy przechodzimy teraz do nurtu krytycznego 
względem imparcjalizmu, który w opozycji do racjonalności plurali-
zmu stawia pluralizm racjonalności. We wcześniejszych wątkach (vide: 
Struktura racjonalności) sygnalizowaliśmy tendencję do ujmowania rze-
czywistości współczesnych społeczeństw liberalnych demokracji jako 
przestrzeni różnych, lokalnych racjonalności. Gianni Vattimo postulował 
możliwie najszerzej zakrojoną emancypację stanowisk światopoglądowych 
promujących rozmaite style życia. Ta predylekcja do wyzwolenia mnogo-
ści dyskursów jest podzielana przez większość autorów, którzy nie do-
strzegają możliwości istnienia autentycznej demokracji deliberatywnej bez 
pluralizmu racjonalności. Najważniejsze pytanie, jakie pojawia się w tym 
kontekście dotyczy politycznego statusu takich projektów. Jaka jest rola 
władzy w świecie powszechnych swobód i dowolności? Pytanie to ma dla 
nas zasadnicze znaczenie. Dostrzegamy bowiem dwie możliwości w po-
rządku analitycznym naszego wywodu. Albo pluralizm racjonalności jest 
kolejnym typem racjonalności; istnieją w jej ramach dyrektywy argumen-
tacji pluralistycznej, matryca argumentacji; albo pluralizm racjonalności 
jest faktycznie nurtem postulującym wolne interakcje stanowisk i koegzy-
stowanie w sferze publicznej różnych – często sprzecznych ze sobą pozycji 
i systemów aksjologicznych. Wtedy jednak mówić możemy o intelektu-
alnej wolności myśli, lecz nie o porządku politycznym. Jeśli mielibyśmy 
wskazać miejsce, w którym pluralizm jest zjawiskiem pożądanym, to byłby 
to uniwersytet, na którym myśli są uwolnione i tworzą swój własny porzą-
dek w specjalnie do tego celu wypreparowanych warunkach. Przyjrzyjmy 
się jednak politycznym aspektom i możliwym formom pluralizmu, które 
w ramach pluralizmu racjonalności możemy dostrzec.
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6.1. Forma pluralizmu

By wykazać analitycznie możliwości funkcjonowania pluralizmu należy 
odwołać się do Roberta Dahla, który przedstawia możliwe konfiguracje 
w następujący sposób: „Tak więc obywatel może (1) dążyć do wspólnego 
dobra i zgadzać się na czym ono polega; (2) dążyć i nie zgadzać się; (3) zga-
dzać się, ale nie dążyć; (4) nie dążyć i nie zgadzać się”329. Możliwości te 
ujęte są w tabeli 2.

Tabela 2. Pluralizm a demokracja według R. Dahla

Czy obywatele dążą 
do wspólnego dobra?

Czy obywatele  
zgadzają się?

Czy obywatele  
nie zgadzają się?

Tak 1 2

Nie 3 4

Źródło: R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, tłum. S. Amsterdamski, Społeczny 
Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1995, s. 399.

Dahl komentuje treści zawarte w tabeli, w odniesieniu do zagadnienia 
pluralizmu, w następujący sposób: „Obywatel może na przykład zgadzać 
się, że wspólne dobro nie jest niczym więcej jak sumą dóbr każdego oby-
watela, a każdy z nich dążyć winien do realizacji swych interesów. Mogę 
wyobrazić sobie również sytuację, w której wszyscy zgadzają się, że X 
jest wspólnym dobrem, a ktoś na to odpowiada: w moim interesie leży Y 
i tylko taką politykę będę popierał. Na pewno nie jest to postawa cnotliwa, 
ale nie jest wewnętrznie sprzeczna. […] Pluralista: […] Jeśli pojęcie cnoty 
obywatelskiej oraz wspólnego dobra dotyczyć mają świata nowożytnego, 
to odnosić je musimy do bardzo dużych społeczności demokratycznych, to 
jest do poliarchii i właściwego im pluralizmu”330.

Możemy zatem stwierdzić, iż w świetle naszej analizy, racjonalność 
pluralizmu związana jest z postawą obywatelską, wedle której obywatele 
zgadzają się, co do dobra wspólnego, ale dążą do różnych celów przez siebie 
wyznaczonych i w tym właśnie upatrują wspólny interes. Jest to pierwsza 
329 R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, tłum. S. Amsterdamski, Społeczny Instytut Wydaw-
niczy Znak, Kraków 1995, s. 399.
330 Ibidem, s. 400–401.
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spośród opcji wyznaczonych przez Dahla. Oznacza to, iż w istocie tworzą 
oni liberalną wspólnotę obywateli, którzy żyją w społeczeństwach kształ-
towanych przez tradycję liberalną i nie roszczą sobie prawa do uniwersali-
zmu. Jak zauważa Szahaj: „[…] liberalizm może uznać słuszność pewnych 
idei komunitarystycznych, starać się je zasymilować lub też odkryć w sobie 
ich ukrytą obecność. To, czego nie może uczynić, to zgoda na ograniczenie 
wolności wyboru dobrego życia, która byłaby wynikiem uznania jakiejś 
doktryny światopoglądowej czy filozoficznej za na tyle lepszą od innych, 
że wprost nadającą się do urzędowego urządzenia ludzkiego życia we 
wszystkich jego wymiarach, do wykorzystania kryterium większości, aby 
ograniczać prawa wspólnot mniejszościowych do rezygnacji z wolności 
podstawowych. Krótko mówiąc to, czego nie może uczynić liberalizm, to 
przystać na rządy jakiejś formy fundamentalizmu politycznego”331. 

Wspólnota liberalna może więc zgadzać się co do tego, że dobrem 
wspólnym jej członków jest neutralne światopoglądowo państwo demo-
kratyczne, które zapewnia pluralistyczną koegzystencję na rozumnych 
warunkach.

Pluralizm racjonalności oznaczałby natomiast postawę, która po-
lega na braku zgody wokół fundamentalnych zasad konstytuujących ład 
państwowy. To znaczy, iż obywatele nie zgadzają się co do zasad dobra 
wspólnego, ale dążą do niego. Niezgoda jest zatem głównym elementem, 
który napędza dynamikę dyskursu publicznego. Będzie to aspekt widoczny 
u wszystkich autorów, którzy dają teoretyczne podwaliny podejścia plura-
listycznego w demokracji deliberatywnej, a wśród nich znajdziemy mię-
dzy innymi: Iris Marion Young, Seylę Benhabib, Amy Gutman, Dennisa 
Thompsona oraz Chantal Mouffe. Wszyscy wyżej wymienieni podkreślają 
znaczenie niezgody i różnicy w kształtowaniu autentycznie demokratycz-
nego i pluralistycznego ustroju.

W ramach uwag wstępnych do badania pluralizmu warto wskazać na 
zasadniczą oś sporów, w której autorzy będą się poruszać, czyli oś plura-
lizm-fundamentalizm. Na kwestię tę wskazywał już Józef Tischner w sło-
wach: „Na tym przykładzie widzimy czym jest pluralizm. Jest wielością 
w jedności, jednością w różnorodności. Uznając konieczność różnic, two-
rzy się jedność. Możemy powiedzieć: pluralizm polega na tym, że ludzie 
nawzajem uznają swoje prawa do różnic. […] Fundamentalizm pojęty jako 
negacja pluralizmu łączy się ściśle z pragnieniem władzy i używaniem 

331 A. Szahaj, Jednostka czy wspólnota, op. cit., s. 201.
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przemocy. Jak inaczej bowiem zmusić człowieka do tego, by się wyrzekł 
swoich doświadczeń, a uznał moje? Jak go przekonać, że mój rozum jest 
miarą prawdy?”332. Dostrzegamy w tym fragmencie pewną dyrektywę plu-
ralizmu, a mianowicie oderwanie od fundamentalnych podstaw i utrzyma-
nie prymatu różnicy. Różnica ma być czymś konstytuującym ład plurali-
styczny, stąd należy ją za wszelką cenę zachować. Odmienność wymaga 
ciągłego podkreślania swojej roli i swojej własnej pozycji jako zaczynu 
pluralizmu. Kategoria rozumu, pojmowana swoiście jako mój rozum, który 
jest miarą prawdy, ma być marginalizowana na rzecz kategorii budujących 
różnicę. Te kategorie to uczucia, doświadczenia, sentymenty, potrzeba ar-
tykulacji, wyrażenia siebie, ale również potrzeba uznania. Przede wszyst-
kim uznania swojej tożsamości jako równoprawnej z wszystkimi innymi 
tożsamościami, które wykształcają się na podstawie różnicy. Ponadto takie 
przyjęcie kategorii rozumu, jako wroga pluralizmu zawiera pewne błędne 
założenie. Otóż jak wskazywaliśmy wcześniej, rozum ma ze swej istoty 
charakter kolektywny. Uwidoczniliśmy to przede wszystkim na przykła-
dzie hipotezy języka prywatnego według Ludwiga Wittgensteina oraz 
wspólnotowego wymiaru rozumności według Hansa-Georga Gadamera, 
ale również u myślicieli związanych stricte z filozofią polityki, jak John 
Rawls i cała tradycja teorii rozumu publicznego. Pluraliści w rozumie będą 
widzieć wroga pluralizmu, i to jest fundamentalna kwestia w ramach tego 
stanowiska. Pluralizm racjonalności będzie sprowadzał rozum na niższy 
poziom i ustanawiał go jako jeden z wielu równoprawnych rozumów. 

W innym miejscu Tischner napisał: „Z respektu dla różnorodności 
w sferze tego, co rozumne, narodziła się fenomenologia. Bo o cóż chodzi? 
Najpierw, o co nie chodzi. Nie chodzi o odkrywanie racjonalności wzorco-
wej, zdolnej do pochłonięcia całej reszty. Chodzi o odkrycie racjonalności 
źródłowej, to znaczy takiej, od której zaczyna się dla nas doświadczenie 
wszelkiej innej racjonalności”333. I to uwidacznia główny problem podej-
ścia, które nazywamy pluralizmem racjonalności. Z jednej strony bowiem 
panuje sprzeciw wobec porządkowania wedle kryterium rozumu lub innego 
czynnika potencjalnie dyskryminującego. Nie ma bowiem porządku, który 
stawiałby na równi wszystkie obiekty w swoim zasięgu. Z drugiej natomiast 
strony to, że pluralizm musi być chroniony przed jego styranizowaniem 
pociąga za sobą konieczność jakiegoś usystematyzowania przedmiotu tej 
332 J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Wydawnictwo Znak, Kraków 1993, s.151.
333 J. Tischner, Labirynty racjonalizmu [w:] Idem, Myślenie według wartości, Wydawnic-
two Znak, Kraków 2011, s. 480.
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obrony. Stąd argumentację Tischnera odbieramy jako mglistą. Istnieją we-
dług niej różne racjonalności, ale jest także racjonalność innego porządku 
i tylko dzięki takiej racjonalności możemy poznać wszystkie inne. Wydaje 
się zatem, iż nie wszystkie racjonalności są równie, a jeśli przyjmiemy, iż 
rolą tej prymarnej racjonalności jest doświadczanie, to nie sposób nie za-
uważyć, iż perspektywa ta zagrożona jest mankamentem subiektywizmu. 
Choć egzegeza tak zawile opisanego pluralizmu jest wyjątkowo trudna, 
to spróbujemy sformułować wniosek z tego płynący w następujący spo-
sób: każdy ma swój rozum i każdy ma swoją racjonalność, ale ten rozumu 
i te racjonalności, które nie są spolegliwe i nie sprzyjają uznaniu każdego 
stanowiska za pełnoprawne są podejrzane i nie powinny być uznawane 
właściwe i pożądane.

Tak zarysowana relacja pluralizmu do racjonalności skłania nas do wy-
różnienia trzech form pluralizmu. Pierwszą jest rozumny pluralizm, gdzie 
racjonalność explicite jest czynnikiem nadrzędnym względem pluralizmu, 
a którego przykładem jest imparcjalizm. Tę formę nazwaliśmy już wcze-
śniej racjonalnością pluralizmu. 

Druga możliwa forma polega na uwolnieniu różnych racjonalności 
spod jarzma rozumu. Wiązać to należy z pluralizmem racjonalności prima 
facie. Oznacza to, iż postulowanie wielości i podkreślanie różnorodności 
ma tutaj na celu próbę podważenia rozumnego pluralizmu i wystąpienie 
przeciw rozumowi, jako czynnikowi dyskryminującemu. Ten pluralizm 
racjonalności prima facie wiązać będziemy, co wyjaśnione zostanie na 
dalszych etapach wywodu, z racjonalnością niezakorzenienia. Podkreśla 
to przede wszystkim jego sprzeciw względem fundamentalizmu. 

Trzecia forma, jaką przyjąć może pluralizm w relacji do racjonalno-
ści to autentyczny pluralizm racjonalności sensu proprio, który kojarzyć 
trzeba z podejściem anarchistycznym. Anarchizm ten należy pojmować 
przede wszystkim w wymiarze teoretycznym. Jego głównym przedstawi-
cielem jest Paul Feyerabend, który za naczelną zasadę przyjmuje anything 
goes, co można tłumaczyć jako: wszystko ujdzie; lub za polskim przekła-
dem: nic świętego. Zasada ta ściśle wiąże się z podejściem pluralistycznym, 
co autor wyraża wprost w słowach: „Ta liberalna praktyka, powtarzam, jest 
nie tylko faktem historii nauki. Jest ona zarówno sensowna, jak i absolutnie 
konieczna dla rozwoju wiedzy. Uściślając można wykazać, co następuje: 
dla każdej reguły, jakkolwiek fundamentalnej czy racjonalnej, istnieją oko-
liczności, w których właściwe jest nie tylko odstąpić od niej, ale wręcz 
zastosować regułę przeciwstawną. Na przykład, istnieją okoliczności, 
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w których celowe jest wprowadzenie, opracowanie i obrona hipotez ad hoc, 
które są sprzeczne z dobrze uzasadnionymi i powszechnie akceptowanymi 
wynikami doświadczalnymi, lub hipotez uboższych w treść niż istniejąca, 
empirycznie adekwatna koncepcja alternatywna albo hipotez wewnętrz-
nie niespójnych i tak dalej. […] Istnieje tylko jedna zasada, której bronić 
można we wszystkich okolicznościach i we wszystkich stadiach rozwoju 
ludzkości. Oto owa zasada: nic świętego. Tę abstrakcyjną zasadę należy 
obecnie zbadać i objaśnić w szczegółach. […] Szczegółowe przebadanie 
zasady nic świętego oznacza prześledzenie konsekwencji wynikających 
z kontrreguł – opozycyjnych względem znanych reguł postępowania ba-
dawczego. […] Naukowiec pragnący zmaksymalizować treść empiryczną 
głoszonych przez siebie poglądów i chcący zrozumieć je możliwie naj-
dokładniej, musi więc uwzględnić inne poglądy, to znaczy, musi przyjąć 
metodologię pluralistyczną”334.

Pluralizm racjonalności będzie więc swego rodzaju intencjonalnym 
chaosem, co sprawia, iż posiada niski potencjał, jako czynnik organizujący 
społeczeństwa lub jako głos w sferze publicznej. Podejście to jest natomiast 
charakterystyczne dla świata nauki i wyzwolonej myśli. Najkrócej rzecz 
ujmując: porządek pluralizmu racjonalności nie jest porządkiem stricte 
politycznym.

Na tym etapie wywodu nie rozstrzygamy czy przedstawiciele podejścia 
pluralistycznego w demokracji deliberatywnej są związani z pluralizmem 
racjonalności prima facie, czy pluralizmem racjonalności sensu proprio. 
Najpierw bowiem przedstawimy to podejście na przykładzie twórczości 
Iris Marion Young, Seyli Benhabib, Amy Gutmann i Dennisa Thompsona 
oraz Chantal Mouffe. 

6.2. Iris Marion Young – w stronę inkluzji

Iris Marion Young kojarzona jest przed wszystkim z feministyczną teo-
rią społeczną, ale również z takimi tematami jak: fenomenologia gender, 
przemoc i opór, etyka i odpowiedzialność, demokracja i inkluzja oraz 
teoria sprawiedliwości335. O interesującym nas temacie, czyli krytyce 

334 P.K. Feyerabend, Przeciw metodzie, tłum. S. Wiertlewski, Wydawnictwo Siedmio-
gród, Wrocław 1996, s. 14–21. 
335 Dancing with Iris. The Philosophy of Iris Marion Young red, A Ferguson, M. Nagel, 
Oxford University Press, Oxford 2009.
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imparcjalizmu, czytamy w książce pt. Justice and Politics of Difference336 
z 1990 roku. Autorka wskazuje przede wszystkim na to, iż główną zasadą 
imparcjalizmu jest zredukowanie różnic. A dokładniej oznacza to abstraho-
wanie od partykularności, kontekstu sytuacji, uczuć, afiliacji i punktów wi-
dzenia. Ale partykularności stale pozostają w mocy biorąc pod uwagę kon-
tekst sytuacji społecznych. Imparcjalizm natomiast wprowadza sztywną 
dychotomię na to, co uniwersalne i to, co partykularne, a co za tym idzie, 
na: publiczne i prywatne, rozum i namiętności etc.337. Young wskazuje, iż 
rozum dąży zawsze do klasyfikowania bytów, wyznaczania granic danych 
kategorii i pozycjonowania obiektów wewnątrz lub na zewnątrz. Rozum 
w tym sensie jest więc z istoty swej narzędziem dyskryminacji i władzy. 
Taka koncepcja rozumu jest więc nieodłącznym elementem teoretycznego 
dyskursu cywilizacji Zachodu. 

Jako poplecznika swojej krytyki rozumu Young wybiera Jacquesa Der-
ridę, który w swoich pracach dekonstruował dyskurs rozumu i wskazywał, 
iż to, co rozum stara się opanować, nie wyczerpuje wszystkich możliwości 
ludzkiego myślenia i wyobraźni. By nie wgłębiać się szczególnie w myśl 
francuskiego postmodernisty, wskażmy jedynie na jego interpretację Pla-
tońskiego Timajosa, gdzie pojawia się pojęcie Chora (Χώρα)338, które ma 
oznaczać to, co daje miejsce, umiejscowienie, usytuowanie. Oznaczać ma 
to coś, co wychodzi poza klasyczne opozycje. Jeśli weźmiemy pod uwagę 
polis w jej granicach i to, co nazywane jest zagranicą, to chora jest tym, 
co leży pomiędzy polis a zagranicą. Derrida w ten sposób chce pokazać, 
że rzeczywiste różnicowanie dokonuje się poza opozycjami takimi jak: 
filozofowie-sofiści, mythos-logos etc. Szukanie możliwości konstytuowa-
nia się tożsamości przez różnicę będzie więc głównym wątkiem łączącym 
Derridę z Iris Marion Young. 

Autorka krytykuje jednak nie tylko dyskurs rozumu, ale również logikę 
tożsamości. Wskazuje bowiem, iż dochodzi do paradoksu tej logiki, który 
polega na tym, iż w rzeczywistości dąży ona do redukcji pluralizmu. Young 
wskazuje, iż logika tożsamości sprowadza różnicę do relacji z absolutnym 
innym, co zamiast prowadzić do pluralizmu i wyzwolenia tworzy kolejną 
dychotomię wnętrza i zewnętrza339.

336 I.M. Young, Justice and Politics of Difference, Princeton University Press, Princeton 1990.
337 Ibidem, s. 97.
338 J. Derrida, CHora, tłum. M. Gołębiewska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
339 I.M. Young, Justice and Politics of Difference, op. cit., s. 99.
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Krytyka imparcjalizmu odbywa się również na zasadniczym poziomie, 
mianowicie Young wskazuje, iż ideał bezstronności jest niemożliwy do zre-
alizowania; „Ideał bezstronności jest idealistyczną fikcją. Niemożliwe jest 
przyjęcie nieusytuowanego moralnego punktu widzenia, a jeśli punkt widze-
nia jest usytuowany, wtedy nie może być uniwersalny, nie może stać z boku 
i pojmować wszystkie punkty widzenia. Niemożliwe jest przedstawianie 
racji do substancjalnych spraw moralnych bez rozumienia ich substancji, 
które zawsze presuponują pewien partykularny społeczny i historyczny 
kontekst; i gdzie ludzie nie mają motywacji do czynienia sądów moralnych 
i rozwiązywania moralnych dylematów, chyba że wyniki mają znaczenie 
oraz, że ktoś ma partykularny i namiętny interes w tym wyniku”340.

Przyczyną, dla której autorka tak dogłębnie krytykuje imparcjalizm 
jest to, iż dostrzega w nim funkcję ideologiczną. Jej zdaniem perspektywa 
oparta na bezstronnym decydowaniu służy legitymizacji niedemokratycz-
nych, autorytarnych struktur podejmowania decyzji. Trzeba zatem zauwa-
żyć, iż problem, na który wskazywaliśmy wcześniej, czyli problem relacji 
rozumu do rządów ludu, staje się w kontekście pluralizmu i demokracji de-
liberatywnej kwestią zasadniczą. Jest tak bowiem w istocie, iż decyzje pod-
jęte na podstawie rozumowania różnią się od decyzji podjętych w oparciu 
o wolę suwerennego ludu. Autorka wskazuje ponadto, iż legitymacja oparta 
na bezstronności prowadzi do hierarchizowania procesu podejmowania 
decyzji oraz do uprzywilejowywania grup podejmujących tę decyzję. Im-
parcjalizm prowadzi więc do tyranii pozornie neutralnej biurokracji, która 
jest wyrazem rządów autorytarnych. Ma to związek przede wszystkim 
z naciskiem, jaki w ramach imparcjalistycznej demokracji deliberatywnej 
kładzie się na procedurę.

Postulaty Iris Marion Young, które mają zapewnić realny pluralizm 
i, które mają zapewnić uniknięcie problemów, z jakimi boryka się sta-
nowisko imparcjalistyczne, opierają się przede wszystkim na inkluzji. 
Czytamy o tym przede wszystkim w książce wydanej dziesięć lat później 
pt. Inclusion and Democracy341. Autorka krytykuje model deliberatywny 
demokracji ze względu na to, iż model ten jest sam w sobie wykluczający, 
co spowodowane jest przez narzucenie rygorystycznych ram dyskursu. 
Przedstawia ona kilka argumentów, między innymi argument uprzywi-
lejowania. Ułożenie schematu rozumowania od przesłanek do wniosków 

340 Ibidem, s. 104.
341 I.M. Young, Inclusion and Democracy, Oxford University Press, Oxford New York 2000.
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sprawia, iż wykluczone są inne formy komunikacji, które mogłoby wyge-
nerować wartościowe argumenty. Young zaznacza, iż posługuje się inną 
koncepcją rozumności, która wynika raczej z tradycji habermasowskiej. Jej 
zdaniem bowiem: „Bycie rozumnym w dyskusji oznacza bycie otwartym 
na słuchanie innych oraz gotowość poddania się ich wpływom i na arty-
kułowanie własnych wrażeń celem uzyskania zgody lub zrozumienia. Chęć 
i możliwość bycia rozumnym w tym sensie leży u podstaw praktykowa-
nia działania komunikacyjnego jako takiego; jak długo ludzie rozmawiają, 
zmierzają do zrozumienia siebie nawzajem. Bycie rozumnym w tym sensie 
nie wymaga specjalnej edukacji czy treningu poza znaczącym pożądaniem 
kooperatywnych interakcji społecznych”342.

Ustalenie jednego rozumu, który ma stanowić instancję orzekania 
o słuszności argumentów zostaje zastąpione przez wolną komunikację. 
Przypomnijmy bowiem, iż wedle ustaleń Habermasa, wolnej komunika-
cji nie sposób narzucić siłą. Komunikacja wykształca się sama na dro-
dze społecznych interakcji i działania komunikacyjnego jednostek i grup 
społecznych. 

Inną ważną kwestią podniesioną przez Young jest to, iż demokracja 
deliberatywna zakłada istnienie pewnych wspólnych założeń i wartości, 
które są podstawą dyskursu. Zwraca ona uwagę, iż w pluralistycznych 
społeczeństwach nie można znaleźć wspólnych założeń w obliczu wielu 
sytuacji i różnych kontekstów społecznych, z jakimi mamy do czynienia. 
W sytuacjach konfliktu i wobec potrzeby rozwiązywania kolektywnych 
problemów znaczący jest fakt, iż na każdym szczeblu polityki mamy do 
czynienia z wielokulturowością. 

Young zauważa dwa główne podejścia w ramach teorii demokracji de-
liberatywnej. Jedno zakłada istnienie apriorycznych warunków debaty. 
Inne natomiast wybiera ustalenie takich wspólnych założeń jako cel debaty. 
Jedne więc uznają zgodę za coś pierwotnego, na bazie czego buduje się 
deliberację, inne natomiast uznają zgodę za cel deliberacji, który jest jej 
najwartościowszym osiągnięciem343.

Autorka Inclusion and Democracy wskazuje na różnice społeczne 
jako potencjalne źródło demokratycznej komunikacji. Demokratyczna 
sfera publiczna powinna być w pełni inkluzywna względem wszystkich 
grup społecznych, ponieważ pluralizm perspektyw, które one proponują 

342 Ibidem, s. 38.
343 Ibidem, s. 40.
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zapewnia odzwierciedlenie obiektywnej rzeczywistości, w których funk-
cjonują razem. Ich wspólne interakcje konstytuują rozumienie wspólnego 
świata, w którym się znajdują. Young zwraca uwagę na epistemiczny 
walor pluralistycznych interakcji społecznych w słowach: „Konfrontacja 
z różnymi perspektywami, interesami i kulturowymi znaczeniami uczą 
każdą ze stron i odsłaniają dla nich ich własne doświadczenie jako perspek-
tywiczne. Wysłuchiwanie tych asocjacji usytuowanych różnie ode mnie 
i moich bliskich, uczy mnie jak moja sytuacja wygląda dla nich, w jakich 
relacji stoją dla innych w ich własnym odbiorze”344. 

Trzeba jednak jasno podkreślić, iż dla Iris Marion Young porządek 
priorytetów wygląda inaczej, niż dla klasycznych autorów doktryny demo-
kracji deliberatywnej. Uważa ona bowiem, i to wydaje się być kluczowym 
aspektem różnicującym podejście deliberatywne i podejście pluralistyczne, 
iż celem nie jest usprawnienie deliberacji lub jej konkluzywność, czy też 
zwiększenie jakości decyzji politycznych. Dla niej bowiem najważniejszą 
kwestią jest inkluzja345. „Zasadniczym celem demokratycznej dyskusji 
i podejmowania decyzji – napisał Iris Marion Young – powinno być promo-
wanie sprawiedliwości w rozwiązywaniu problemu, ja również argumen-
tuję, że ten cel wymaga inkluzji, nawet jeśli powoduje komplikacje i odsła-
nia konflikty interesów, które mogą być rozwiązane jedynie prze zmianę 
strukturalnych relacji”346. Trzeba wyraźnie podkreślić, iż jest to podejście 
skrajnie egalitarystyczne, które sprawiedliwość definiuje przez taki sam 
udział wszystkich stron w dyskusji. Dyskusja jest wartością samą w sobie. 
Odbywa się w sferze publicznej, a obecność w tej sferze sama przez siebie 
jest nobilitacją, której powinna doznać każda z zainteresowanych stron. 
Głos wszystkich mniejszości musi być słyszany, brany pod uwagę bez 
względu na merytoryczny wkład w podejmowanie decyzji. Przez doko-
nywanie narracji opowiadającej o danym stanowisku, przez artykulację 
pragnień, odczuć, doświadczeń, dane stanowisko przyczynia się do wkładu 
na rzecz stworzenia mozaiki społeczeństwa pluralistycznego, które jest 
wartością autoteliczną. Interakcje między podmiotami tego społeczeństwa 
mają sens, ponieważ przyczyniają się do wzrostu wiedzy, jakie stanowiska 
mają nawzajem o sobie oraz o całości systemu społecznego. Deliberacja 
jest więc instrumentem, który ma animować pluralizm racjonalności.

344 Ibidem, s. 116
345 Ibidem, s. 119.
346 Ibidem, s. 119.
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6.3. Seyla Benhabib – polityka różnicy

Kolejną autorką związaną z podejściem pluralistycznym, która wniosła 
istotny wkład w teorię społeczeństwa pluralistycznego jest Seyla Ben-
habib. Jej głównym obiektem zainteresowań jest różnica i oparte na niej 
społeczeństwo różnorodne. Benhabib jest redaktorką tomu tekstów o tej 
tematyce pt. Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of the 
Political347, w którym swoje stanowiska zaprezentowali prominentni teore-
tycy nowoczesnej demokracji, w tym demokracji deliberatywnej. Pełniej-
szy wykład jej stanowiska znajdujemy w pracy z 2002 roku pt. The Claims 
of Culture. Equality and Diversity in the Global Era348, w której kwestia 
demokracji deliberatywnej przedstawiona jest w kontekście multikultu-
rowości349. Autorka wychodzi od dwóch podejść do demokracji delibera-
tywnej, które zostały przez nas wcześniej omówione, czyli od podejścia 
imparcjalistycznego, zwanege liberalnym egalitaryzmem (Brian Barry) 
i pluralistycznego (Iris Marion Young, Nancy Fraser350). Benhabib zmierza 
w kierunku wyznaczonym przez drugie podejście z tym zastrzeżeniem, iż 
w jej opinii „[…] niektóre praktyki i działania nie są właściwym przedmio-
tem kolektywnych akcji; jakkolwiek, myślę również, iż wszystkie praktyki 
i działania mogą stać się właściwymi przedmiotami dla publicznej dyskusji 
i ekspresji”351, co oznacza, iż deliberacji jest w tym przypadku przezna-
czona większa rola w animowaniu sfery publicznej. Zdaniem Seyli Benha-
bib model deliberatywny demokracji odstaje od zasadniczych problemów 
społecznych, ponieważ nie bierze pod uwagę zróżnicowania etnicznego 
społeczeństw pluralistycznych. Głębokie konflikty na tle etnicznym i na-
rodowym nie są ujmowane w ramach demokracji deliberatywnej. Zasady, 
które dla sfery publicznej proponują multikulturowi pluraliści to przede 
wszystkim: 1) egalitarna wzajemność – przedstawiciele mniejszości muszą 
być traktowani na równi z przedstawicielami większości; 2) dobrowolne 
samoprzypisanie – jednostka nie może być automatycznie przypisywana 

347 Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of the Political, red. S. Benhabib, 
Princeton University Press, Princeton 1996.
348 S. Benhabib, The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era, Princeton 
University Press, Princeton Oxford 2002.
349 Ibidem, s. 105–146.
350 N. Fraser, Sexual Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and 
Participation (niepublikowany).
351 S. Benhabib, The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era, op. cit., s. 120.
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do grupy kulturowej, religijnej etc., lecz jest to związane z aktem jej woli; 
3) wolność do porzucenia asocjacji – jednostka powinna mieć możliwość 
zrezygnowania z wybranej przez siebie przynależności etnicznej, kulturo-
wej, religijnej etc.352. 

Seyla Benhabib wprowadza istotne rozróżnienie w racjach przedsta-
wianych w sferze publicznej. Wskazuje ona, iż możemy mówić o syn-
taktyce i semantyce racji publicznych: „Twierdzenie, że A jest racją do 
przyjęcia rozwiązania politycznego X lub prawa Y, mogłoby być zrównane 
z twierdzeniem, że X lub Y są w najlepszym interesie wszystkich zaintereso-
wanych równych moralnie i politycznie podmiotów. I możemy uzasadnić to 
twierdzenie, ponieważ ustanowiliśmy X lub Y w procesie publicznej delibe-
racji, w której wszyscy zainteresowani stosowali się do tych norm i polityki 
i brali w niej udział jako partycypujący w dyskursie. To jest syntaktyczna 
struktura publicznych racji w modelach demokracji deliberatywnej. Treść 
X i Y, tak jak istota argumentów i racji przedstawianych w dyskursach pro-
cesu ustanawiania takich wniosków dotyczy semantyki racji”353.

Ukazuje ona więc możliwość, w ramach semantyki racji publicznych, 
że mniejszości mogą przekonywać większość do tworzenia ram demokracji 
deliberatywnej. Ma to wpłynąć rzecz jasna na zwiększenie zakresu plurali-
zmu. Istotna różnica w postulatach Young i Benhabib polega na tym, iż ta 
pierwsza sugeruje postawienie inkluzji najwyżej wśród pryncypiów spo-
łecznych, natomiast Benhabib skupia się emancypacji i równouprawnieniu 
konkretnych mniejszości przy jednoczesnym zachowaniu i podkreślaniu 
ich tożsamości. Inkluzywność i multikulturowość jawią nam się jako dwie 
odmienne wizje pluralizmu, które różnią się rozłożenem akcentów, a nie 
zasadami pluralistycznego społeczeństwa demokracji liberalnej.

6.4. Chantal Mouffe – pluralizm agonistyczny

W kontekście pluralistycznej koncepcji demokracji deliberatywnej nie 
sposób nie wspomnieć o teorii Chantal Mouffe, znanej przede wszyst-
kim z książki opublikowanej wspólnie z Ernestem Laclau pt. Hegemony 
and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics354. Gene-
ralnie rzecz ujmując, celem Mouffe jest wystąpienie przeciw miałkości 
352 Ibidem, s. 131–132.
353 Ibidem, s. 140–141.
354 E. Laclau, Ch. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic 
Politics, Verso, London New York 1985.
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liberalizmu, jako ideologii, która miałaby wyczerpać wszelkie problemy 
polityczne i doprowadzić do końca polityczności. Mouffe dokonuje kon-
trowersyjnego zabiegu, gdyż celem ataku na liberalizm za teoretyczną 
podstawę przyjmuje myśl Carla Schmitta kojarzonego z nurtami prawico-
wymi, a nie lewicowymi i liberalno-demokratycznymi. Przeformułowuje 
ona jednak pewne założenie antagonistyczne na agonistyczne. W swojej 
książce pt. Polityczność355 wskazuje, iż sposobem na przywrócenie poli-
tyczności jest powrót do kategorii wroga i przyjaciela, które Schmitt uważa 
za rdzeń polityczności356. Warto podkreślić, że rozróżnienie to odnosi się 
do wroga w sensie hostis, czyli wroga publicznego. Istnienie takiego wroga 
jest główną racją powstania wspólnoty politycznej i tworzenia się tożsa-
mości w odniesieniu do wroga właśnie. W koncepcji schmittowskiej ma 
to więc głęboki charakter egzystencjalny. Powstaje zatem pytanie: jak 
można pogodzić twierdzenia Carla Schmitta z postulatami różnorodności 
i demokracji deliberatywnej, zwłaszcza, że autor ten był zadeklarowanym 
wrogiem parlamentaryzmu jako takiego, co przejawiało się permanentnie 
w jego pracach357? 

Otóż Chantal Mouffe postuluje dokonanie dość karkołomnego zabiegu 
polegającego na przedefiniowaniu wroga na rywala w publicznym ago-
nie stanowisk politycznych. Jest to raczej trawestacja myśli Schmitta, niż 
właściwa interpretacja jego dzieła. Można by nawet stwierdzić, iż teoria 
Chantal Mouffe jest jawnym zaprzeczeniem tez Pojęcia polityczności, 
a przyjęcie osoby Schmitta za patrona i teoretyczną inspirację stanowi 
raczej chwyt marketingowy w odniesieniu do rynku idei. Trudno bowiem 
utrzymywać powagę wymiaru egzystencjalnego polityczności, gdy dzia-
łalność polityczna ma polegać głównie na uczestniczeniu w dyskursie 
o sprawach publicznych, który miałby być oparty na swobodnej rozmowie 
i dobrowolnej wymianie racji. Schmitt w swoich teoriach przede wszyst-
kim dążył do uzasadnienia jedności państwowej, podczas gdy Mouffe za 
cel wybrała teoretyczną podbudowę demokratycznego państwa plurali-
stycznego. Niemiecki jurysta lokalizował pluralizm na zupełnie innym 
szczeblu, ponieważ wskazywał, iż pluralistyczny ład istnieje w stosunkach 
międzynarodowych, gdzie mamy do czynienia z pluralizmem podmiotów 

355 Ch. Mouffe On the Political, Routledge, London New York 2005.
356 C. Schmitt, Pojęcie polityczności [w:] Idem, Teologia polityczna i  inne pisma, tłum. 
M.A. Cichocki, Wydawnictwo Znak, Kraków Warszawa 2000, s. 191–250.
357 C. Schmitt, Duchowa i historyczna sytuacja dzisiejszego parlamentaryzmu [w:] Idem, 
Teologia polityczna i inne pisma, op. cit., s. 115–190.
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politycznych. Jeśli mowa natomiast o sytuacji wewnątrz państwa, to po-
lityczność i pluralizm jawią się nam wręcz jako czynniki przeciwstawne, 
ponieważ, jak wskazuje Schmitt: „polityczność oznacza właściwie wyłącz-
nie stopień intensywności jakiejś jedności”358.

Chantal Mouffe krytykuje generalnie rzecz ujmując konsensualne po-
dejście do demokracji, a w swoich pismach przedstawia apologię demo-
kracji radykalnej, czyli opartej na agonistycznym pluralizmie359. Swoją 
koncepcję autorka prezentuje w Agonistics. Thinking The World Politi-
cally360, w którym czytamy, iż: „Zasadniczą sprawą jest zatem to, jak usta-
nowić tę dystynkcję my-oni, która jest konstytutywna dla polityczności, 
w sposób, który jest kompatybilny z rozpoznaniem pluralizmu. Konflikt 
w liberalnych społeczeństwach demokratycznych nie może i nie powinien 
powstawać, stąd specyfikacja liberalnej demokracji polega na rozpoznaniu 
i uzasadnieniu konfliktu. Liberalna polityka demokratyczna wymaga, by 
nie postrzegać innych jako przeciwników do zniszczenia, lecz jako adwer-
sarzy, których idee mogą być zwalczane, ale którzy mają prawo bronić tych 
idei. Inaczej rzecz ujmując, to co jest ważne, to to, że konflikt nie przybiera 
formy antagonizmu (bitwy pomiędzy przeciwnikami), lecz agonizmu (star-
cia pomiędzy adwersarzami)”361. 

W związku z dość enigmatycznym sposobem zniesienia antagoni-
zmów na rzecz agonizmu, Mouffe wskazuje, iż celem wszelkich tego typu 
konstruktów teoretycznych jest uzasadnienie pluralizmu w ramach ustroju 
demokratycznego: „W pluralistycznych demokracjach, niezgoda co do in-
terpretowania wspólnych etyczno-politycznych zasad jest nie tylko uza-
sadniona, lecz konieczna. Pozwalają one na występowanie różnych form 
obywatelskiej identyfikacji i są przedmiotem demokratycznej polityki. 
Gdy agonistyczna dynamika pluralizmu jest utrudniona z powodu braku 
demokratycznych form identyfikacji, to namiętności nie mogą znaleźć de-
mokratycznego ujścia. Podstawą jest zatem ułożenie różnych form polityki 
artykułowanej wokół esencjonalnych tożsamości narodowych, religijnych, 
etnicznych i multiplikacja konfrontacji wokół nienegocjowalnych wartości 

358 C. Schmitt, Etyka państwowa i państwo pluralistyczne [w:] Kronos nr 2/210, s. 77.
359 Dimensions of Radical Democracy red. Ch. Mouffe,, Verso, London New York 1992.; 
Ch. Mouffe, The Democratic Paradox, Verso, London New York 2000.
360 Ch. Mouffe, Agonistics. Thinking The World Politically, Verso, London New York 2013.
361 Ibidem, s. 15.
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moralnych, z wszystkimi manifestacjami przemocy, które takie konfronta-
cje pociągają za sobą”362.

Mouffe zarzuca deliberatywnym modelom demokracji przede wszyst-
kim to, iż nie mogą obyć się bez wykluczenia. Prowadzi to zdaniem au-
torki do kryzysu tożsamości i pluralizmu, a co za tym idzie, do właściwej 
marginalizacji sfery politycznej. Alteratywną dla deliberacji ma być model 
agonistyczny, w którym Mouffe postrzega remedium na problemy poli-
tyczne współczesnego świata363. Kolejny raz mamy więc do czynienia ze 
sporem, którego formą pierwotną jest opozycja pluralizm-imparcjalizm. 
Przyjrzyjmy się jednak jeszcze jednemu przejawowi pluralistycznej kry-
tyki demokracji deliberatywnej opartej na bezstronności.

6.5. Amy Gutmann i Dennis Thompson – rozumna niezgoda

Amy Gutmann i Dennis Thompson364 to duet badaczy, którzy stworzyli 
popularny współcześnie model demokracji deliberatywnej, w którego ra-
mach przykłada się dużą wagę do kwestii pluralizmu. Autorzy charaktery-
zują demokrację deliberatywną przez wskazanie podstawowych cech tego 
ustroju takich, jak: publiczny charakter deliberacji; dostępność deliberacji 
dla wszystkich obywateli; to, że proces deliberacji produkuje wiążące de-
cyzje; deliberacja ma charakter dynamiczny i dopuszcza możliwość kon-
tynuowania dialogu. Na podstawie tych cech autorzy definiują demokrację 
deliberatywną jako: „formę rządów, w ramach której równi i wolni oby-
watele (i ich reprezentanci), uzasadniają decyzje w procesie, w którym 
wymieniają się argumentami, które są wzajemnie akceptowane i ogólnie 
dostępne, celem uzyskania konkluzji, które są wiążące dla wszystkich oby-
wateli, ale otwarte na wyzwania w przyszłości”365. Gutmann i Thompson 
dookreślają deliberację przez rozważenie jej problematyki z perspektywy 
następujących dychotomii: instrumentalna-ekspresywna; substancjalna-
-proceduralna, konsesnsualna-pluralistyczna. W przypadku ostatniej 

362 Ibidem, s. 14.
363 Ch. Mouffe, Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism? [w:] Social Research 
vol. 66 nr 3 1999.
364 A. Gutmann, D. Thompson, Why deliberative democracy?, Princeton University Press, 
Princeton Oxford 2004.; A. Gutmann, D. Thompson, Democracy and Disagreement, 
Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Mass. 1996.
365 A. Gutmann, D. Thompson, Why deliberative democracy?, Princeton University Press, 
Princeton Oxford 2004, s. 7.
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dychotomii, która jest dla nas interesująca z perspektywy wywodu, au-
torzy opowiadają się za pluralizmem, zauważając, że rozumne różnice 
(reasonable differences) zawierają częściowe zrozumienie stron oraz, że 
na niezgodzie można w bardziej adekwatny sposób budować politykę de-
mokratyczną, niż na konsensusie niewiadomego pochodzenia. Autorzy 
wskazują, iż moralna niezgoda jest twórczym elementem, który zapewnia 
dynamikę demokracji deliberatywnej. Wskazują jednak dwie zasady wyż-
szego rzędu, które regulują kwestię pluralizmu: zasadę blokowania i za-
sadę akomodacji. Zauważmy już w tym miejscu, iż intencją autorów jest 
pójście w innym kierunku niż rozumny pluralizm. Nie sądzą oni bowiem, iż 
moralny konsensus powinien być utrzymywany sztucznymi wymaganiami 
narzuconymi z góry. Nie widzą konkretnych wymogów na szczeblu samej 
deliberacji. Nie projektują oni rozumnego pluralizmu, lecz rozumną nie-
zgodę. Zatem zasady wyższego rzędu mają charakter bardziej pierwotny. 
Zasada blokowania dotyczy dopuszczania tematów do agendy politycznej. 
Zgoda ma mieć zatem charakter głębszy – ma dotyczyć zgody co do tego, 
co jest przedmiotem niezgody politycznej; co jest w ogóle brane pod uwagę. 
Zasada blokowania dotyczy więc tego, co należy odrzucać jako dyskurs 
pozamoralny, a zasada akomodacji ma dotyczyć tego, co należy do dys-
kursu demokracji deliberatywnej włączać. I w tym przypadku moglibyśmy 
wskazać zasadę prymarną, która łączy wszystkie wyżej wymienione – jest 
to zasada wzajemnego szacunku, która ma stanowić prerekwizyt demokra-
cji deliberatywnej366. Ponadto zasady blokowania i akomodacji dopuszczają 
większą zmienność dyskursu. Autorzy sięgają więc raczej do twórczości 
Habermasa, który podkreślał dynamiczny charakter komunikacji, niż 
do konsensualistycznych tez Rawlsa. Wartościowym elementem analizy 
jest ukazanie wielu płaszczyzn pluralizmu i znaczenia filozofii publicznej 
w kształtowaniu dyskursu politycznego. Autorzy wskazują bowiem, iż: 
„Praktykowanie cnoty wzajemnego respektu tak, jak proponujemy tutaj, 
spowodowałoby utworzenie szerszego rodzaju politycznego konsensusu, 
co za tym idzie, rozszerzyłoby zakres tego, co nazywamy filozofią pu-
bliczną – układ moralnych zasad, na podstawie których rozumni obywatele 
powinni się zgodzić bez względu na moralne zasady, którymi kierują się 
prywatnie. Taka filozofia publiczna objęłaby nie tylko zasady chroniące 
prawa podstawowe (takie, jak niedyskryminacja) i zasady, które uzasad-
niają pewne procedury (takie, jak zasada większości), ale również zasady, 

366 Ibidem, s. 64–65
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które rządzą moralnymi relacjami w publicznym życiu”367. Jest to zatem 
kolejna próba uregulowania pluralizmu racjonalności, tym razem przy 
zastosowaniu podstawowej zasady współżycia społecznego jako rdzenia 
deliberatywnego modelu demokracji.

6.6. Pluralizm racjonalności prima facie i pluralizm racjonal-
ności sensu proprio

Wcześniej wyróżniliśmy trzy rodzaje podejścia do pluralizmu: 1) racjonal-
ność pluralizm; 2) pluralizm racjonalności prima facie i 3) pluralizm ra-
cjonalności sensu proprio. Zauważyć należy, iż przedstawione stanowiska 
pluralistyczne nolens volens zawierają jakiś element wykluczenia – nawet 
paradoksalnie wykluczając możliwość przyjęcia imparcjalizmu jako po-
rządku demokracji deliberatywnej. W koncepcji Iris Marion Young główną 
zasadą, która regulowała pluralizm była inkluzja; według Seyli Benhabib 
pluralizm umożliwia konstytuowanie się tożsamości opartej na różnicy. 
W przypadku Chantal Mouffe również istnieją stanowiska, które przeczą 
idei pluralizmu, a co tam, idzie, które nie są pożądane w sferze publicznej. 
Pomijając trywialną kwestię ideologii liberalnej, która dąży do zawęże-
nia dyskursu politycznego, przeciwnikiem pluralistycznego agonizmu jest 
stanowisko antagonistyczne, czyli takie, które w duchu schmittowskim 
postulowałoby powrót do polityczności. Amy Gutman i Dennis Thompson 
schodzą na głębszy poziom relacji społecznej, który warunkuje warunko-
wanie funkcjonowania sfery publicznej. Jest zatem próbą uzyskania auten-
tycznego obrazu demokracji pluralistycznej przez dociekanie do głębszego 
wymiaru (nie)zgody politycznej. 

Po przedstawieniu powyższych koncepcji pluralistycznych docho-
dzimy do wniosku, iż w każdym z omówionych przypadków dostrzegamy 
przede wszystkim sprzeciw wobec imparcjalizmu. To znaczy, że według 
wskazanych wyżej autorów wolny pluralizm to taki, który wyklucza jego 
rozumność. Jest to zatem sprzeciw wobec rozumności – spory między plu-
ralistami a imparcjalistami są sporami o to, jaka zasada będzie regulowała 
pluralizm. Widzimy zatem wyraźnie, iż mamy do czynienia z pluralizmem 
racjonalności prima facie. Rozumiemy przez to, iż postulaty pluralizmu 
stanowią tu jedynie środek do celu, którym jest forsowanie różnych wizji 
społeczeństwa liberalnego. Sformułowanie pluralizmu racjonalności 

367 Ibidem, s. 90–91.
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powinno być wiązane raczej z retorycznym wymiarem demokratycznej 
filozofii politycznej. 

Żaden z przedstawicieli pluralizmu racjonalności nie opowiedziałby 
się za kooegzystowaniem w jednej sferze publicznej – zwłaszcza w obsza-
rach decyzyjnych – zwolenników pluralizmu i przeciwników pluralizmu; 
agonistów i antagonistów; zwolenników rozumnego pluralizmu i rozumnej 
niezgody, demokratów i antydemokratów. Taki porządek jest niemożliwy 
do utrzymania na płaszczyźnie politycznej. Pluralizm racjonalności sensu 
proprio jest za to możliwy do zaistnienia w sferze działalności naukowej. 
W myśleniu, które ma miejsce w ramach akademii taki ład reguluje się 
samorzutnie. Duże znaczenie ma oczywiście przypadek, podobnie duży 
wpływ na rozwój nauki mogą mieć osobiste preferencje badaczy. Jednak 
uznać należy, iż pluralizm jest w świecie naukowym zjawiskiem natural-
nym. Zauważmy, iż istnieją sytuacje, w których wolność ta zostaje zakłó-
cona. Niech za przykład posłuży nam kontrowersja wokół publikacji The 
Bell Curve368. Autorzy badań przyjęli za cel ustalenie związku między 
położeniem społecznym osób w przekroju populacji, a ich poziomem inte-
ligencji oraz inteligencji z rasą. Autorzy zostali zbrukani za rasizm i szo-
winizm, a ich badania zostały uznane za społecznie szkodliwe. Sytuacje 
takie mają miejsce, gdy w sfery pluralizmu racjonalności sensu proprio 
wkraczają czynniki polityczne, co pociąga za sobą walkę ideologiczną, 
a zasadą każdej ideologii jest kierowanie się ściśle wyznaczonymi zasa-
dami i regułami argumentacji. Imre Lakatos, kojarzony podobnie jak Paul 
Feyerabend z podejściem pluralizmu racjonalności sensu proprio broni 
wolności naukowych w następujących słowach: „Problem odróżnienia 
nauki od pseudonauki ma poważne implikacje również dla instytucjona-
lizacji krytyki. […] Nowe liberalne organizacje rządowe Zachodu rów-
nież korzystają z prawa do odmowy wolności słowa temu, co uważają za 
pseudonaukę, jak to widzieliśmy w przypadku nad związkami rasy i in-
teligencji”369. Deklaruje on ponadto, iż: „Moim zdaniem nauka jako taka 
nie ponosi społecznej odpowiedzialności. Moim zdaniem to społeczeń-
stwo ponosi odpowiedzialność – odpowiada za zachowanie niezależnej, 

368 R.J. Herrnstein, Ch. Murray, The Bell Curve. Inteligence and Class Structure in Ameri-
can Life, Free Press 1994.
369 I. Lakatos, Pisma z  filozofii nauk empirycznych, tłum. W. Sady, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 361–362.
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apolitycznej tradycji naukowej i za to, aby nauka mogła szukać prawdy 
w sposób określony wyłącznie przez jej wewnętrzne życie”370.

Reasumując, w dwóch ostatnich rozdziałach dokonaliśmy analizy, 
która skłoniła nas do wyróżnienia trzech odmian pluralizmu: 1) rozum-
nego pluralizmu; 2) pluralizmu racjonalności prima facie; 3) pluralizmu 
racjonalności sensu proprio. W dalszym toku analizy będziemy kojarzyć 
pierwszą odmianę pluralizmu z racjonalnością pluralizmu, która podlega 
typowi racjonalności aksjologicznej; drugą z typem racjonalności nieza-
korzenienia. Trzecia odmiana pluralizmu służy nam za swego rodzaju typ 
idealny pluralizmu, który w sferze politycznej nie może zaistnieć.

Kolejne rozdziały dysertacji mają za zadanie ukazać relację między ar-
gumentacją a racjonalnością celem ukazania sporów filozoficzno-politycz-
nych jako dialektyki racjonalności i umieszczenia w tym kontekście pro-
blematyki demokracji deliberatywnej oraz jej pluralistycznych postulatów.

370 Ibidem, s. 366.





~ 207 ~

7. Argumentacja

Argument jest podstawową jednostką wymiany myśli. Im szerszy horyzont 
argumentacyjny, tym bogatsze staje się doświadczenie intelektualne. Za-
grożeniem, które pojawia się jednak w związku z mnogością argumentów 
jest chaos i anarchia – uniwersum, w którego ramach powiedzieć można 
wszystko bez konsekwencji, bez ładu i bez odpowiedzialności, co prowa-
dzić nas może nieuchronnie do czczej gadaniny raczej, niżli bogactwa inte-
lektualnego. Z drugiej jednak strony walorem wyzbycia się uprzedzeń jest 
pełniejsze poznanie. Wydaje się zatem, że poszerzanie pola argumentacji 
nie może wiązać się ze swego rodzaju folgowaniem językowi, lecz wręcz 
przeciwnie: im bardziej otwarty umysł, tym baczniej postrzega problemy, 
demaskuje struktury oraz rozpoznaje błędy argumentacji. 

Przykładem tego jest podejście Stephena Edelstona Toulmina, słyn-
nego brytyjskiego filozofa, który swój program teoretyczny streszcza 
w trzech najważniejszych punktach. Krokiem pierwszym jest fuzja logiki 
i epistemologii, czyli zerwanie z separacją prawideł myślenia od samego 
poznania. Po drugie, nacisk na metodę komparatystyczną, wedle której 
argumenty ze wszystkich rozpatrywanych płaszczyzn powinny być trakto-
wane na równi w tym sensie, że przed porównaniem struktur argumentacji 
nie możemy zakładać już na wstępie, że któraś z nich ma przewagę nad 
inną. Po trzecie, autor postuluje włączenie do rozważań filozoficznych wąt-
ków historycznych, czy nawet antropologicznych, które przynieść mogą 
więcej korzyści w rozwoju wiedzy niż argumenty a priori371. Ustalenia 
te będą stanowiły dla nas ogólne wskazówki w całości wywodu – jest to 
swego rodzaju postawa badawcza, przy której zamierzamy trwać w toku 
rozważań. Celem stworzenia siatki pojęć oraz mapy typów argumentacji 
zadać musimy zasadnicze pytanie.

371 S.E. Toulmin, The Uses of Arguments, Cambridge University Press, Cambridge New 
York 2003, s. 234.
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Co to w zasadzie oznacza, że dany argument jest dobry? Czy jest on 
dobry, kiedy skutecznie przekonuje do czyichś racji czy raczej jego jakość 
zachowana jest nawet, gdy nie przekonuje, lecz strzeże słusznej racji – 
prawdy – to pierwsza wątpliwość. Druga natomiast związana jest z tym, 
czy dobry argument to taki, który zamyka dyskusje, rozwiewając wątpli-
wości raz na zawsze czy raczej ten, który dopiero je otwiera – poszerza 
ich zasięg? Co do pierwszego problemu, to rację bez wątpienia ma Artur 
Schopenhauer, który w swoim podręczniku do erystyki zwraca uwagę, iż 
można mieć rację co do prawdy obiektywnej, lecz brak argumentów do 
jej obrony i finalnie przegrać w sporze argumentacyjnym z oponentem, 
którego racja nie ma związku z prawdą obiektywną, jest jednak broniona 
doskonałymi chwytami erystycznymi372. Co do drugiego problemu sprawa 
wydaje się być bardziej złożona i to on będzie stanowił leitmotiv naszych 
rozważań.

Istnieją dwa znaczenia, w jakich występuje sformułowanie dobry argu-
ment w kontekście interesującego nas problemu. Pierwsze to takie, w któ-
rym dobry argument oznacza argument rozstrzygający w danej kwestii. 
Drugie to takie, w którym argument przyczynia się do rozwinięcia dal-
szej argumentacji; zarówno argumentacji przyjmowanego stanowiska, jak 
i stanowisk polemicznych. Dystynkcja ta widoczna jest w obserwacji po-
czynionej przez Daniela Dennetta, którą autor nazywa zakładem faustow-
skim (Faustian bargain): „Jeśli Mefistofeles zaproponowałby Ci dwie 
następujące opcje, to którą byś wybrał? (A) Rozwiązujesz duży problem 
filozoficzny tak konkluzywnie, że nie pozostaje nic do dodania (dzięki 
Tobie pewien obszar badań zostaje zamknięty na zawsze i zdobywasz 
dzięki temu miejsce w historii). (B) Piszesz książkę o tak pociągających 
trudnościach i kontrowersjach, że zostaje ona na wieki w zbiorach lektur 
obowiązkowych”373.

7.1. Potencjał argumentacyjny

Drugie znaczenie sformułowania dobry argument zbliża nas do pojęcia 
potencjału argumentacyjnego. Autor Open Society and Its Enemies postu-
luje coś, co Michał Heller nazywa dyskutowalnością argumentów: „Myślę, 
że tu właśnie pojawia się trafność propozycji Poppera, by za odpowiednik 
372 A. Schopenhauer, The Art of Always Being Right, Gibson Square, 2009.
373 D. Dennet, Intuition Pumps and others Tools for Thinking, Penguin Books, London 
2014, s. 411. 
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falsyfikowalności w naukach empirycznych uznać dyskutowalność w fi-
lozofii – tylko te kierunki filozoficzne uznać za wartościowe, które są 
otwarte na dyskusję. Dodam od siebie, że nie idzie tu o deklarację gotowo-
ści (to wyrażają wszyscy lub prawie wszyscy), lecz o faktyczną otwartość 
na dyskusję, tzn. o gotowość uznania trafnych argumentów przeciwnika. 
Właśnie na skutek krytycznych dyskusji mogą dokonywać się korekty za-
kładanych wizji”374. Sam Popper nazywa swoje stanowisko krytycznym 
racjonalizmem i poprzez przeciwstawienie racjonalizmowi niekrytycznemu 
charakteryzuje je w następujących słowach: „To podejście [krytyczny ra-
cjonalizm – przyp. Ł.P.] z jego emfazą argumentu i doświadczenia, z jego 
narzędziem mogę być w błędzie i Ty możesz mieć rację i dzięki wysiłkom 
możemy zbliżyć się do prawdy, jest jak wspominano wcześniej, blisko spo-
krewnione z podejściem naukowym. Jest związane z ideą, że każdy od-
powiada za błędy, które mogą być dostrzeżone przez niego samego, przez 
innych lub przez jego samego przy pomocy krytycyzmu innych. To zatem 
pociąga za sobą ideę, że nikt nie może być swoim sędzią oraz ideę tego, iż 
ludzie nie są doskonali (jest to zbliżone do idei obiektywności naukowej). 
Jej wiara w rozum nie jest jedynie wiarą w nasz własny rozum, ale rów-
nież – i nawet przede wszystkim – w rozum innych”375.

Krytyczny racjonalizm jest zatem pewną postawą argumentacyjną. 
Ponadto, postawa ta przyznaje prymat pewnego rodzaju argumentom. Są 
to argumenty, których uzasadnienie jest możliwe – to jest warunek mini-
malny – a im szerszy zasięg ma to uzasadnienie, tym argument jest sil-
niejszy. Jednocześnie argument powinien być pozbawiony balastu, który 
uniemożliwiałby mu samokrytycyzm. Idealnym przypadkiem takiego ar-
gumentu byłby taki, który w znacznej mierze odseparowany jest od stano-
wiska, z którego jest wypowiadany. Karl Raimund Popper, również zwraca 
na to uwagę w słowach: „Fakt, że postawa racjonalistyczna bierze pod 
uwagę argument, a nie osobę, która go używa, ma daleko idące konsekwen-
cje. Prowadzi do traktowania każdego, z kim się stykamy, jak kogoś, kto 
może nam dostarczyć argumentów i rozsądnych informacji; ugruntowuje 
zatem coś, co można by określić jako racjonalną jedność ludzkości”376. 

374 M. Heller, Przeciw fundacjonizmowi [w:] Idem, Filozofia i wszechświat. Wybór pism, 
Universitas, Kraków 2006, s. 95.
375 K.R. Popper, Open Society and Its Enemies, (II volumes), Princeton University Press, 
Princeton 1966, s. 433.
376 Ibidem, s. 434.
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Powyższe warunki zaistnienia dobrego argumentu składają się na 
kryterium, któremu nadajemy nazwę potencjału argumentacyjnego. Pros 
hen377 potencjału argumentacyjnego to permanentna deliberacja, która 
w ramach budowanej przez nas mapy nosi nazwę progu refleksyjnego. Ele-
ment ten należy kojarzyć z argumentacją, w ramach której odraczałoby się 
jakąkolwiek decyzję o działaniu na rzecz samego procesu myślowego. Pisał 
o tym John Dewey w następujących słowach: „Pojawiające się impulsy są 
czasowo wstrzymywane. Mówimy: Zatrzymaj się i pomyśl! Jest to tau-
tologia. Myślenie jest wstrzymywaniem się i wstrzymywanie jest myśle-
niem. To znaczy, że wstrzymywanie impulsu jest przerzuceniem go w sferę 
idei”378. Moment namysłu jest więc przystankiem, w trakcie którego skła-
niamy się ku myśli, ku teorii, by na tej właśnie drodze znaleźć właściwe 
rozwiązanie. Czytamy u tego samego autora, że: „Deliberacja jest próbą 
akcji. Kiedy jest intelektualna, nie jest jedynie obojętnym rozważaniem 
obiektywnych rzeczy. Nie jest to myślenie o możliwościach i efektach, po-
lega to raczej na wyobrażaniu sobie ich właściwie jako operacyjnych i bę-
dących w działaniu. Jest to eksperyment wyobrażeniowy. […] Powiedzieć, 
że jest ono próbne to mieć na myśli, iż jest umysłowe […] deliberacja nie 
jest jedynie stawianiem przed nami pewnych danych. Dokonujemy projek-
cji samych siebie na ten wyobrażeniowy efekt. Jeśli potrafimy to zrobić, 
osiągamy uczucie satysfakcji i będziemy pewnie zmierzać tą drogą, do 
momentu napotkania kolejnych przeszkód”379. 

Deliberacja jest zatem formą aktywności, podobną do głównej kon-
cepcji Poppera, wedle której całość działań człowieka w rzeczywistości 
można opisać jako zmaganie się z problemami wedle porządku: problem – 
namysł – rozwiązanie, rodzące kolejne problemy wymagające namysłu 
i rozwiązania. Dostrzegamy podobieństwo między koncepcjami Poppera 
i Deweya na tym gruncie – deliberacja/ewolucyjna teoria wiedzy oraz 
w postulatach myślenia refleksyjnego/myślenia krytycznego. Myślenie re-
fleksyjne oznacza wedle Deweya: „[…] zawieszenie sądu podczas trwa-
nia dociekania, i zawieszenie to jest podobne do czegoś bolesnego. Jak 

377 Idea wykorzystania pros hen jako narzędzie analitycznego na niwie filozofii poli-
tyki została rozwinięta przez Łukasza Dominiaka w  jego dysertacji o komunitaryzmie; 
Ł. Dominiak, Wartość wspólnoty. O  filozofii politycznej komunitaryzmu, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 11, passim.
378 J. Dewey, Lectures on Psychological and Political Ethics: 1898, edited by D.F. Koch, 
Hafner Press, New York 1976, s. 61.
379 Ibidem, s. 60.
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zobaczymy później, najważniejszy czynnik w trenowaniu dobrych na-
wyków myślowych polega na nabywaniu postawy zawieszonej konkluzji 
i na próbowaniu różnych metod poszukiwania nowych materiałów w celu 
potwierdzenia lub obalenia pierwszej sugestii, która się pojawia. Podtrzy-
mywanie stanu wątpliwości i dbanie o systematyczne oraz rozległe docho-
dzenie – to są wyznaczniki myślenia”380.

Reasumując, istnieje pewien etap argumentacji, polegający na oddaniu 
się refleksji, na poszukiwaniu. Jeśli ten etap wykroimy i odseparujemy od 
samego procesu, to uzyskamy coś, co można nazwać argumentacją o naj-
większym potencjale argumentacyjnym. Jest to konstrukcja o charakterze 
idealnym. Jej powszechne obowiązywanie musiałoby wiązać się z odstą-
pieniem od działania – Zatrzymaj się i myśl – to jest tautologia. Wyznacze-
nie tego punktu i tego typu argumentacji jest potrzebne z perspektywy heu-
rystycznej. Stanowi przykład twierdzeń i warunków wypowiadania tych 
twierdzeń odznaczających się najwyższym potencjałem argumentacyjnym. 
Sam potencjał argumentacyjny ma stanowić asumpt, który umożliwi nam 
zbudowanie mapy argumentacji.

7.2. Potencjał argumentacyjny jako kryterium typologii 
argumentacji

Jeśli przyjąć postulaty Poppera, Deweya oraz inne, już omówione, za wią-
żące dla celów naszej analizy, to typologia argumentów według kryte-
rium potencjału argumentacyjnego mogłaby przyjąć kształt następującej 
krzywej, gdzie oś y oznacza stopień otwartości argumentacji oraz jej re-
fleksyjność, oś x jest natomiast zobrazowaniem stopnia koherencyjności 
argumentacji. Oś y ma przedstawiać kolejne stopnie argumentacji, które są 
oddzielone przez tak zwany próg refleksyjności. Element ten (co zostanie 
obszerniej opisane i zanalizowane w dalszej części) stanowi punkt zwrotny 
wykresu. Należy kojarzyć go z abstrakcyjną fikcją permanentnego procesu 
argumentacji, gdzie argumenty nie osiadają nigdy na łonie jakiegokolwiek 
stanowiska. Po przekroczeniu tego progu, typy argumentów zmieniają 
się pozostając jednak w relacji do argumentacji opisanych przed progiem. 
Punkty od A do G stanowią typy argumentacji.

380 J. Dewey, How We Think?, D.C. Heath & CO., Publishers, Boston New York Chicago 
1910, s. 47.
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Rysunek 1. Typologia argumentacji

O podobnym układzie pisał Michał Heller: „Sądzę, że argumentacje wystę-
pujące w filozofii, a także w naukach, dałoby się w zasadzie ułożyć w taki 
ciąg, że na jego, powiedzmy lewym końcu znalazłyby się argumentacje 
bez składowej hermeneutycznej, a na jego prawym końcu – argumentacje 
bez składowej logiczno-dedukcyjnej (a jeżeli takie nie istnieją, to z mi-
nimalną składową logiczno-dedukcyjną). Im jakaś argumentacja bliżej 
lewego końca ciągu, tym mniejszą miałaby składową hermeneutyczną; im 
bliższa prawego końca ciągu – tym mniejszą składową logiczno-deduk-
cyjną. Argumentacje racjonalistyczne znajdowałyby się stosunkowo blisko 
lewego końca ciągu; argumentacje wizjonerskie odpowiednio blisko pra-
wego końca ciągu. Istotną rzeczą jest, że żadna argumentacja filozoficzna, 
o ile tylko dotyczy nietrywialnego twierdzenia filozoficznego, nie jest po-
zbawiona składowej hermeneutycznej”381. 

Gwoli wyjaśnienia, składowa hermeneutyczna to ta część argumentacji 
odpowiadająca za objaśnianie danej wizji – umożliwianie odbiorcy przyję-
cie perspektywy wewnętrznej względem niej. Składowa logiczno-deduk-
cyjna to jej przeciwstawienie; to twierdzenie, które samo siebie broni i nie 
ma związku z czyjąś wizją, lecz dotyczy prawideł logiki. Zasadnicza róż-
nica między koncepcją Hellera a naszą polega na tym, iż nasza typolo-
gia argumentacji zbudowana jest w dużej mierze na fundamencie filozofii 

381 M. Heller, op. cit., s. 93.
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politycznej, gdzie argumentacje są silnie zorientowane na przekonywanie 
drugiej strony, mają – mniejszy lub większy – związek z argumentowaniem 
w sferze publicznej, podczas gdy Heller (za Woleńskim) obejmuje swoją 
typologią również argumentacje stricte filozoficzno-logiczne, w których 
faktycznie uchwycić można te argumenty, które są niemalże pozbawione 
składowej hermeneutycznej – jako przykład posłużyć może sama logika 
formalna, która z perspektywy publicznej, czy też w kontekście przeko-
nywania, nie ma tak dużego znaczenia jak inne instrumenty dowodzenia. 

Kolejnym punktem wywodu jest opisanie mapy argumentacji stworzo-
nej na podstawie wyżej nakreślonego wykresu. Każdy z wyznaczonych 
punktów wykresu stanowi swego rodzaju model. Ma on na celu wykazanie 
formalnych warunków funkcjonowania poszczególnych argumentów. Za-
bieg ten ma dowieść różnorodności modeli, co prowadzić ma do konstata-
cji, iż możemy mówić o wielu różnych rodzajach racjonalności, w ramach 
których funkcjonują argumenty, pochodzące z różnych stanowisk. Tą drogą 
omijamy problemy związane ze spójnością danego stanowiska – naszym 
założeniem jest, iż w ramach jednego stanowiska funkcjonować mogą ar-
gumenty przynależne do różnych typów racjonalności. Zaproponowana 
przez nas typologia argumentów nie wyczerpuje wszystkich możliwości 
zaistnienia sytuacji argumentacyjnych, a tym bardziej nie rości sobie prawa 
do objęcia swoim zasięgiem wszystkich możliwych typów racjonalności. 
Używając kryterium potencjału argumentacyjnego wyróżniliśmy nastę-
pujące typy argumentacji: (A) argumentację alogiczną; (B) argumentację 
emotywistyczną; (C) argumentację ograniczonego audytorium; (D) argu-
mentację relatywistyczną; (E) argumentację refleksyjną; (F) argumentację 
paradygmatyczną; (G) argumentację zamkniętą logicznie. 

7.2.1 Argumenty alogiczne (A)

Argumenty tego typu cechują się przede wszystkim oderwaniem od ka-
tegorii racjonalności pojmowanej intuicyjnie. Są jednak w jakiejś relacji 
do niej. Jeśli problem ujmiemy od strony modelu racjonalności, to można 
stwierdzić, iż mamy do czynienia z racjonalnością irracjonalizmu; że 
istnieją warunki, które determinują ten, a nie inny kształt twierdzeń. 
Jednym z takich warunków może być wiara religijna. Twierdzenia te 
są wypowiadane pod nieobecność czynników rozumowych – w ramach 
natchnienia mistycznego, ale również w wyniku błędu i nieświado-
mego popadania w niespójność. W ramach racjonalnego dociekania są 
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one oznaką obrania błędnej ścieżki argumentacyjnej i stanowią punkt, 
z którego należy się wycofać, by zachować komunikatywność dyskursu. 
Jednakże w ramach niektórych stanowisk świadczą one o mocy argu-
mentu – jego supremacji względem takich kategorii jak: oczywistość, 
konieczność, racjonalność, rozum.

Przypadkiem głównym argumentów alogicznych (A) jest tak zwana 
niespójność performatywna, którą John Finnis ukazuje broniąc argumentu 
o włączeniu wiedzy do katalogu dóbr podstawowych382. Przedstawiciel 
Nowej Teorii Prawa Naturalnego rozwija argumentację w sposób następu-
jący. Wymienia on przykładowe zasady porządkujące racjonalne rozważa-
nia: (1) zasady logiki – np. formy wnioskowania dedukcyjnego – powinny 
być stosowane w każdym myśleniu, nawet jeśli nie można ich uzasadnić 
bez popadania w błędne koło (ponieważ stosuje się je w każdym dowo-
dzie); (2) istnieje dostateczna racja, że rzeczy mają się tak, a nie inaczej, je-
żeli nic nie przemawia za tym, że taka racja nie istnieje; (3) należy odrzucić 
tezy samo-unieważniające się; (4) należy uważać zjawiska za realne, jeśli 
nie ma jakiegoś powodu, by przeprowadzić rozróżnienie pomiędzy zjawi-
skowością a realnością; (5) należy przedkładać pełen opis danych nad opisy 
częściowe i nie należy przyjmować takiego objaśniania czy tłumaczenia 
zjawisk, które wymaga lub postuluje jakąś niespójność z danymi, które ma 
objaśniać; (6) sprawdzona metoda interpretacyjna powinna być stosowana 
w dalszych podobnych przypadkach dopóki nie pojawi się racja na rzecz jej 
odrzucenia; (7) należy preferować te teorie, które odznaczają się prostotą, 
zdolnością przewidywania i dużą mocą wyjaśniającą383.

O oczywistości (self-evidence) praktycznej zasady, według której 
o wiedzy jako dobru podstawowym autor napisał, iż te zasady racjonalno-
ści teoretycznej są niedemonstrowalne; oznacza to, że nie można ich do-
wieść, ani im zaprzeczyć, ponieważ każdy dowód je zakłada. Należy przy-
znać im status obiektywnych, obowiązujących bez względu na kontekst. 
„Jednak odrzucenie ich czyni nas niezdolnymi do poszukiwania wiedzy, 
a zanegowanie ich jest po prostu nierozsądne. Z tych wszystkich względów 
zasady racjonalności teoretycznej są oczywiste. Z tych samych względów 
twierdzimy, że podstawowa zasada praktyczna, iż dobrze jest dążyć do 

382 J.M. Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, Oxford New 
York 2011. (Tłumaczenie na język polski: J.M. Finnis, Prawo naturalne i  uprawnienia 
naturalne, tłum. K. Lossman, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.)
383 Ibidem, s. 68. 
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zdobycia wiedzy jest oczywista”384. O problemie tym pisał również Sta-
giryta: „Zatem skoro jasne jest, że aksjomaty odnoszą się do wszystkich 
rzeczy jako takich (bo byt jest wspólny wszystkim rzeczom), to do tego, 
kto bada byt jako taki, należy też zbadanie i tych prawd. Dlatego też nikt 
z tych, którzy prowadzą badania szczegółowe, nie próbuje powiedzieć cze-
goś o ich prawdziwości czy fałszywości, ani geometra, ani arytmetyk […] 
Jasne więc, że do filozofa tzn. tego, kto bada naturę wszelkiej substancji, 
należy także zbadanie zasad sylogizmu. […] To jest właśnie filozof, a naj-
pewniejsza zasada wszystkiego jest ta, względem której nie można się 
pomylić; wszak tego typu zasada musi być najlepiej znana (bo wszyscy 
mogą się mylić tylko w tym, czego nie znają) i nie wyprowadzona z innej 
zasady”385. 

Wystąpienie przeciw wyżej opisanym zasadom musi być zatem wystą-
pieniem przeciw samemu dowodzeniu. Finnis ukazuje w analityczny spo-
sób charakterystykę niespójności performatywnej, ale ma ona również bar-
dziej wyrazistą wersję, gdy przejdziemy na grunt rozważań nad relatywi-
zmem i uniwersalizmem, co można spotkać w pracach Stevena Lukesa386. 
Głównym celem tego autora jest wykazanie znaczącej różnicy między 
relatywizmem a pluralizmem, przy wyraźnym opowiedzeniu się za tym 
drugim. Relatywizm bowiem uwikłany jest w pułapkę samozaprzeczenia.

Sprzeczność performatywna polega tu zatem na identyfikowaniu da-
nego stanowiska i przez to identyfikowanie, przez ten dokładnie akt, na-
stępuje opisanie i zidentyfikowanie stanowiska, z którego twierdzenia te 
pochodzą. Najkrócej rzecz ujmując, twierdzenia o kulturowym determini-
zmie same są kulturowo determinowane. 

Finnis podaje również przykład, który polega na próbie zanegowanie 
etyki, zidentyfikowania jej jako dyscypliny; tudzież jako wyboru życio-
wego, pozbawionego racji bytu. Czyni to w słowach: „Byłoby irracjonal-
nym twierdzić, iż ten wybór [wybór dotyczący zaangażowania w poszu-
kiwania etyczne – przyp. Ł.P.] nie jest dobrym i wartościowym wybo-
rem, bo jak każde inne twierdzenie i to potrzebowałoby uzasadnienia, 

384 Ibidem, s. 69.
385 Arystoteles, Metafizyka, 1005b, tłum. K. Leśniak, s. 668–669 [w:] Idem, Dzieła wszyst-
kie, t. II, PWN, Warszawa 1990.
386 S. Lukes, Liberals and Cannibals. On Implications of Diversity, Verso, London 2003, 
s. 114. Tłumaczenie na język polski: S. Lukes, Liberałowie i kanibale. O konsekwencjach 
różnorodności, tłum. Łukasz Dominiak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Toruń 2012. 
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a zidentyfikowanie racji dla uzasadnienia samo byłoby przykładem ak-
tywności, o której powiedziano, że jest bezwartościowa. Stwierdzenie, że 
etyka jest bezwartościowa, jest albo pozbawione wsparcia (a więc niewarte 
rozważenia), bądź jest samozaprzeczeniem”387.

Skrajnym przykładem argumentów alogicznych i sprzeczności perfor-
matywnej jest irracjonalistyczna filozofia Lwa Szestowa, o której Nikołaj 
Bierdiajew napisał następująco: „Lew Szestow po prostu nie interesował 
się tym problemem [komunikacji międzyludzkiej i racjonalności pojęć – 
przyp. Ł.P.] i nie pisał o nim, pochłonięty w całości stosunkiem człowieka 
i Boga, a nie stosunkiem człowieka i człowieka. Jednak jego filozofia bar-
dzo ostro stawia ten problem, on sam staje się problemem filozofii. Jego 
sprzeczność polegała na tym, że był filozofem, to znaczy człowiekiem 
myśli i poznania, i poznawał tragedie ludzkiego istnienia, odrzucając po-
znanie. Walczył przeciwko tyranii rozumu, przeciwko władzy poznania, 
które wygnało człowieka z raju, na terytorium samego poznania, uciekając 
się do narzędzi samego rozumu”388. 

Filozofia Szestowa wydaje się być projektem sprzecznym u podstaw. 
Tytuł jednej z jego książek to Dostojewski i Nietzsche. Filozofia trage-
dii389. W wywodzie tym rosyjski autor rozwija koncepcję egzystencjali-
zmu gloryfikując jednostkę otwartą na Absolut, którego główną cechą jest 
nieuchwytność i supremacja względem konieczności, oczywistości, praw 
natury, racjonalności oraz moralności. Dylemat eutyfroński jest tutaj roz-
wiązany na rzecz bogów. Autor udowadnia to za pomocą analizy momen-
tów ekstremalnych w egzystencji oraz twórczości Fryderyka Nietzschego 
i Fiodora Dostojewskiego. Udowadnia – a zatem buduje quasi-logiczny 
dyskurs; filozofuje, stara się mądrością objąć tragedię. Przez to właśnie do-
wodzenie potwierdza nieodzowność racjonalności w szczątkowej choćby 
formie. 

Zauważmy w tym miejscu, iż nasza analiza zgodna jest z analizą Hel-
lera w punkcie, w którym wskazuje on, iż nie sposób znaleźć argumentację 
całkowicie pozbawioną składowej logiczno-dedukcyjnej. Dowodem na to 
jest sprzeczność performatywna szestowiańskiego irracjonalizmu, którą 

387 J.M. Finnis, Fundamentals of Ethics, Georgetown University Press, Waszyngton 1983, 
s. 4–5.
388 M. Bierdiajew, Fundamentalna idea filozofii Lwa Szestowa [w:] L. Szestow, Spekulacja 
i objawienie, tłum. J. Chmielewski, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007, s. 8–9.
389 L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, tłum. C. Wodziński, Czytelnik, 
Warszawa 1987.
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wyżej opisaliśmy – autor przyjmując za cel obalenie logiki nie jest w stanie 
wydostać się z jej sideł, podążając drogą quasi-racjonalnej argumentacji.

Argumenty alogiczne nie wymagają uzasadnienia, ponieważ same 
skierowane są przeciw uzasadnianiu jako takiemu. W tym przypadku racją 
jest brak racji, jak ma to miejsce w tertuliańskim credo quia absurdum. 
Ponadto należy wiązać je z pewną formą solipsyzmu, jak wskazuje Heller: 
„Zdania na temat wizji poza wizją nic nie znaczą lub mają znaczenie inne 
od zamierzenia autora wizji. Uznawanie wizji dokonuje się przez stopniowe 
odkrywanie znaczeń”390.

Inne przypadki użycia argumentacji typu A to argumenty wykracza-
jące poza racjonalny horyzont epistemologiczny, które wykluczają racjo-
nalne ich uzasadnienie przy jednoczesnej niespójności logicznej; argu-
menty samozaprzeczające. Przykładem wywodzącym się z debaty biopo-
litycznej jest uwaga Jürgena Habermasa o autoinstrumentalizacji gatunku 
ludzkiego: „Jeżeli jednak eugeniczna heteronomia zmienia reguły samej 
gry, nie można jej krytykować na gruncie samych tych reguł. Toteż euge-
nika liberalna prowokuje do oceny moralności w ogóle. […] Wobec euge-
nicznej autoinstrumentalizacji gatunku ludzkiego, która zmienia reguły 
gry moralnej, nie mają mocy argumenty, które same wywodzą się z tej gry. 
Na właściwej płaszczyźnie argumentacyjnej znajduje się tylko moralna 
autorefleksja, czyli rozważania nad etyką gatunku, obejmujące naturalne 
(a w konsekwencji także mentalne) przesłanki moralnej samowiedzy dzia-
łających odpowiedzialnie osób. Takim etycznogatunkowym sądom brak 
jednak zniewalającej – w domyśle – mocy racji ściśle moralnych”391. 

Rozwijając argument Habermasa należy stwierdzić, iż zwolennicy eu-
genicznej autoinstrumentalizacji gatunku, czyli na przykład transhuma-
niści uważają, iż kategoria natury ludzkiej nie powinna być przedmiotem 
troski przedstawicieli gatunku ludzkiego. Oceniają oni jednak kondycję 
gatunku z perspektywy, którą uznać należy za przykład argumentacji 
alogicznej. Jest to perspektywa zakładająca istnienie świata, w którym 
żyją istoty, których system moralny mógłby mieć radykalnie odmienny 
kształt od współcześnie istniejących, ponadto takowy mógłby w ogóle nie 
istnieć w znaczeniu, w jakim istnieje obecnie. To co nazywamy moralną 
argumentacją, dociekaniem etycznym mogłoby nie być w ogóle związane 
z racjonalnością praktyczną pojmowaną na sposób obecny. Sprzeczność 
390 M. Heller, op. cit., s. 91.
391 J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, tłum. 
M. Łukasiewicz, Warszawa 2003, s. 96.
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performatywna polega tutaj na samozaprzeczeniu, jakiego dokonują tran-
shumaniści, a sformułować można je następująco: jeśli uznamy, że w skład 
natury ludzkiej wchodzi dociekanie moralne, racjonalna argumentacja, to 
negując naturę ludzką za pomocą racjonalnej argumentacji jednocześnie 
uznajemy jej istnienie. Podsumowując zatem: transhumanistyczne argu-
menty przeciw naturze ludzkiej jednocześnie ją potwierdzają ze względu 
na używanie racjonalnej argumentacji moralnej, będącej istotowym ele-
mentem natury ludzkiej. 

Argumenty alogiczne występujące w dyskursie filozoficzno-politycz-
nym mogą posiadać swoich wyznawców, przy czym jest to specyficzne po-
dejście do argumentu jako takiego, który kojarzony jest raczej z uznaniem, 
przyznaniem racji, rozumowym objęciem zagadnienia. Jego zlokalizowa-
nie na mapie argumentacji posiada wartość dwojaką: po pierwsze stanowi 
ją samo zidentyfikowanie tego typu argumentów, po drugie natomiast, 
scharakteryzowanie jego relacji z innymi argumentami – głównie poprzez 
zdemaskowanie danych argumentów – wykazanie ich alogiczności. Poziom 
wyżej znajdujemy argumenty emotywistyczne (B).

7.2.2 Argumenty emotywistyczne (B)

Do tej grupy argumentów należą przede wszystkim intuicje moralne i pre-
ferencje. Charakteryzują się tym, iż funkcjonują w oderwaniu od kategorii 
racjonalności, jednakże stanowić mogą punkt wyjścia; mogą być konfron-
towane z wymogami racjonalności, czego przykładem jest metoda rów-
nowagi refleksyjnej (reflexive equilibrium), w ramach której zestawiane 
są takie elementy, jak intuicje moralne (rozważne sądy moralne), zasady 
moralne oraz teorie tła392. Same w sobie nie posiadają jednak wysokiego 
potencjału argumentacyjnego. 

Twierdzenia z tej grupy mają charakter subiektywistyczny, lecz subiek-
tywizm jest szerszą kategorią. Zatem w celu dookreślenia nazwane zostały 
one emotywistycznymi. Sąd moralny w ramach argumentacji B jest wypo-
wiadany spontanicznie na zasadzie wyrażenia emocji; poprzedza on wszel-
kie rozumowanie moralne lub dociekanie racjonalne. Ponadto ma wyraźne 
podłoże psychologiczne. Ponadto zauważyć należy, iż każdy emotywizm 
jest subiektywizmem, lecz nie każdy subiektywizm jest emotywizmem. 
392 J. Rawls, A Theory of Justice. Revised edition, The Belknap Press of Harvard Univer-
sity Press, USA 1999, s. 40–47.; R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Bloomsbury, London 
New York 1997, s. 185–222.
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Racją wyróżnienia argumentów emotywistycznych jest występowanie 
twierdzeń, w których ramach wyrażenie emocji stanowi substytut uza-
sadnienia; gdzie występuje sama artykulacja bez ujawnienia podstawy.

Przytoczmy w tym miejscu obszerniejszy cytat z dzieła Alasdaira 
MacIntyre’a: „W hume’owskim rozumowaniu, tak samo jak w rozumowa-
niu Arystotelesowskim, nie ma miejsca na przesłankę o postaci: Pragnę 
tego a tego. Dlaczego nie ma? Nie ma go oczywiście z powodów zasadni-
czo odmiennych od powodów przytoczonych przez Arystotelesa. Zgodnie 
ze stanowiskiem Arystotelesa to, że coś sprawia mi przyjemność albo przy-
krość, samo nie jest nigdy powodem, a tym bardziej dobrym powodem, 
do działania, nawet jeśli do działania może rzeczywiście skłaniać mnie 
oczekiwanie przyjemności albo przykrości. Jedynie o tyle, o ile uznaję, 
że osiągnięcie pewnej przyjemności albo uniknięcie pewnej przykrości 
zapewni mi uzyskanie pewnego dobra, posiadam powód do działania, 
a wtedy ma on postać tego a tego dobra, jest dobrem dla takich a takich 
osób. Choć według Hume’a do działania popycha mnie istotnie perspek-
tywa przyjemności bądź przykrości, popycha mnie do niego odpowiednie 
uczucie – mówiąc współczesnym idiomem: odpowiednie pragnienie – a nie 
jego wyraz w wypowiedzi mającej postać Chcę tego a tego. Mogę rzeczy-
wiście dać wyraz memu uczuciu posługując się tego rodzaju wypowiedzią, 
jednak wypowiedź ta jako taka, jak już powiedziałem, nie odgrywa żadnej 
roli w generowaniu działania”393.

 Zwróćmy w tym miejscu uwagę na konstrukcję argumentów emoty-
wistycznych (Chcę tego a tego; Pragnę tego a tego). Są to w istocie wolne 
wypowiedzi, które nie mają sensu same w sobie. Są warunkowanymi psy-
chologicznie twierdzeniami o charakterze przedrefleksyjnym. To, o czym 
pisali Hume i Arystoteles (rzecz jasna w odmienny sposób) to w zasadzie 
poszukiwanie tła naszych działań. Zajmowało ich zagadnienie związane 
z tym, co motywuje ludzkie działanie i jakie jest miejsce racjonalności 
praktycznej w tym kontekście. Emotywizm należy utożsamić nie tyle z od-
rzuceniem kategorii racjonalności, co z jej pominięciem – poziom ten nie 
dosięga roztrząsań na poziomie zasad, który ma wiele więcej wspólnego 
z racjonalnością.

Argumenty z sekcji B odznaczają się zatem subiektywizmem etycznym 
oraz indywidualizmem, na co zwraca uwagę Lesław Niebrój: „Psycholo-
giczna zależność teorii wydaje się zresztą pułapką intelektualną, w którą 
393 A. MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, tłum. A. Chmielwski, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 305.
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wpada wielu myślicieli. […] W rzeczywistości przecież subiektywista per 
se nie wypowiada się w kwestii względności/bezwzględności dobra i zła, 
lecz jedynie w kwestii ich (nie)obiektywności. Może przy tym istnieć wiele 
odmian subiektywizmu etycznego. W szczególnym (najbardziej radykal-
nym) przypadku subiektywizm taki może przybierać skrajną postać indy-
widualizmu, ale można również mówić np. o subiektywizmie etycznym 
wspólnot moralnych”394. Argumenty należące do grupy B są właśnie argu-
mentami spod znaku indywidualizmu. Różnią się od relatywizmu tym, że 
abstrahują od kategorii dobra i zła w tym sensie, że ich poziom nie sięga 
refleksji stricte moralnej – dotyczącej zasad moralnych, których głównym 
wskaźnikiem jakościowym jest dobro i zło. Aby tego rodzaju refleksja po-
jawiła się, konieczne jest również zaistnienie szerszej teorii – szerszego 
typu racjonalności, w ramach którego można znaleźć uzasadnienia danych 
sądów moralnych. Emotywizm zatrzymuje się na samej artykulacji; polega 
on raczej na wypowiadaniu niż argumentowaniu, raczej produkowaniu ko-
munikatów niż przekonywaniu. Czynnik intersubiektywny na dobre poja-
wia się w naszej kolejnej sekcji – argumentach ograniczonego audytorium.

*Dygresja o intuicjach moralnych i preferencjach
Łukasz Dominiak na prowadzonym przez niego seminarium naukowym 
postawił wątpliwość, którą można by zrekonstruować w następujący spo-
sób: W tej części typologii argumentacji dokonano ewidentnego błędu 
przesunięcia kategorialnego poprzez pomieszanie pojęć preferencji [chcę 
tego a tego] i intuicji moralnej [np. cudzołóstwo jest złe; mimo że chcę 
cudzołożyć, mam intuicję moralną, że jest to coś złego]. Intuicja moralna 
jest kategorią wyższego rzędu, dotyczy ona oceny naszych preferencji: chcę 
tego a tego, ale mam intuicję moralną, że to złe/dobre.

W swojej książce określa on jeszcze wyraźniej relacje preferencji do 
intuicji, opisując stanowisko Charlesa Taylora: „Dana artykulacja [filo-
zoficzna, religijna, czy ideologiczna – przyp. Ł.P.] koresponduje z naszą 
intuicją wtedy, gdy stara się dać wyraz owemu odczuciu, iż istnieją takie 
sposoby bycia, które są warte podziwu, bądź pogardy i udzielić odpowiedzi 
na pytanie, jakie są to sposoby, jakie jest jego uzasadnienie i jak można 
je rozpoznać (zdobyć wiedze o nich i partycypować w nich). Koncepcja 
etyczna nie koresponduje zaś z rzeczywistością wtedy, gdy neguje tę pod-
stawową intuicję moralną. Jaki jednak jest charakter owych intuicji – tu 
394 L.T. Niebrój, Bioetyka programów życiowych. Rozwinięcie koncepcji pryncypializmu 
Beauchampa i Childressa, Wydawnictwo Tekst, Katowice 2010, s. 174.
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Taylor daje ścisłą definicję: dotyczą one tego, co nieporównanie wyższe 
w niesubiektywistycznym sensie, czyli mogące stanowić kryterium oceny 
naszych wyborów, pragnień, chceń”395. 

Odpowiedź na ten zarzut przybiera kształt następującej linii argu-
mentacyjnej. Jest tak w istocie, iż preferencja moralna w toku procesu 
dociekania moralnego współgra z kategorią intuicji moralnej. Jest kolejną 
wypowiedzią w wewnętrznym dialogu osoby rozumującej moralnie lub 
starającą się przekonać do racji moralnych za pomocą odwołania do in-
tuicji, tak, jak ma to miejsce w koncepcjach m.in.: Deniela Denneta396, 
Dereka Parfita397, Michaela Sandela398, Jeffa McMahana399 czy Ronalda 
Dworkina400. Nasz kontrargument brzmi jednak następująco: choć intuicja 
jest elementem procesu, w którym bezpośrednio poprzedza ją sąd mo-
ralny, to intuicja związana jest stricte z wyższym poziomem, w którym 
znaleźć możemy pewien system zasad, do których intuicje się odwołują, 
i który to system jest konstruowany w ramach poszczególnych wspól-
not – przynależą one do wspólnoty wiedzy, a zatem w ramach typologii 
argumentacji, która będzie rozwijana w dalszej części wywodu, należy 
wiązać je z typem partykularnych audytoriów, które bazują na koncepcji 
wspólnot epistemicznych. Za pomocą teorii ostatniego z wymienionych 
wyżej autorów, sięgających po intuicję jako narzędzie wnioskowania 
moralnego, chcielibyśmy zbudować tło naszego kontrargumentu. Ronald 
Dworkin zauważa, iż stosowana przez Rawlsa metoda dociekań moral-
nych, która zwana jest metodą refleksyjnej równowagi, posiada dwie moż-
liwe interpretacje kategorii koherencji, na której to kategorii jest oparta. 
Przypomnijmy w tym miejscu, iż w wydaniu autora Teorii sprawiedliwo-
ści metoda refleksyjnej równowagi ma dwie wersje. W ramach pierwszej 
badamy koherencję między intuicjami moralnymi a zasadami moralnymi, 
w drugiej natomiast między trzema poziomami: intuicjami moralnymi, 
zasadami moralnymi, oraz tzw. teoriami tła, czyli teoriami, które dają 

395 Ł. Dominiak, Wartość wspólnoty. O filozofii politycznej komunitaryzmu, Wydawnic-
two Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 295–296.
396 D. Dennet, Intuition Pumps and others Tools for Thinking, Penguin Books, London 2014.
397 D. Parfit, Reasons and Persons, Clarendon Press, Oxford 1984.
398 M. Sandel, Justice. What’s the Right Thing to Do?, Penguin Group, London 2011. 
399 J. McMahan, Ethics of Killings. Problems at the Margins of Life, Oxford University 
Press, Oxford New York 2002.
400 R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Bloomsbury, London New York 2013.
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nam wiedzę o świecie401. Dworkin skupia swoją uwagę na kategorii kohe-
rencji i proponuje rozróżnienie na podejście naturalne i konstruktywne402. 
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z odkrywaniem obiektyw-
nej rzeczywistości moralnej, co ma wyraźne konotacje jusnaturalistyczne 
i wiąże się z kategorią wiary; w drugim natomiast rzeczywistość moralna 
jest konstruowana na drodze dociekań moralnych i to rozum porządkujący 
zasady moralne jest tutaj głównym motorem rozważań. W takim więc 
układzie źródłem zasad są dane wspólnoty, w ramach których funkcjo-
nują jednostki orientowane na dociekanie moralne. Same zasady są na-
tomiast efektem umowy; ich moc polega na uznaniu jej ważności przez 
strony umowy. Intuicje moralne są więc pochodnymi zasad i mają wyższą 
rangę niż preferencje pojmowane jako wyraz pewnych emocji czy też akty 
wolitywne.
*Koniec dygresji

Jeśli przyjmiemy argument za wyjściowy punkt analizy, to musimy mieć 
również na uwadze obszar, na którym może on podlegać wyjaśnianiu lub 
uzasadnianiu. W przypadku argumentacji emotywistycznej eksplanacyjny 
kres motywacji naszych działań znajduje się na etapie artykulacji. Dworkin 
pisał o tym w następujący sposób: „Kiedy ktoś mnie pyta, dlaczego lubię 
migdały, mogę sensownie odpowiedzieć: bo lubię. Nie zaprzeczę, że gdzieś 
można szukać dalszej odpowiedzi – może w genetyce lub psychologii – 
choć nie mam pojęcia jak miałaby ona wyglądać. Nie jest to jednak rodzaj 
odpowiedzi, jakiej się ode mnie oczekuje: pytający spodziewa się określe-
nia motywacji, ja tymczasem nie mam w tej dziedzinie nic do powiedzenia. 
Nie umiem wyjaśnić nawet, dlaczego nie mam. Wyjaśnianie motywacji 
gdzieś się kończy i dla mnie kończy się właśnie tu. Fizyka wszakże uchodzi 
za kres wszelkiej eksplanacyjnej drogi. Jeśli nie ma tam wyjaśnienia naro-
dzin ani historii wszechświata, to nie ma takiego wyjaśnienia nigdzie”403.

 Wart podkreślenia jest w tym miejscu fakt, iż tego typu twierdzenie, 
jak to dotyczące preferencji, nie pociąga za sobą konieczności uzasadniania. 

401 J. Rawls, The Independence of Moral Theory, Proceedings and Addresses of the Ameri-
can Philosophical Association, 1974, no. 75.
402 R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Bloomsbury, London New Delhi New York 2013, 
s. 196.
403 R. Dworkin, Religion without God, Harvard University Press, Cambridge Massachu-
setts and London England 2013, s. 79.
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Rozmaite drogi eksplanacyjne i justyfikujące nie mają wpływu na praw-
dziwościowy status twierdzenie o treści: bo lubię.

Brak refleksji w sferze moralnej na tej płaszczyźnie uwidacznia nam 
Charles Taylor, który pisał o tak zwanej etyce autentyczności. Autor za-
uważa, iż w dobie nowoczesności podmiot został zdominowany przez po-
stulat bycia autentycznym w specyficznym sensie. Spełnienie jednostki 
ma polegać na byciu wiernym samemu sobie: „[Formy egocentryczne – 
przyp. Ł.P.] spełnienie wiążą zazwyczaj z samą jednostką, a tym samym 
całkowicie instrumentalizują jej związki z innymi; innymi słowy, prą 
w stronę społecznego atomizmu. Jednocześnie interpretują spełnienie 
jako czystą emanację podmiotu, w ten sposób pomijając czy delegitymi-
zując wszelkie powinności, które wykraczają poza nasze pragnienia lub 
aspiracje: roszczenia historii, tradycji, społeczeństwa, natury czy Boga. 
Innymi słowy, owe egocentryczne formy są podporą radykalnego antro-
pocentryzmu”404. Obserwacje Taylora pokrywają się z naszymi zwłaszcza, 
gdy autor mówi o prymacie ekspresji nad rozumem: „[…] niezależnie od 
treści współczesnych ideałów akceptuje się subiektywistyczną perspek-
tywę na przeświadczenia moralne jako czyste projekcje, których rozum nie 
jest w stanie zmienić”405. Podejście to nazwane jest przez kanadyjskiego 
filozofa ekspresywizmem i spotykamy się z nim zawsze, gdy mamy do 
czynienia ze zdaniami, iż nie ważne kim się jest – należy być sobą, co wy-
łącza (zgodnie z naszą obserwacją) jakiekolwiek odwołanie do poziomu, na 
którym występują zasady, do których dostęp ma więcej niż jeden podmiot, 
a ich ważność ma wymiar intersubiektywny; czyli wedle naszej mapy, 
argumentów partykularnego audytorium. 

7.2.3 Argumenty partykularnego audytorium (C)

Koncepcja ta zakłada istnienie zakrojonych wspólnot epistemicznych, 
wewnątrz których odbywa się komunikacja uwarunkowana przyjęciem 
założeń obowiązujących i powszechnie uznanych wewnątrz tychże wspól-
not. Argumenty tego typu są mocno osadzone w ramach poszczególnych 
tradycji, jednakże wiążą się z problemem nieprzekładalności.

404 Ch. Taylor, Etyka autentyczności, tłum. A. Pawelec, Wydawnictwo Znak, Kraków 
1996, s. 60.
405 Ibidem, s. 58.
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Ramą teoretyczną dla tego typu argumentów jest Chaïma Perelmana 
koncepcja partykularnych audytoriów406. Wyróżnia on trzy typy audyto-
riów: 1) indywiduum – gdy jako jednostka prowadzimy wewnętrzny dia-
log, wewnętrzne rozważania, aby zdobyć słuszne przekonanie co do danej 
kwestii; 2) partykularne audytorium – jest to zbiór jednostek odwołują-
cych się do tych samych wartości podstawowych, na podstawie których 
następuje wynikanie inferencyjne. Twierdzenia w ramach tego audytorium 
mają charakter systemowy i muszą odznaczać się spójnością. Główny błąd 
argumentacji, jaki może w odniesieniu do audytoriów ograniczonych wy-
stąpić to petitio principii, o którym Perelman napisał: „Ponieważ jednak 
prawo tożsamości dotyczy prawdziwości zdań, a nie akceptacji twierdzeń, 
nigdy go nie kwestionowano. Natomiast rozumie się samo przez się, że 
ten, kto stara się przekonać audytorium do jakiejś tezy, nie może jej z góry 
wstępnie zakładać”407. Jednocześnie autor podkreśla, co istotne z perspek-
tywy naszego wywodu, iż mamy do czynienia z uznawaniem twierdzeń, 
a nie z badaniem ich prawdziwości.; 3) audytorium uniwersalne – jest to 
abstrakcyjna koncepcja o charakterze normatywnym; wedle postulatów 
związanych z audytorium uniwersalnym powinien postępować na przykład 
roztropny ustawodawca oraz sędzia w procesie sądowym. Wymogi audy-
torium uniwersalnego to przede wszystkim takie wymogi, które spełniają 
warunki racjonalnego dociekania bez względu na partykularne czynniki 
występujące w audytoriach partykularnych; zależność danego twierdze-
nia od zasięgu jego uznania, od przywiązania do konkretnego audytorium 
również ma tutaj wątpliwą wartość.

Audytoria partykularne należy kojarzyć przede wszystkim ze wspólno-
tami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, gremiami towarzyskimi, grupami 
społecznymi, subkulturami, kręgami przynależności.

 Kategorią teoretyczną, która adekwatnie opisuje ten typ argu-
mentacji są tak zwane gry językowe, którą opracował Ludwig Wittgen-
stein w swojej późnej filozofii kojarzonej głównie z dziełem Dociekania 
filozoficzne408. Koncepcja ta związana jest również w specyficzny sposób 
z argumentacją typu paradygmatycznego (F). W tym miejscu zostanie to 
jednakże tylko zasygnalizowane, ponieważ gry językowe zasadniczą rolą 

406 Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric. A Treatise on Argumentation, 
University of Notre Dame Press, Notre Dame Indiana, 1969, s. 13–59
407 Ch. Perelman, Logika prawnicza. Nowa retoryka, tłum. T. Pajor, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1984, s. 158.
408 L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, Blackwell Publishing, Oxford 2009.
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w kontekście naszego wywodu pełną przy konstruowaniu oryginalnej kon-
cepcji racjonalności, czego analizę przedstawiono w rozdziale Struktura 
racjonalności.

7.2.4 Argumenty relatywistyczne (D)

Na naszej mapie argumenty relatywistyczne występują pod względem 
koherencyjności i refleksyjności po argumentach zakrojonych audytoriów. 
Pewne podobieństwo występuje między argumentami emotywistycznymi 
a argumentacją relatywistyczną, jednakże o ile w modelu emotywistycz-
nym nie następuje jakiekolwiek odwołanie do zasady porządkującej czy 
do typu racjonalności, bądź quasi-racjonalności, to w modelu relatywi-
stycznym sprawa ma się zgoła inaczej. Najbardziej precyzyjny wyraz 
argumenty relatywistyczne znalazły w koncepcji słowników finalnych 
(R. Rorty) przyjmującej ironię jako zasadę koegzystowania jednostek 
w społeczeństwie. „Każdy człowiek nosi w sobie zestaw słów, których 
używa do uzasadniania swoich działań, swoich przekonań i swojego 
życia – napisał Rorty. Są to słowa, za pomocą których wyrażamy pochwałę 
przyjaciół i pogardę dla wrogów, nasze długofalowe plany, nasze najskryt-
sze wątpliwości i największe nadzieje. Są to słowa, za pomocą których 
opowiadamy, czasem preskryptywnie, czasem retrospektywnie, histo-
rię naszego życia. Będę je nazywał słownikami finalnymi człowieka”409. 
Analogia do argumentów typu emotywistycznego jest wyrażona wprost 
przez autora książki Przygodność, ironia, solidarność: „Oto dlaczego nie 
odwołuję się do rozumu (pojmowanego jako zdolności do spierania się), 
lecz do wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej jako tych zdolności, które 
czynią najwięcej, aby postęp moralny był możliwy. Nie chcę być w swoich 
poglądach neoarystotelesowski, lecz neohume’owski. To duża różnica. Po-
gląd neohume’owski został doskonale przedstawiony w niedawnej książce 
amerykańskiej autorki, filozofa, Annette Baier, Moral Prejudice. Baier 
nawołuje, abyśmy naszą fundamentalną kategorią moralną uczynili uza-
sadnione zaufanie, które winno zastąpić kategorię powinności. Przyjmuje 
ona, że rozróżnienie zaufania i powinności oddaje różnicę między stano-
wiskami Kanta i Hume’a”410. 

409 R. Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge University Press, USA 1989, s. 73.
410 R. Rorty, O powinności moralnej, prawdzie i zdrowym rozsądku, [w:] Habermas, Rorty, 
Kołakowski: stan filozofii współczesnej, przekład i opracowanie Józef Niżnik, Wydawnic-
two ISiS PAN, Warszawa 1996, s. 72.
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I oto trafiamy na pewien paradoks relatywizmu. Bo pozornie stroni on 
od narzucania zasad moralnych i powinności – zbliża się tutaj do subiek-
tywizmu, ale przecież sam narzuca zasadę relatywizmu jako czynnika po-
rządkującego relacje międzyludzkie. Jest zatem tak, że istnieją przekonania 
o głębszym zakorzenieniu, ale nie powinny być nachalnie podtrzymywane, 
bo zasadą współegzystowania słowników finalnych jest ironia.

O relatywizmie Władysław Tatarkiewicz pisał następująco: „Relatywi-
zmem lub relatywistyczną teorią w zakresie jakiejś klasy przedmiotów na-
zywamy teorię, która cechę stanowiącą podstawę klasy uważa za względną. 
W tym sensie relatywizmem powszechnym jest teoria, która każdą cechę 
przedmiotów uważa za względną. […] Relatywizmem etycznym zaś lub 
aksjologicznym jest teoria, która dobro i zło, lub inaczej mówiąc wartości 
dodatnie i ujemne ludzi i rzeczy uważa za cechy względne”411. Podob-
nie jak w argumentach emotywistycznych widać oderwanie od kategorii 
racjonalności, jednakże nie w sposób całkowity, co amerykański filozof 
wyraża wprost: „Tak więc pojęcie racjonalności, które ciągle uważam za 
użyteczne, ma niewiele wspólnego z prawdą. Jest ono bliższe takim poję-
ciom, jak ciekawość, przekonywanie i tolerancja. Takie cnoty moralne są 
cnotami kultury bogatej i bezpiecznej, kultury, która może sobie pozwolić 
na myślenie o sobie jako zaangażowanej w przygodę, w projekt, którego 
wynik jest nieprzewidywalny.[…] Toteż chcę używać terminu racjonal-
ność w sposób, który nie łączy go z wiedzą i prawdą, ale z politycznymi 
i moralnymi cnotami bogatych, tolerancyjnych społeczeństw i audytoriami 
wyższego rzędu, które są możliwe w takich społeczeństwach”412. 

Zwracając uwagę na audytoria wyższego rzędu Rorty wyraźnie dystan-
suje się od partykularnych audytoriów jak na przykład wspólnoty religijne, 
które posługują się argumentami z sekcji C. Ponadto, Rorty przeprowadza 
krytykę koncepcji audytorium uniwersalnego w słowach: „Sądzę, że po-
jęcie siły lepszej argumentacji, często używane przez Apla i Habermasa, 
wymaga uzupełnienia i rozszerzenia o takie pojęcie jak siła lepszego słow-
nika, siła lepszego języka. Aby nie sugerować się rozróżnieniem między 
procesami uczenia się i odkrywaniem świata, warto unikać pojęcia lepszej 
argumentacji i zastępować go pojęciem argumentacji, która jest najsku-
teczniejsza wobec danego audytorium. Sądzę, że łatwiej jest zaprzestać 

411 W. Tatarkiewicz, O filozofii i sztuce, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986, 
s. 79.
412 R. Rorty, Pojęcie racjonalności [w:] Habermas, Rorty, Kołakowski. Stan filozofii współ-
czesnej, op. cit., s. 119.
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stosowania pojęcia uniwersalnej prawomocności (validity) i zamiast tego, 
mówić o tym, co może być uzasadnione dla danego audytorium, porzuca-
jąc heurystyczną fikcję uniwersalnego audytorium, audytorium idealnego. 
Oczywiście, pewne audytoria są moralnie i politycznie lepsze niż inne. Nie 
sądzę jednak, aby istniały argumenty, które same w sobie byłyby lepsze lub 
gorsze, niezależnie od rodzaju audytorium, do którego są adresowane”413. 

Reasumując, w ujęciu argumentacji relatywistycznej mamy do czy-
nienia z krytyką audytorium uniwersalnego przy jednoczesnym ogra-
niczeniu zakresu dopuszczalnych audytoriów partykularnych. Dlatego 
właśnie umieszczamy argumenty relatywistyczne między argumentacją 
partykularnych audytoriów a argumentami audytorium uniwersalnego. 
Warto w tym miejscu podkreślić aporię, na którą zwrócił uwagę Jürgen 
Habermas: „Rorty określa nawet warunki dla wymaganego kontekstu wol-
nych i tolerancyjnych dyskusji. Zapewniając równy dostęp do wszystkich 
istotnych osób, informacji i argumentów, taka forma komunikacji winna 
wykluczyć jakiekolwiek mechanizmy ograniczania albo represji, takie jak 
propaganda, pranie mózgu etc. Podkreślając takie cechy komunikacji jak 
otwartość, pełność, nierepresyjność, Rorty mimo woli zbliża się do mojej 
idei racjonalnego dyskursu i formuły Putnama, zgodnie z którą prawda 
to racjonalna akceptowalność w wyidealizowanych warunkach. Jednak 
wraz z tego rodzaju superassertability Rorty nieświadomie przesuwa się 
z powrotem w sferę tego, co nazywa kulturą platońską”414. 

Zabieg ten przypomina nam o przypadku głównym argumentacji 
typu A, czyli sprzeczności performatywnej, co będzie miało zasadnicze 
znaczenie w dalszej części wywodu, gdzie dowodzić będziemy podlega-
nia relatywistycznego i alogicznego typu argumentacji pod ten sam typ 
racjonalności. Póki co przejdźmy jednak w tym miejscu do następnego 
modelu – do argumentacji refleksyjnej.

7.2.5 Argumentacja refleksyjna/dociekanie (E)

Koncepcja uniwersalnego audytorium jest swego rodzaju tworem abstrak-
cyjnym i abstrahowanie właśnie należy uznać za jedną z jego naczelnych 
cech. Pozbycie się ciężaru związanego z danym stanowiskiem czy par-
tykularnym audytorium stanowi tutaj jeden z głównych celów. Stąd też 
413 Ibidem, s. 119.
414 J. Habermas, Kłopoty z  przygodnością: powrót historyzmu, [w:] Habermas, Rorty, 
Kołakowski. Stan filozofii współczesnej, op. cit., s. 37.
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uwaga Perelmana, iż uniwersalne audytorium związane jest raczej z prze-
konywaniem (convincing) niż perswazją (persuading)415. Perswazja jest 
bowiem związana z oddziaływaniem skierowanym w stronę emocjonalną 
i psychiczną, co z perspektywy uniwersalnej posiada niewielką wartość. 

W kontekście naszej mapy argumentów, należy zauważyć rażący kon-
trast między audytorium uniwersalnym, a argumentacją alogiczną, który 
potwierdzony jest sposobem ulokowania tychże punktów względem siebie. 
Audytorium uniwersalne grupuje tych, którzy partycypują w rozumie; to, 
co poza nim, jest nierelewantne i powinno być wykluczone z racjonalnego 
dyskursu416. W argumentacji alogicznej natomiast rozum był elementem, 
którego należało się wyrzec, na przykład na rzecz wiary. 

Kolejnym istotnym elementem audytorium uniwersalnego jest prymat 
prawidła nad faktem, co oznacza, że za wiążące przyjmuje się założe-
nie, iż fakty ulegają pewnym interpretacjom, ich przedstawienia może 
być nieadekwatne bądź niepełne, stąd wnioskowanie oparte jest na pra-
widłach i regułach. Jak wskazują autorzy traktatu o argumentacji: „Zgoda 
uniwersalnego audytorium nie jest zatem sprawą faktu, lecz prawa. […] 
Argumentacja adresowana do uniwersalnego audytorium musi przeko-
nywać czytelnika, racje zaadaptowane na potrzeby argumentu mają nie-
odparty charakter, są samodowodliwe i mają absolutną i ponadczasową 
ważność, niezależną od lokalnych i historycznych przygodności”417. Pra-
widła logiczne mają tutaj zasadnicze znaczenie. „Zatem z perspektywy 
audytorium uniwersalnego najbardziej efektywna retoryka to taka, która 
nie stosuje niczego ponad logiczny dowód”418. Przy czym nie chodzi jedy-
nie o logikę formalną lub inne koncepcje posiadające wyłącznie składową 
logiczno-dedukcyjną, lecz o powszechnie uznane prawidła – loci com-
munes – wspólne miejsca, posiadające moc niezależną od partykularnych 
audytoriów, dyscyplin etc. Ponadto pojawia się czynnik jakości hipotetycz-
nego audytorium: „Oczekujemy, że nasze sądy będą potwierdzane reakcją 
innych. Jakkolwiek inni, do których się zwracamy, nie są jakimikolwiek 
innymi. Zwracamy się jedynie do tych, którzy mają na uwadze postępowa-
nie, które my przyjmujemy lub odrzucamy”419.

415 Ch. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, op. cit., s. 28–30, 463.
416 Ibidem, s. 31.
417 Ibidem, s. 32.
418 Ibidem, s. 32.
419 Ibidem, s. 34.
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Pomimo tego, uniwersalne audytorium pozostaje w pewnej relacji do 
audytoriów partykularnych: „Wierzymy, że audytoria nie są niezależne od 
innych, że partykularne, konkretne audytoria są zdolne do używania poję-
cia audytorium uniwersalnego, które je charakteryzuje”420. Cechą naczelną 
audytorium uniwersalnego pozostaje przekonywanie: „Z powodu pewnych 
cech audytorium uniwersalnego zawsze współwystępować będzie ono 
z konkretną osobą: audytorium uniwersalne różni się od audytorium par-
tykularnego jedynie w tej mierze, że koncepcja uniwersalnego audytorium 
przekracza dane audytorium partykularne. Reakcje danego audytorium, 
nawet jeśli można je interpretować w psychologicznych czy nawet politycz-
nych terminach, są jednak bardzo często możliwe do wyjaśnienia i uza-
sadniania na gruncie, który mógłby być zaakceptowany przez uniwersalne 
audytorium, i który czyni te reakcje w pewnym zakresie racjonalnymi”421. 

Mając na uwadze powyższe konstatacje należy pochylić się nad struk-
turą Nowej Retoryki. Otóż z jej założeń nie wynika, iż istnieje jasno okre-
ślona hierarchia odseparowanych od siebie typów audytoriów. To znaczy, 
że nie jest tak, iż audytorium indywidualne jest na niższym poziomie niż 
partykularne, a partykularne na niższym niż uniwersalne. Relacja ta ma 
raczej charakter horyzontalny niźli wertykalny. Audytorium uniwersalne 
należy traktować raczej jako ogniwo, a nie jako przewyższającą wszystko, 
nieosiągalną ideę. Polityczny charakter teorii Perelmana ujawnia się kiedy 
zrozumiemy, że audytorium uniwersalne to nic innego aniżeli łącznik mię-
dzy audytorium indywidualnym, a audytorium partykularnym: „Jest to 
prawda zarówno w różnych inkarnacjach audytorium uniwersalnego jak 
i w partykularnych audytoriach. Na pierwszy rzut oka porządek nie ma 
znaczenia dla audytorium uniwersalnego. Ale audytorium to jest nie mniej 
niż inne, konkretnym audytorium, które zmienia się z czasem zgodnie 
z koncepcją mówcy”422. „Jak możemy sformułować audytorium, które ma 
odgrywać rolę normatywną, umożliwiając nam osądzanie na podstawie 
słusznego argumentu? […] Śpieszymy dodać, że jest tak jedynie, gdy inter-
lokutor w dialogu oraz człowiek debatujący z samym sobą uważani są za 
wcielenie audytorium uniwersalnego, mogą oni korzystać z filozoficznego 
przywileju odwoływania się do rozumu przez moc argumentacji adresowa-
nej do nich, która często jest zgodna z logicznym dyskursem. Uniwersalne 

420 Ibidem, s. 35.
421 Ibidem, s. 502.
422 Ibidem, s. 491.
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audytorium każdego mówcy może rzeczywiście z zewnętrznego punktu 
widzenia być rozpatrywane jako audytorium partykularne, jest jednak 
prawdą, że każdy mówca w każdym momencie uznaje, że istnieje audy-
torium transcendujące wszystkie inne, które to audytorium nie może być 
zwykle zamknięte w ramy audytorium partykularnego. Z drugiej strony, 
interlokutor w dialogu lub osoba zaangażowana w deliberację może być po-
strzegana jako partykularne audytorium, łącznie z reakcjami, które są dla 
nas znane, lub które przynajmniej możemy przeanalizować. Stąd zasadni-
cza ważność audytorium uniwersalnego, jako tego, które zapewnia normę 
dla obiektywnej argumentacji albowiem druga strona dialogu, osoba deli-
berująca z samą sobą nie mogą nigdy równać się niczemu ponad ruchome 
wcielenie uniwersalnego audytorium”423. Wspólnym polem wszystkich au-
dytoriów jest natomiast niewątpliwie wektor skierowany w stronę poszu-
kiwań racjonalności: „Ogólnie rzecz biorąc, mówca lub pisarz, który chce 
zaskarbić sobie przychylność uniwersalnego audytorium, poda argument 
niedopuszczalny dla audytorium partykularnego, nawet gdy ono jest adre-
satem. Będzie uważał niemal za immoralne uciekanie się do argumentu, 
który nie jest w jego własnych oczach racjonalny”424. 

Rozważania wokół dylematu na linii uniwersalizm-partykularyzm są 
przeważnie podszyte, przyjmującym różnorakie formy, sceptycyzmem. 
Uniwersaliści posądzani są zazwyczaj o popadanie w błąd punktu archi-
medesowego i złudne ocenianie z zewnątrz. W znakomity sposób problem 
ten rozwiązuje Ronald Dworkin w swej krytyce sceptycyzmu zewnętrz-
nego. Istnieją dwa porządki w ramach filozofii moralnej – wskazuje oks-
fordzki profesor. Pierwszy porządek ma charakter substancjalny i pytania 
z nim związane dotyczą wewnętrznego wymiaru systemu idei, drugi po-
rządek to pytania o charakterze metaetycznym – są to pytania o system idei. 
Odzwierciedleniem tego podziału jest podział na wewnętrzny sceptycyzm 
(internal skepticism) i zewnętrzny sceptycyzm (external skepticism). Ten 
pierwszy musi zakładać prawdę pewnych ogólnych moralnych twierdzeń – 
„Polegają one na moralności, by krytykować moralność”425. Zewnętrzny 
sceptycyzm zakłada natomiast punkt archimedesowy – zewnętrzną per-
spektywę – „Są zdolne krytykować moralność bez polegania na niej”426. 

423 Ibidem, s. 31.
424 Ibidem, s. 483.
425 R. Dworkin, Justice of Hedgehogs, Belknap Press, USA 2011, s. 31
426 Ibidem, s. 32.
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Dworkin używa ciekawego przykładu z zakresu astrologii oraz religii. Za-
negowanie zasadności astrologii, podobnie jak zanegowanie teizmu nie są 
z istoty twierdzeniami astrologicznymi czy odpowiednio teistycznymi: 
„Jednakże, jeśli zdefiniujemy astrologiczne twierdzenie jako opisujące 
charakter zasięgu planetarnego oddziaływania, wtedy stanowisko, że ta-
kiego oddziaływania nie ma jest w istocie sądem astrologicznym. Jeśli 
zdefiniujemy religijną pozycję jako zakładającą istnienie jednej lub więk-
szej liczby boskich istot, wtedy ateizm nie jest pozycją religijną. Ale jeśli 
zdefiniujemy to jako opinię o właściwościach bytów boskich, wtedy ateizm 
jest bez wątpienia religijną pozycją”427. Na gruncie społecznym oznacza 
to, iż każda interpretacja odbywa się wewnątrz kontekstu społecznego, 
nie istnieje punkt archimedesowy, a jedyna możliwa wersja sceptycyzmu 
moralnego to wewnętrzny sceptycyzm, czyli próby krytycznego podejścia 
do funkcjonujących już pojęć moralnych zagnieżdżonych w systemach mo-
ralnych przekonań.

Co do problemu uniwersalności, stwierdzić możemy, iż istnieje pewien 
element uniwersalny – jest nim normatywność jako taka, skłonność za-
równo jednostek, jak i wspólnot do budowania systemów normatywnych 
mających na celu porządkowanie działania ludzi, dostosowywanie go do 
zasad i reguł.

Innym obciążeniem, które powinno być obce argumentom typu re-
fleksyjnego to tak zwane żądło semantyczne, o którym Ronald Dworkin 
napisał: „Oto żądło: jesteśmy naznaczeni do bycia jego celem przez zbyt 
toporny obraz tego, czym jest lub musi być spór”428. Oksfordzki jurysta 
żądłu semantycznemu przeciwstawia pojęcia interpretacyjne. Są to takie 
pojęcia, co do których się nie zgadzamy i których znaczenie wyrabiane jest 
w toku argumentacji – w sytuacji sporu. Stanowią one wspólną płaszczy-
znę stron spierających się. Naczelnym przykładem pojęć interpretacyjnych 
jest pojęcie sprawiedliwości, wokół którego trwa permanentny spór. 

Przeszkodą argumentacji wartą choćby odnotowania jest podejście na-
zywane przez Karla Raimunda Poppera werbalizmem. Prymat problemu nad 
zagadnieniami językowymi, definicyjnymi jest jednym z postulatów tego 
autora. Przywiązanie do roztrząsań językowych nazywa on werbalizmem 
i przeciw temu występuje. Realny postęp w poszerzeniu wiedzy odbywa 
się na drodze identyfikowania sytuacji problemowych i rozwiązywania 

427 Ibidem, s. 40–41.
428 R. Dworkin, Law’s Empire, Hart Publishing, Oxford 1998, s. 46.
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problemów. „Oprócz nawiązań do teorii i hipotez, które prawdopodobnie 
są późniejsze, to napomnienie nie może być zbyt dalekie od artykulacji 
uczuć, jakie żywiłem, kiedy pierwszy raz uświadomiłem sobie pułapkę 
zbudowaną z obaw lub kłótni o słowa i ich znaczenie. To jest, jak cią-
gle sądzę, najpewniejsza droga do intelektualnego zatracenia, porzucenie 
prawdziwych problemów, dla poszukiwania problemów werbalnych”429.

Aby dookreślić naszą koncepcję argumentów związanych z racjonal-
nym dociekaniem wskażmy jedynie koncepcje, które w mniejszym lub 
większym stopniu można z naszym modelem kojarzyć nawet, jeśli teorie 
te okazały się w efekcie niespójne, to na pewno z założenia aspirowały 
do osiągnięcia stanu refleksyjnego dociekania. Koncepcje obierające za 
cel stworzenie modelu argumentacyjnego to na przykład koncepcja ro-
zumu publicznego (J. Rawls), racjonalnego dyskursu (J. Habermas) oraz 
racjonalnej akceptowalności w warunkach wyidealizowanych (H. Putnam). 
Najważniejszym filozofem, który w praktyce posługiwał się głównie argu-
mentacją refleksyjną był oczywiście Sokrates, którego dialogi mają charak-
ter niewyczerpany i właściwie mogłoby się toczyć bez końca. Wolne filo-
zofowanie Sokratesa nie mogłoby jednak nigdy dorowadzić do powstania 
czegoś, co moglibyśmy nazwać paradygmatem, ponieważ stanowiłby on 
zbędny balast uniemożliwiający argumentację refleksyjną.

7.2.6 Argumentacja paradygmatyczna (F)

Argumenty tego typu w pewnym stopniu przypominają argumenty ogra-
niczonego audytorium, z tą jednak różnicą, iż zakładają zmienność para-
dygmatów, przechodzenie jednej tradycji w drugą. Model ten odznacza 
się zatem przejściem przez próg refleksyjności – to znaczy, że operujący 
w jego ramach teoretycy mają świadomość refleksyjności, jednak czę-
ściowo z niej rezygnują na rzecz ukonstytuowania się paradygmatu, który 
będzie bardziej koherentny niż refleksyjne dociekanie. Problem transla-
cji pozostaje aktualny, jednakże zmienność poszczególnych teorii jest 
płynna, co umożliwia przechodzenie od paradygmatu do paradygmatu 
zarówno dzięki czynnikom racjonalnym jak i irracjonalnym. Koncepcje te 
należy wiązać głównie z pracami Thomasa Kuhna, przede wszystkim ze 
Strukturą rewolucji naukowych430 na czele, ale również z wcześniejszymi 
429 K.R. Popper, Uneended Quest. An Intelectual Autobiography, Routledge Classic, s. 16.
430 T.S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, 
Chicago London 1996.
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pracami polskiego filozofa Ludwika Flecka431. Treści podobne znajdujemy 
również w twórczości Alasdaira MacIntyre’a, a dokładniej w jego ba-
daniach dotyczących racjonalności tradycji. W swoich badaniach wyka-
zuje on, iż rozumowanie moralne jednostki jest nierozłącznie związane 
z orientowaniem się w różnego rodzaju tradycjach. „Taka osoba musi opa-
nować umiejętność dialektycznego sprawdzenia tez proponowanych jej 
przez każdą z rywalizujących tradycji, przy jednoczesnym korzystaniu 
z tych tez w celu dialektycznego sprawdzenia przekonań i odpowiedzi, 
które sama wniosła do tego spotkania. Musi się zaangażować w dyskusję 
pomiędzy tradycjami i nauczyć się korzystania z idiomu każdej z nich do 
opisu i oceny innych”432. Do samej istoty tradycji należy jej reformowanie, 
odczytywanie przez pryzmat innych tradycji oraz w kontekście własnych 
założeń. To problemy, na które natrafia dana tradycja sprawiają, iż zmienia 
się ona w pewien sposób. Problemy te natomiast spowodowane są zetknię-
ciem z inną tradycją i próbą jej zrozumienia lub reakcji na tezy znajdujące 
się w jej obrębie.

Argumenty, które odnajdujemy w ramach tego modelu są dość specy-
ficzne ze względu na pozornie ambiwalentny charakter. Nieprzystawalność 
danego twierdzenia do założeń i przekonań panujących wewnątrz para-
dygmatu skutkuje marginalizacją, z drugiej jednak strony paradygmaty 
funkcjonujące w nauce mogą być przy mniejszym lub większym oporze 
zamieniane. Do samej istoty nauki należy nieustanne rewidowanie tez i po-
rzucanie danych stanowisk na rzecz innych oraz stawianie śmiałych hipo-
tez wykraczających poza obowiązujące standardy. Choć sama koncepcja 
paradygmatu jest tutaj czynnikiem raczej ograniczającym wolność tego 
typu, to funkcjonowanie wielu paradygmatów – nierzadko równolegle – 
świadczy o wartości argumentacyjnej tego modelu. W nauce natomiast 
może następować rozwój, a nawet postęp dzięki pewnemu założeniu. Jest 
to założenie o prawdzie; o tym, że nasze rozważania zmierzają do punktu, 
który nazwać możemy prawdziwym stanem rzecz lub prawdą o czymś. Jak 
zauważa Popper, wektor popychający nas ku prawdzie jest nieodłącznym 
elementem dialektycznej drogi ewolucji teorii naukowych433. Ten ostatni 

431 L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślo-
wym i kolektywie myślowym, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986.
432 A. MacIntyre, Whose justice? Which Rationality?, University of Notre Dame Press, 
Notre Dame Indiana 1988, s. 398.
433 K.R. Popper, Objective Knowledge. An Evolutionary Approach, Oxford University 
Press, USA 1972, s. 32–105; 256–318.
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wątek stanowi główny cel krytyki wymierzonej przez stanowiska zwią-
zane z argumentacją relatywistyczną.

7.2.7 Argumenty zamknięte logicznie (G)

Podstawa ostatniego z wyróżnionych przez nas typów argumentacji kon-
stytuowana jest przez dogmatyczne założenia, a wyznacznikiem prawdzi-
wości, tudzież jakości jest wewnętrzna spójność systemu; układu argumen-
tów – koherencja. Za przykład modelowy można przyjąć system heglowski, 
oparty na podstawowej figurze spekulatywnej. Jak wskazuje Herbert Schna-
delbach: „Podstawowa myśl Hegla brzmi: jeśli w całości odróżniamy całość 
od jej części w ten sposób, że zaszeregujemy ją obok części jako oddzielną 
istność (Entität), to tak wyznaczona jest wówczas tylko częścią całości 
obok innych części – całości i części. […] Jednakże właśnie to powoduje 
logiczne trudności, które najlepiej można zademonstrować na przykładzie 
formuły, jaką zaproponował Hegel dla podstawowej figury spekulatywnej 
już w swojej pierwszej publikacji: Identyczność identyczności i nieiden-
tyczności. Całkowicie obojętny jest sposób, w jaki rozumie się prawdziwą 
całość, totalność, absolut – jako jedno, jako to, co ogólne, jako istotę: we-
dług Hegla, konkretnie pojmuje się to tylko wtedy, gdy pomyśli się je jako 
coś, czym ono samo jest, zarazem jako jego przeciwieństwo, co zatem jest 
identyczne z tym, czym ono nie jest”434. Sedno podstawowej figury spekula-
tywnej tkwi zatem w odrzuceniu zasady niesprzeczności, co Karl Raimund 
Popper uznaje za główna przyczynę dogmatyzmu, na którym opiera się he-
glowska dialektyka: „[…] Kant obalił racjonalizm przez twierdzenie, iż musi 
on prowadzić do sprzeczności. Przyznaję mu rację. Ale jest jasne, że argu-
ment ten czerpie moc z prawa sprzeczności: obala jedynie systemy akcep-
tujące to prawo, na przykład te próbujące uwolnić się od sprzeczności. Nie 
jest ono niebezpieczne dla systemów jak mój, który jest przygotowany do 
istnienia ze sprzecznościami – to jest, dla systemów dialektycznych” – [jest 
to przytoczony pogląd Hegla – przyp. Ł.P.]. – Jest jasne, że ten argument 
ustanawia dogmatyzm wyjątkowo niebezpiecznego rodzaju – dogmatyzm, 
który nie musi dłużej obawiać się jakiegokolwiek rodzaju ataku”435. „[…] 
Główne niebezpieczeństwo takiego pomieszania dialektyki i logiki tkwi 

434 H. Schnadelbach, Hegel. Wprowadzenie, tłum. A.J. Noras, Oficyna naukowa, War-
szawa 2006, s. 12–14.
435 K.R. Popper, What is Dialectic?, [w:] Conjectures and Refutations. The Growth of Scien-
tific Knowledge, Routledge, London New York 2002, s. 440.
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w tym, jak powiedziałem wcześniej, że pomaga ludziom argumentować 
dogmatycznie. Zbyt często spotykamy się z dialektykami, którzy trafiając 
na logiczne trudności, w ostateczności mówią swoim oponentom, że ich 
krytycyzm jest błędny, ponieważ bazuje na logice zwykłego typu zamiast 
na dialektyce, i że jeśli tylko użyliby dialektyki, zobaczyliby, że sprzecz-
ności, na które natrafili w niektórych argumentach dialektyków, są całkiem 
uprawomocnione (mianowicie z dialektycznego punktu widzenia)”436.

Prymat podstawowej figury spekulatywnej nad innymi czynnikami 
logicznymi prowadzi do ignorowania zewnętrznych względem systemu 
probierzy spójności, na co zwraca uwagę Marek Rosiak w słowach: „Szcze-
gólną kwestią, którą wypada omówić przed rozważaniem detali jakiegoś 
Heglowskiego pomysłu jest jego rozumienie sprzeczności. Sprawą dal-
szą jest rola jaką sprzeczność pełni w systemie Hegla, teraz chodzi tylko 
o próbę zrozumienia, czy i jak Hegel rozumie termin sprzeczność. Otóż są 
powody podejrzewać, że rozumie on to dość kiepsko i to do tego stopnia, że 
nie jest w stanie zdać sobie sprawy, do jakiego stopnia opaczne jest to rozu-
mienie. Dobrze tłumaczy jego samozadowolenie – trudno przekonać, że nie 
ma słuszności kogoś, kto w ogóle nie jest w stanie pojąć, na czym słuszność 
w danym wypadku polega. […] I tak nie sposób wprawić w konfuzję tego 
kto nie ma pojęcia na czym polega błędne koło w definicji, wskazując mu 
na elementarny przypadek takowego (błędne koło bezpośrednie) w defi-
nicji ontologii, jako nauki o trwaniu obiektów objętych jej zakresem”437.

Zwróćmy uwagę, iż główną obowiązującą wersją prawdy w ramach 
tej argumentacji jest koherencyjna teoria prawdy uznająca spójność za 
jedyny warunek prawdziwości twierdzeń. Znamienne, iż największym 
problemem tej koncepcji jest brak związku z rzeczywistością, który to 
związek stanowi trzon uznawanej przez Poppera korespondencyjnej teorii 
prawdy. Argumenty koherencyjne oglądane z zewnątrz systemu jawią się 
jako paradoksalne. Za przykład posłużyć mogą aforyzmy Novalisa (po-
siadające jednakże w niektórych przypadkach licencję poetycką) jak na 
przykład: „Ponieważ to jest tak, dlatego jest to tak”438 oraz idealistyczna 

436 Ibidem, s. 441.
437 M. Rosiak, Dialektyka Hegla. Krytyczny komentarz do głównych tekstów metafizycz-
nych, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2011, s. 24–25.
438 Novalis, Aforyzmy, tłum. J. Bester, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983, 
s. 18. Inne przykłady z tegoż tomu: „Świadomość to byt poza bytem w bycie”; „Teza i anty-
teza są końcowymi punktami linii. Linia jest syntezą.”; „Teza jest treścią – antyteza formą 
treści – synteza treścią formy”.
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epistemologia, którą Popper krytykuje w słowach: „[…] Jak nasz umysł 
może uchwycić świat? – wygląda dla mnie na nie do końca jasno sformu-
łowane pytanie. I idealistyczna odpowiedź, która jest zróżnicowana wzglę-
dem poszczególnych idealistycznych filozofów, ale zasadniczo utrzymuje 
to samo, mianowicie, Ponieważ świat jest odbiciem umysłu. Zobaczymy 
jasno, że nie jest to realna odpowiedź, jeśli rozważymy pewne analogiczne 
argumenty, jak na przykład: Jak lustro może odbić moją twarz? – Ponieważ 
jest odzwierciedleniem twarzy. Chociaż tego typu argumenty są oczywiście 
całkowicie niewłaściwe, są wciąż formułowane. Znajdujemy je na przykład 
w naszych czasach u Jeansa w następujących wersach: Jak to możliwe, że 
matematyka pojmuje świat? – Ponieważ świat jest matematyczny. Argu-
mentuje on, iż rzeczywistość jest cechą matematyki – że świat jest mate-
matyczną myślą (dlatego jest idealny). Ten argument oczywiście nie jest 
lepszy niż następujący: „Jak język może opisywać świat?” – Bo świat jest 
jak język – jest językowy., i nie lepszy niż: Jak język angielski może opisać 
świat? – Ponieważ świat jest samoistnie brytyjski”439.

Przykład stricte polityczny może stanowić koncepcja volonté générale 
(J.J. Rousseau), która to u swych podstaw zakłada akt wiary w istnienie 
woli powszechnej. Ponadto wydaje się ona być bytem istniejącym nieza-
leżnie od wydarzeń rzeczywistych lub woli partykularnych. Podstawową 
figurą jest tutaj zantropomorfizowany byt polityczny, który Rousseau opi-
suje w następujący sposób: „Władza suwerenna wyobraża głowę; prawa 
i obyczaje stanowią mózg, będący punktem wyjścia dla nerwów oraz siedli-
skiem umysłu, woli i zmysłów, których narządami są sędziowie i czynniki 
rządzące; handel, rzemiosło i rolnictwo – to usta i żołądek, które przygoto-
wują pożywienie dla całości; skarb państwa jest krwią, którą rozumna eko-
nomia pełniąca funkcję serca rozprowadza po całym ciele, aby roznosiła 
pokarm i życie; obywatele – to ciało i członki, dzięki którym cała machina 
porusza się, żyje, pracuje, i których nie można zranić w żadnej części, by, 
o ile zwierzę jest zdrowe, wrażenie bólu nie przeniosło się natychmiast 
na mózg. […] Ciało polityczne jest zatem również istotą moralną mającą 
wolę; ta zaś wola jest powszechna, która zawsze zmierza ku zachowaniu 
i dobrobytowi zarówno całości, jak i każdej części, jest źródłem praw”440. 

W zestawieniu z tak przyjętą figurą podstawową nie może mierzyć 
się żaden racjonalny argument. Wszelkie akcydensy życia politycznego 
439 Ibidem, s. 443.
440 J.J. Rousseau, Ekonomia polityczna [w:] Idem, Trzy rozprawy z  filozofii społecznej, 
tłum. H. Elzenberg, Państwo Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956, s. 288–289.
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wspólnoty są więc porównywane z figurą woli powszechnej, o której Ja-
nusz Grygieńć napisał (przedstawiając metafizyczne interpretacje koncep-
cji Rousseau): „Volonté generale jest niezależna od mniemań obywateli 
na temat dobra wspólnego. Bez względu na to, czy działają oni z myślą 
o interesie własnym, czy wspólnoty, wola powszechna jest niezmienna, co 
można rozumieć dwojako: po pierwsze, zawsze istnieje stanowisko wy-
rażające najlepiej pojęty interes wspólnoty, choć nie zawsze podzielają je 
obywatele, lub, po drugie, podmiot moralny, którego atrybutem jest wola 
powszechna, istnieje niezależnie od ich mniemań i działań”441. Upraw-
nionym więc wydaje się zaliczenie tej koncepcji do grupy argumentów, 
które charakteryzowane są przez determinowanie linii argumentacyjnej 
przyjęciem podstawowej figury, która w tym przypadku przybiera postać 
organizmu o określonej woli.

 Reasumując, w sekcji argumentacyjnej G o mocy argumentu decy-
duje korespondencja z głównym założeniem, fundamentem systemu oraz 
wewnętrzna spójność. Mamy w tym miejscu do czynienia również z roz-
ciągnięciem kategorii konieczności na tak abstrakcyjną i, wydawałoby się, 
podatną na rozmaite interpretacje warstwę pojęciową. „Trudność natomiast 
sprawia aspekt przedmiotowy prawa abstrakcyjnego, a więc ogół (Inbe-
griff ) czystych form prawa i instytucji prawnych, jak własność i umowa, 
o których Hegel twierdzi, że jedno pociąga za sobą drugie i że pojęciowo 
wynikają z siebie w sposób konieczny (7, 152; ZFP, 88). Jeszcze trudniej 
zrozumieć tezę, że warunki umowy w sposób pojęciowo-konieczny prze-
chodzą w bezprawie […]”442 – dodaje Schnadelbach.

Krytyka tego typu (i temu pochodnych) twierdzeń została dokonana 
przez Isaiaha Berlina w rozbrajająco prosty sposób. Berlin za cel krytyki 
obrał twierdzenia związane z determinizmem. Autor gloryfikuje wolność 
i stojącą za nią odpowiedzialność, które to obie kategorie zostałyby unie-
ważnione, gdyby determinizm okazał się prawdziwy. 

Dlaczego determinizm zaliczamy do zamkniętego logicznie modelu 
argumentacji? Otóż dlatego, że jego założenie nie opiera się wolnym do-
ciekaniu racjonalnym, lecz na przyjęciu sztywnego modelu determinizmu. 
Analogią figury spekulatywnej jest tutaj założenie o istnieniu mocy kie-
rującej działaniami ludzkimi. Twierdzenia deterministyczne zaliczamy 
do zamkniętych logicznie, ponieważ wynikają z pewnego założenia, na 
441 J. Grygieńć, Wola powszechna w filozofii politycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 72.
442 H. Schnaedelbach, op. cit., s. 134.
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którego podstawia możliwe jest zbudowanie spójnej teorii i warunkowaniu 
zachowań ludzkich. Jednakże z zewnątrz, z perspektywy życia codzien-
nego teoria ta nijak przystaje do świata, w którym podmioty traktowane 
są jako sprawcy racjonalnych działań i obarczane są odpowiedzialnością 
za swoje czyny. Berlin nie wyklucza prawdziwości determinizmu – jest 
on koherentny, lecz zauważa jego brak korespondencji z rzeczywistością. 
Twierdzi, iż cały język moralny musiałby zostać radykalnie przeformuło-
wany, gdyby przyjąć założenia determinizmu za wiążące. Ujmuje tę rzecz 
w słowach: „Determinizm społeczny jest, przynajmniej z historycznego 
punktu widzenia, ściśle związany z nomotetycznymi ideałami socjologii. 
I może być doktryną prawdziwą. Lecz jeśli jest prawdziwy i jeśli potrakto-
walibyśmy go serio, pociągnęłoby to za sobą tak głębokie zmiany w całym 
naszym języku, terminologii moralnej, postawach wobec innych ludzi, 
naszych wizjach historii, społeczeństwa i wszystkiego innego, że trudno 
je sobie nawet wyobrazić. […] Nasze słowa – sposoby mówienia i myśle-
nia – zostałyby przekształcone na modłę rzeczywiście niemożliwą do wy-
obrażenia; pojęcia wyboru, odpowiedzialności, wolności są bowiem tak 
głęboko zakorzenione w naszych przekonaniach, że tylko z najwyższym 
trudem potrafilibyśmy pojąć, moim zdaniem, to nasze nowe życie jako 
istot w świecie całkowicie wyzbytym tych kategorii”443. Deterministyczne 
postrzeganie świata spełnia nawet z naddatkiem kryterium koherencji, bo 
nie dość, że jest spójne, to jeszcze może ściśle korespondować z rzeczy-
wistością, a mimo to jest prawdziwe w sensie oderwanym od ludzkich 
spraw. Uwidacznia nam się więc pewna wielowymiarowość argumentacji; 
próba jakościowej oceny poszczególnych modeli okraszona jest wieloma 
trudnościami – mogą one być adekwatne względem różnych płaszczyzn 
rzeczywistości i widać to na przykładzie obecnie omawianego, który jest 
zamknięty logicznie, a mimo to nie dezawuuje to jego roli w pewnych dys-
kursach. Podejdźmy jednak do tego przykładu bardziej krytycznie.

Wykonajmy pewien eksperyment myślowy. Zgodnie z założeniami de-
terminizmu nasza wola jest zdeterminowana przez czynniki zewnętrzne, 
a zdarzenia układają się w łańcuchy przyczynowo-skutkowe, które mają 
charakter konieczny. Oznacza to, że nie jest niemożliwe przywidywanie 
niektórych zdarzeń na zasadzie wykrywania prawidłowości. Zatem za-
łóżmy, że pewna osoba w trosce o swoją przyszłość sięga do źródła, które 
ma ją przepowiedzieć. Wyrocznia orzekła tak a tak. Sprawia to jednak, że 
443 I.  Berlin, Cztery eseje o  wolności, tłum. D.  Grinberg, D.  Lachowska, J.  Łoziński, 
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 178–179
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podmiot, ze względu na informacje zawarte we wróżbie, zmienia swoje 
postępowanie, co summa summarum prowadzi do zmiany przepowiedzia-
nego scenariusza. Czy przepowiednia się spełniła? Czy moc kierująca dzia-
łaniami ludzkimi została oszukana przez podmiot, czy też z góry było to 
przez nią przewidziane? Eksperyment nasz przypomina w istocie zasadę 
greckiej tragedii – fatum, które ciążyło na przykład na Edypie. Pod wpły-
wem przepowiedni podjął on działania, które doprowadziły do jej spełnie-
nia. Czy gdyby przepowiednia nie została podana mu do informacji, to by 
się spełniła? 

Niespójność determinizmu może być wykazana przy zastosowaniu 
czynników wykraczających poza system deterministyczny. Wewnątrz 
tego stanowiska jednak odpowiedź na postawione wyżej pytanie byłaby 
pozytywna – psychologiczna reakcja również była determinowana przy-
czynowo-skutkową strukturą świata. Oznacza to, iż domeną determini-
zmu jest nie tylko antycypacja, ale również wtórne wyjaśnianie zjawisk 
i uzasadnianie ich występowania w stylu deterministycznym. Nasz pro-
blem przepowiedni w doskonały sposób opisuje Popper w słowach: „[…] 
żaden naukowy prognosta – obojętnie: uczony czy komputer – nie może za 
pomocą metod naukowych podać swych własnych przyszłych wyników. 
Uczynić to może dopiero po fakcie, gdy już jest za późno na przewidywa-
nia, innymi słowy – wówczas, gdy prognoza przekształciła się w postgno-
zę”444. Tak więc postgnoza staję się kolejnym wyznacznikiem argumentacji 
zamkniętej logicznie.

Ważne jest również, by w tym miejscu podkreślić, iż argumentacja 
zamknięta logicznie, a zwłaszcza przyjmowanie figury spekulatywnej za 
jedyny probierz prawdziwości zdań, jest przypadkiem, który podlega błę-
dowi argumentacyjnemu, który nosi nazwę żądania podstawy, co Marek 
Rosiak ujmuje w słowach: „Błąd petitionis principii jest, zdaje się, pierwo-
rodnym błędem heglizmu, choć może trudno wśród masy zasadniczych 
fałszów wyróżnić tu jakiś jeden fundamentalny. Ale uwaga: nie znaczy to, 
że możliwe jest więcej pierwszych terminów!!! Gdy przyjmie się absurd 
w punkcie wyjścia wywodów, to dalej można już zachowywać logiczną 
konsekwencję, wiedzieli to już bowiem starożytni, że ex falsum quodli-
bet”445. Powyżej zarysowana charakterystyka argumentacji zamkniętej 
logicznie stanowi ostatni punkt wykresu, który stanowi podstawę mapy 

444 K.R. Popper, Nędza historycyzmu, op. cit., s. 11.
445 M. Rosiak, op. cit., s. 61.
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argumentacji i jednocześnie typologii argumentacji w oparciu o kryterium 
potencjału argumentacyjnego.

7.2.8 Rekapitulacja

Siedem typów argumentacji, które wyróżniliśmy w powyższym rozdziale 
w żaden sposób nie wyczerpuje bogatego uniwersum argumentacji. Wy-
brano jednak tę drogę przedstawienia różnych typów argumentowania, 
ponieważ pokazuje ona nie tylko same typy, ale również (w pewnym stop-
niu) relację między nimi. Argumenty każdego typu mogą występować 
w różnych formach, ale dla celów analitycznych należy uznać, iż wiązkę 
podobnych argumentów lub różnych, ale zgrupowanych razem określać 
będziemy mianem stanowiska. Stanowisko rozumiemy jako zbiór twier-
dzeń mających na celu położenie podwalin pod teorię obejmującą szerszy 
obszar. Przykładem granicznym stanowiska tak pojmowanego z jednej 
strony byłaby ideologia, która aspiruje do stworzenia całościowego świa-
topoglądu, z drugiej natomiast minimalny zbiór twierdzeń, który ukonsty-
tuowany w określonym celu poznawczym.

Wykres, który stanowi naszą mapę argumentacji pokazuje nam pewną 
drogę progresu i regresu linii argumentacyjnych. Kryterium potencjału 
argumentacyjnego zostało w powyższej typologii wybrane głównie ze 
względu na możliwości kontrastowych zestawień jakie nam umożliwia. 
Nie znaczy to w żadnych wypadku, iż wskazujemy tu na wyższość jednego 
stanowiska nad drugim. Celem naszym było raczej pokazanie jak wyglą-
dałaby droga ku refleksji i z powrotem. Jest to droga prowadząca od cha-
osu logicznego (argumentacja alogiczna), poprzez uzyskanie świadomości 
podmiotu (argumentacja emotywistyczne), następnie intersubiektywność 
(argumentacja zakrojonych audytoriów), dzięki której wychodzimy od so-
lipsyzmu do świata społecznego; otwarcie na pluralizm (argumentacja rela-
tywistyczna) przez refleksję (argumentacja refleksyjna), która ze swej auto-
krytycznej natury staje się niemożliwa do utrzymania. Próg refleksyjny jest 
w naszej koncepcji punktem, który uświadamia nam, że po przejściu przez 
etap refleksyjny (nie mogąc pozostać w nim na zawsze) nie ma powrotu – 
następuje odczarowanie. Argumenty ograniczonych audytoriów, jak na 
przykład wspólnot wyznaniowych, nie są już dalej w mocy wobec insty-
tucji nauki, w której ramach operujemy w ramach danych paradygmatów 
(argumentacja paradygmatyczna). Wspólnota naukowców tym różni się 
zatem od innych wspólnot epistemicznych, że wyjątkowy nacisk kładzie na 
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refleksję. Kompletnym natomiast zaprzeczeniem refleksji, kontr-intuicyj-
nie, nie jest bezmyślność, lecz spekulacja (argumentacja zamknięta logicz-
nie): „Myślenie spekulatywne polega wyłącznie na tym, że jako myślenie 
zachowuje w sobie sprzeczność, a w niej samo siebie”446.

7.3. Podsumowanie

W świetle idei demokracji deliberatywnej teoria argumentacji nabiera za-
sadniczego znaczenia. We wcześniej omówionych koncepcjach mieliśmy 
do czynienia z ocenianiem różnych racji, argumentów, warunków argu-
mentacji, zasad wnioskowania i wymogów formalnych. Wychodząc od 
wyżej nakreślonej mapy argumentów dążymy do nakreślenia typologii 
racjonalności, aby pokazać relacje między poszczególnymi typami racjo-
nalności. Zabieg ten ma na celu ukazanie właściwego porządku pluralizmu 
i deliberacji. Jak podkreślano już wcześniej, argumenty, które zidentyfi-
kowaliśmy w powyższej typologii nie wyczerpują wszystkich możliwych 
modeli argumentacji. Układ powyższy miał na celu ukazanie spójnego 
i systematycznego ujęcia pewnego wycinka argumentacji. Na takiej pod-
stawie będziemy dociekać, jakie są typy racjonalności w ramach których 
powyższe argumenty funkcjonują. 

Głównym uzasadnieniem przyjęcia powyższej metodologii jest po-
trzeba usystematyzowania problematyki, które w ramach idei demokracji 
deliberatywnej została rozmyta przez wielość podejść, a co za tym idzie 
mnogość definicji i kształtowania się stanowisk pod wpływem ideologii, 
a nie w podejściu naukowym. Za cel pracy przyjęliśmy zatem sprecyzowa-
nie, czym jest w istocie pluralizm oraz jaki jest właściwy porządek argu-
mentacji w sporach światopoglądowych, które są sednem dyskursu demo-
kracji deliberatywnej. Inaczej rzecz ujmując, uporządkowanie stanowisk 
i możliwych argumentacji ma na służyć do wykształcenia się właściwego 
porządku konfrontacji stanowisk światopoglądowych i filozoficzno-poli-
tycznych, opartego na ujęciu naukowym, a nie ideologicznym. Oznacza 
to, iż analiza ma charakter deskryptywny, a wątki normatywne występują 
jako reguły lokalnie obowiązujących racjonalności i są one przedmiotem 
badań i identyfikacji, a nie postulatami, czy też przedmiotem agitacji poli-
tycznej. Kolejnym krokiem jest zatem zbudowanie typologii racjonalności 
w oparciu o zarysowaną wyżej typologię argumentacji.
446 G.W.F. Hegel, Nauka logiki, tłum. A. Landman, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1967, t. 2, s. 94.
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8. Od typologii argumentacji do typologii 
racjonalności

Poprzedni rozdział miał na celu przedstawienie typologii argumentacji, 
która miała stanowić asumpt do wskazania typów racjonalności – kon-
struktu teoretycznego, który funkcjonuje na poziomie meta-argumenta-
cyjnym. Zarysowanie typologii racjonalności, w oparciu o wcześniejsze 
ustalenia, jest właściwym celem tego rozdziału. 

W tym miejscu przeprowadzimy dowód na zasadność struktury za-
proponowanego podejścia analitycznego. Zasadność ta zostanie potwier-
dzona, jeśli zostaną wskazane różne typy argumentacji, które znajdują się 
pod władzą tego samego typu racjonalności. Wskażmy zatem podstawowe 
założenia metodologiczne:
1. Typ racjonalności to swego rodzaju matryca argumentacji: zbiór za-

łożeń, obostrzeń, sylogizmów, zasad funkcjonowania, zjawisk na-
stępstw obowiązujących pewną grupę twierdzeń, której elementy te 
są wspólne.

2. Istnieją trzy elementy, które możemy wyróżnić w ramach badań nad 
teorią argumentacji: a) argument; b) stanowisko; c) racjonalność.

3. Racjonalność ma charakter lokalny. To znaczy, że nie istnieje jeden typ 
racjonalności, który miałby być probierzem jakości poszczególnych 
stanowisk, lecz wielość typów racjonalności, których moc obowiązy-
wania ma charakter lokalny.

4. W ramach danego stanowiska zidentyfikowane i zdemaskowane zo-
stać mogą argumenty pochodzące z innego stanowiska, z innego typu 
racjonalności.

5. Możliwe jest zdemaskowanie pozornego przeciwieństwa stanowisk 
poprzez odwołanie się do wspólnego im typu racjonalności.
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8.1. Typologia racjonalności

Typologia racjonalności opiera się na typologii argumentacji w tym zna-
czeniu, że zarysowane na mapie argumentów typy rozpatrujemy z perspek-
tywy zasad, które wyznaczają typ racjonalności, jaki reguluje porządek 
danej argumentacji. Przypomnijmy bowiem w tym miejscu, iż racjonal-
ność to zbiór reguł rzędu wyższego niż argumenty artykułowane przez 
podmioty, które są uwikłane w różnego rodzaju spory stanowisk. Istnieją 
różne typy racjonalności, lecz każdy z nich odznacza się występowaniem 
zbioru naczelnych reguł, które regulują kwestię poprawności argumentacji. 
Argumentacja nie jest ezoteryczna, lecz wiąże się z gramatyką danego 
stanowiska, a ta ma zakorzenienie w praktyce społecznej. To co można 
badać przez badanie racjonalności i argumentacji to, tak zwane warunki 
stwierdzalności. Wśród typów racjonalności wyróżniamy: 1) racjonalność 
niezakorzenienia; 2) bezracjonalność/przedracjonalność; 3) racjonalność 
aksjologiczną; 4) racjonalność refleksyjną; 5) racjonalność paradygma-
tyczną; 6) racjonalność spekulatywną.

8.1.1 Racjonalność niezakorzenienia

Zestawmy dwa modele argumentacyjne: argumentację alogiczną i argu-
mentację relatywistyczną. Naszym celem jest wykazanie, iż funkcjonują 
one w ramach jednego typu racjonalności, któremu nadajemy w tym miej-
scu nazwę racjonalności niezakorzenienia. Wedle wcześniejszych ustaleń 
przykładem argumentacji alogicznej jest stanowisko prezentowane przez 
Lwa Szestowa, natomiast argumentację relatywistyczną reprezentuje Ri-
chard Rorty. Odkryjmy zatem konstrukcję quasi-logiczną, która konsty-
tuuje te stanowiska. 

a) Lew Szestow i Richard Rorty – komparatystyka stanowisk
Zgodnie z założeniami metodologicznymi identyfikujemy trzy poziomy 
analizy: argument, stanowisko oraz typ racjonalności. Będziemy dowo-
dzić, iż w powyższych przypadkach mam do czynienia z następującym 
układem: argumentacja alogiczna (A) – stanowisko Lwa Szestowa – racjo-
nalność niezakorzenienia oraz argumentacja relatywistyczna (F) – stano-
wisko Richarda Rorty’ego – racjonalność niezakorzenienia. Na początek 
należy zestawić stanowiska i zbadać czy podobieństwa i różnice wystę-
pują również na poziomie typu racjonalności. Z pomocą przychodzi nam 
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Marek Styczyński, który w artykule pt. Cóż po filozofii? Lew Szestow 
i Richard Rorty dokonuje komparatystyki interesujących nas stanowisk. 
Autor lokalizuje obszar wspólny dla obu myślicieli w następującym miej-
scu: „Co ich może łączyć poza postulowanym, choć kompletnie różnym 
pojęciem wolności? Otóż dla obu przeszkodą na drodze do wolności i swo-
bodnej twórczości jest oświeceniowo-modernistyczny Rozum, czy sze-
rzej jeszcze: tradycja platońsko-kantowska”447. W ten sposób znajdujemy 
element, który doprowadzić może do zidentyfikowania wspólnego typu 
racjonalności. Swego rodzaju racjonalność antyracjonalizmu. „To nie jest 
epistemologiczny relatywizm, zamieniający episteme na doxa, w którym 
pokazuje się etiologię wiedzy uniemożliwiającą wiedzę samą – pisał Sty-
czyński o koncepcji Rorty’ego – To raczej epistemologiczny leseferyzm 
mówiący, że naszą aksjologią rządzą reguły podaży i popytu, i że pytanie 
o uzasadnienie wartości wyczerpuje się w ich funkcjonowaniu: byt i po-
winność to jedno. […] Inaczej Szestow. Unieważniając racjonalność, elimi-
nuje technologiczny pień kultury, popełnia ten sam błąd tylko z przeciwnej 
strony. On także występuje – powtórzmy – w imieniu ekspresji i wolności, 
ale idzie nawet dalej niż Amerykanin. Obiecuje nam wolność do niemoż-
liwego, twórczość absurdalną, bo podobną, zdążając najkrótszą drogą do 
epistemologicznej anarchii w imię prawdy anything goes but reason”448. 

Powstaje w tym miejscu pytanie o status twierdzenia, które występuje 
na końcu zdania. Jeśli wykluczamy czynniki rozumowe z naszego stanowi-
ska, to jest to już pewna konkretna zasada, której musimy się trzymać; po-
zorna anarchia kieruje się zatem jakąś zasadą. Twierdzimy w tym miejscu, 
iż jest to jedna z reguł, które składać się będą na wspólny obu stanowiskom 
typ racjonalności. Uchwyciliśmy zatem pewnego rodzaju podobieństwo 
na poziomie stanowisk. Wracając do naszej metodologii opartej na trzech 
poziomach analizy należy zaznaczyć, iż jest to metoda, która oznaczy-
liśmy numerem 3a (racjonalność-stanowiska), to znaczy, że polega ona 
na wykazaniu związku podobieństwa dwóch stanowisk w odniesieniu do 
typu racjonalności. Zasada anything goes but reason jest tu elementem 
wspólnych dla dwóch stanowisk i element ten przypisany jest do poziomu 
typu racjonalności.

447 M. Styczyński, Cóż po filozofii? Lew Szestow i Richard Rorty [w:] Ruch Filozoficzny, 
tom LXII nr 4 rok 2005.
448 Ibidem.
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b) Argumentacja relatywistyczna
Podobieństwo na poziomie argumentacji, czyli poziomie niższym niż 
stanowisko, również jest możliwe do uchwycenia. Bezcenna wydaje się 
w kontekście naszych rozważań analiza niekoherencji relatywizmu, której 
dokonał Harvey Siegel w artykule Relatywizm, prawda i niekoherencja449. 
Autor sięga do platońskiego dialogu Teajtet, w którym to Sokrates rozpra-
wia z Protagorasem na temat relatywizmu. Jest to zatem satem spór akolity 
rozumu, pojmowanego jako Logos z przedstawicielem sofistyki, dla którego 
człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. Siegel wychwytuje dwa sokratejskie 
ataki na relatywizm: „Nazwijmy ten pierwszy argument na rzecz zarzutu 
o niekoherencji argumentem o podważaniu samego pojęcia słuszności (stąd 
UVNR) (undermines the very notion of rightness – przyp. tłum.): relaty-
wizm jest niespójny, ponieważ, jeśli jest słuszny, samo pojęcie słuszności 
jest podważone, a wówczas relatywizm nie może być słuszny. […] Na-
zwijmy ten drugi argument na rzecz zarzutu o niekoherencji argumentem 
NSBF: z konieczności pewne przekonania są fałszywe (necessarily some 
beliefs are false – przyp. tłum.) Relatywizm jest niekoherentny, ponieważ 
utrzymuje, że wszystkie poglądy i przekonania są prawdziwe. Jednakże 
wśród sprzecznych poglądów pewne przekonania musza z konieczności 
być fałszywe – a więc relatywizm nie może być prawdziwy”450. Relaty-
wistyczna argumentacja jest więc nieodłącznie związana z popadaniem 
w sprzeczność, podobnie jak argumentacja alogiczna, której przykładem 
była sprzeczność performatywna myśli Lwa Szestowa. W obu przypadkach 
mamy do czynienia z argumentacjami prima facie irracjonalnymi, lecz 
przyjmując koncepcję racjonalności jako zbioru reguł i prawideł obowią-
zujących lokalnie, tu – przenosząc się na poziom typów racjonalności – 
dostrzec można obowiązywanie pewnego zbioru reguł. W ramach różnych 
typów argumentacji racją może być: wiara (A); pragnienia (B); odwołanie 
do wspólnych zasad (C); przekonania, preferencje (D); refleksja (E); pa-
radygmat (F); figura spekulatywna (G)451. Katalog ten oczywiście nie jest 
wyczerpany – w ramach każdej z wymienionych wcześniej argumentacji 
pojawiać się mogą inne, podobne racje. 

449 H. Siegel, Relatywizm, prawda i niekoherencja [w:] red. K. Jodkowski, Na czym polega 
racjonalność nauki?, „Realizm. Racjonalność. Relatywizm” t. 7, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 1991, s. 207–249.
450 Ibidem, s. 210–212.
451 Vide: Typologia argumentacji.
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c) Jaka racjonalność?
Przejdźmy zatem do podobieństw na poziomie typów racjonalności. 
Twierdzimy, iż argumentacja alogiczna (A) oraz argumentacja relatywi-
styczna (D), których reprezentantami są odpowiednio Lew Szestow oraz 
Richard Rorty funckjonują w ramach tego samego typu racjonalności. 
Immanentny charakter zasad i konstrukcji argumentacyjnych wskazuje 
nam Siegel w słowach: „[…] relatywista musi odwołać się do nierelatywi-
stycznych kryteriów i stwierdzać relatywizm w sposób nierelatywistyczny 
w celu sformułowania argumentów przemawiających za relatywizmem. 
Dla relatywisty oznacza to samounicestwienie”452. Wśród stanowisk libe-
ralnych wybiegiem o tym właśnie charakterze jest coś, co nazwać można 
liberalnym etnocentryzmem. Rozumiemy go jako oparcie relatywizmu 
na pewnej substancjalnej teorii politycznej, w skład w której wchodzą 
takie kategorie jak koncepcja podmiotu, sprawiedliwości, uprawnień etc. 
W przypadku koncepcji Rorty’ego zasadą umożliwiającą koegzystowa-
nie różnych słowników finalnych jest zasada ironii, która nakazuje nam 
utrzymywanie dystansu wobec różnych przekonań, łącznie z naszymi wła-
snymi. Jest to zatem zjawisko polegające na oderwaniu naszych przekonań 
od trwałego rdzenia, tudzież gruntu. Metafora gruntu, gleby jest warta 
podkreślenia ze względu na szestowowski termin biespoczwiennost, który 
tłumaczony jest jako niezakorzenienie, a etymologicznie związany jest ze 
słowem poczwiennost, które oznacza glebę. Jak wskazuje Marek Styczyń-
ski: „Rosjanin – skrajny indywidualista – także w imię wolności, nawo-
ływał do zerwania z filozofią, lecz dokładnie odwrotnie niż amerykański 
postmodernista, nie w imię uśredniania, porozumienia czy dialogu, lecz 
w imię swobodnego poszukiwania i bogopodobnego prawa do niemożli-
wego, w imię stanu niezakorzenienia (biespoczwiennost)”453. 

Racjonalność niezakorzenienia jest więc wspólnym typem racjonalno-
ści dla wymienionych wyżej argumentacji oraz stanowisk. Brak zakorze-
nienia jest zasadą, pewnym wymogiem, który spełniać muszą argumenty 
relatywistyczne, by były autentycznie relatywistyczne, to znaczy funkcjo-
nowały w ramach relatywistycznego typu racjonalności. Brak zakorzenie-
nia można rozumieć jako brak uzasadniania albowiem: „W obu wypad-
kach liczy się właśnie ekspresja ku nowemu, a nie jej uzasadnienie”454. 

452 H. Siegel, Relatywizm, prawda i niekoherencja, op. cit., s. 216.
453 M. Styczyński, op. cit.
454 Ibidem, s. 47.
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Szestow potwierdza nasze tezy w słowach: „Niezakorzenienie, nawet apo-
teoza niezakorzenienia – czy może tu być mowa o pełni zewnętrznej, skoro 
moje zadanie polegało właśnie na tym, by raz na zawsze wyzwolić się od 
wszelkiego rodzaju początków i końców, z takim niezrozumiałym uporem 
narzucanych nam przez najrozmaitszych twórców wielkich i nie wielkich 
systemów filozoficznych”455. I tutaj również zastosowanie znalazłaby za-
sada anything goes but reason, którą wraz z negacją kategorii uzasadniania 
należy zidentyfikować jako podstawę racjonalności niezakorzenienia.

d) Między neutralnością i relatywizmem
Sięgnijmy do żywotnego problemu z pograniczna filozofii polityki i ju-
rysprudencji, by pokazać argumentacyjny charakter racjonalności nieza-
korzenienia. Za przykład posłuży nam dyskusja filozofa prawa Marka Pie-
chowiaka z filozofem polityki Jackiem Bartyzelem. W ramach konferencji 
naukowej Chrześcijańska filozofia polityki456 odbyła się dyskusja, której 
rekonstrukcja wygląda następująco: 

Marek Piechowiak: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwiet-
nia 1997 roku jest przykładem konstytucji neutralnej światopoglądowo. 

Jacek Bartyzel: Konstytucja nie ma charakteru neutralnego, lecz 
relatywistyczny.

Marek Piechowiak: Relatywizm jest obecny w konstytucji jedynie na 
poziomie uzasadnień, a nie treści.

Jacek Bartyzel: Nie istnieje neutralność na płaszczyźnie ustrojowej, 
na co dowodem jest to, iż w Konstytucji expressis verbis wyrażona jest 
obowiązująca forma ustroju, tj. art. 2. (Rzeczpospolita Polska jest demo-
kratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedli-
wości społecznej.)

Marek Piechowiak: Nie jest to relatywizm, ponieważ rozstrzyga na 
rzecz jednego konkretnego modelu

455 L. Szestow, Apoteoza niezakorzenienia. Próba myślenia niedogmatycznego, tłum. 
J. Chmielewski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2011, s. 10.
456 Dyskusja miała miejsce 1 sierpnia 2015 podczas Ogólnopolskiej konferencji nauko-
wej Chrześcijańska filozofia polityki, która odbyła się w Europejskim Centrum Spotkań 
Wojciech-Adalbert w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie. Kon-
ferencja zorganizowana została przez: Katedrę Hermeneutyki Polityki WPiSM UMK, 
Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej, Interdyscyplinarne Koło Naukowe 
Doktorantów UMK. 
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Jacek Bartyzel: W demokracji dokonuje się rozstrzygnięć przez zre-
latywizowanie wartości. W ramach tego ustroju można orzec, iż brzydota 
jest piękna.

Marek Piechowiak: Istnieją zabezpieczenia w postaci na przykład 
Trybunału Konstytucyjnego.

Bezdyskusyjnie interesująca wymiana argumentów, którą zrekonstru-
owano powyżej jest dla nas istotna z perspektywy teoretycznej. To znaczy, 
że zdanie o zabezpieczeniach w postaci na przykład Trybunału Konsty-
tucyjnego, nie rozwiązuje sporu. Twierdzenie o zabezpieczeniach należy 
do sfery akcydensów, natomiast uwaga profesora Bartyzela o sposobie 
rozstrzygania kwestii spornych w ramach ładu demokratycznego należy 
do cech substancjalnych tegoż. Można zatem stwierdzić, iż w systemie 
demokratycznym funkcjonuje relatywistyczna zasada, która porządkuje 
wszystkie inne, podrzędne jej kwestie. Teza ta jest dana explicite w Ror-
ty’ego stwierdzeniu o pierwszeństwie demokracji wobec filozofii457. Znaczy 
to, że mamy do czynienia racjonalnością niezakorzenienia, stanowiskiem 
demokratycznym i poszczególnymi argumentami apologetycznymi. 

Przykład racjonalności niezakorzenionej pozwala nam na uznanie za 
zasadne wyodrębnienie struktury metodologicznej: typ racjonalności – 
stanowisko lub różne stanowiska – argumenty. Uzupełnijmy zatem nasz 
wywód o inne typy racjonalności, które jesteśmy w stanie zidentyfikować 
na podstawie wcześniej poczynionej typologii argumentacji. 

8.1.2 Bezracjonalność/przedracjonalność

Terminem bezracjonalności lub przedracjonalności nazwiemy typ racjo-
nalności, a raczej jej brak, jaki towarzyszy argumentom emotywistycznym 
(B). W tym przypadku do czynienia mamy z następującą strukturą: bezra-
cjonalność – podmiot – artykulacja. Dowodziliśmy powyżej, iż tego typu 
argumenty poprzedzają racjonalny namysł lub nie funkcjonują na poziomie 
racjonalności; nie sięgają doń. Z racji braku intersubiektywnych kryteriów, 
które wynikałyby z obostrzeń, będących następstwem funkcjonowania ra-
cjonalności, stanowisko należy utożsamić z jednostką. To emocje podmiotu 
są tutaj podstawą wypowiadanych zdań. Spójność stanowiska, jeżeli jakiejś 
już się doszukiwać w tym typie argumentacji, byłaby czymś w rodzaju 
457 Vide: R. Rorty, Pierwszeństwo demokracji wobec filozofii, przeł. P. Dehnel, „Odra”, 
7–8/1992, s. 22–30.
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dobrostanu emocjonalnego. Bezracjonalność jest zatem figurą wyodręb-
nioną li tylko dla celów pomocniczych. Przykładem bezracjonalności by-
łaby hipoteza języka prywatnego według Wittgensteina, o której pisaliśmy 
przy okazji rozważań o strukturze racjonalności. Język prywatny, który nie 
posiada instancji regulującej, ani w formie sprawdzalności intersubiektyw-
nej, ani w formie gramatyki języka jest konstruktem przedracjonalnym. 
Dopiero ustalenie warunków stwierdzalności sprawia, iż możemy mówić 
o takim lub innym typie racjonalności. 

8.1.3 Racjonalność aksjologiczna

Typ racjonalności aksjologicznej obejmuje stanowiska związane z argu-
mentacją audytoriów partykularnych (C). Przyznanie wartościom statusu 
intersubiektywnego oraz charakteru systematycznego ma tutaj podsta-
wowe znaczenie. Bez względu na poszczególne stanowiska, racjonalność, 
która je obejmuje opiera się prymacie wartości. To znaczy, że rzeczywi-
stość powinna być kształtowana według wartości, a nie odwrotnie. Prawdą 
jest to, co koresponduje z wartościami, które mogą być udziałem danej 
wspólnoty epistemicznej. Jest to taka wspólnota, która ma wspólny hory-
zont epistemologiczny. To, co jest uznane, jest pierwotne względem tego, 
co chcemy poznać. Tracąc wartości, które wspólnota uznaje, traci ona rów-
nież swój status egzystencjalny – wyznawcy danej religii, gdy rezygnują 
z kluczowych wartości, to doprowadzają do jej zaniknięcia. Racjonalność 
aksjologiczna zakłada więc trwanie przy wartościach pomimo przeci-
wieństw i krytyki. Ten sposób myślenia przedstawia Żyd w dialogu Piotra 
Abelarda, podczas dyskusji z Chrześcijaninem i Filozofem, gdy mówi, iż: 
„Jeżeli ten Zakon, którego się trzymamy, zgodnie z naszą wiarą, jest nam 
dany przez Boga, nie należy ganić nas za to, że słuchamy jego przykazań, 
wprost przeciwnie, należy nas wynagrodzić za posłuszeństwo, a ci którzy 
go potępiają bardzo się mylą i sprawa jest jasna: jeżeli my nie możemy prze-
konać innych, że ten Zakon jest nam dany od Boga, tak samo inni nie mogą 
obalić naszego twierdzenia [podkr. – Ł.P.]”458. Piotr Nowak charakteryzuje 
wartości w następujących słowach: „Zastanówny się przez chwilę, czym są 
wartości? Naprzód trzeba powiedzieć o nich, że ich ciało jest ciałem zgoła 
fantomowym, że jest pianą rzeczywistości, jej wydzieliną. Żadna z nich nie 
posiada odrębnego, sobie właściwego bytu. Wartości jedynie obowiązują, 
458 P. Abelard, Rozmowa pomiędzy Filozofem, Żydem i Chrześcijaninem [w:] Idem, Roz-
prawy, tłum. L. Joachimocziwcz, DeAgostini Altaya, Warszawa 2001, s. 14.
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a więc stwierdzają nie to, jak jest, lecz jak być powinno. Rozpatrując rzecz 
w skali empirycznej, powiemy, że ich byt zatem jest czysto umowny: obo-
wiązują, o ile na to przystaniemy. Rzecz druga to ich drażniąca, pozorna 
obecność. Wartości do urzeczywistnienia, do zmaterializowania się w ja-
kiejkolwiek postaci, dosłownie wcielają się w co popadnie. Wartość może 
przybrać postać prawdy, może nią być pieniądz albo sprawiedliwość, czy 
wreszcie życie, niechby i życie zabójcy. Istnienie wartości – powtórzmy: 
istnienie iluzoryczne – polega na ich obowiązywaniu będącym rezultatem 
stanowienia wartości”459. Racjonalność aksjologiczna będzie więc obsza-
rem walki i rywalizacji pomiędzy różnymi stanowiskami o aspiracjach 
normatywnych. Logika wartości z istoty swej zakłada ścieranie się stano-
wisk celem ustalenia wybranych wartości jako obowiązujące. Największą 
nobilitacją dla danych wartości jest ich obowiązywanie; wartości które 
nie mają swoich zwolenników, nie są bronione, wypadają z publicznego 
dyskursu i popadają w zapomnienie. Potwierdza to Allan Bloom w sło-
wach: „Wojna jest zjawiskiem podstawowym, a pokój zawsze tylko sta-
nem przejściowym i chwiejnym. Demokracje liberalne nie toczą ze sobą 
wojen, ponieważ dostrzegają wszędzie tę samą naturę ludzką i te sama 
prawa, które stosuje się na całym świecie do wszystkich ludzi. Wojują ze 
sobą kultury. Są do tego zmuszone, ponieważ wartości można potwierdzić 
lub ustanowić, tylko triumfując nad innymi wartościami, a nie prowadząc 
z nimi dialog”460.

Racjonalność aksjologiczna będzie zatem silnie związana z dyrekty-
wami obrony wartości i ich zachowania. W tym przypadku kompromis 
i konsensus, jako coś, co wypracowuje się na drodze racjonalnej dyskusji 
nie ma pierwszorzędnego znaczenia. Liczy się za to, by sparafrazować 
koncepcję Imre Lakatosa, pas ochronny danego stanowiska. Z tej racji, 
iż wartości muszą być bronione, wytwarzają się wokół nich elementy teo-
retyczne wynikające z obrony przez wpływami z zewnątrz. Doskonałym 
przykładem zabiegów w ramach racjonalności aksjologicznej jest działal-
ność dogmatyczna Kościoła katolickiego. Zauważmy bowiem, iż dogmaty 
w większości przypadków były ogłaszane jako reakcja na herezje. Dogmat 
miał stać w obronie właściwej interpretacji co do tego, co jest uznawane 
za wartość. Kolejnym typem racjonalności, który identyfikujemy jest ra-
cjonalność, w ramach której nie ma potrzeby stwarzania pasa ochronnego, 
459 P. Nowak, Umieram, więc jestem, Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego. War-
szawa 2016, s. 172.
460 A. Bloom, Umysł zamknięty, op. cit. s. 264.
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dyskusja jest bowiem uwolniona od ciężaru stanowiska – jest to racjonal-
ność typu refleksyjnego.

8.1.4 Racjonalność refleksyjna

Główną cechą tejże racjonalności jest abstrahowanie od poziomu stanowi-
ska. Jako reprezentant mojego stanowiska zobowiązuje się do zawieszenia 
sądu lub przekonań towarzyszących badanemu akurat argumentowaniu 
w celu przeprowadzenia refleksyjnego dociekania. Refleksyjność to zatem, 
najkrócej rzecz ujmując, podważanie własnych przekonań oraz przekonań 
innych. Jest to relacja do przekonań jako pewnego rodzaju twierdzeń, a nie 
do stanowisk, jakie je obejmują. Na wykresie prezentującym typy argu-
mentacji punkt E, czyli argumentacja refleksyjna, znajduje się dokładnie na 
linii nazwanej progiem refleksyjnym. Po przejściu tego progu argumentacje 
zyskują pewien dystans względem stanowisk. Jednakże w ramach reflek-
syjnego typu racjonalności dostrzec możemy pewną dychotomię. Obej-
muje on zarówno stanowiska, które refleksyjność postulują jako środek, 
do celu, jaki jest dobry porządek moralny. Przywołajmy w tym miejscu 
stanowiska myślicieli takich jak: Ronald Dworkin, John Rawls, Jürgen 
Habermas. Z drugiej natomiast strony znajdujemy stanowiska takie jak 
Michaela Oaekeshotta, dla którego siłą filozofii jest burzycielskość i nie 
powinna być ona instrumentalizowana, gdyż jest wartością autoteliczną: 
„W toku refleksji pojawiają się więc sytuacje, w których procesowi pod-
ważania kładzie się arbitralny (choć niekoniecznie nieprzemyślany) kres: 
rozmieszcza się punkty orientacyjne, zarzuca mocne kotwice, starając się 
dzięki temu ustalić granice, poza które refleksja nie powinna wykraczać. 
Jednakże działalność refleksyjna, której zadaniem jest właśnie unikanie 
wszelkich takich ustalonych punktów odniesienia, która ma z założenia 
pozostać płynna, dla której żadna przesłanka nie jest święta, może zostać 
zasadnie nazwana radykalnie burzycielską. Jest to jak sądzę cecha wyróż-
niająca refleksję filozoficzną”461.

Racjonalność refleksyjna wiąże się z pewnym mankamentem myślenia, 
który przez Wojciecha Chudego został nazwany pułapką refleksji. Autor 
wyjaśnia tę sprawę w następujących słowach: „Krok za krokiem, czyn 
za czynem człowiek – każdy z nas – przybliża się albo oddala od pełni 
swej istoty osobowej. Odpowiednio do tego ruchu czuwająca refleksja 
461 M. Oakeshott, Filozofia polityki, tłum. A. Lipszyc [w:] Idem, Wieża Babel i inne eseje, 
Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, s. 122.
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nadbudowuje w nas samoświadomość osobową. Jest to samoświadomość 
osoby in fieri. Droga refleksji to droga bez końca, ponieważ każdy krok 
w nie zamkniętym ciągu iteracji przebiegającej na tle refleksji towarzy-
szącej przybliża nas do poznania naszej osobowej istoty indywidualnej. 
Zadaniem filozofa i rzeczą każdego człowieka myślącego jest, aby w tej 
drodze poznawczej nie dać się zwieść pułapce refleksji, w której człowiek 
zostaje odcięty od rzeczywistości i wydany na pastwę własnej wolności”462.

Chudy dostrzega w ten sposób cechę refleksji, którą wskazaliśmy, jako 
jeden z głównych elementów racjonalności refleksyjnej. Jeśli refleksja nie 
jest niczym nieuwarunkowana, ani od strony przyczyn, ani do strony skut-
ków – to znaczy, że nie istnieją zakazy w stawianiu hipotez, ani naszym 
celem nie jest uzyskanie konkretnego efektu, to refleksyjność staje się war-
tością autoteliczną, która przewyższa wszystkie inne kwestie. Ponadto, 
odseparowanie od stanowiska, które wskazywaliśmy jako cechę zasadni-
czą racjonalności refleksyjnej, również znajduje potwierdzenie w tezach 
Chudego, ponieważ to właśnie refleksja odseparowana od osoby – od jej 
dóbr, czyli celów, jest przyczyną popadania w pułapkę refleksji.

Święty Tomasz z Akwinu o refleksji napisał przy okazji rozważań 
w Kwestiach dyskutowanych o prawdzie: Czy intelekt ludzki poznaje rzeczy 
szczegółowe?; Czy w zmyśle jest prawda? Na pierwszą z kwestii Akwinata 
odpowiada: „Stąd intelekt nasz nie wprost od postaci, którą podejmuje, 
zwraca się do poznawania wyobrażeń, ale zwraca się do poznawania rze-
czy, której dotyczy wyobrażenie. Lecz jednak w pewnej refleksji wraca 
też do poznawania samego wyobrażenia, gdy ujmuje naturę swego aktu 
i formy poznawczej, przez którą ogląda rzecz oraz naturę wyobrażenia, 
z którego wyabstrahowuje formę poznawczą. Podobnie wzrok od podobi-
zny, która we wzroku przejęta jest ze zwierciadła, zwraca się bezpośred-
nio do poznania rzeczy odbitej w zwierciadle, ale w pewnym odwróceniu 
przenosi się od niej do samej podobizny, która odbija się w lustrze. O ile 
więc nasz intelekt poprzez podobiznę, którą przejmuje od wyobrażenia, 
zwraca się do samego wyobrażenia, z którego wyabstrahowuje formę po-
znawczą, a które jest podobizną szczegółową, posiada pewne poznanie 
rzeczy szczegółowej z racji ciągłości zachodzącej pomiędzy intelektem 
a wyobraźnią”463. Akwinata przedstawia refleksję w metaforze lustra, 

462 W. Chudy, Rozwój filozofowania a  „pułapka refleksji”. Filozofia refleksji i  próby jej 
przezwyciężenia, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1995, s. 353.
463 Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, t. I kw. 2 art. 6, tłum. A. Adusz-
kiewicz, L. Kuczyński, J. Ruszczyński, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1998, s. 105. 
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w którym przegląda się osoba. Element personalistyczny warunkuje więc 
w myśli św. Tomasza refleksję. Refleksja jest bowiem domeną intelektu, 
dzięki któremu człowiek poznaje siebie i swoje działania moralne może 
poddawać autorefleksji. Z racji swej niedoskonałości człowiek zmuszony 
jest do nieustannego powracania od wyobrażeń do intelektu, czyli do nie-
ustannej autorefleksji intelektu. Akwinata napisał o tym odpowiadając na 
kwestię Czy w zmyśle jest prawda?: „W naturze intelektu leży to, że upo-
dabnia się do rzeczy. Stąd intelekt poznaje prawdę na tej zasadzie, że doko-
nuje refleksji nad samym sobą. A w zmyśle prawda jest jako towarzyszące 
jego aktowi, gdy mianowicie sąd zmysłu dotyczy rzeczy z tej racji, że ona 
jest. Nie jest jednak w zmyśle jako przezeń poznana; o ile bowiem zmysł 
prawdziwie sądzi o rzeczach, to jednak nie poznaje prawdy, na mocy której 
prawdziwie sądzi. Choć bowiem zmysł poznaje, że poznaje, nie poznaje 
jednak swej natury, a wobec tego ani natury swego aktu, ani jego stosunku 
do rzeczy, a więc i jego prawdy. Wyjaśnienie tego jest następujące. Najdo-
skonalsze z bytów, jak substancje intelektualne, powracają do swej istoty 
powracaniem zupełnym. Przez to bowiem, że poznają coś znajdującego 
się poza sobą, w pewnym sensie wychodzą poza siebie, z tej racji zaś, że 
poznają, iż poznają, rozpoczynają już powracać do siebie, ponieważ akt 
poznawania pośredniczy pomiędzy poznającym a poznawanym. A powra-
canie to spełnia się w tym, że poznają własne istoty. Dlatego powiedziano 
w Księdze o przyczynach, że każdy poznający swą istotę powraca do istoty 
swojej powracaniem zupełnym. Zmysł natomiast, który pośród innych jest 
bliższy substancji intelektualnej, wprawdzie rozpoczyna powracanie do 
swej istoty, bo nie tylko poznaje zmysłowy przedmiot, ale też poznaje, że 
poznaje. Jednak jego powrót nie jest zupełny, gdyż zmysł nie poznaje swej 
istoty. Powód ten potwierdza Awicenna – zmysł nie powraca do swej istoty, 
ponieważ poznaje jedynie przez narząd zmysłowy, a nie jest możliwe, by 
narząd cielesny pośredniczył pomiędzy władzą zmysłową a sobą samym. 
Natomiast moce niezmysłowe w żaden sposób nie powracają do siebie sa-
mych, bo nie poznają że działają, jak ogień nie poznaje, że ogrzewa”464.

Wyidealizowana refleksja względem samej siebie nie jest zatem re-
fleksyjna. Nie odbija swojego wizerunku i wizerunek nie wraca do niej. 
Jest zatem tą niezmysłową mocą, która nie znajduje miejsca zaczepienia. 
Gdyby chcieć uczestniczyć w rzeczywiście refleksyjnym dociekaniu, to 
należy przyznać, iż nie wykształciłaby się żadna wspólnota epistemiczna, 

464 Ibidem, s. 53.
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nie utrzymałby się żaden paradygmat, ale jednocześnie pewne racje byłyby 
jednak wykluczone, a dokładniej te racje związane z podmiotem, to znaczy 
na przykład argumentacja emotywistyczna lub inna, która wiązałaby argu-
ment ściśle z danym stanowiskiem. Refleksja tak pojmowana posiadałaby 
pewien rygor w postaci zakazu zatrzymywania deliberacji i formowania 
się stanowisk, których komponenty nie miałyby charakteru refleksyjnego. 
Na ślad tej kwestii trafiliśmy wcześniej, gdy omawialiśmy metodę reflek-
syjnej równowagi, gdzie podkreślaliśmy jej dynamiczny charakter oraz 
wymiar raczej teoretyczny, niż praktyczny. Kolejnym typem racjonalności, 
który wynika z naszej analizy jest racjonalność paradygmatyczna, czyli 
taka, która ma świadomość refleksji, jednakże ustanawia paradygmaty 
celem zrealizowania potrzeb postępu wiedzy i jej materializacji.

8.1.5 Racjonalność paradygmatyczna 

Racjonalność paradygmatyczna jest nierozerwalnie złączona z ethosem 
nauki, z założeniem, iż paradygmaty mogą być płynnie zmieniane, zastę-
powane. Rewidowanie własnych założeń i krytyczne podważanie zasad 
własnego kolektywu myślowego jest ważnym elementem racjonalności 
paradygmatycznej. Z drugiej jednak strony w ramach danego paradygmatu 
istnieją pewne obostrzenia; to znaczy, że przyjęta metoda wymusza na 
nas określone formułowanie wnioskowań. Przy zaakceptowaniu twier-
dzenia początkowego zawęża się zakres kolejnych możliwych do wyar-
tykułowania twierdzeń ze względu na ciężar danej obserwacji właśnie. 
Zatem z jednej strony tkwimy w ramach jednej gry językowej z drugiej 
natomiast dopuszczamy ich zmienność. Jest to możliwe, ponieważ gry ję-
zykowe, które występują w ramach dyskursów naukowych posługują się 
sztucznym językiem – z założenia stworzonym do określonych celów oraz 
spełniających określone funkcje, jak na przykład elastyczność w zmien-
ności języka względem materiałów badawczych. Główną inspiracją teo-
retyczną do wyróżnienia racjonalności paradygmatycznej jest twórczość 
Thomasa Kuhna, który wskazuje, iż: „Termin paradygmat raz ma sens glo-
balny i obejmuje wszystkie zinternalizowane przekonania grupy naukowej, 
a w drugim przypadku wyodrębnia pewien szczególnie doniosły rodzaj 
tych przekonań, czyli podzbiór tych pierwszych”465. Po czym dodaje, iż: 
„Teraz mógłbym użyć dlań nazwy paradygmat, ale mniej nieporozumień 
465 T.S. Kuhn, Dwa bieguny, tłum S. Amsterdamski, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1985, s. 407.
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budzić będzie określenie matryca dyscyplinarna; dyscyplinarna – stanowi 
bowiem wspólną własność wszystkich uprawiających daną dziedzinę wie-
dzy; matryca – gdyż złożona jest z uporządkowanych składników różnego 
rodzaju, z których każdy wymaga dalszej specyfikacji”466. Podobnie jak 
w naszej pacy wskazuje się podobieństwa między sformułowaniem ma-
tryca i paradygmat. W toku naszego wywodu czerpaliśmy również inspi-
racje z tego podejścia definiując typ racjonalności. Kuhn wskazuje, że ma-
tryce dyscyplinarne funkcjonują na wyższym poziomie niż paradygmaty. 
Podobnie typ racjonalności przewyższa swoją rangą paradygmat. Wnio-
skujemy to z następujących słów autora Dwóch biegunów: „Doszedłem 
do wniosku, że uznawane przez grupę okazy owocnej praktyki mogłyby 
dostarczać tego, czego nie dają reguły. Okazy te byłyby jej paradygmatami 
i jako takie miałyby zasadnicze znaczenie w toku badań. Niestety, przyj-
mując tę ewentualność, posunąłem się za daleko i dopuściłem do rozsze-
rzenia zastosowania terminu, objąwszy nim wszystkie przekonania wspól-
nie podzielane przez grupę, wszystkie składniki tego, co dziś nazywam 
matrycą dyscyplinarną. […] Okazy spełniać mogą funkcje przypisywane 
regułom. Kiedy je spełniają, wiedza rozwija się inaczej niż wówczas, gdy 
rozwojem jej rządzą reguły”467.

Po omówieniu racjonalności paradygmatycznej przechodzimy do 
wskazania ostatniego z wyróżnionych przez nas typów racjonalności, który 
refleksyjnie podchodzi do refleksyjności (inaczej niż w przypadku racjo-
nalności refleksyjnej), a który nazywamy racjonalnością spekulatywną. 

8.1.6 Racjonalność spekulatywna

Racjonalność spekulatywna w ramach naszej typologii jest związana z ar-
gumentacją zamkniętą logicznie. W ramach tego typu racjonalności opie-
ramy się na podstawowej figurze spekulatywnej. Racjonalność ta może 
być bazą do różnych konstruktów myślowych, jednakże w przeciwieństwie 
do racjonalności refleksyjnej, ruch myśli cały czas posiada silny związek 
z podstawową figurą spekulatywną, co w systemie heglowskim uwidacznia 
się przez wszechobecność triady. Ważną cechą tego typu racjonalności 
jest jej twórczy charakter. Oznacza to, że figura spekulatywna może sta-
nowić bazę twierdzeń wypowiadanych z dużą dozą pewności i z silnym 

466 Ibidem, s. 411.
467 Ibidem, s. 439.
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związkiem między doktryną i argumentem (inaczej niż w racjonalności 
refleksyjnej). Przez apologetów refleksyjności racjonalność ta posądzana 
jest o charakter gnostyczny bądź dogmatyczny (vide: popperowski zarzut 
o postgnozie). 

Kwestią wielkiej wagi jest fakt, iż w ramach racjonalności spekulatyw-
nej w sposób refleksyjny podchodzi się do refleksyjności, co na zasadzie 
podwójnej negacji doprowadza nas do autodestrukcji refleksji. Wojciech 
Chudy w interpretacji spuścizny Hegla pisał: „Prześledźmy obecnie bar-
dziej szczegółowo autodestrukcję refleksji dokonująca się w ujęciu Hegla 
na poziomie spekulacji. Samo pochodzenie słowa spekulacja odnosi do 
poznania naocznego i refleksji. Łaciński słowo speculatio pochodzi od 
specio – widzieć, patrzeć; Cyceron jednak porównywał poznanie speku-
latywne do procesu odbicia od zwierciadła – specularis od speculum – 
czyli wiązał je z aktem refleksji. Refleksja utożsamiająca się ze spekulacją 
i na jej płaszczyźnie dokonująca samorozwiązania różni się zasadniczo 
od refleksji będącej władzą rozumu (Verstand) i przejawiającej się głów-
nie w funkcji tworzenia opozycji”468. Refleksja rozumowa, którą wska-
zywaliśmy przy okazji refleksyjnego typu racjonalności różni się zatem 
od refleksji na poziomie spekulatywnym. W naszej perspektywie istotny 
jest przede wszystkim relacja refleksyjności do koherencji. Racjonalność 
refleksyjna posiadała wysoki poziom refleksyjności, lecz zerowy poziom 
koherencyjności, natomiast w przypadku racjonalności spekulatywnej 
obserwujemy stosunek dokładnie odwrotny: „Refleksja na poziomie spe-
kulatywnym to najwyższa forma myślenia. Filozofowanie po przekrocze-
niu granicy samodestrukcji refleksji rozumowej nie jest już myśleniem, 
które zwykło się określać mianem filozofia podmiotu. Oś epistemiczna 
podmiot-przedmiot zostaje przezwyciężona, tak jak i inne opozycje ist-
niejące dzięki wzajemnemu określaniu. Tracą uprzywilejowaną pozycję 
bieguny subiektywność-obiektywność. Refleksja już nie funkcjonuje we-
dług zasad dania (jak u Kanta) ani według zasad związków esencjalnych 
przedmiotu (jak u Franciszka Suareza czy Christiana Wolffa), lecz zgodnie 
z dialektycznymi prawami samookreślania. […] Refleksja jest tu w pełni 
dialektyczna, zatraciła bowiem różnicę”469. Racjonalność spekulatywna 
powinna być pojmowania jako zbiór reguł i dyrektyw argumentacji, które 
odznaczają się koherencją wewnątrz systemu. Działalność teoretyczna, 
468 W. Chudy, Refleksje Heglowskie na początek trzeciego tysiąclecia, Oficyna Naukowa, 
Warszawa 2012, s. 177.
469 Ibidem, s. 179–180.
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jaka może wystąpić w ramach tego typu racjonalności, jest wtórna wzglę-
dem podstawowej figury spekulatywnej. Jest tak, bowiem rozwijanie teorii, 
czy też rozwijanie danego stanowiska polega właściwie na dopasowywaniu 
zbioru danych do założeń sytemu. Interpretacja rzewistości jest absolutnie 
zdeterminowana założeniami spekulatywnymi.

8.2. Podsumowanie

Celem wywodu było nakreślenie typów racjonalności w oparciu o usta-
loną wcześniej typologię argumentacji. Warto w tym miejscu podkreślić, 
iż typów racjonalności jest mniej niż typów argumentacji (co jest zgodne 
jest z naszymi hipotezami badawczymi). Liczba ta bowiem pomniejszona 
jest z powodu tożsamości (na poziomie racjonalności) argumentacji alo-
gicznej (A) oraz relatywistycznej (D). Identyfikujemy zatem następujące 
typy racjonalności: 1) racjonalność niezakorzeniania; 2) racjonalność ak-
sjologiczna; 3) racjonalność refleksyjna; 4) racjonalność paradygmatyczna; 
5) racjonalność spekulatywna. Ważne jest również wskazanie przez nas 
bezracjonalności/przedracjonalności, jako elementu domykającego zbiór 
racjonalności poprzez wskazanie jej negatywu; braku. Kolejnym etapem 
analizy jest wykazanie relacji poszczególnych typów racjonalności w ra-
mach sporów filozoficznych oraz podkreślenie dialektycznego charakteru 
sporu, zachodzącego miedzy różnymi racjonalnościami i porównaniu tego 
stanu rzeczy z kształtem sporu, jaki jest proponowany w ramach demokra-
cji deliberatywnej.
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Pouczający fragment o dialektyce znajdujemy w platońskim dialogu Kraty-
los, gdzie rozmówcy dociekają, kim jest dialektyk, jaka jest jego rola i jaki 
jest stosunek jego działalności do działalności prawodawcy:

„Sokrates: Czy nie potrafisz powiedzieć kto tworzy nazwy, którymi 
się posługujemy?

Hermogenes: Nie potrafię.
Sokrates: Czy nie wydaje Ci się, że prawo jest ich twórcą?
Hermogenes: Możliwe.
Sokrates: Nauczyciel posługuje się więc dziełem prawodawcy, kiedy 

używa nazwy?
Hermogenes: Tak mi się zdaje.
Sokrates: Czy prawodawcą zda Ci się każdy mąż, czy ten, który po-

siadł taką umiejętność?
Hermogenes: Ten, który posiadł umiejętność.
Sokrates: Nie każdy więc człowiek, Hermogenesie, lecz jakiś słowo-

twórca. Ten zaś, jak się zdaje, jest prawodawcą, i doprawdy rzadki to wśród 
ludzi typ rzemieślnika.

[…]
Sokrates: A kto najlepiej poznałby się na dziele prawodawcy i ocenił 

jego wytwór, czy to tutaj, czy wśród barbarzyńców? Czy nie ten, kto wy-
tworem tym się posługuje?

Hermogenes: Tak.
Sokrates: Czy nie ten, kto jest biegły w zadawaniu pytań?
Hermogenes: Oczywiście?
Sokrates: Ten sam jest również biegły w odpowiadaniu?
Hermogenes: Tak.
Sokrates: Czy inaczej nazwiesz kogoś biegłego w zadawaniu pytań 

i odpowiadaniu na nie niż dialektykiem?
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Hermogenes: Nie inaczej jak tylko tak.
Sokrates: Zadaniem więc cieśli jest wykonanie steru, a żeglarz daje 

wskazówki, aby ster był dobry.
Hermogenes: Tak się wydaje.
Sokrates: Zadaniem prawodawcy jest utworzenie nazw pod kierunkiem 

dialektyka, tak, aby nazwy były poprawnie ukształtowane. (podkr. – Ł.P.)
Hermogenes: Tak jest”470

Na powyższym przykładzie dostrzec można, iż rolą dialektyka jest 
stawianie pytań co do zastanego stanu rzeczy i udzielanie na nie odpowie-
dzi. Jeśli prawodawca ustala nazwy i prawa, to dialektyk jest tym, który 
pyta o adekwatność tych nazw w świetle problemów, które pojawiają się 
na horyzoncie. Prawo kształtuje się zatem w porządku dialektycznym, co 
szczególnie wyraźnie dostrzec można w systemie common law. W sys-
temie tym bowiem mamy do czynienia ze szczególną rolą konkretnych 
kazusów w kształtowaniu się systemu prawnego. Jak zatem dochodzi do 
kształtowania prawa? Choć proces ten jest prima facie skomplikowany, to 
Neil MacCormick wskazuje, iż można sprowadzić go do jednego prostego 
wzoru. Autor nazywa metodę przez siebie użytą metodą racjonalnej re-
konstrukcji. Napisał o tym w następujących słowach: „Prawdopodobnie ku 
zawodzie wielkich teoretyków, ta logika jest naprawdę względnie prosta 
i prostolinijna. Prosta, ale często krytykowana formuła: R+F=K lub reguła 
plus fakt równa się konkluzja jest zasadniczą prawdą. Reguły są hipote-
tycznymi propozycjami normatywnymi, jeśli obowiązują w pewnych przy-
jętych okolicznościach (odtąd pewnych operatywnych faktach), to pewne 
konsekwencje są również (lub muszą albo powinny) podążać za nimi lub 
być zaimplementowane”471. Reguła R+F=K mówi nam zatem, iż to, co jest 
uznane za prawo, musi być konfrontowane z problemami, które u Mac-
Cormicka występują pod nazwą faktów. Ustalenie czy prawo przystaje do 
faktów przez nas napotkanych, czy należy je zmienić, by stało się bardziej 
adekwatne, przynależy konkluzji naszego wnioskowania. Zarysowuje nam 
się zatem porządek dialektyczny dyskursu prawnego. Obraz ten zgodny jest 
z ustaleniami z Kratylosa, gdzie prawodawca orzekał, co obejmuje dana 
nazwa, a dialektyk rewidował jego założenia w świetle nowo powstałych 
faktów lub możliwości.

470 Platon, Kratylos, tłum. Zofia Brzostowska, Wydawnictwo KUL, Lublin 1990.
471 N. MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, Clarendon Press, Oxford 1978, s. X.
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Na dialektyczny porządek rozwoju myśli politycznej w ramach po-
szczególnych stanowisk wskazywał Karl Mannheim. Przyczyny procesu 
kształtowania się doktryn poszczególnych stanowisk Mannheim upatrywał 
w dialektyczny związku między teorią a praktyką: „Dialektyczny związek 
między teorią a praktyką polega na tym, że najpierw teoria – wyrastając ze 
społecznego impulsu woli – wyjaśnia rzeczywistość. Działając w tak wyja-
śnionej sytuacji zmienia się już rzeczywistość; powstaje w niej nowa sytu-
acja, z której znów wynika nowa teoria. Ruch przebiega więc następująco:

1. Teoria jest funkcją rzeczywistości.
2. Teoria ta skłania do określonego działania.
3. Działanie zmienia rzeczywistość lub zmusza w przypadku niepowo-

dzenia do rewizji poprzedniej teorii.
4. Zmieniona poprzez działanie sytuacja realna powoduje powstanie 

nowej teorii”472.

Stanowiska polityczne są zatem określonymi pozycjami, które zajmuje 
się w ramach politycznego uniwersum. To z początku teoretyczne nasta-
wienie ma na celu działanie, a zatem konfrontacje z praktyką polityczną. 
Każde teoria polityczna zatem musi brać pod uwagę stosunek rzeczywi-
stości politycznej do politycznego kontekstu działań. Jest tak, bowiem jak 
wskazuje autor: „Każde polityczne zajęcie stanowiska oznacza jednak rów-
nocześnie o wiele więcej, niż zwykłe powiedzenie tak czy nie w obliczu 
jednoznacznej poznawalnej sytuacji politycznej [faktycznej]. Oznacza ono 
równocześnie każdorazowo całkowicie sformułowany światopogląd”473. 
Światopogląd ten kształtuje się zatem w porządku dialektycznym. Zbli-
żamy się tym tropem do sedna naszego wywodu. Otóż pozycje świato-
poglądowe występują w relacji do siebie nawzajem, co umożliwia nam 
wykrywanie pewnych prawidłowości, stosunków i warunków stwierdzal-
ności. Mannheim zauważa, iż: „Właśnie dlatego, że jesteśmy dziś w stanie 
widzieć coraz jaśniej, iż stojące naprzeciw siebie poglądy i teorie w swej 
liczbie nie są nieskończone i nie są produktami arbitralnej woli, ale są 
wzajemnie komplementarne i pochodzą ze specyficznych instytucji spo-
łecznych, polityka jako nauka staje się dopiero naprawdę możliwa. Dzięki 
obecnej sytuacji strukturalnej polityka staje się możliwa nie tylko jako 
472 K. Mannheim, Ideologia i utopia, tłum. J. Miziński, Wydawnictwo Test, Lublin 1992, 
s. 103.
473 Ibidem, s. 118.
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wiedza partyjna, lecz także jako wiedza o całości. Socjologia polityczna 
jako wiedza o stawaniu się całego pola politycznego wchodzi w stadium 
urzeczywistniania się”474.

Podejście Mannheima pokazuje, iż uniwersum stanowisk politycznych 
można badać w porządku dialektycznym, co jest zgodne z naszymi założe-
niami teoretycznymi. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, iż nie przyjmu-
jemy marksowskiego założenia o determinowaniu stanowisk i światopo-
glądów przez instytucje. Dialektyka jest przez nas pojmowana w wymiarze 
jedynie teoretycznym, to znaczy, iż różni się dialektyki teorii i praktyki, 
o której napisał Mannheim. Należy również wspomnieć, iż istnieje projekt 
jeszcze bardziej zbliżony do naszej koncepcji, który nazywa się koncepcją 
rozumu transwersalnego, a jego autorem jest Wolfgang Welsch475. O tym 
pomyśle Zbigniew Drozdowicz napisał: „W ujęciu Welscha mamy do czy-
nienia z rozumem transwersalnym, czyli takim, który staje się możnością 
przejść między różnymi formami racjonalności. Analizuje różne racjonal-
ności i pośredniczy między nimi, ale nie buduje na ich podstawie żadnego 
systemu, żadnej ostatecznej syntezy. Przyporządkowuje jedynie dany pro-
blem do odpowiadającego mu typu racjonalności, dokonuje przejść między 
racjonalnościami, poddaje je krytyce, ukazuje nowy charakter racjonalno-
ści oraz daje orientację w powszechnym braku uporządkowania. Nie jest to 
rozum ustanawiający meta/porządek i hierarchizujący; porusza się jedynie 
w płaszczyźnie poziomej, jest ze swej istoty rozumem przejść. Rozum tran-
swersalny przystaje na pluralizm i swego rodzaju nieuporządkowanie”476.

Sam Welsch upatruje w rozumie transwersalnym koncepcję będącą nie-
jako syntezą modernizmu i postmodernizmu. Ujmując rzecz najogólniej, 
474 Ibidem, s. 118–119. Przekład fragmentu poprawiony. Cytat w wersji anglojęzycznej: 
„Just because to-day we are in a position to see with increasing clarity that mutually oppo-
sing views and theories are not infinite in number and are not products of arbitrary will 
but are mutually complementary and derive from specific social institutions, politics as 
a  science is for the first time possible. The present structure of society makes possible 
a political science which will not be merely a party science but a science of the whole”. 
Cytat według tłumaczenia J. Mizińskiego: „Właśnie dlatego, że jesteśmy dziś w  stanie 
widzieć coraz jaśniej, iż stojące naprzeciw siebie poglądy i teorie w swej liczbie nie są nie-
skończone i  dlatego nie są dozwolone, lecz raczej się uzupełniają, polityka jako nauka 
staje się dopiero naprawdę możliwa. Dzięki obecnej sytuacji strukturalnej polityka staje 
się możliwa nie tylko jako wiedza partyjna, lecz także jako wiedza o całości”. Za pomoc 
w namierzeniu błędu dziękuję Pawłowi Nowakowskiemu i Łukaszowi Święcickiemu.
475 W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, tłum. R. Kubicki, A. Zeidler-Jani-
szewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 405–440.
476 Z. Drozdowicz, Europa wobec kryzysu racjonalności Problemy i wyzwania [w:] Europa 
wspólnych wartości red. Idem, Poznań 2005, s. 13.
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z postmodernizmu pochodzi element, który jest podstawą apoteozy wielo-
ści, z modernizmu natomiast minimalny wymóg usystematyzowania i opi-
sania stanu rzeczy. Jest to więc próba spojrzenia na nieuporządkowany 
postmodernizm z perspektywy modernizmu, który nie rości sobie preten-
sji do totalności, uniwersalności hierarchizowania. Sam autor pisał o tym 
w następujących słowach: „Koncepcja rozumu transwersalnego utrzymuje 
się pomiędzy modernizmem a postmodernizmem. Z jednej strony zwraca 
się przeciwko sprzecznościom totalności moderny i przychyla się do post-
modernistycznego zainteresowania zróżnicowaniem, zobowiązując zasad-
niczo nie do totalności, lecz do przejść, na których skali znajduje się rów-
nież rejestrowanie i wzmacnianie różnic. Z drugiej strony koryguje dogmat 
absolutnej heterogeniczności skrajnego postmodernizmu i przychyla się do 
zainteresowania łączeniem w poglądach nawiązujących do moderny, nie 
ulegając jednak tendencji do redukcji i niwelowania różnic”477.

Welsch wskazuje na pluralizm racjonalności oraz na potrzebę przy-
porządkowywania problemów do poszczególnych racjonalności. Jest to 
zgodne z naszym podejściem. Naszym celem jednak jest uwypuklenie 
możliwości analitycznych w badaniu pluralizmu. Dążymy w toku wywodu 
do wykazania, iż z pluralizmu racjonalności można uzyskać bardziej kon-
kretne odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Ponadto wskażemy na dwa 
rodzaje sporów, które na podstawie konfrontacji racjonalności możemy 
wyróżnić. Naszym głównym obiektem zainteresowań są spory światopo-
glądowe, zatem zaczniemy od zinterpretowania światopoglądu właśnie, 
następnie wyróżnimy dwa rodzaje sporów oraz nakreślimy interpretację 
sporów światopoglądowych jako dialektykę racjonalności.

9.1. Światopogląd i hermeneutyka

Światopogląd jest zasadniczym elementem sporów, z jakimi mamy do 
czynienia w ramach demokracji deliberatywnej. Większość debat toczy 
się bowiem wokół kwestii uznania danego poglądu za słuszny, zgodny 
z rozumem publicznym lub dąży się do zrozumienia poglądów adwersarza. 
Klarowne przedstawienie teorii światopoglądu jest dziełem Wilhelma Dil-
theya, który zauważa, iż „Ich podłożem [światopoglądów – przyp. Ł.P.] jest 
zawsze pewien obraz świata; powstaje on z naszego zachowania, które uj-
muje przedmioty i rozwija się w regularnym następstwie etapów poznania. 

477 W. Welsch, op. cit., s. 434–235.
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[…] Rosnąca poprzez te etapy moc i wolność ducha, jego panowanie nad 
rzeczywistością, spełnia się ponadto w dziedzinie sądów i pojęć, za po-
mocą których ujęta zostaje w sposób powszechnie ważny struktura i istota 
rzeczywistości”478. Zgodnie zatem z podejściem dialektycznym, które na-
kreślono we wstępie do tych rozważań, Dilthey zauważa, iż kształtowanie 
się światopoglądu oraz jego interakcje z otoczeniem mają charakter dyna-
miczny. Światopogląd już u swej podstawy zawiera postawę potencjalnie 
konfrontacyjną. Wzajemnie oddziaływanie na siebie światopoglądów oraz 
czynników praktycznych na dany światopogląd sprawia, iż nie wszystko 
w ramach światopoglądów jest dozwolone, to znaczy, że istnieją pewne 
prawidłowości, które wynikają ze ścierania się światopoglądów. Tłem tego 
ścierania jest bowiem pewna logika. Jak wskazuje autor: „Jednakowoż 
ze względu na prawidłowość głębszych warstw struktury i spójność lo-
giczną – nie są one dowolnymi konglomeratami. Następnie zaś okazuje 
się, że jeżeli owe formacje zbada się metodą porównawczą to układają 
się one w grupy, pomiędzy którymi zachodzi pewne podobieństwo”479. 
To podobieństwo, w naszej koncepcji jest podobieństwem na poziomie 
reguł formułowania wnioskowań w ramach danego typu racjonalności. 
Celem naszej analizy będzie zbadanie kształtu i genezy sporów z perspek-
tywy przyjętych przez nas założeń. Autor wskazuje również, iż: „Tak oto 
w sposobie, w jaki problemy warunkują się nawzajem, następnie w tym, 
w jaki sposób każdy z nich zawiera różne możliwości rozwiązania, tkwi 
określony zakres możliwości, odpowiednio do których przebiegać musi 
historia filozofii. W historii filozofii, w niemożliwościach, jakie decydują 
o jej rozwoju, obecna jest racjonalność jako reguła samego tego procesu. 
[…] W tym sensie można potraktować historię jako pewien racjonalny po-
rządek, zgodnie z którym następują po sobie idee filozoficzne”480.

Zauważmy jeszcze jednak, iż Dilthey dostrzega zjawisko trwania świa-
topoglądów i ich ciągłego wyłaniania się na nowo w zmienionych wersjach: 
„Spór światopoglądów nie został rozstrzygnięty w żadnym zasadniczym 
punkcie. Historia dokonuje między nimi selekcji, ale potężne typy świato-
poglądów – samowładne, niedowodliwe, niezniszczalne trwają obok siebie. 
Pochodzenia swego nie mogą zawdzięczać żadnemu dowodowi, gdyż nie 

478 W. Dilthey, Typy światopoglądów i  ich rozwinięcie w  systemach metafizycznych [w:] 
Idem, O istocie filozofii i inne pisma, tłum. E. Paczkowska-Łagowska, Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, Warszawa 1987, s. 126–128.
479 Ibidem, s. 130–131.
480 Ibidem, s. 203–204.



~ 265 ~

Dialektyka racjonalności

można ich za pomocą żadnego dowodu wyprowadzić. Poszczególne etapy 
i konkretne postaci danego typu zostają odrzucone, ale ich korzenie nadal 
tkwią w życiu i wydają coraz to nowe formy”481. Jaka jest zatem rzeczywi-
sta geneza takich sporów światopoglądowych? Dlaczego trwają w czasie 
mimo licznych refutacji. Dilthey odpowiada, iż za taki stan rzeczy odpo-
wiedzialna jest historia: „To ona [świadomość historyczna] czyni swoim 
przedmiotem faktycznie zachodzący konflikt pomiędzy wszystkimi tymi 
systemami. To ona widzi ich całość w kontekście rozwoju religii i poezji. 
Ona ukazuje, że praca pojęciowa w metafizyce nie posunęła się nawet 
o krok w kierunku stworzenia jednolitego systemu. W ten sposób okazuje 
się, że konflikt systemów metafizycznych ma ostatecznie podstawę w życiu 
samym. […] Każdy z nich jest niezależny od formy antytezy, za pomocą 
której wychodząc z przeciwstawnych stanowisk, rozwiązuje się problemy 
podstawowe”482. W tym miejscu musimy się jednak z Diltheyem wyraźnie 
nie zgodzić. Naszym bowiem zdaniem motorem rozwoju światopoglądów 
jest dialektyka, a nie historia. Układ logicznych możliwości i współzależ-
ności między różnymi światopoglądami, różnymi typami argumentacji 
i racjonalności napędza spory. Zwróćmy bowiem uwagę, iż nie wszystkie 
nota bene antytezy są ignorowane, lecz są brane pod uwagę jako tezy, do 
których trzeba zaproponować kolejne antytezy wprawiając w ruch dialek-
tykę stanowisk. Dilthey podąża zbliżoną do naszej drogą teoretyczną, stąd 
dochodzi do podobnych ustaleń. Wskazuje bowiem, iż: „Metafizyka wy-
odrębnia jedynie z żywotności podmiotu, z życiowej struktury osoby po-
szczególne strony życia podmiotu i rzutuje je w nieskończoność jako struk-
turę uniwersum. Tu powstaje nowa, niestrudzona dialektyka, która podąża 
od systemu do systemu, dopóki po wyczerpaniu wszystkich możliwości nie 
uzna, że problem jest nierozwiązywalny”483. Dochodzimy w tym miejscu 
do naszego głównego problemu w pracy. Centralny problem badawczy ma 
postać pytania: Dlaczego spory światopoglądowe w ramach demokracji 
deliberatywnej są nierozwiązywalne? W dalszej części wywodu odpo-
wiemy na to pytanie idąc o krok dalej niż Dilthey. Krok ten polegać będzie 
na analizie pojęcia rozwiązywalności. Zgodzimy się natomiast z Diltheyem, 
gdy formułuje tymczasowe rozwiązanie jako swego rodzaju krystalizację. 
Pisał o tym w słowach: „Gdy antynomie, które wywołują pewien problem, 

481 Ibidem, s. 132.
482 Ibidem, s. 147.
483 Ibidem, s. 174.
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rozwiną dla siebie w pewnym umyśle filozoficznym możliwości swego 
rozwiązania i rozwiązanie zostaje znalezione, wówczas do tego punktu 
krystalizacji nawiążą rozstrzygnięcia dotyczące innych problemów. Tak 
więc już w zwykłym stosunku pewnej umysłowości filozoficznej do za-
gadki życia, zgodnie z którym stara się ona rozwikłać węzeł problemów 
wychodząc od pewnego określonego stanowiska, ma miejsce – pomiędzy 
rozstrzygnięciami pytań dotyczących mrocznej zagadki życia – pewien 
związek o charakterze systematycznej struktury”484. Istnieje więc tymcza-
sowa rozwiązywalność – rozwiązanie jako pewien punkt odniesienia 
w konstruowania dalszych myśli. Wątek ten zostanie przez nas rozwinięty 
w dalszej części pracy. Wskażmy jeszcze, iż autor dostrzega rolę zależności 
logicznych w pozycjonowaniu światopoglądów: „We wzajemnym stosunku 
problemów zawartych w zagadce życia i świata tkwią zależności logiczne 
wyznaczające ich wzajemną zależność. Istnieje w każdym razie jedynie 
ograniczona liczba możliwości tego. Istnieją nieograniczone możliwości 
prób, ograniczona możliwość powodzenia. Historycznie jest ona ponadto 
ograniczona tym, że samo badanie ma najpierw do dyspozycji jedynie 
ograniczony zakres wiedzy doświadczalnej i zarówno postęp wiedzy do-
świadczalnej jak też badania filozoficzne wzrastają z każdym postępem 
w żywym oddziaływaniu wzajemnym”485. Dilthey, podobnie jak Mann-
heim w jego ujęciu dialektyki teorii i praktyki, wskazuje na rolę problemów 
jako elementów napędowych w sporach światopoglądowych. Wzajemne 
oddziaływanie problemów i prób ich rozwiązania tworzą dynamikę dzie-
jów filozofii. „Systemy muszą się zatem dać uporządkować według różnych 
typów światopoglądów, te zaś muszą posiadać swój odpowiednik w religii 
i poezji, a autentycznymi typami światopoglądu mogą być jedynie te, które 
dają się zwalczyć”486. Cenne jest wskazanie, iż istnieją światopoglądy 
oparte na źródłach pozafilozoficznych. W naszej koncepcji również ujęte są 
elementy pozafilozoficzne, a nawet pozaracjonalne. O dialektyce rozwoju 
światopoglądów pisał Dilthey expressis verbis: „Uznaliśmy, że dialektyka, 
która właściwa jest każdemu światopoglądowi, wynika z [faktu], iż każdy 
z nich uwypukla jedną stronę rzeczywistości, podkreślając przy tym jed-
nostronnie właściwości życia, w którym się kształtuje. Jednostronne roz-
wiązania problemów życia wskutek swej niewystarczalności w stosunku 

484 Ibidem, s. 215.
485 Ibidem, s. 202–203.
486 Ibidem, s. 221.
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do całości rzeczywistości, wskutek sprzeczności, jakie wynikają z zasto-
sowania wobec niej jednostronnych zasad, stanowić muszą bowiem czyn-
nik postępu. Wewnętrzne domknięcie światopoglądu jest jednak i pozo-
staje związane z tą jednostronnością; nie można go bowiem usunąć z sys-
temu niczym pozbawionej treści dziedziny moralnej”487. Projekt nasz jest 
wyraźnie inspirowany myślą niemieckiego filozofa zarówno, gdy idzie 
o jego ustalenia, jak i o cele badawcze, które wyznaczył on dla kontynu-
atorów jego tropu badawczego w słowach: „Ideałem nie może być system 
ujednolicający, lecz wykrycie zasady konstrukcji, na której opiera się róż-
nicowanie. Zatem: świadomość historyczna wznosi się ponad dążenia sys-
temów, może jednak sama tylko poprzez powszechnie ważne zasady kon-
strukcyjne i klasyfikacyjne itd. […], co znowu domaga się sprawdzenia. 
Niezależnie od tego, jak niedoskonała byłaby ta zależność, świadomość 
historyczna stanowi niejako wyższą potęgę systematycznego tworzenia 
systemów […]”488. Wykrycie zasady konstrukcji, na której opiera się róż-
nicowanie jest właściwym zadaniem, jakie wyznaczyliśmy w tej pracy 
badawczej. Kwestia ta przybiera postać pytania: skąd właściwie biorą się 
problemy teoretyczne w sporach światopoglądowych? Naszym podstawo-
wych rozróżnieniem, które ma nas doprowadzić do odpowiedzi na to py-
tanie jest rozróżnienie dwóch rodzajów sporów. W naszej konstrukcji teo-
retycznej będą to spory między stanowiskami w ramach jednego typu ra-
cjonalności oraz spory między stanowiskami, które pochodzą z różnych 
typów racjonalności. Na podobną dychotomię zdaje się wskazywać rów-
nież Dilthey: „Przynależność do [poszczególnych] systemów filozoficz-
nych opieram na następujących właściwościach: sami ich twórcy mają 
świadomość współzależności i pokrewieństwa, a także nieprzejednanej 
opozycji i konfliktu, jakie dzielą ich od innych grup i systemów. Bynaj-
mniej nie oznacza to, że sprzeczność głębsza od zaangażowanej w sporze 
nie kryje się za tym, co w danym okresie wydaje się palącym problemem. 
Taki spór spokrewnionych stanowisk rozgorzał pomiędzy Platonem i Ary-
stotelesem, Schleiermacherem i Heglem, Fichtem i Schellingiem, Millem 
a zwolennikami Comte’a. Wywołała go właśnie świadomość wspólnoty 
założeń [podkr. – Ł.P.], gdy zdawało się, że na ich gruncie można dopro-
wadzić do rozstrzygnięcia. Istnieje coś w rodzaju odczucia, polegającego 
na dostrzeganiu wrogów na własnym terenie. Tu strony sporu uzyskują 

487 Ibidem, s. 226.
488 Ibidem, s. 234.
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o wiele większy dystans, niż ten, jaki je dzieli od innych grup. Napięcie 
pomiędzy danymi systemami wystąpi następnie w postaci krańcowej, gdy 
jakąś grupę zwalczać się będzie nie tylko ze względu na błędność, lecz ze 
względu na jej szkodliwość przez to, iż unieważnia naszą postawę wobec 
życia, zatem jako życiową moc, którą należy zwalczyć. Nie będzie się jej 
odrzucać jedynie teoretycznie, lecz będzie się ją zwalczać, jako siłę wywo-
łującą szkodliwe skutki. Tego rodzaju przeciwnicy właściwe w ogóle się 
nie rozumieją i tym mniej mogą się nawzajem docenić”489.

Twierdzenie, iż spory w ramach jednego pola zgody, czyli spory po-
dobnych stanowisk toczą się wokół stwierdzenia błędności jest dla nas 
zasadnicze. Dwa rodzaje sporów, na jakie wskazaliśmy są analogią dwóch 
rodzajów argumentacji (vide: Argumentacja). Rozróżnienie oparte na za-
kładzie Faustowskim Daniela Dennetta wskazuje, iż jeden rodzaj argu-
mentów to te, o których jakości świadczy ich siła w sensie rozwiązania 
sporu – jednoznacznego rozjaśnienia wątpliwości; drugi natomiast to ar-
gument, który wzbudza kontrowersje i powoduje rozbudowę linii argumen-
tacyjnych, mimo iż nie przynosi jednoznacznego rozwiązania. Podobnie 
rzecz się ma w przypadku rodzajów sporów: spory w ramach jednego typu 
racjonalności są sporami o rozwiązanie – o prawidłową wykładnię wyni-
kającą z zasad przyjętych przez obu adwersarzy; spory między różnymi 
rodzajami racjonalności natomiast opierają się na tymczasowym, jak to 
ujął Dilthey, krystalizowaniu, czyli tymczasowym rozwiązaniu, które ma 
prowadzić do dalszego rozbudowywania stanowisk. Przedstawimy w tym 
miejscu egzemplifikację naszej tezy.

9.2. Dwa rodzaje sporów

Celem skonkretyzowania naszego wywodu podamy na tym etapie rozwa-
żań konkretne przykłady sporów w ramach jednego typu racjonalności 
oraz sporu między różnymi typami racjonalności. Dodatkowo na pierw-
szym przykładzie unaocznimy metodę trójstopniowego badania argumen-
tacji i dokonamy demaskacji sporu w ramach jednego typu racjonalności, 
który prima facie jest sporem dwóch niewspółmiernych typów racjonal-
ności. Zadajmy pytanie robocze: dlaczego spór bioetyczny między Peterem 
Singerem a doktryną Kościoła katolickiego nie znajduje rozstrzygnięcia/
jest nierozwiązywalny? Przypomnijmy, iż teza, która jest odpowiedzią na 

489 Ibidem, s. 228–229.
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nasz problem szczegółowy numer trzy brzmi: spory filozoficzno-polityczne/
światopogladowe pomiędzy różnymi typami racjonalności nie są rozwią-
zywalne, ponieważ stanowiska, które w ich ramach występują, operują 
różnymi, nieadekwatnymi typami racjonalności, przez co komunikacja nie 
jest możliwa. Antyteza, której będziemy bronić brzmi: spory filozoficzno-
-polityczne/światopogladowe pomiędzy różnymi typami racjonalności są 
rozwiązywalne, ponieważ problemy zrodzone z innego typu racjonalno-
ści stanowią realny oraz nowy (nieznany wcześniej) przedmiot dociekania 
w ramach danego stanowiska.

Spór bioetyczny między Peterem Singerem a zwolennikami Kościoła 
katolickiego jest sporem, który na niwie biopolitycznej nazywa się sporem 
transhumanistów z biokonserwatystami. Jak wskazuje Peter Singer: „Dla 
filozofów dyskutujących problem równości najłatwiejszą drogą obejścia 
trudności związanej z egzystowaniem istot ludzkich, które są permanent-
nie upośledzone intelektualnie, jest ignorowanie tego”490. To, że kwestię 
równości uznaje się tutaj za relewantną, stanowi dowód, że sprawa ma 
charakter polityczny. Potwierdza to również tytuł pracy Singera – Animal 
Liberation – uwolnienie zwierząt rozumiane tak samo jak uwolnienie od 
dyskryminacji i opresji kobiet, czarnoskórych itd. Autor podkreśla: „Rdze-
niem tej książki jest twierdzenie, iż dyskryminacja istot, oparta jedynie 
na podstawie ich gatunku jest uprzedzeniem niemoralnym i niemożliwym 
do obrony”491. Szowinizm opierający na gatunku – gatunkizm (ang. spe-
ciesm) – jest tak samo naganny jak rasizm, seksizm i inne jego formy. We-
dług Petera Singera refutacja charakterystycznego dla tradycji zachodniej 
antropocentryzmu został dokonana w pięciu krokach: 1) uświadomienie 
szkód wyrządzanych środowisku przez człowieka, jakie miało miejsce 
w drugiej połowie XX wieku; 2) pojawienie się w latach 70. XX wieku 
ruchów na rzecz wyzwolenia zwierząt; 3) dogłębne poznanie innych ga-
tunków zwierząt, zwłaszcza człekokształtnych; 4) obalenie przypuszcze-
nia, że człowieka na tle innych gatunków wyróżnia posługiwanie się języ-
kiem (przykład posługiwania się językiem migowym przez szympansy); 
5) rozwój genetyki i idące za tym modyfikacje klasyfikacji człowieka i jego 
przodków492. Singer wskazuje, iż te ustalenia, wraz z osiągnięciami rewo-
lucji biotechnologicznej sprawiają, iż istnieje potrzeba ukonstytuowania 
490 P. Singer, Animal Liberation, New York 1990, s. 240.
491 Ibidem, s. 243.
492 P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, tłum. A. Alichniewicz, A. Szczę-
sna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997, s. 189–195.
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nowej etyki, która w opozycji do etyki tradycyjnej prezentuje się w nastę-
pujący sposób:

Tabela 3. Etyka tradycjna i Nowa etyka według P. Singera

Etyka tradycyjna Nowa etyka

Traktuj wszelkie ludzkie życie jako ma-
jące taką samą wartość.

Uznaj, że wartość życia się zmienia.

Nigdy rozmyślnie nie pozbawiaj życia 
niewinnej istoty ludzkiej.

Bierz odpowiedzialność za konsekwen-
cje własnych decyzji.

Nigdy nie odbieraj sobie życia i staraj się 
przeszkodzić innym w samobójstwie.

Szanuj pragnienie śmierci lub życia innej 
osoby.

Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Sprowadzaj na świat dzieci tylko wtedy, 
gdy są chciane.

Zawsze traktuj życie ludzkie jako cen-
niejsze od życia zwierząt.

Nie dyskryminuj na podstawie przyna-
leżności gatunku.

Źródło: Opracowanie własne treści zawartych w: P. Singer, O życiu i śmierci. 
Upadek etyki tradycyjnej493.

Popularna interpretacja sporu etyki nowej z etyką tradycyjną jest taka, 
iż spór ten nie może znaleźć rozwiązania; jedna strona nie może prze-
konać drugiej, ponieważ obie wychodzą z różnych założeń. W związku 
z tym dysponują niewspółmiernymi pojęciami oraz posiadają inne hierar-
chie wartości życia, co unaocznia się w ostatnim z wymienionych w tabeli 
punktów, gdzie mowa o tym, iż etyka tradycyjna bezwzględnie stawia 
życie ludzkie wyżej niż życie zwierząt, a etyka nowa sprzeciwia się takiej 
dyskryminacji. 

Taka interpretacja jest błędna. Obie pozycje należą do tego samego 
typu racjonalności. Oba stanowiska są regulowane dyrektywami racjonal-
ności aksjologicznej. Przyjęte na początku wartości są nastawione konfron-
tacyjnie i celem argumentacji jest ich obrona. Spór odbywa się w ramach 
jednego typu racjonalności a przedmiotem sporu, jak wskazywaliśmy 
wcześniej, jest słuszna wykładnia podstawowych wartości. W przypadku 
sporu etyki tradycyjnej z etyką nową konkretnym przedmiotem sporu jest 

493 Ibidem, s. 205–243.
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interpretacja pojęcia osoby. Człowiek to osoba ludzka, której przysługuje 
godność z racji bycia osobą. Peter Singer chce poszerzenia kategorii osoby 
przy jednoczesnym wyłączeniu spod niej pewnych bytów. O personali-
stycznym ujęciu czytamy wprost w jego tekstach, jak w następującym 
przykładzie: „Na tej planecie są jeszcze inne osoby oprócz nas. Najsilniej 
przemawiają za tym dane odnoszące się do wszelkich małp człekokształt-
nych, ale być może w końcu okaże się, że także wieloryby, delfiny, słonie, 
małpy nieczłekokształtne, świnie, psy i inne zwierzęta posiadają świado-
mość swego istnienia w czasie i zdolność rozumowania. A wtedy trzeba 
będzie je uznać za osoby. Czy jednak stanowi to jakąś różnicę, czy zwierzę 
jest osobą, czy nie? Z jednej strony jest to różnica niewielka. Obojętne, czy 
psy i świnie są osobami czy też nie, odczuwają ból i cierpią na różne spo-
soby, a nasza troska o zaoszczędzenie im cierpień nie powinna zależeć od 
stopnia, w jakim mogą być bytami racjonalnymi i samoświadomymi. Lecz 
z drugiej strony termin osoba nie jest jedynie terminem opisowym. Łączy 
się z nim pewna postawa moralna. Wiemy, że to, iż korporacja jest osobą 
w sensie prawnym, oznacza, że może ona podjąć pewne kroki prawne 
i my możemy podjąć je wobec niej. Podobnie, skoro tylko uświadomimy 
sobie, że zwierzę jest osobą, będziemy musieli przyznać mu podstawowe 
prawa”494.

Właściwe zinterpretowanie czym jest osoba i kogo należy jako osobę 
zidentyfikować stanowi sedno sporu. Nie jest to zatem spór zupełnie in-
nych typów racjonalności, które nie mogą się zgodzić, ponieważ przyjmują 
różne założenia i posługują się innym językiem. Ten spór powstaje w wy-
niku stwierdzenia przez jedną ze stron błędnej interpretacji pojęcia osoby, 
które jest udziałem drugiej strony. Powstaje pytanie: Jak wyglądałby spór 
między różnymi typami racjonalności, którego stroną byłby Kościół kato-
licki, a jego adwersarzem stanowisko tranhumanistyczne, które nie jest pod 
władaniem racjonalności typu aksjologicznego? 

Podejście transhumanistyczne funkcjonujące w innym typie racjo-
nalności niż racjonalność aksjologiczna prezentuje John Gray w książce 
pt. Straw Dogs. Thoughts on Humans and Other Animals495. W publikacji tej 
występuje on bowiem przeciwko opieraniu moralności na kategorii osoby. 
Odnosi się do tej sprawy w rozdziale pt. Przeciwko kultowi osobowości, 
gdzie pisał, iż: „Osobą jest ktoś, kto wierzy, że jest autorem własnego życia 
494 Ibidem, s. 199–200.
495 J. Gray, Straw Dogs. Thoughts on Humans and Other Animals, Granta Books, London 
2002.
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przez dokonywanie własnych wyborów. To nie jest sposób, w jaki ludzie 
zawsze żyli. Ani nie jest tym, jak ci którzy mają najlepsze życia postrzegają 
samych siebie”496. Autor krytykuje również przyjęcie samoświadomości, 
jako podstawę osobowości. Z tego właśnie założenia wynikały paradoksy, 
które można było odnaleźć po obu stronach sporu wcześniej opisanego. 
Autor wskazuje, iż: „Samoświadomość jest tak samo upośledzeniem, jak 
i siłą. Najbardziej uznany pianista nie jestem tym, który jest najbardziej 
świadomy swoich ruchów, gdy gra. Najlepszy rzemieślnik może nie wie-
dzieć jak pracuje. Bardzo często jesteśmy najbardziej umiejętni, gdy jeste-
śmy mniej świadomi. To może być przyczyna, dla której kultury starały się 
zmniejszyć samoświadomą przytomność”497. Gray opowiada się zatem za 
wyłączeniem moralności z rozważań o relacjach ludzi i zwierząt i wskazuje 
na to, iż przynależą oni do tego samego gatunku. Szowinizm gatunkowy 
jest zatem atakowany w tym przypadku z zupełnie innego poziomu, a co 
istotniejsze z naszego punktu widzenia, z innego typu racjonalności.

Powyżej wykazaliśmy na czym polega demaskowanie sporów, które 
prima facie są sporami między różnymi typami racjonalności, a w rze-
czywistości są sporem w ramach jednego typu racjonalności. Ponadto do-
wiedliśmy, iż spory w ramach jednego typu racjonalności toczą się o wła-
ściwą interpretację głównych dyrektyw i reguł argumentacji oraz pojęć 
zasadniczych. Aby zbadać jak wyglądają spory między różnymi typami 
racjonalności, musimy zadać pytanie o genezę problemów teoretycznych. 
To znaczy dokładniej: skąd bierze się na danym horyzoncie problem teo-
retyczny do rozwiązania?

9.3. Jaka jest geneza problemów teoretycznych?

Pytanie, które jest najistotniejsze z punktu widzenia naszego wywodu 
brzmi: skąd biorą się problemy teoretyczne? Jaka jest ich geneza? Problemy 
takie bowiem występują jako punkty zapalne sporów światopoglądowych 
oraz nadają im odpowiednią dynamikę. O roli problemów w rozwoju teorii 
pisał Karl Raimund Popper: „Życie, jak odkrycie naukowe, wychodzi od 
starych problemów i odkrywa nowe, uprzednio nieznane problemy. Pro-
ces ten – proces tworzenia i selekcji – zawiera racjonalną teorię emergen-
cji. Kroki wyłaniania się, prowadzące na nowe poziomy, są w pierwszym 

496 Ibidem, s. 58.
497 Ibidem, s. 61.
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rzędzie nowymi problemami (P2), powstałymi w wyniku eliminacji błę-
dów (EB), popełnionych w próbnych teoretycznych rozwiązaniach (PT) 
starych problemów (P1)”498. 

Problemy teoretyczne, o których mówi Popper pojawiają się według 
tego myśliciela wtedy, gdy teoria nie radzi sobie z problemem; spotyka 
nowe, nieznane wcześniej przeszkody, a mimo to ich pojawienie się prowa-
dzi do rozwoju. Rozszerzenie teorii Poppera, które w tym miejscu chcie-
libyśmy zaproponować polega na wskazaniu, iż problemy te nie biorą się 
z próżni, a niemoc teorii w danej kwestii spowodowana jest pochodzeniem 
tego problemu z innego typu racjonalności – tak jak w przypadku jednego 
z ciekawszych wątków filozofii Poppera – demarkacji nauki – mowa jest 
o przenikaniu treści z racjonalności religijnej do racjonalności naukowej. 
Obie strony sporu – religia i nauka – zmuszone są do rozwijania swej 
argumentacji w porządku dialektycznym, mając na uwadze przeciwnika, 
którego pochodzenie związane jest z odmiennym typem racjonalności.

Porządek analizy jest zatem wyznaczany za pomocą dialektycznej kon-
cepcji Karla Rajmunda Poppera. Warto w tym miejscu nadmienić, iż pop-
perowskie znacznie różni się od popularnego ujęcia, które obecne jest na 
przykład w idealizmie niemieckim. Popper rezygnuje z triady dialektycznej 
na rzecz uznania występowania tez i antytez, pozbawionej efektu w postaci 
syntezy. „Inaczej rzecz ujmując, synteza [w ujęciu idealistycznym – przyp. 
Ł.P.] będzie zawsze czymś znacznie więcej, niż konstrukcja z materiału 
dostarczanego przez tezy i antytezy”499. Tak jak w idealizmie mamy do 
czynienia z oparciem teorii na dopuszczenia sprzeczności do wnioskowań 
oraz silnej opozycji tezy i antytezy, to w wydaniu Poppera mówimy raczej 
o opozycyjnych interesach, opozycyjnych tendencjach, negacjach. Popper 
dodając do swych spostrzeżeń czynnik ewolucyjny, w następujący sposób 
kreśli swoją koncepcję: „Mówiąc inaczej, aktywność rozumienia polega na 
operowaniu przedmiotami pochodzącymi z trzeciego świata. Aktywność 
tę można zobrazować na ogólnym schemacie rozwiązywania problemów 
metodą twórczych hipotez i ich krytyki, czyli metodą domysłów i obaleni. 
Schemat ten (w najprostszej formie) jest następujący:

P1 → PT → EB → P2

498 K.R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, op. cit., s. 201.
499 K.R. Popper, What is Dialectic?, [w:] Conjectures and Refutations, op. cit., s. 315.
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P1 jest tutaj problemem wyjściowym, PT (próbna teoria) jest śmia-
łym domysłem, który nasuwa się nam jako pierwszy, na przykład jako 
pierwsza próba interpretacji. EB (eliminacja błędu) polega na krytycznym 
badaniu naszego domysłu, naszej próbnej interpretacji. Polega na krytycz-
nym wykorzystaniu danych dokumentacyjnych oraz, jeżeli dysponujemy 
we wczesnym stadium czymś więcej niż tylko jednym domysłem, na kry-
tycznej dyskusji i porównawczej ocenie teorii konkurencyjnych. P2 jest 
sytuacją problemową wyłonioną z pierwszej próby rozwiązania pierwot-
nych problemów. Prowadzi ona do drugiej próby (i do następnych). Satys-
fakcjonujące rozumienie zostanie osiągnięte wówczas, gdy interpretacja, 
hipotetyczna teoria, znajdzie poparcie w faktach, które rzucą nowe światło 
na problemy – na większą ilość problemów niż tego oczekiwaliśmy albo, 
jeżeli znajdzie poparcie w fakcie, który wyjaśni wiele podproblemów, któ-
rych wcześniej nie dostrzegaliśmy. Możemy więc oszacować dokonany 
postęp zestawiając i porównując P1 z jednym z późniejszych problemów 
(np. P2). Ta schematyczna analiza ma bardzo szerokie zastosowanie, jej 
obszar działania obejmuje całość przedmiotów trzeciego świata, takich jak 
problemy, hipotezy i krytyczne argumenty. Jednak jest to także wzór ana-
lizy faktycznie dokonywanej przez nas w subiektywnym drugim świecie, 
gdy staramy się coś rozumieć”500.

Nasze pytanie jest zatem następujące: skąd pochodzi element P1? Od-
powiedź brzmi następująco: problem początkowy jest argumentem pocho-
dzącym z innego typu racjonalności. To znaczy, iż zgodnie z trójstopniową 
metodą badania argumentacji, ma swój typ racjonalności oraz stanowisko, 
z którego jest wypowiadane. Przedstawiono to graficznie (rys. 2):

Rysunek 2. Dialektyka racjonalności 

500 K.R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, op. cit, s. 220.

P1 P2PT EB
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S jest stanowiskiem, r jest typem racjonalności a P1 jest argumentem. 
Weźmy pod uwagę samą teorię Poppera. Jest to teoria naukowa, a zatem 
przynależy do paradygmatycznego typu racjonalności, a jej spór z religią 
jest sporem z racjonalnością aksjologiczną. Przechodzimy tą drogą do kwe-
stii zasadniczej: Co oznacza z perspektywy dialektyki racjonalności roz-
wiązywalność? Przypomnijmy w tym miejscu porządek naszego problemu 
badawczego numer cztery: 

Co oznacza kategoria rozwiązywalności/konkluzywności?
Teza: Rozwiązywalność oznacza możliwość rozwiązania sporu i za-

mknięcia dyskusji w sposób ostateczny, zadowalający uczestników sporu.
Antyteza: Rozwiązywalność oznacza możliwość osiągnięcia konklu-

zji tymczasowej, to znaczy ustosunkowania się danego stanowiska wzglę-
dem problemu z innego typu racjonalności; polega na rozbudowaniu teorii 
o obszary dotąd nieznane.

Nastąpiło zatem potwierdzenie hipotezy. Rozwiązywalność w kontek-
ście sporu między różnymi typami racjonalności polega na zinterpreto-
waniu nowego obiektu teoretycznego – nowego, bo wcześnie nieznanego 
w ramach danego typu racjonalności. Teologowie katoliccy, spotykając 
argumentację transhumanistyczną Johna Graya mają do rozwiązania nowy 
problem. Prowadzi to do rozwinięcia argumentacji i rozbudowania dok-
tryny. Nie ma w tym wypadku wiążącej odpowiedzi jak względem ta-
kiego obiektu się zachować. Może on zostać zignorowany, zaadaptowany, 
zanegowany, ale cokolwiek nie nastąpi, to jeśli pojawił się jako problem, 
musi być dostrzeżony jako nowy problem. Od problemów występujących 
w sporach w jednym typie racjonalności różni się tym, iż napędza dialek-
tykę sporu, a nie zasadza się li tylko na sporze interpretacyjnym.

9.4. Dialektyka racjonalności

Rozważmy kwestię szczegółowo i docelowo odnieśmy ją do idei demokracji 
deliberatywnej. W literaturze występuje następujące pojmowanie dialek-
tyki: „Dialektyka w jednakowej mierze jest sztuką prowadzenia rozmowy, 
jak i metodą spierania się. Aby załagodzić spór konieczne są dwie rzeczy: 
uczestników sporu musi łączyć wspólny punkt wyjścia tzn. przedmiot, 
którego dotyczy spór powinien zostać rozpoznany przez uczestników jako 
ten sam oraz muszą oni zgadzać się co do reguł prowadzenia rozmowy. 
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Rodzi to następujący problem, oto z jednej strony zakłada się porozumienie 
co do zasad konstytuujących rozmowę, ale zarazem powinno ono zostać 
osiągnięte w trakcie samego sporu. Ten dylemat jednak nie prowadzi do 
błędnego koła, gdyż punktem wyjścia każdej dyskusji jest zawsze pewne 
minimum zgody, tworzące punkt zaczepienia dla dialogicznego sporu”501.

W świetle naszych ustaleń, należy uznać powyższe ujęcie dialektyki za 
nieadekwatne. Sformułowanie aby załagodzić spór rozumiemy jako dąże-
nie do jego rozwiązania. Jak wskazaliśmy na przykładzie sporu o znacze-
nie kategorii osoby, przyjęcie podobnych założeń skutkuje sporem, który 
nie rozwiązuje żadnego problemu, ani nie rozbudowuje argumentacyjnie 
stanowisk. Jest sporem, w którym jedna strona stwierdza błąd w interpre-
tacji dokonanej przez adwersarza. Weźmy jako przykład spór protestantów 
z katolikami. Jest spór w ramach racjonalności religijnej, która jest typem 
racjonalności aksjologicznej. Spór dotyczy interpretacji Pisma. Jeśli jedna 
ze stron przyzna rację drugiej, to jednocześnie pozbawi się racji bytu oraz 
podstawy do wypowidania jakichkolwiek dalszych argumentów. Gdyby 
protestanci uznali katolicką interpretacje za słuszną, to pozbawiliby się 
podstawy, z której wypowiadają swoje tezy. Jest to niemożliwe z, ujmując 
rzecz kolokwialnie, przyczyny technicznej. Ten sam autor zwraca uwagę, 
iż: „Zadaniem nauki jest tworzenie wiedzy, polegające na osiąganiu zgody 
poprzez systematyczny spór. Jednak każda osiągnięta zgoda pozostaje tylko 
częściowa i posiada ona charakter przejściowy. Dlatego niemożliwe jest 
poznanie absolutne, a wszelka wiedza oznacza tylko wspólnotę poznaw-
czą, której poznanie obowiązuje jedynie wewnątrz określonej wspólnoty 
językowej”502. Powstaje pytanie: kto jest uczestnikiem tej zgody? Jest to bo-
wiem raczej tymczasowe ustalenie linii argumentacyjnej w ramach danego 
stanowiska. Adwersarze w sporze nigdy na tymczasową, częściową zgodę 
nie przystaną, ponieważ musieliby podważyć swoją pozycję. Na swoistą 
dialektykę subiektywności i obiektywności wskazuje Andrzej Szahaj, co 
potwierdza nasze ustalenia: „Im większa, społecznie silniejsza lub bardziej 
spójna wewnętrznie wspólnota interpretacyjna, tym większa szansa na 
konwencjonalizację danej interpretacji, a zatem i (lokalną) obiektywność. 
[…] Trzeba przy tym pamiętać, że owa obiektywność i subiektywność jest 
zawsze względna wobec perspektywy danej wspólnoty interpretacyjnej; to, 
co jednej będzie się jawić jako obiektywne, dla drugiej będzie subiektywne, 
501 L. Kleszcz, Przełom hermeneutyczny w  filozofii niemieckiej, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2007, s. 321.
502 Ibidem, s. 322.
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i na odwrót (spory o interpretację Biblii pomiędzy różnymi wyznaniami 
chrześcijaństwa dobrze uwidaczniają dialektykę obiektywności i subiek-
tywności oraz oceniający charakter tych wyrażeń)”503. 

9.4.1 Warunek Jodkowskiego

Dialektyka racjonalności jest więc porządkiem, w jakim właściwie rozwija 
się wiedza. Główną zasadą tego podejścia jest postawa argumentacyjna. 
Przykład takiej postawy występuje w tak zwanym warunku Jodkowskiego.

Kazimierz Jodkowski jest popularyzatorem tezy, iż należy dopuścić 
możliwe szerokie grono stanowisk do dyskursu naukowego, włączając 
nawet tak kontrowersyjne stanowiska jak kreacjonizm. Stawia on jednak 
pewne zastrzeżenia, zauważa, iż niewłaściwą taktyką kreacjonizmu było 
stosowanie argumentu God-of-the-gaps, czyli nazywania działalnością 
stwórcy tych obszarów, na które nauka nie odpowiada. Pisał o tym w sło-
wach: „Dlatego proponuję, by tymczasowo i próbnie można było dysku-
tować z kreacjonistami, ale tylko wtedy, gdy spełnią oni pewien mocny 
warunek. Nie wystarczy, jak to często robią, wysuwać hipotezę stworzenia 
wtedy, gdy naturalistyczna nauka nie znalazła (jeszcze) wyjaśnienia, bo 
mnóstwo zagadek przetrwało całe stulecia, aż w końcu znaleziono ich roz-
wiązanie. Taktyka zalepiania Bogiem luk w wiedzy (tzw. koncepcja God-
-of-the-gaps) przyniosła ludziom wierzącym opłakane skutki – wiele tych 
luk zostało wskutek późniejszego rozwoju nauki wypełnionych usuwając 
Boga”504. Jodkowski postuluje, by kreacjoniści nie twierdzili, iż istnieją 
obszary, których nauka nie może wytłumaczyć naturalistycznie. Wskazuje 
również, by nie zamykali dyskursu przez wskazywanie, że są takie obszary, 
których nauka nigdy w przyszłości nie będzie mogła wyjaśnić. Ten mocny 
warunek został następnie nazwany przez prof. Wojciecha Sadego warun-
kiem Jodkowskiego. Sady uznał nawet, że jest on niewykonalny, ale mylił 
się. Istnieją bowiem już w literaturze przedmiotu takie propozycje, jak 
wskazuje sam Jodkowski. Autor tłumaczy ten warunek w następujących 
słowach: „Należy pamiętać, że ja nie żądałem od kreacjonistów dowodu, iż 

503 A. Szahaj, O interpretacji, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNI-
VERSITAS, Kraków 2014, s. 26–27.
504 K. Jodkowski, Epistemiczne układy odniesienia i „warunek Jodkowskiego” [w:] Anna 
Latawiec, Grzegorz Bugajak (red.), Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu 
świata 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, 
s. 1109.
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wyjaśnienia naturalistycznego nigdy się nie odnajdzie. Dowodu w tej spra-
wie, jak i w każdej innej, istotnie dać nie można. Warunek Jodkowskiego 
domaga się nie dowodu, ale argumentu, czyli rozumowania, które przy 
bliższym zbadaniu może się okazać błędne. Jeśli od samych uczonych nie 
wymagamy pewności ich twierdzeń, to trudno wymagać tego od kreacjo-
nistów”505. Jako konkretny przykład zastosowania warunku Jodkowskiego, 
podana jest Michaela J. Behe’ego koncepcja tzw. nieredukowalnej złożono-
ści. Jodkowski opisuje sprawę następująco: „Behe, biochemik z Uniwersy-
tetu Lehigh, uważa, że niektóre układy biochemiczne są złożone z kilku, 
kilkunastu lub kilkudziesięciu dopasowanych, wzajemnie oddziałujących 
części, tak powiązanych, że usunięcie którejkolwiek z tych części powo-
duje, że układ przestaje sprawnie funkcjonować. Wnioskuje w związku 
z tym, że nie mogły one powstać na drodze darwinowskiej ewolucji, gdyż 
ta ostatnia ma gradualistyczny charakter – układy te według darwinowskiej 
wizji musiałyby powstawać stopniowo, a żeby mógł oddziaływać na nie 
dobór naturalny, każde stadium tej ewolucji musiało charakteryzować się 
jakąś wartością przetrwania, musiało mieć funkcjonalny charakter lepszy 
niż stadium poprzednie. Behe twierdził, że z powodu swej nieredukowalnej 
złożoności układy te nie mogły powstać stopniowo. Nie mogły też – jego 
zdaniem – z powodów probabilistycznych powstać od razu. Dlatego należy 
wyprowadzić wniosek, że są tworem inteligentnego projektanta. Jako przy-
kłady biologicznych mechanizmów nieredukowalnie złożonych podawał 
wić bakteryjną, rzęskę, kaskadę krzepnięcia krwi, transport międzyko-
mórkowy czy procesy zachodzące w trakcie widzenia”506. Behe przedstawił 
więc stanowisko ewolucjonistyczne prezentując argument, który popierał 
stanowisko z innego typu racjonalności, niż racjonalność naukowa. Ar-
gument ten pojawił się jednak w dyskursie naukowym za sprawą autora, 
który sformułował go celem sprowokowania dyskusji naukowej. Pomijając 
kwestię, czy argument jest błędny czy nie, należy zauważyć, iż odniesiono 
się do niego, co sprawiło rozbudowanie linii argumentacyjnej. Samo sta-
nowisko Behego również jest przykładem na rozwinięcie linii argumenta-
cyjnej, dzięki dialektyce racjonalności paradygmatycznej i aksjologicznej. 
Kazimierz Jodkowski komentuje sprawę w następujący sposób: „Behe 
spełnił więc to, co jest treścią warunku Jodkowskiego: argumentował, że 
nie tylko dotąd nie przedstawiono naturalistycznego wyjaśnienia, jak te 

505 Ibidem, s. 1110.
506 Ibidem, s. 1115.
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układy powstały, ale że wyjaśnień takich nigdy się nie poda. Nie znaczy 
to, oczywiście, że jego argumenty były słuszne. Uczeni, którzy nie chcą 
dyskutować z tradycyjnymi kreacjonistami, poczuli się zmuszeni polemi-
zować z Behe’em. Istnieje już całkiem sporo wypowiedzi znanych ewolu-
cjonistów, pokazujących jak i gdzie Behe się mylił. Uczeni najwyraźniej 
czuli, że teraz mogą, a nawet muszą odpowiedzieć. Warunek Jodkowskiego 
jest więc dziś już raczej sprawozdaniem z istniejącego stanu rzeczy, meto-
dologiczną kodyfikacją zastanych w nauce zwyczajów, niż zaledwie pro-
jektem na przyszłość”507. Podejście argumentacyjne jest podstawą warunku 
Jodkowskiego oraz właściwym napędem dialektyki racjonalności. Kładąc 
nacisk na drugi rodzaj argumentów, który przedstawiliśmy w nawiązaniu 
do zakładu faustowskiego Daniela Denetta, dążymy zawsze do rozwijania 
linii argumentacyjnych stanowisk. Taka argumentacja nie jest możliwa 
w sporach jednego typu racjonalności, lecz tylko, gdy ścierają się odmienne 
typy racjonalności. Chcemy wskazać w następnym fragmencie naszych 
dociekań, że racjonalności istnieją w swego rodzaju konstelacjach – zawie-
szone obok siebie niekiedy przenikają się nawzajem w momentach spotkań.

9.4.2 Konstelacje racjonalności

Typy racjonalności, dzięki założeniom niewidocznym z niższych pozio-
mów argumentacji sprawiają wrażenie, iż dana racjonalność jest naszą 
obowiązującą perspektywą postrzegania rzeczywistości. Nie ma poznania 
i interpretacji bez reguł i zasad wnioskowania. Oznacza to, iż każdy typ 
racjonalności gwarantuje nam jedynie partykularny udział w oglądzie rze-
czywistości. Dopiero ścieranie się z innymi racjonalnościami prowadzi nas 
do poszerzenia perspektywy, ale nadal jest to perspektywa ograniczona. 
Uniwersalna racjonalność pojmowana substancjalnie nie jest możliwa do 
osiągnięcia. Pisał o tym Stephen Toulmin: „Argumenty w danym polu 
mogą być osądzane według standardów właściwych dla tego obszaru, i nie-
które odpadną szybko, ale należy oczekiwać, że standardy będą zależne od 
pola i tego, że wartość wymagana od danego argumentu w jednym polu, 
będzie nieobecna (z natury rzeczy) w całkowicie wartościowym argumen-
cie innego pola. Musimy nauczyć się tolerować w logice komparatystycznej 
stan rzeczy dawno przyjęty w komparatystycznej anatomii. […] Zatem, 
co w przedstawicielu jednego gatunku postrzegane jest jako deformacja, 

507 Ibidem, s. 1122.
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może być przykład normalności w innym. Człowiek z małpią ręką byłby 
rzeczywiście zdeformowany i upośledzony w ludzkim życiu. Ale wiele 
cech, które upośledzają człowieka jest nieodzownych w życiu małpy i nie 
stanowią wady, lecz mogą stanowić zaletę. W tym sensie normalność i de-
formacja są pojęciami intra-specyficznymi, nie inter-specyficznymi i ta 
sama sytuacja dotyczy pojęć logicznej oceny”508. Toulmin zwraca uwagę 
na możliwość występowania lokalnie obowiązujących reguł, czy jak to 
ujmowano w tradycji wittgensteinowskiej – warunków stwierdzalności. By 
uwidocznić to, iż hermetyczna racjonalność – zamknięta na wchodzenie 
w interakcje z problemami pochodzącymi z innych typów racjonalności – 
prowadzi do regresu raczej, niźli do rozwoju, wskażmy przykład z hindu-
skiego zbioru przypowieści Pańczatantra, w którym znajdujemy fragment 
zatytułowany O głupich, choć uczonych braminach i o lwie:

 „Po długich sporach zgodzili się wreszcie ze zdaniem trzeciego i już 
w czwórkę szli dalej. Nagle ujrzeli martwego lwa.

– Cóż mamy z naszej wiedzy – zaśmiał się pierwszy. – Oto leży przed 
nami martwy lew. I czyż możemy ożywić to stworzenie przy pomocy na-
szych wiadomości?

– Spróbujmy, może uda nam się – ozwał się drugi – przecież uczyłem 
się dość długo składać kości.

– A ja – wtrącił trzeci – znam się na wnętrznościach, na skórze i wiem, 
jak krew biegnie w żyłach.

I zabrali się wszyscy trzej do ożywiania lwa. Daremnie czwarty, nie-
uczony bramin przestrzegał ich, że gdy lew ożyje, gotów ich pożreć wszyst-
kich. Na nic się zdały jego przestrogi.

– To niewiedza przemawia przez Ciebie, ty głupcze – zakrzyknęli – 
w naszym ręku mądrość nie może być bezużyteczna.

Czwarty podróżny, widząc, że daremne są jego słowa, wdrapał się 
z przezorności na wierzchołek najwyższego drzewa. Oni zaś nadal wysi-
lali swą wiedzę, aby przywrócić życie lwu. Gdy wreszcie lew ożył, od razu 
skoczył na nich i pozabijał ich wszystkich.

Zaledwie lew oddalił się z tego miejsca, czwarty bramin, który nie miał 
wiedzy, ale posiadał zdrowy rozsądek – zlazł z drzewa i wrócił co prędzej 
do domu”509. 

508 S. Toulmin, The Uses of Argument, Cambridge University Press, Cambridge New York 
2003 s. 235–237.
509 Pańczatantra, tłum. W. Markowska, A. Milska, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1956, s. 217–218.
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Powyższy przykład różnicy między racjonalnością praktyczną i teore-
tyczną pokazuje, iż istnieją rozmaite sposoby postrzegania problemów. Dla 
racjonalności praktycznej nieuczonego bramina problem ożywiania lwa był 
problemem z innej racjonalności i problem ten nie został rozwiązany, czy 
też wyrażony w języku racjonalności teoretycznej, lecz zinterpretowany 
przez pojęcia z zakresu racjonalności praktycznej. Uczeni bramini zin-
terpretowali natomiast przestrogi nieuczonego bramina jako nienaukowe 
i przez to bez wartości. Dzięki temu dochodzimy do ważnego wniosku, iż: 
proces dialektyczny nie jest procesem immanentnie postępowym w sensie 
jakościowym. Nie każda interpretacja zapewnia udoskonalenie argumen-
tacyjne stanowiska, ale każda interpretacja poszerza zakres argumentacji.

Wolność myślenia można zatem zdefiniować jako nieograniczone po-
szukiwania i interakcje z nowymi problemami. Można zatem stwierdzić, iż 
takie podejście ma wątpliwy walor polityczny. Trudno bowiem szukać tutaj 
apodyktycznego porządku wyższego rzędu, który zapewniałby gwarancję 
postępowości, słuszności, czy też równości. Wolne interpretacje są raczej 
alternatywą dla władzy politycznej, niż jej podstawą. Jak wskazuje bowiem 
Stanley Rosen: „Popularność hermeneutyki w naszych czasach jest zna-
kiem ważkim teoretycznie i politycznie. Jest znakiem nie tyle pogłębionego 
rozumienia, co sygnałem zagubienia drogi, niezrozumienia niczego, chyba, 
że przyjmiemy reguły i założenia, które same z kolei muszą być poparte 
innymi założeniami, wiszącymi w próżni. […] Można zatem stwierdzić, 
iż hermeneutyka jest właściwym instrumentem krytycznym demokracji 
liberalnej. Ale trzeba też zauważyć, że instrument ten ma niebezpieczną 
skłonność do kierowania demokracji ku anarchii. […] Kruchość filozofii 
polega na trwaniu pomiędzy hermeneutycznym relatywizmem i uniwer-
salnym dogmatem. […] Z tego, że filozofia zajmuje pozycję pośrednią po-
między relatywizmem i dogmatyzmem, nie wynika, że musi ona zawsze 
być umiarkowana w swej publicznej postaci”510.

Należy zatem wyraźnie odróżnić dwa aspekty filozofii politycznej – 
epistemologiczny i normatywny. Ten ostatni wiąże się z ideologią i właśnie 
działalność ideologiczna jest udziałem myślicieli nurtu imparcjalistycznego 
oraz pluralizmu prima facie. Na tej płaszczyźnie odbywa się walka o uzna-
nie racji w sferze publicznej, która sama jest już tworem pewnej ideologii. 
Oznacza to, iż nolens volens mamy do czynienia z jakąś formą przemocy. 
Chociażby z fundamentalną, która podtrzymuje sferę publiczną w kształcie 
510 S. Rosen, Hermeneutyka jako polityka, tłum. P. Maciejko, Fundacja ALETHEIA, War-
szawa 1998, s. 181–183.
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zapewniającym płaszczyznę sporów. Pierwszy aspekt natomiast opiera się 
na rozumieniu. Rosen napisał, iż relacja przemocy do rozumienia jest taka, 
iż „Hermeneutyka uniemożliwia istnienie przemocy w świecie politycz-
nym. Stosując przemoc, zawsze bowiem ograniczamy rozumienie”511. Nauki 
o polityce mają natomiast za zadanie poznanie, rozumienie: „Właśnie za 
sprawą hermeneutyki nauki polityczne nie mogą już służyć jedynie opi-
sowi istniejących instytucji i obronie racji ich istnienia, nie mogą być na 
usługach polityków, lecz muszą przyjąć na siebie odpowiedzialną funkcję 
rozumienia rzeczy politycznych”512. O potrzebie dialektyki w kontekście epi-
stemologicznego aspektu filozofii polityki pisał Thomas Pangle w książce 
pt. Uszlachetnianie demokracji, a dokładnie w rozdziale pt. Przeciwko ka-
nonom i kanoniczności: dialektyka sercem szkolnictwa wyższego513. Autor 
ten wyraźnie odróżnia filozofię polityczną od ideologii, wskazując, iż pod-
stawą tej pierwszej jest dialektyka: „Jednakże filozofia polityczna to nie ide-
ologia; jeżeli lub kiedy zaczyna ona wyradzać się w ideologię, dochodzi do 
zaniku filozofii politycznej; aby powstrzymać tę powolną śmierć duchową 
czy jej zapobiec, konieczne jest nieustanne odnawianie w kuźni dialektycz-
nej argumentacji pierwotnego zdziwienia czy wątpliwości, z których wy-
rasta filozofia”514. Dynamiczny charakter dialektyki jest więc główną cechą 
odróżniającą ją od skostniałej ideologii, czyli gotowego zestawu poglądów 
i opinii. Postulat Pangle’a jest następujący: „W obecnym czasie i miejscu 
oznacza to, iż potrzebna jest nam konfrontacja z budzącymi niepokój kry-
tykami demokracji, praw ludzkich, indywidualizmu, tolerancji, wolnego 
rynku i wzrostu ekonomicznego, wyzwolenia seksualnego i równości płci, 
sekularyzmu, monoteizmu, współczesnej nauki (obejmującej wszystko, od 
atomizmu do ewolucji), twórczości, sztuki pojmowanej w kategoriach este-
tyki. By dojść do tego rodzaju ożywczej konfrontacji, nie możemy w żad-
nym razie poprzestać na wyzwaniach rodzących się w naszej epoce i kul-
turze, ponieważ tym, czego poszukujemy, są właśnie krytycy, którzy swe 
duchowe oparcie mają poza granicami naszej własnej jaskini, poza naszym 
czasem, poza podstawową matrycą naszej perspektywy moralnej”515.

511 M. Szulakiewicz, Filozofia jako hermeneutyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Toruń 2004, s. 169.
512 Ibidem, s. 167.
513 T.S. Pangle, Uszlachetnianie demokracji. Wyzwanie epoki postmodernistycznej, tłum. 
M. Klimowicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994.
514 Ibidem, s. 307.
515 Ibidem, s. 276–277.
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Ważne staje się w tym kontekście nasze rozróżnienie pluralizmów. Mo-
żemy bowiem wskazać, iż zarówno rozumny pluralizm (imparcjalizm), jak 
i pluralizm prima facie, opierają się w gruncie rzeczy na ideologii. Dialek-
tyka jest natomiast właściwą podstawą pluralizmu sensu proprio. Rozumny 
pluralizm oraz pluralizm prima facie dążyć mogą natomiast nawet, para-
doksalnie, do tyranii, o czym pisał Bloom: „Wolność myślenia wymaga nie 
tylko braku ograniczeń prawnych – warunkiem jeszcze ważniejszym jest 
dostęp do konkurencyjnych myśli. Tyrania nie wtedy jest najskuteczniej-
sza, kiedy siłą zapewnia sobie jednomyślność, lecz kiedy likwiduje świa-
domość innych możliwości, kiedy sprawia, że inne wzorce życia wydają 
się niewyobrażalne, kiedy usuwa poczucie, że istnieje coś na zewnątrz”516.

9.5. Dialektyczna krytyka demokracji deliberatywnej

Problematyka relacji racjonalności do pluralizmu w świetle idei demokracji 
deliberatywnej powinna być postrzegana z perspektywy dialektycznej. 
Jeśli bowiem ustaliliśmy trzy stopnie analizy: argument – stanowisko – 
typ racjonalności, to należy stwierdzić, iż w trzech wyodrębnionych przez 
nas obiektach: rozumny pluralizm, pluralizm racjonalności oraz pluralizm 
sensu proprio, struktura tych podejść ma się następująco:

Tabela 4. Rodzaje pluralizmu

Rozumny pluralizm Pluralizm  
prima facie

Pluralizm  
sensu proprio

Argument np.: Racje, które 
wszyscy mogliby 
przyjąć. (Reason that 
All Can Accept)

np.: Wszyscy mają 
rację.

np.: Wszystko ujdzie.
(Anything goes)

Stanowisko Imparcjalizm Pluralizm racjonal-
ności

Anarchizm metodo-
logiczny

Typ racjo-
nalności

Racjonalność  
aksjologiczna

Racjonalność  
niezakorzenienia

Racjonalność  
refleksyjna

Przedsta-
wiciele

J. Rawls,  
J. Habermas,  
B. Barry, J. Cohen

I.M. Young,  
S. Benhabib,  
Ch. Mouffe

I. Lakatos,  
P. Feyerabend

516 A. Bloom, Umysł zamknięty, op. cit. s. 325.
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Istotne jest podkreślenie, do jakich typów racjonalności przypisali-
śmy poszczególne stanowiska. Rozumny pluralizm należy do racjonalno-
ści typu aksjologicznego, jest doktryną polityczną, która explicite zawiera 
twierdzenia o konkretnych wartościach, których stanowisko ma bronić. 
Posiada poszczególne dyrektywy wnioskowania i zasady dyskusji, co jest 
zgodne z naszymi ustaleniami o strukturze racjonalności. Pluralizm prima 
facie to przykład racjonalności niezakorzenienia; spójność stanowiska jest 
wątpliwa, twierdzenie w ramach tego rodzaju pluralizmu wypowiadane 
tożsame są z argumentacją alogiczną (A) i relatywistyczną (D), jeśli bo-
wiem każdy ma racje, to nie ma jej nikt, jeśli ktoś jest moim wrogiem, to 
nie może być moim adwersarzem w dyskursie o sprawach publicznych etc. 
Przypomnijmy w tym miejscu, iż to stanowisko również pojmujemy jako 
konkretną doktrynę, która jednakże abstrahuje od wartości i zakłada dy-
stans między jednostką, a wyznawanymi przez nią poglądami. W ramach 
tak pojmowanego modelu nie ma miejsca autentyczna deliberacja i auten-
tyczny namysł, jest to co najwyżej podtrzymywanie rozmowy. Właściwy 
typ racjonalizmu, w ramach którego deliberacja ma autentyczne znacze-
nie epistemologiczne – rozszerza poznanie w znaczący sposób, uzupeł-
niając je o nowe problemy – podlega pod racjonalność refleksyjną, gdzie 
wartością autoteliczną jest wolne dociekanie. Demokracja deliberatywna 
bowiem sama w sobie nie szuka nowych problemów, a zatem jest imita-
cją namysłu. Pisał o tym sam Habermas: „Operacyjny sens tych regulacji 
polega nie tyle na odkrywaniu i identyfikowaniu problemów, ile raczej na 
ich opracowywaniu – nie tyle na uwrażliwianiu na nowe problemy, ile na 
usprawiedliwianiu wyboru problemów i rozstrzygnięcia między konkuru-
jącymi propozycjami ich rozwiązania. Sfery publiczne, jakie stanowią ciała 
parlamentarne, ustrukturalizowane są przeważnie jako kontekst usprawie-
dliwiania. Pozostają zdane nie tylko na administracyjne prace przygoto-
wawcze i wykończeniowe, lecz także kontekst odkrywania, który tworzy 
sfera publiczna nieregulowana przez procedury, znajdująca się w rękach 
ogólnej publiczności obywateli”517.

Należy zatem jasno stwierdzić, iż samo hasło deliberacji jest raczej 
retorycznym uzasadnieniem konkretnych koncepcji politycznych, a ona 
sama nie jest projektem politycznym. Gdyby bowiem deliberację traktować 
z pełną powagą, estymą dla jej roli w działaniu intelektu, to nie mogłaby 
ona mieć charakteru politycznego. Tytułem komentarza podsumowującego 

517 J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie, op. cit, s. 327.
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przytoczymy obszerny cytat Anny Krzynówek, badaczki teorii demokracji 
deliberatywnej: „W toku wywodu nieraz zwracano uwagę, iż problema-
tyczność idei demokracji deliberatywnych staje się najlepiej uchwytna przy 
zastosowaniu języka późnej filozofii Wittgensteina. Nie będąc zmuszo-
nym do całkowitego zarzucenia idei deliberatywizmu, demokrację można 
wówczas postrzegać jako formę życia, a zatem wzór działania o ustalonym 
grupowym znaczeniu, na który zbiera się wiele odmiennych gier języko-
wych, systemów, czy praktyk. Obecnie coraz liczniejsi krytycy wyrażają 
przekonanie, iż pewnym nieporozumieniem było ze strony komentatorów 
zaliczenie Wittgensteina do grona konserwatystów antycypujących sposób 
myślenia reprezentowany obecnie między innymi przez Michaela Oake-
shotta. Późna filozofia Wittgensteina, którą trudno powiązać z określoną 
teorią polityczną, nie tyle staje po stronie współczesnych zwolenników spo-
łecznego, komunitarystycznego rozumu publicznego, ile pozwala uchwy-
cić paradoksalność usytuowania uniwersalności jako równoczesnych cech 
politycznej rozumności, nie zrzekając się roszczenia do pełnienia pewnych 
funkcji krytycznych. […] Wittgenstein pozwala unieważnić postawiony 
przez Hobbesa i odziedziczony przez liberałów problem ostatecznej, a za-
razem wiążącej interpretacji prawa: jeśli istniałaby ostateczna interpreta-
cja, to musiałaby ona być ową metaregułą określającą postępowanie we-
dług innych reguł. Tymczasem nie ma czegoś takiego jak reguła reguł, 
bowiem kierowanie się regułą nie jest kwestią wiążącego rozstrzygnięcia 
co do kierunku działania, lecz pewną praktyką, kwestią gry językowej. 
Grami językowymi są dyskurs praktyczny Habermasa, Rawlsa metakon-
cepcja polityczna osadzona w liberalno-demokratycznej formie życia, 
artykułowanie ukrytych źródeł naszych wspólnych tradycji, z których 
wyrośliśmy, oraz odpowiedzialność i wyzwanie, przed jakimi stawia nas 
tajemnica spotkania z Innym. […] Reguły obowiązujące w każdej z gier 
nie są czymś zewnętrznym wobec nas, jesteśmy bowiem władni zmieniać 
je, podejmując kolejne działania i angażując się w kolejne gry. Przykła-
dem takiego zabiegu zmiany i dopasowania reguł do naszych praktyk jest 
posunięcie samego Habermasa, który w swoich ostatnich pismach wydaje 
się porzucać uniwersalizm rozumu komunikacyjnego na rzecz wielowy-
miarowej koncepcji rozumu, czerpiącej z treści wielu różnych tradycji re-
ligijnych. Z punktu widzenia gier językowych żadna koncepcja deliberacji 
nie jest wyłączną, uniwersalnie racjonalną formą argumentowania pozwa-
lającą na wypracowanie zrębów jednego racjonalnego porządku politycz-
nego opartego na jednej jedynej treści rozumości publicznej. […] Spośród 
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twórców i krytyków teorii demokracji, najbliżej Wittgeinsteinowskiej wizji 
demokracji deliberatywnej jako zestawu gier znalazła się Chantal Mouffe. 
Niestety, być może pod wpływem krytycznego nastawienia do instytu-
cji liberalno-demokratycznych, nie podjęła ona próby zreinterpretowania 
w duchu Wittgeinsteinowskim krytykowanych przez siebie koncepcji. Pro-
ponowanej terapii nie zdecydowała się zastosować do własnej koncepcji, 
pozostając w ramach obrazu narzuconego przez dekonstrukcjonizm i apo-
logię odmienności”518.

W naszej pracy badawczej również obecna była inspiracja wittgenste-
inowska, lecz właśnie w interpretacji konserwatywnej. Nasza propozycja 
kategorii racjonalności jest właściwie mutatis mutandis teorią gier języko-
wych. Dowiedliśmy jednak, iż koncepcja ta faktycznie, zgodnie z uwagami 
Anny Krzynówek, nie zakłada jednej formy uniwersalnej racjonalności, 
lecz wiele różnych racjonalności, które, jeśli by dopuścić je do realnego 
deliberowanie w sferze publicznej, rozsadziłyby polityczność. Realny plu-
ralizm i realna deliberacja nie mają charakteru politycznego. Miejscem 
pluralizmu i deliberacji jest uniwersytet. Oświeceniowe postulaty o kształ-
ceniu społeczeństw przyniosły szkodę zarówno społeczeństwu jak i Uni-
wersytetowi, co uwidacznia kryzys polityczności i jako jego epifenomen, 
kryzys Uniwersytetu.

9.6. Rozwiązanie problemu głównego oraz problemów 
szczegółowych

W ramach podsumowania dociekań powyższej pracy przedstawimy uza-
sadnienia zaproponowanych na wstępie hipotez i rozstrzygnięcie proble-
mów. Przypomnijmy zatem, iż porządek eksplikacji hipotez badawczych 
opierał się na postawieniu problemu badawczego w formie pytania, na-
stępnie postawieniu tezy w formie odpowiedzi na pytanie i antytezy, która 
pełni w naszej pracy funkcję hipotezy badawczej. Zabieg ten zastosowano 
zarówno do problemu głównego, jak i do problemów szczegółowych.

Centralny problem badawczy ma postać pytania: Dlaczego spory świa-
topoglądowe w ramach demokracji deliberatywnej są nierozwiązywalne?

Teza: Spory światopoglądowe w ramach demokracji deliberatywnej są 
nierozwiązywalne, ponieważ stanowiska, które w nich się ścierają, funk-
cjonują w ramach różnych, niewspółmiernych typów racjonalności.

518 A. Krzynówek, Rozum a porządek polityczny, op. cit, s. 381–384.
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Antyteza: Spory światopoglądowe w ramach demokracji deliberatyw-
nej są nierozwiązywalne, ponieważ stanowiska, które w nich się ścierają, 
funkcjonują w ramach tego samego typu racjonalności.

Rozstrzygnięcie: W toku pracy badawczej wykazaliśmy, że wysiłki 
twórców idei demokracji deliberatywnej (Rawls, Habermas, Cohen, Barry) 
polegały na utworzeniu doktryny, która miałaby na celu stworzyć funk-
cjonalny model racjonalności pluralizmu. Ten model identyfikujemy jako 
przykład racjonalności aksjologicznej. To znaczy, iż jeśli mowa o sporze 
w ramach demokracji deliberatywnej, to spór ten dotyczy interpretacji 
podstawowych założeń, takich jak równość i wolność obywateli. Teore-
tycy demokracji deliberatywnej w dużej mierze antycypowali konsensus, 
który w istocie chcieli osiągnąć. Spór między rozumnymi doktrynami 
nie znajduje rozwiązania, ponieważ przy tak zakrojonym polu sporów, 
ma on jedynie postać fikcyjną. Spory nie znajdują rozwiązania, ponieważ 
toczą się wokół właściwej interpretacji wyjściowych twierdzeń. Weźmy 
pod uwagę kwestię wolności słowa. W ramach ładu liberalno-demokra-
tycznego wszyscy są zgodni, co do zasadności tego uprawnienia. To, co 
dzieli strony sporów, to kwestia właściwej interpretacji. Czy istnieje wol-
ność słowa dla tych, którzy implicytnie zawierają sprzeciw wobec niej 
w swoich wypowiedziach? Kto miałby takiej wykładni dokonywać? Jedną 
z prób ustanowienia interpretacji hegemonicznej było wprowadzenie kry-
terium reason that all can accept, co i tak nie usunęło wątpliwości, lecz 
doprowadziło do powstania innego sporu – sporu między różnymi typami 
racjonalności.

Spór jaki uwypukliliśmy w toku pracy był sporem między imparcja-
lizmem a pluralizmem. Oznacza to, iż nastąpiła konfrontacja racjonalności 
aksjologicznej z racjonalnością niezakorzenienia. Ten spór doprowadził 
to faktycznego rozwinięcia argumentacyjnego stanowisk. Trzeba jednak 
jasno pokreślić, iż racjonalność aksjologiczna jest zdecydowanie bliższa 
kategorii polityczności. Przede wszystkim dlatego, iż ponad spontaniczną 
artykulacją i narracją opartą na emocjach stawia kwestie, które można in-
tersubiektywnie ocenić w sferze publicznej, co stanowi conditio sine qua 
non argumentu politycznego. Zauważmy jednak, iż prima facie ani jeden, 
ani drugi spór nie jest konkluzywnie rozwiązany. Stąd wynika potrzeba 
zadania kolejnych pytań badawczych.
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Problemy szczegółowe:

1. Jaka jest zasadnicza funkcja argumentu w kontekście sporu 
filozoficzno-politycznego/deliberacji?

Teza: Zasadniczą funkcją argumentu w kontekście sporu filozoficzno-
-politycznego/deliberacji jest przekonanie strony przeciwnej oraz rozwią-
zanie/zamknięcie problemu.

Antyteza: Zasadniczą funkcją argumentu w kontekście sporów filozo-
ficzno-politycznych/deliberacji jest otwarcie nowych obszarów argumenta-
cji, sprowokowanie nowych problemów.

Rozstrzygnięcie: W rozdziale o argumentacji wskazaliśmy na dwa 
rodzaje argumentów ze względu na ich funkcję. Jedne zamykają dyskusję, 
inne je otwierają. Jeśli przyjmujemy deliberację w jej autentycznej formie, 
to wartościowymi argumentami będą te, które otwierają dyskusje. Ukazuje 
się przed nami tym samym rozdźwięk między działaniem politycznym 
a namysłem. Jak wskazywaliśmy za Deweyem: Zatrzymaj się i pomyśl! 
Jest to tautologia. Myślenie jest wstrzymywaniem się i wstrzymywanie 
jest myśleniem. Argumenty, które zamykają dyskusję, nie mają wielkiego 
potencjału argumentacyjnego, ale mają za to potencjał polityczny. Na pod-
stawie stanowiska imparcjalistycznego można zbudować ład polityczny. 
Na podstawie stanowisk operujących w ramach racjonalności niezakorze-
nienia taka możliwość nie występuje bez kolizji logicznych.

2. Czy spory filozoficzno-polityczne/światopogladowe w ramach jednego 
typu racjonalności są rozwiązywalne?

Teza: Spory filozoficzno-polityczne/światopogladowe w ramach jed-
nego typu racjonalności są rozwiązywalne, ponieważ ich uczestnicy ope-
rują kompatybilnymi warunkami racjonalności.

Antyteza: Spory filozoficzno-polityczne/światopogladowe w ramach 
jednego typu racjonalności nie są rozwiązywalne, ponieważ istnienie sta-
nowisk w ramach jednego typu racjonalności zakłada podważenie innego 
stanowiska poprzez stwierdzenie błędnej interpretacji wymogów danej 
racjonalności. Oznacza to, iż stanowisko jest w dużej mierze ciężarem 
egzystencjalnym. Przyznanie racji stronie przeciwnej sprawić by mogło 
zakwestionowanie własnej pozycji w dyskursie. Jeśli bowiem istnieje bar-
dziej słuszna interpretacja zasad racjonalności od naszej, to należałoby 
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przyłączyć się do stanowiska, które ma lepszy argument, a zanegować 
swoje własne.

Rozstrzygnięcie: By ująć rzecz szczegółowo, wskażmy na kwestię 
rozwiązywalności w ramach jednego typu argumentacji w perspektywie 
każdego typu racjonalności, jaki wskazaliśmy. 

Racjonalność niezakorzenienia, ze względu na założenie o dystansie 
podmiotu względem twierdzeń przez niego wypowiadanych oraz przez 
negatywny stosunek do prawdy w ogóle, ignoruje kwestie sporu stanowisk, 
chyba, że dane stanowisko pochodzi z innego typu racjonalności. Wtedy 
mamy do czynienia z reakcją na element związany ze stanowiskami funda-
mentalnie odmiennymi – najczęściej w sposób silniejszy są one związane 
z kategorią rozumu. 

Przypadek bezracjonalności wskazaliśmy jako element dopełniający 
zbiór racjonalności i został on szczegółowo opisany wcześniej. Jedyny spór, 
jaki może w ramach tej kategorii zaistnieć to spór oparty na przemocy. 

Racjonalność aksjologiczna jest przykładem, na którym najlepiej widać 
konfrontacyjny charakter wartości i znaczenie interpretacji w sporach 
w ramach jednego typu racjonalności. Najbardziej jaskrawym przykła-
dem są spory na gruncie religijnym, gdzie ponad wagę argumentu strony 
przeciwnej stawia się racje własnej interpretacji. 

Racjonalność refleksyjna jest z założenia swego przestrzenią sporów, 
które nie mają być rozstrzygnięte raz na zawsze. Istotnym wątkiem jest 
w tym kontekście ontologiczny prymat pytania nad odpowiedzią, na który 
wskazywał Hans-Georg Gadamer519. 

Racjonalność paradygmatyczna natomiast jest typem racjonalności, 
który odznacza się naturalnymi przejściami między paradygmatami. Ozna-
cza to, iż spór, który nie może znaleźć rozwiązania w ramach jednego pa-
radygmatu rodzi kolejny, a konfrontacje stanowisk są usystematyzowane, 
przede wszystkim ze względu na refleksyjność tego typu racjonalności.

Spór w ramach racjonalności spekulatywnej nie można znaleźć roz-
wiązania przede wszystkim przez przyjęcie podstawowej figury spekula-
tywnej. Jeśli przyjąć daną figurę i konsekwentnie ją stosować, to nie ma 
podstaw do zaistnienia jakiegokolwiek sporu. W ramach tego typu racjo-
nalności występują najczęściej argumenty zamknięte logicznie, co wydaje 
się być zgodne z twierdzenie Hellera, który wskazywał, iż stanowiska 
o dużym komponencie hermeneutycznym mają nikły komponent logiczny, 
519 H.G.  Gadamer, Prawda i  metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B.  Baran, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
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a te o dużym komponencie logicznym słaby potencjał hermeneutyczny. 
Figura spekulatywna jest czymś, co należy przyjąć i z tej perspektywy 
wnioskować o badanych przez nas obiektach.

Podsumowując, spory w ramach jednego typu albo są nierozwiązy-
walne, albo nie dotyczy ich w ogóle kategoria sporu. 

3. Czy spory filozoficzno-polityczne/światopogladowe pomiędzy różnymi 
typami racjonalności są rozwiązywalne?

Teza: Spory filozoficzno-polityczne/światopogladowe pomiędzy róż-
nymi typami racjonalności nie są rozwiązywalne, ponieważ stanowiska, 
które w ich ramach występują, operują różnymi, nieadekwatnymi typami 
racjonalności, przez co komunikacja nie jest możliwa.

Antyteza: Spory filozoficzno-polityczne/światopogladowe pomiędzy 
różnymi typami racjonalności są rozwiązywalne, ponieważ problemy zro-
dzone z innego typu racjonalności stanowią realny oraz nowy (nieznany 
wcześniej) przedmiot dociekania w ramach danego stanowiska.

Rozstrzygnięcie: Spory między różnymi typami racjonalności są 
rozwiązywalne, ponieważ problem, który powstaje, jest rozwiązany na 
gruncie stanowiska, które go postrzega. Spór ewolucjonistów (racjonal-
ność paradygmatyczna) z kreacjonistami (racjonalność aksjologiczna) jest 
rozwiązany przez osoby argumentujące na rzecz demiurga przez interpre-
towanie faktów ewolucji jako boskiego planu, a przez osoby reprezentujące 
naukę rozwiązanie sporu następuje przez usunięcie kwestii religijnych poza 
nawias nauki. Istnieją zatem częściowe konkluzje, które powstają na we-
wnętrzne potrzeby danego typu racjonalności.

4. Co oznacza kategoria rozwiązywalności/konkluzywności?

Teza: Rozwiązywalność oznacza możliwość rozwiązania sporu i za-
mknięcia dyskusji w sposób ostateczny, zadowalający uczestników sporu.

Antyteza: Rozwiązywalność oznacza możliwość osiągnięcia konkluzji 
tymczasowej, to znaczy ustosunkowania się danego stanowiska względem 
problemu z innego typu racjonalności; polega na rozbudowaniu teorii o ob-
szary dotąd nieznane.

Rozstrzygnięcie: Rozwiązywalność rozumieć należy jako tymczasową 
konkluzywność. Konkluzja uzyskana przez dane stanowisko, które nie jest 
zwykłym zanegowaniem konkurencyjnego stanowiska interpretacyjnego, 
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posiada walor rozwiązania. Jest tak ponieważ zamiast czynnika negatyw-
nego występuje czynnik pozytywny, czyli rozbudowa danego stanowiska 
argumentacyjnego. 

5. Czy demokracja deliberatywna gwarantuje konkluzywność sporów 
światopoglądowych?

Teza: Demokracja deliberatywna gwarantuje konkluzywność sporów 
światopoglądowych, ponieważ dopuszcza mnogość stanowisk do debaty, 
co sprawia, iż obecna jest duża liczba różnorodnych problemów, które są 
przedmiotem deliberacji, a zatem w myśl znaczenia rozwiązywalności 
z antytezy numer cztery: demokracja deliberatywna gwarantuje konklu-
zywność sporów.

Antyteza: Demokracja deliberatywna nie gwarantuje konkluzywności 
sporów, ponieważ wszystkie stanowiska, które obecne są w debatach oraz 
sporach, spełniają wymogi jednej i tej samej racjonalności: racjonalności 
publicznej.

Rozstrzygnięcie: Demokracja deliberatywna jest doktryną polityczną 
w ramach racjonalności aksjologicznej. To znaczy, iż w jej ramach nie po-
jawiają się nowe problemy, które napędzają deliberację, lecz spór dotyczy 
interpretacji podstawowych założeń demokratycznych. W związku z tym 
nie istnieje konkluzywność tak, jak ją wyżej opisaliśmy. Obiekty spoza 
świata demokratycznego nie docierają na forum publicznego rozumu. 
Nie następuje postęp w rozwoju linii argumentacyjnych.

6. Dlaczego deliberacja jest komponentem demokracji?

Teza: Deliberacja jest komponentem demokracji, ponieważ udoskonala 
rządy ludu poprzez zwiększenie jakości decyzji politycznych oraz rozwój 
stanowisk politycznych i postaw światopoglądowych.

Antyteza: Deliberacja wpływa na rozwój stanowisk, lecz nie zwiększa 
jakości rządzenia w demokracji. Porządek deliberacji nie jest porządkiem 
politycznym.

Rozstrzygnięcie: Jakość rządów polega na jakości decyzji politycz-
nych. Deliberacja obywateli nie ma wpływu na podniesienie jakości tych 
decyzji. Jest ona retorycznym środkiem, który ma rozwiązać główny pro-
blem demokracji, którym jest legitymizacja władzy. W twórczości teore-
tyków demokracji deliberatywnej deliberacja ma stanowić remedium na 
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odwieczny, zasadniczy problem rozumnego panowania w ustroju demokra-
tycznym. Skoro podmiotem władzy jest suwerenny lud, to wyposażenie go 
w kompetencje intelektualne jest sposobem na uprawomocnienie decyzji 
politycznych. Jest to więc próba umoralnienia woli ludu. Decyzje mają być 
słuszne nie tylko ze względu na aspekt deontologiczny – czyli ze względu 
na to, kto je podejmuje, ale również muszą być usprawiedliwione tym, iż 
zostały podjęte po namyśle, czyli są jakościowo dopracowane. Deliberacja 
jest porządkiem intelektu, a demokracja porządkiem polityczności. Ze-
spolenie tych dwóch elementów jest kontaminacją, która godzi zarówno 
w polityczność, jak i w intelekt.
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Isaiah Berlin zauważa, iż za każdym wielkim systemem i abstrakcyjnym 
układem pojęć kryje się jedno zdanie – teza, której ten system ma bronić 
i uzasadniać520. Nasza praca również zawiera taką myśl zasadniczą, a brzmi 
ona: prawdziwymi wrogami różnorodności są dziś ci, którzy najgłośniej jej 
bronią. Tam gdzie można w założeniu powiedzieć wszystko, co uważamy 
za warte wyartykułowania, polityczna poprawność rygorystycznie broni 
wstępu niepożądanych treści. Prawda staje się oczywistym wrogiem kon-
sensusu. Refleksja nad tym, jak możliwy jest taki stan rzeczy i jak wygląda 
prawdziwy pluralizm w swej istocie, stała się głównym zadaniem, jakie 
przyświecało naszej pracy. Głosimy pluralizm radykalny i sytuujemy jego 
miejsce na Uniwersytecie. Uniwersytet jasno odróżniamy od liberalnej 
sfery publicznej. Polityczność w swej naturalnej postaci dostrzegamy poza 
Uniwersytetem i poza deliberacją.

Podwaliny metodologiczne, jakie stworzyliśmy w rozprawie Plura-
lizm racjonalności i racjonalność pluralizmu w świetle idei demokracji 
deliberatywnej mogą służyć do dalszych badań tematyki wykraczającej 
poza nauki polityczne. Aspiracją autora jest zainteresowanie możliwie sze-
rokiego grona badaczy i skłonienia ich do podjęcia interdyscyplinarnych 
rozważań o tym, jak powstaje wiedza. Wskazujemy bowiem, iż kategoria 
prawdy, pojmowana w różnoraki sposób, jest czynnikiem, który popychał 
od zawsze ludzkie poznanie ku nowym obszarom. Pluralizm pojmujemy 
jako normalny stan takich dociekań. 

520 I. Berlin, Cztery eseje o wolności, op. cit., s. 261: „[…] najgłębsze przekonania filozofów 
rzadko zawarte są w ich formalnej argumentacji: fundamentalna wiara, szerokie poglądy 
na życie są jak twierdza, którą trzeba bronić przed wrogiem. Filozofowie trawią swoje siły 
intelektualne na argumentację przeciwko rzeczywistym i  możliwym zarzutom stawia-
nym ich doktrynom i chociaż racje, jakie znajdują oraz logika, jaką się posługują, mogą 
być złożone pomysłowe i trudne jest to tylko broń obronna. Sama forteca wewnętrzna – 
wizja życia, o którą toczy się wojna – okazuje się z reguły, względnie prosta i nieskompli-
kowana.”
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Sama idea demokracji deliberatywnej została w pracy poddana krytyce 
ze względu na paradoksy tkwiące już w jej istocie. Dostrzegamy jednak, 
iż jest ona próbą rozwiązania naczelnego problemu nowożytnej teorii po-
litycznej – tak zwanego problemu stabilności, który od czasów Hobbesa 
po współczesność jest podejmowany przez filozfów politycznych. Na tej 
płaszczyźnie badania mogłyby pójść o wiele dalej, co skierowałoby pracę 
w nieco inną stronę. Podobnie jak samo badanie demokracji deliberatyw-
nej, które może odbywać się na wielu różnych poziomach. Naszą intencją, 
którą jasno podkreśliliśmy we wstępnych założeniach, było skupienia się 
na samej idei demokracji deliberatywnej, a dokładniej na kwestii plurali-
zmu i racjonalności w ramach tej idei. Oznacza to, iż siłą rzeczy musie-
liśmy odrzucić ogrom materiału empirycznego oraz teoretycznego, który 
dotyka innych wątków, niż wskazane przez nas. Uważamy jednak mimo 
to, iż dysertacja klarowanie przedstawia i rozwiązuje ważki problem. Jak 
zauważyliśmy we wstępie, podejście zastosowane w pracy oscyluje między 
podejściem analitycznym a hermeneutycznym. Przedstawiamy bowiem 
pewną ideę polityczną w jej historycznym kontekście, ale problem, który 
w niej wynajdujemy badamy analitycznie. 

Kwestie, które podnieśliśmy w częściej badawczej przybierają porzą-
dek kolisty. To znaczy, iż wychodząc od kwestii głównej, przechodzimy 
przez kolejne, by wrócić w zasadzie do początku. Zauważmy bowiem, 
iż odpowiedzią na główne pytanie, które brzmi: Dlaczego spory świato-
poglądowe w ramach demokracji deliberatywnej są nierozwiązywalne?, 
mogłaby być antyteza ostatniego pytania szczegółowego: […] Porządek 
deliberacji nie jest porządkiem politycznym. Zabieg ten miał na celu przed-
stawienie zestawu problemów badawczych, jako spójnego zbioru, którego 
spoiwem jest dialektyka.

O tej ostatniej kategorii warto powiedzieć kilka słów więcej. W pracy 
staraliśmy się zrehabilitować pojęcie dialektyki jako narzędzia analitycz-
nego. Po heglowskim ujęciu dialektyki, które dopuszczało sprzeczności 
wewnątrz dociekań logicznych, a tym bardziej po jej marksowsko-leni-
nowskiej trawestacji, dialektyka kojarzona jest z narracją, która zaciemnia 
przedmiot namysłu, zamiast go rozjaśniać. Przypomnijmy, iż Arystote-
les wskazywał, że dialektyka polega dyskutowaniu na temat jakiegoś za-
gadnienia, co do którego opieramy się na wiarygodności. Oznacza to, iż 
obejmuje swoim zasięgiem zagadnienia, co do których nie istnieje jedna 
prawdziwa opinia. Spór jest cechą istotową dialektyki. „Jest więc prze-
słanka dialektyczna formą pytania o coś, co jest uznane przez wszystkich 

Pluralizm i racjonalność w świetle idei demokracji deliberatywnej
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albo przez większość, albo przez najznakomitszych, pod warunkiem, że 
nie będzie to sprzeczne z opinią powszechną; bo może się ktoś zgodzić na 
pogląd filozofów, jeżeli tylko nie będzie niezgodny z opinią większości”521. 
Rolą dialektyki jest więc konfrontowanie tych przesłanek z nowymi pro-
blemami i przyporządkowywanie orzecznikom właściwych miejsc (topoi). 
Dialektyka w ujęciu Arystotelesa przypomina zatem nasz postulat do kon-
frontowania typów racjonalności z nowymi problemami i porządkowania 
ich według topoi, których rolę w naszej koncepcji pełnią właśnie typy ra-
cjonalności. Krótko rzecz ujmując, dialektyka jako naturalny ruch myśli, 
stanowi podstawę autentycznej działalności intelektualnej. Dialektyk jest 
filozofem politycznym par excellence. Widać to również w platońskim 
Kratylosie, gdzie dialektyk i prawodawca to główne podmioty konstru-
ujące życie polityczne wspólnoty.

Ideę demokracji deliberatywnej odczytujemy jako swego rodzaju próbę 
obniżenia standardów intelektualnych na potrzeby klasy dyskutującej, która 
dąży do naprawy sfery publicznej przez rozszerzenie dyskusji, a w rzeczy-
wistości pogłębia kryzys polityczności. Jest tak, ponieważ zwiększenie 
częstotliwości i intensywności dyskusji o polityce, oddala nas od podejmo-
wania politycznych decyzji. O jakości decyzji w jej politycznym wymiarze 
decyduje bowiem autorytet, a nie namysł. W języku polityki dobrą jest ta 
decyzja, która jest suwerenna.

521 Arystoteles, Topiki, tłum. K. Leśniak [w:] Idem, Dzieła wszystkie, Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, Warszawa 1990, s. 351.
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Pluralism of Rationalities and Rationality of Pluralism 
in the Context of Deliberative Democracy

The central issue of this research work has the form of the following qu-
estion: Why are ideological disputes within the framework of deliberative 
democracy are irreconcilable?

Thesis (according to our intuitions): Ideological disputes within the 
framework of deliberative democracy are unsolvable because the standpo-
ints which come into conflict with each other stem from different kinds of 
rationalities and are thus incompatible. 

Anti-thesis (counterintuitive): Ideological disputes within the frame-
work of deliberative democracy are unsolvabl, because standpoints the 
standpoints which come into conflict with each other stem from the same 
type of rationality.

Specific problems:

1. What is the fundamental function of an argument in the context of 
deliberation or political philosophy?

Thesis: the fundamental function of an argument in the context of de-
liberation/political philosophy is to convince one’s opponents or to resolve 
some issue in question.

Antithesis: the fundamental function of argument in the context of de-
liberation/political philosophy is to open the new field of argumentation 
and to state new problems.

2. Is it possible to resolve a political philosophy problem/dispute within 
one type of rationality?
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Thesis: a political philosophy problem/dispute within one type of ra-
tionality can be resolved because its participants have the same idea of 
rationality and theirs arguments are right to the point. 

Antithesis: a political philosophy problem/dispute within one type of 
rationality cannot be resolved because every standpoint is based on claims 
that others are mistaken or consist in the wrong interpretation of rationality.

3. Are problems between different kind of rationalities resolvable?

Thesis: a political philosophy disputes between different kinds of ratio-
nalities are not resolvable because standpoints which stem from different 
rationalities are incompatible, which consequently bring about communi-
cation break-downs.

Antithesis: a political philosophy disputes between different kind of 
rationalities are resolvable because problems which stem from different 
kinds of rationalities are the real problems which were not known before.

4. What does resolvableness mean?

Thesis: resolvableness means thes possibility of resolving the problem 
and closing the dispute in a way that satisfy participants of the dispute.

Antithesis: resolvableness means the possibility of reaching a tentative 
conclusion, what exactly means establish a relation between two kinds of 
rationality and extending theory. 

5. Does deliberative democracy guarantee the conclusion of ideological 
disputes?

Thesis: Deliberative democracy guarantees the conclusion of ideolo-
gical disputes because it admits many different standpoints into public 
discussion.

Antithesis: deliberative democracy does not guarantee the conclusion 
of ideological disputes, because all standpoints stem from the same type of 
rationality: public rationality.
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6. Why should deliberation be a part of democracy?

Thesis: Deliberation should be a part of democracy because it provides 
the rule of people and improve the quality of political decisions and moral 
attitudes

Antithesis: Deliberation influences the development of standpoints but 
not the quality of the rule of people. The order of deliberation is not a po-
litical order.

For such specific problems and hypotheses, and after the initial de-
scription of the object of research, one should clearly establish how the 
forthcoming analysis is to proceed. 

Thesis I: For analytical purposes, every claim put forward in the context 
of philosophical and political disputes should be treated as an argument.

Thesis II: Examination of the arguments is identifying the types of 
rationality positions in which arguments are articulated.

Thesis III: Rationality is universal in a formal sense, but not in the sub-
stantive one, the latter of which has to do with the pluralism of rationalities.

Thesis IV: Rationality has a local character.

Thesis V: The quality of the arguments according to analytical appro-
ach determines the argumentative potential.

Thesis VI: Argumentative potential is the criterion for a typology of 
argument.

Thesis VII: Typology of the argumentation constitutes the benchmark 
for a typology of rationality.

Thesis VIII: The order of arguments in a dispute between rationalities 
has a dialectical character.

The entire text of the dissertation has been divided into three parts: 
1) description of the methodology and the object of our analyses (chapters 
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1–4); 2) structuring the tested subject-matter, so that it should be shaped 
correspondingly to the methodological assumptions (chapters 5–6); 3) the 
right part of the analysis, in which the subject is explored with the use of 
our methodological tools (chapters 7–9). The above findings clearly indi-
cate that the main purpose of this work is to use tools of the argumentation 
theory to explore the content related to the philosophy of politics. At the 
same time, our methodological assumptions in the form of eight theses 
relate mainly to the theory of rationality. The reason for this is the belief 
that every argument always – though in different ways, even in the form 
of negation – must relate to rationality. Research problems that interest 
us are based mainly on factors relating to the situation of the dispute, or 
discussion, where the basic unit of communication is always the argument. 
In the most general sense, therefore, the way research can be summarized 
as a way of rationality to argumentation (on which our problems and hy-
potheses are based) and back (in search of connections between individual 
argument with each rationalities). 

The subject of the chosen research contains a theoretical problem. 
It consists in the fact that the proponents of the idea of deliberative de-
mocracy postulating pluralism of rationality, impose rationality pluralism 
(impartialism) or reject rationality pluralism in favor of pluralism, rationa-
lity (pluralism).

In our research, we will focus, above all, at the doctrine of deliberative 
democracy with the release of John Rawls and Jürgen Habermas and fur-
ther interpretation and polemical stands against them. The analysis, which 
will be performed in the course of the work, therefore, is primarily to de-
termine the relationship of deliberative democracy to two main categories: 
rationality and pluralism. 

The rationale for the selection of the first category is that despite the 
variety of doctrines of deliberative democracy, each has to refer to the 
mutual hearing and give reasons, as indicated in the words of James Boh-
man: „Deliberative democracy is a complex ideal with a variety of forms, 
but whatever form it takes it must refer to the ideal of public reason, to the 
requirement that legitimate decisions be ones that everyone could accept or 
at least not reasonably reject. Above all, any concept of deliberative demo-
cracy is organized around an ideal of political justification requiring free 
public reasoning of equal citizens”522. The second category, that pluralism 
522 J. Bohman, The Coming Age of Deliberative Democracy [w:] The Journal of Political 
Philosophy, vol. 6, nr 4 1988, s. 401–402
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is the main problem of modern democratic societies, which is also faced 
with the idea of deliberative democracy. Pluralism is associated with many 
social issues. It can be considered a major controversy, around which con-
temporary philosophical and political spots are centered.

Pluralism of Rationalities and Rationality of Pluralism in the context of…
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