
Fr
Fś
?
r
t

?Ł

Dorota Sepczyńska

O REI,ACJACH LOGOS - PRAXIS
NA MARGINESIE DEFINTCJI LIBERALTZMU

Istnieją przynajmniej dwa powody zajęcia się liberalizmeml w pracy
poświęconej zależnościom między myślą a rzeczywistością. Centralnym pro-
blemem frlozofri polityki jest najlepszy ustrój, który stanowi owoc spotkania
ludzkiego umysłu z zyciem społeczno-politycznym - po pierwsze' Po drugie,
liberalne ujęcie związków teońa - praktyka stanowi jeden z wyznaczników
doktryny liberalnej w ogóle.

Liberalizm jest filozofią, która wywiera potężny wpływ na charakter
nowoczesnych społeczeństw i nowożytnej myśli społecznej'Liczne hasła, któ-
re stanowiły kiedyś ojego odrębności, weszły na stałe do abecadła zachodniej
kultury (na przykład prawa człowieka, konsty'tucjonalizm, trójpodział wła.
dzy, społeczeństwo obywatelskie, tolerancj a, rozdział' Kościoła od państwa).
Zarazem został on uznany za wroga przez wszystkie inne nuńy filozofii
polityki (konserwatJrwne, socjalistyczne, marksistowskie, anarchistyczne, fe-
ministyczne, komunitarystyczne, libeńariańskie), można wręcz powiedzieć,
że uzyskały one swą tożsamość przez opozycję wobec liberalizmu. Sytuacja ta
jest szczególnie widoczna w Polsce, gdzie w wiedzy potocznej i dyskursie
medialnym (a nierzadko i naukowym) głęboko zakorzeniła się defrnicja libe-
ralizmu wywodząca się z propagandy antyliberalnej, uprawianej przez środo-
wiska ideowo zainteresowane krytyką tej frlozofriz' Nad Wisłą oznaczanie
liberalizmu koncentrowało się na pomówieniach, wadach odmian skrajnych,

I Podstawę niniejszego ańykuł stanowi część Wstępu mojej książki pt. Katolicyzm
a liberalizrn - szkic z fiIozofii społecznej (Nomos, Kraków 2009, s. |4_25). Jakie były motywy
podjęcia po raz kolejny próby zdeflniowania liberalizmu? Ciągłe niezadowolenie z oferowa-
nych defrnicji liberalizmu (także mojej) i wciąż aktualna w Polsce potrzeba upowszednie-
nia obiektywnych informacji o liberalizmie.

2 W spawie antyliberalizmu zob. S. Holmes, Anatomia antyliberalizmu,Znak - Fun-
dacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1998; M.N. Jakubowskt, Antyliberalne
przyzwolenie w Polsce, Przegląd Polityczny, 2001, nr 51, s. 18_22; J. Szacki, Liberalizm po
komunizmie, Znak - Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1994.
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przy jednoczesnyTn lekceważeniu zalet podstawowych idei' Konsekwentnie
liberalizm kojarzono z koncepcjami Thomasa Hobbesa, Jeana Jacquesa Rous-
seau i prorynkowych myślicieli (neoliberałów, a nawet libeńańan)' Kładziono
nacisk na skrajny leseferyzm i indywidualizm, natomiast przemilczano
wspólnotowe i socjalne wątki myśli liberalnej, utajano liberalne wysitki pro-
wadzące do minimalizacji napięcia między dobrem wspólnym i wolnością
jednostki, wolnością indy'widualną i wolnością polityczną, wolnością ekono-
miczną a równością i sprawiedliwością. W ustach Polaka słowo ,,libera|izm,,
to wciąż obelga bądź straszak. Parafrazując powiedzenie Ludwiga von Mise.
sa, można powiedzieć, że nienawiść do liberalizmu jest jedyną rzeczą, co do
której Polacy zgodzi|i się' Zanim zatem przejdziemy do prezentacji relacji
między praxis a logos w myśli liberalnej, rozwikłajmy problemy semantycznr'
narosłe wokół ]iberalizmu.

Potoczne pojmowanie liberalizmu

Wydaje się' iż w życiu codziennym występuje pięć znaczeń terminu ,,lilx'
ralizm''. Po pierwsze, jest on kojarzony z wolną, nie dosłowną, interpret,lrl.111
tekstów (zwł,aszcza wykładnią prawa)' Po drugie, jest wiązany z pewną prlr-rlrt

wą życiową, charakteryzującą się postępowością' podważaniem tradycyilrvr.ll
poglądów, wzorców i otwańością na nowe idee. Według tego nastawienia wr,|

ność i autentyczność są nadrzędnymi wańościami w takich obszarach, .llrł
rodzina, miłość, seksualność, wychowanie, sztuka, obyczaje, style zvr.rrr.

a właściwym stosunkiem wobec odmienności jest postawa tolerancji. W lvrlr

rozumieniu do najbardziej liberalnych krajów na|ezą dzisiejsza Hisz,1llrrrltt

i Holandia. Po trzecie, l iberalizm jest łączony z progTamem parti i prl l i|yrr

nych, bądŹ ich frakcji, które sytuują się w Europie i Ameryce Ptiłrr.r..tt..'1

raczej w centrum spektrum sceny politycznej lub na lewo od niego (tllt 1rrł}
kład w Angli i Liberalni Demokraci, w Niemczech Wolna Partia Dem<lkt' l ltyt'*

na' we Włoszech Republikanie, w Belgii Pańia Wolności i Postęptl, w l.ł|e

nach Zjednoczonych Partia Demokratyczna. W Kanadzie Liberaln;r l irrtl la

Kanady). Po czwarte, l iberalizm jest pojmowany jako doktryna gospu,lrrr, *c

która uzasadnia i wspiera kapitalizm, system ekonomiczny opart.y l|lt ir]tĘ

sności prywatnej i wolnym rynku. Po czwańe' liberalizm bJrwa r(}7t|||!i|l}l}
jako filozofra polityki, postulująca ograniczenie funkcji państwa i 1ltl:'r.'t;r.!tł€
zakresu wo]ności jednostki'
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Pochodzenie nazwy rrliberalizm"

Pojęcie ,,liberalizm'' (ang. liberalism,, fr, libóralisme, niem. Liberalismus)
zostato utworzone przed dodanie do słowa ,,liberalny'' (ang. i niem. Iiberal,
fr. Iibćral) przyr.ostka ,,izm'' (ang' -ism, fr. -isme, niem. -ismus), tworzącego
rzeczowniki abstrakcyjne, oznaczające doktryny frlozofrczne, polityczne' spo.
łeczne lub kierunki ańystyczne czy pojęcia naukowe.

Przymiotnik ,,liberalny'' etymologicznie pochodzi od łacińskiego liber, tłu-
maczonego na język polski jako ,,stanu wolnego''' ,,wolny'', które prawdopo-
dobnie pochodzi od greckiego terminu eleutheros - ,,wolny, na|ezący do ludu,
wspólnoty politycznej''. Jedno z pierwszych udokumentowanych zastosowań
s1lowa liber wystąpiło około 400 roku, kiedy zostało uzyte przez Marcjanusa
Kapellę w wyrażeniw artes liberales, odnosząc;rm się do nauk stanowiących
podstawę do dalszych studiów uniwersyteckich (prawniczych, medycznych
i teologicznych). Składały się na nie triuium (stopień nizszy: gramatyka, czyli
biegłość w tacinie' retoryka, czyli logika i dialektyka, czyli sztuka układania
mów) oraz quadriuium (stopień wyilszy: arytmetyka - nauka o liczbach czy-
stych, geometńa - nauka o liczbach w przestrzeni, astronomia - nauka
o ruchu i przestrzeni, muzyka - nauka o liczbach w czasie). Sztuki wyzwolo-
ne, zgodnie ze starozytnym pojęciem, oznaczaty umiejętności godne człowie.
ka wolnego w odróżnieniu od niewolnika.

Z czasem łaciński .vqrraz liberalis, na początku kojarzony z klasyczną
edukacją (późnostarożytnąi średniowieczną), nabrał innych denotacji i kono-
tacji. od końca XIV wieku zaczął, oznaezać (a takze jego francuskie czy
angielskie odpowiedniki) ,,wolne nadanie'', ,,wolność od ograniczeń w mowie
lub działaniu'', ,,swobodne dopuszczenie,, i często byt używany w pejoratyw.
nym sensie jako zarzut. W szesnastowiecznej Anglii miał pozytywne lub
negatywne skojarzenia w za|ezności od tego, czy odnoszono go do hojności,
szlachetności, czy niedyskrecji danej osoby' Z kolei w oświeceniu przybrał
podtekst bardziej pozyty'wny' dla Edwarda Gibbona i innych Anglików zna-
czy|' ty|e, co ,,wolny od przesądów, tolerancyjny,, czy,,wolny od bigoteńi''.

Na początku XIX wieku przymiotniki liberclles, liberąl, libćrąl, liberaux
zaczęły być stosowanejako pojęcia polityczne do określenia ruchów czy partli
walczących o wolność i demokrację. We Francji sformułowanie ,,idee liberal-
ne,, (les idćes libórales) zostało użyte po raz pierwszy w 1799 roku w prokla-
macji Napoleona Bonapańe wydanej po przejęciu władzy, gdzie zostały one
określone (wtaz z ideałami konserwatywnymi i opiekuńczymi) jako ,Ptz:o.
chylne'' sprawie wolności i rewolucji francuskiej. Pierwszym ugrufiowaniem,
które określiło się jako liberalne, byli hiszpańscy redaktorzy konstytucji
z I8L2 roku uchwalonej w Kortezach, odwołujący się do Johna Locke'a.
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Nazwali si,ę Liberales, aby wyrazić swój sprzeciw wobec w|ad,zy absolutnej
monarchii hiszpańskiej i chęć ograniczenia wł'ad,zy królewskiej przez rządy
prawa' W Anglii pierwotnie przymiotnik ,,liberalny'' stosowany był ptzez
przeciwników (na przykład torysi) ugrupowań sprzyjających wolności indy'wi-
dualnej i reformom społeczno.politycznym (na przykład wigowie), miał ozna-
czać wzorowanie się na francuskim i hiszpańskim bezprawiu obcym tradycji
angielskiej. Dopiero w latach sześćdziesiątych XIX wieku część radykalnych
wigów zaczęł'a określać się mianem Pańii Liberalnej, nadając terminowi
pozytywne konotacje. w 1821 roku we Francji zaczęto posługiwać się termi.
nem liberaux jako nazwą doktryny leseferyzmu ekonomicznego i było to
określenie negat;'wne. Niemal w tym Samym czasie Fólicitó Robert de La-
mennais i grupa jego zwolenników przyjęli dia siebie nazwę ',katolicy liberal-
ni'', nadając jej sens poz1'tywny, kojarzony z oddzieleniem Kościoła od pań-
stwa, wolnością sumienia i kultu, myśli i słowa oraz edukacji.

Mniej więcej w polowie XIX wieku narodził się też abstrakcfrny rzeczow-
nik ,,liberalizm,, i nie był to dobry moment do budowania definicji deskryp-
tywnej' Paradoksalnie, zakończenie procesu liberalizacji w Europie zbiegło
się ze spadkiem znaczenia liberalnych partii politycznych i liberalnych zało-
żeń. Dodatkowo część liberałów podjęła udaną próbę fuzji liberalnych ideałów
z demokratycznymi zasadami i w ramach autoidentyfikacji zaczęła nazywać
się ,,demokratami''. Po trzecie, był to czas ujawniania się skutków rewolucji
przemysłowej, nie tylko pozytywnych, ale i negatywnych (między innymi nę-
dza, wyzysk proletańatu). Z tacji, iż kontekstem przewrotu przemysłowego był
kapitalizm, ,,liberalizm'' dla wielu stał się synonimem nie doktryny politycznej,
lecz ekonomicznej, i to w wydaniu leseferyzmu3. W polskim języku politycz-
nym odmiany terminu ,,liberalizm', zaczęły funkcjonować od roku 18154.

3 Zob. J. Bartyze!, Liberalizm, w: Encyklopedia polityczna, t. 1, Polskie Wydawnictwo
Encyklopedyczne, Radom 2007, s. 205-209; W. Bernacki, Liberalizm polski 1815-1939.
Studium doktryny politycznej, Towarzystwo Wydawnicze 'Histońa lagellonica'', Kraków
2004' s. 26; J. Gray, Liberalizm,Znak - Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa
1994, s. 7; J. Gross, Byron: the Erotic Liberal, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham
2001' s. 5; E' Kirchner, Liberal Pańies in Western Europe, Cambńdge University Press,
Cambńdge 1988' s. 2-3; J. Miklaszewska, Liberalizm, w: Słownih społeczny, red. B. Szlach.
ta, WAM, Kraków 2004, s. 621-636; A' Ryan, Liberalizm, w: Przewodnik po współ'czesne.j
filozofii politycznej, red. R.F. Goodine, P. Pettit, Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 389;
A. Rzegocki, Wolność i sumi.enie, oMĘ Kraków 2004, s.2L7,237-24\ G. Sartori, Teorril
demokracji, PWN, Warszawa 1994, s. 453-460; Online Etymology Dictionary, httpl/
www.et;rmonline.com,/index.php?term=liberal, dn. 18.11.2010; The Oxford English Dictio
nary, http;//oxforddictionaries.com/view/entry/m-en-gb0468560#m_en_gb0468560.017.
dn. 18.11.2010;M.Zmierczak, Ideologialiberalno.w II Cesarstwie Francuskim, Wyd. UAM,
Poznań 1978'

ł Zob. M. Janowski, Polska myśl liberalna do 1918 roku, Znak _ Fundacja im. Stt''fil
na Batorego, Kraków-Warszawa 1998, s. 47-50.
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Historia liberalizmu

Termin ,,libera1izm', jest znacznie młodszy od samego zjawiska, które się
nim określa' Wbrew temu, co się sądzi, kolebką liberalnej myśli i praktyki
politycznej nie jest Francja i Rewolucja Francuska (1789-1799), lecz XVII-
i XVIII-wieczna Anglia, konkretnie reformacja (powstanie i utwierdzenie an-
glikanizmu, 1534-1603) i wojny domowe (rewolucja angielska, 1642-1651),
zakończone przfręciem zasad tolerancji, wolności religijnej otaz ogranicze-
niem władzy królewskiej dzięki powstaniu ustroju monarchiczno.konstytu-
cfrnego. Później liberalna doktryna zostalLa przy1ęta w Ameryce Północnej.
Amerykańska rewolucja (1775_1783) była prowadzona w imię haseł liberal-
nych, a nowopowstałe Stany Zjednoczone są bodaj pierwszym krajem, które-
go konstytucja najpełniej wcieliła w zycie wzór liberalnego ustroju.

U podstaw liberalizmu w świecie anglosaskim w wiekach XVII i XWII
legły teksty: Johna Locke'a (1632-1704), filozofów oświecenia szkockiego
- Francisa Hutchesona (7694-1746), Thomasa Reida (1710-1796), Davida Hu-
me'a (1711-1776),Adama Smitha (1723-1790) i Adama Fergusona (1723-181,6),
Williama Blackstone'a (1723-1780), feministki Mary Wollstonecra{t (1759-1797),

Qców ZahożrycieLi Stanów Zjednoczonych Ameryki - Benjamina Franklina (1706-
1790), Thomasa Jeffersona (1743-1826), Jamesa Madisona (1751-1836), Alek-
sandra Hamiltona Q757-I804) oraz takie akty prawne, jak: w Anglii Habeas
Corpus Act (L679), BilI of Rights (1689) i Toleration Act (1679, 1689), a w Sta-
nach Zjednoczonych Konstytucja stanu Wirginia (1776), Deklaracja Niepodle-
głości (7770 i pierwsze dziesięć poprawek d'o Konstytucji amerykańskiej
(1789). w xlx wieku do kontynuatorów liberalizmu w Anglii za|icza się:
utylitarystów - Jeremy'ego Benthama (1748_1832) i Johna Stuarta Milla
(1806-1873), Davida Ricardo (I772_1823), Szkołę Manchesterską (1835_1859),
Lorda Actona (1834-1902), Thomasa Hilla Greena (1836-1886) i Leonarda
Tlelawney'a Hobhouse'a (1864-1929), a w Stanach Zjednoczonych - Abraha-
ma Lincolna (].809_1865)' Na przełomie wieków xJx i )o( wśród anglosa-
skich liberałów na czołowe miejsce wysunęły się trzy postaci: John A. Hobson
(1858-1940), John Dewey (1859-1952) i Lester F. Ward (1841-1913). Z kolei
wiek )o( zdominowali: John Maynard Keynes (1883-1946), szkota londyńska
- Edwin Cannan (1861-1935), William Harold Hutt (1899-1988) i Arnold
Plant (189&1978), szkota austńacka _ Ludwig von Misses (1881-1973) i Frie-
drich August von Hayek (1899_1992), szkoła chicagowska _ Henry C' Simons
(1899-1946) i Milton Fńedman (1912_2006), Gary S. Becker (ur. 1930), Karl
Popper (1902-1994), Isaiah Berlin (1909-1997) czy John Rańls (L92L_2002),
Ronald Dworkin (ur. 1931), Richard Rorty (1931-2007), James Buchanan (ur.
1919), David Gauthier (ur. 1932) i John Gray (ur. 1948).
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w XIX wieku, przede wszystkim za pośrednictwem Ameryki, po libera-
lizm ,,sięgnęli'' Francuzi, między innymi Beniamin Constant (1767_1830),
Alexis de Tocqueville (1805-1859), Jean Baptiste Say (1767-1832), Destutt
de TYacy (1754_1836) i Fródóric Bastiat (1801-1850). Późniejsi liberałowie
francuscy to na przykład Emile Durkheim (1858_1917), Francis Bradley
(1846-1924), Jules Franqois Ferry (1832-1893), Jules Simone (1814-1896),
Celestin Bougle (1870-1940), Ernest Renan (1823-1892) i Raymond Aron
(1905-1983). oczywiście, wybrane załozeria liberalne wysĘpowały we Francji
wcześniej, choćby w doktrynach fi]ozofów oświecenia francuskiego _ Monteskiu-
sza (1689-1755), Woltera (l694-t?78), Mańe Jean Condorceta (1743_1794),
frzjokratów 1759-1776 czy w Deklaracji Praw Człowieka i obywatela (L789)
i w Konstytucji z I79I roka.

W krajach niemieckich i we Włoszech liberalizm pojawił się jeszcze póź.
niej, dopiero po II wojnie światowej, u Hansa Kelsena (1881_1973), Benedet-
to Croce (1866_1952), ordoliberałów - Waltera Euckena (1891-1950)' Alfreda
Miillera-Armacka (190 1-1978), Aleksandra Riistowa ( 1885-1963), Wilhelma
Rópke (1899-1966) czy Ralfa Dahrendorfa (1929_2009). Do wyjątków należy
zaLiczyć wcześniejsze poglądy Wilhelma von Humboldta (1767-1835) i Frie'
dricha Naumanna (1860-1919), Rudolfa von Gneista (1816-1895), Heinricha
von Tleischke (1834-1896) i Georga Jellinka (1852-1911). Często kojarzeni
z liberalizmem reprezentanci oświecenia niemieckiego _ Immanuel Kant
(I724_L804) i Georg Forster ('I754_L794), odwoływali się jedynie do pewnych
idei ]iberalnych, lecz całościowo ich poglądy nie są liberalne.

W pozostałych państwach europejskich libera|izm rozwijał się jeszcze
słabiej, z wfrątkiem Skandynawii, gdzie pod koniec XIX wieku znalazł znacz-
ne poparcie. Choć w polskim środowisku naukowym istnieje spór o rodzime
dziedzictwo libera]ne (między takimi autorami, jak Włodzimierz Bernacki,
Bohdan Cywiński, Maciej Jankowski, Wojciech Karpiński, Marcin Kró|, zb|-
gniew Rau, Jerzy Szacki, Andrzej Walicki, Piotr Winczorek, Norbert A. Zmi-
jewski), to wypada przychylić się do mocno uargumentowanej oceny Szackie-
go, Walickiego i Winczorka, iż nie można mówić o istnieniu silnej tradycji
liberalizmu w Polsce. Niewątpliwie były i u nas osoby, które identfrkowały
swoje poglądy z myślą liberalną, ale nie było liberalizmu jako pewnej wytaź.
nej, wykrystalizowanej postawy umysłowej czy politycznej, która na dodatek
silnie oddziałałaby na praktykę politycznąs.

5 Zob. M. Cranston, Liberal isnr, w: The Encyclopedia of Phi losophy, ted,.
P .  E dwa rd s ,  Ma cm i l l a n  and  t h e  F r e e  P r e s s ,  New  Yo r k  1 967 ,  s .  4 58 - 461 ;
G.F. Gaus, Liberalism, w: Stanford Encyclopedia of Philosophy, red. E.N. Zelta, httpll
plato.stanford'edu/entries/liberalism, dn. 22.L7.20L0; J. Gray, dz. cyt.; W. Kwaśnicki, }1i.
storia myśli Liberalnej, PWE, Warszawa 2000; Z. Rau, Liberalizm. Zarys myśli polityczne.j
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Aspekty liberalizmu

Nie istnieje jeden liberalizm, w ciągu kilku stuleci pojawiło się wiele
tóznych (niekiedy wręcz wzajemnie zwa|czających się) jego odmian, należy
zatem mówić raczej o ,,1iberalizmach'', za kaidym razem doprecyzowując
stosownym przymiotnikiem przywoływaną formę. Najczęściej rozmaitość me-
tod i stylów uprawiania liberalizmu kategoryzuje się w podział na liberalizm
klasyczny i nowy (nazywany także nowoczesnym' reformatorskim, radykal-
nym, rewizjonistycznym czy progresywistycznym).

Ramy czasowe klasycznego liberalizmu stanowi, z jednej strony, wiek
XVII, z drugiej _ pierwsza połowa wieku XIX, zaś o jego charakterze we
wczesnym okresie decydują polityczne rozwazania o najlepszej formie rządu.
Pierwsi myśliciele, których nazywamy,,liberałami'', występowali przeciw
wszelkim formom absolutnej i arbitralnej władzy (monarchii absolutnej, teo-
kracji). Byli ludźmi uznającymi wolność za podstawową wartość, zaintereso-
wanymi procesem urzeczywistniania jej w instytucjach politycznych. Rozu-
mieli wolność jako pewien obszar, w granicach którego człowiek nie podlega
prz}rmusowi ze strony innych w swoich możliwych wyborach i działaniach.
(Później to ujęcie wolności zwano ,,nowoź;ńną'', ,,indywidualną''' 'osobistą'',
,,negatywną'' czy ,,wolnością od''6). Dlatego też postulowali listę równych pod-
stawowych praw i swobód człowieka, takich jak:

- swobody osobiste (między innymi swobody sumienia, myśli i porusza-
nia się, prawa do życia i nietykalności osobistej, własności prywatnej, uczci-
wego procesu);

- swobody obywatelskie (między innymi prawa do wolności słowa, prasy
i debat, dobrowolnego stowarzyszania się, decydowania o własnej edukacji
czy zachowaniach i praktykach religijnych);

_ swobody polityczne (między innymi prawo do współudziału we władzy
politycznej, swobodnej wypowiedzi i debaty politycznej).

X]X i W wieku, Netheia, Warszawa 2000; J. Raw]s, Wykłady z historii filozofii polityki'
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 57; A. Ryan, dz. cyt.,
s. 380-406; W. Sadurski, Neoliberalny sasfum wańości politycznych' PwN, Warszawa 1980,
s. 38_60, 66_120; B. Sobolewska, M. Sobolewski, Myśl polityczna X]X i xX w. Liberalizm,
PWN, Warszawa 1978; P. Spiewak, Idaobgie i obywateb, Więź, Warszawa 1991, s' 7_20,2L_33;
J' Szacki, Liberalizm, w: tenże, Historia myśIi socjologlcznej, PWN, Warszawa 2004,
s. 144-151; tenze, Liberalizm po.'., dz' cyt.; S' Zabieglik' Filozofia szkockiego oświecenia,
Edukacja Filozoficzna, 1993, nr 16, s. 179 188; tenże, o pojęciu szkockiego oświecenia,
Zeszy,ty Naukowe Politechniki Gdańskiej - Filozofra I' 1995' nr 511, s' 77-85.

6 zob. I. Berlin, Dwie koncepcje..', dz. cyt,, s. 182-191; B. Constirnt, Wolność staro.
żytnych z wolnościq nouJoczesnq porównana, tłum. W. Dłuski' Res Publica Nowa, 2003,
nr 7, s. 149-160; F.A. Hayek' Konstytucja wolności, tłum. J. Stawiński, Warszawa 2006,
s . 2 5 - 27 .
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Prawom i'swobodom (indywidualnym i obywatelskim) nadawali oni ne-
gatywny charakter, a więc uznawali, że ich istnienie nie nakłada na innych
żadnych obowiązków konkretnego działania, a jedynie obowiązek zaniecha-
nia określonych dziatań. Na przykład prawo człowieka do życia nie nakazuje
innyrn ludziom, aby zapewniali człowiekowi środki do jego utrzymania, lecz
domaga się, aby powstrzym1'wali się od działań, które mogłyby doprowadzić
do utraty źlycia. Poza tym, rozumieli je jako jednostkowe uprawnienia, prawa
podmiotowe, a nie obowiązki, nakazane powinności.

Klasyczni liberałowie zakładali pierwszeństwo wolności indywidualnej
i obywatelskiej wobec dobra ogółu i współrządzenia, uznali bowiem, że wol-
ność polityczna jest jedynie środkiem rca|izacji i ochrony wolności osobistej
i społecznej. Jej mocny status wynikał z tego, iż wolnościowcy uznali, iż jest
ona prawem naturalnym, a nadto jest najpewniejszym gwarantem realizacji
wolności wewnętrznej (oznaczanej również jako ,,metaf|zyczna,,, ,,poz5rtywna''
czy ,,wolności do'') w pluralistycznym świecie spotecznym, tylko ona umożli.
wia ludziom prywatne i społeczne ziszczanie własnych koncepcji dobra,
szczęścia czy doskonałości. Przypomnijmy, iż wolność wewnętrzna jest iden-
tyfikowana ze stopniem, w jakim człowiek jest panem samego siebie, tzn.
kieruje się w działaniach swoim rozumem, a nie namiętnościami' chwilowy-
mi impulsami czy okolicznościami7. Należy podkreślić, iż liberatowie nigdy
nie identyfrkowali wolności z samowolą, możliwością robienia tego, czego się
chce, zniesieniem zewnętrznych ograniczeń w realizacji ludzkich pragnień.
W ujęciu wolności jako samowoli jej przeciwieństwem jest ograniczenie, a nit.
przymus' jak to jest w liberalnej wykładni. Różnica między pierwszynl
a drugim jest fundamentalna, przymus jest efektem świadomej i celowej dzia-
łalności ludzkiej, ograniczeniem mogą być prawa natury czy niezap|anowan(.
procesy ekonomiczne, o ile tylko uniemożliwiają realizację czyichś pragnień8.

Locke, Blackstone, Madison, Constant, Hume za jedyny dopuszczaln.v
przymus uznali przymus władzy politycznej, która za swój cel ma ochronr.,
wolności człowieka i stosuje siłę tylko do egzekwowania prawa. Mówili więr'
o rządach prawa (konstytucjonalizmie), chcieli bowiem zastąpić decyzje kon
kretnych osób rządami bezosobowych, powszechnych, ogólnych i abstrakcy.i
nych norm prawnych, będących wynikiem dobrowolnej zgody obywattlli
Uznawali, ze dział'ania władzy politycznej są legalne, gdy są zgodne z tytrl
prawem oraz z podziałem i równowagą władz (ustawodawczej, wykonawcl,|''|

1 Zob. I. Berlin, Dwie koncepcje..., dz. cyt., s. 192-195; F.A. Hayek,
dz. cy't.,_s. 29; W. Kymlicka, Liberalizm a komunitaryzm, w: Komunitariani.e.
red. P. Spiewak, Aletheia, Warszawa 2004, s. 752-153; G. Sartori, dz. cyt., s

ó Zob. I. Berlin, Dwie koncepcje..., dz. c1.t., s. 178-233; F.A. Hayek,
dz. cvt.. s. 25-35.

Konstyturjtt.
Wybór tekst,,t,
472479.
Konstytucju
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i sądowniczej). Genezę władzy i wspólnoty politycznej widzieli w zgodzie
wolnych obytvateli. T\.m samym uznali, iż państwo jest dobrowolnym stowa-
rzyszeniem, a obywatelom przysługuje prawo do oporu wobec rządzących
w sytuacji, gdy nie respektują oni praw człowieka i obywatela. Jedną
z takich okoliczności jest pogwałcenie przez powierników depozytu władzy
politycznej wolności religijnej (wolności sumienia i kultu), polegające na
zmuszaniu do określonej wiary' Aby wyeliminować to zagrozenie klasyczni
liberałowie uznali, iż niezbędną cnotą polityczną jest tolerancja religijna,
czyli oddzielenie religii od polityki, Kościoła od państwa, której konsekwen-
cją jest neutralność religijna państwag.

Klasyczny liberalizm był arystokratyczno-mieszczański. Za lud (obywateli)

uznawał ludzi najlepszych, mniemając, iż są nimi wykształceni i posiadający
własność prywatną. Klasy pracujące utożsamiał z pospólstwem' motłochem.
Był przeciwny demokracji, bowiem widział w niej przestarzałą i niebezpieczną
propozycję ustrojową, zagrazającą panowaniem niskich instynktów, nowym
despotyzmem biedy i ciemnoty.

Co najmniej sto lat po narodzinach liberalizmu politycznego, w XVIII
wieku, w klasycznym liberalizmie pojawił się nurt ekonomiczny, który pod-
kreśIił znaczenie wolnego rynku i wolności gospodarczej uznawanej za waru-
nek czy istotę wolności osobistej. Ekonomiści, tacy jak francuscy fizjokraci,
Smith, Say, Bastiat, Ricardo czy członkowie Szkoły Manchesterskiej, głosili
apologię wolnej konkurencji, własności prywatnej, wolności umów i radykal.
ną krytykę interwencji władzy centralnej w procesy dokonujące się w gospo-
darce kapitalistycznej. Wierzyli, że w przyszłości kapitalizm doprowadzi do
urzeczywistnienia wolności i dobrobytu wszystkich. Mówiąc lapidarnie: ta for-
ma liberalizmu popierała leseferyzm i koncepcję państwa ''nocnego stróża"10'

Należy pamiętać o tym, że koncepcje liberalne w ekonomii, zajmujące się
określeniem najwłaściwszego porządku gospodatczego i jego instytucji, mają
swoją własną histońę. Poza tym posiadają autonomiczny byŁ, tzn. nie muszą
|ączyć się z filozofią polityki, a jeze|i już to robią, to rozwazania o polityce
traktują marginesowo, na pierwszym miejscu stawiając refleksje nad syste-
mem gospodarczymll.

W drugiej potowie XIX wieku, za sprawą J.S. Milla, Greena, Hobsona,
Hobhouse'a i Lincolna, powstał nowy liberalizm, który trwa do dziś. Jego

9 zob. J. Locke' Łisź o tolerancji, PWN, Warszawa 1953' s. 16-18, 2I-25,32_33;
R.M. Małajny, ,Mur separacji,, _ Państwo a kościoł w Stanach Zjednoczonych Ameryhi,
Wyd. US' Katowice 1992;Z.Rau, Liberal izrn..., dz. cyt., s. 11-15; J. Rawlś' Wykłady..., dz.
c1't., s. 60.

I0 Zob' W. Kwaśnicki, dz. c1i., s. 16-24, 108_121; A. Walicki, Ideolog epoki postchlub-
nej (2), Gazeta Wyborcza, 2003, nr 266, s.22-23.

LL Zob.Lamze; B. Sobolewska, M. Sobolewski, dz. cy't., s. 5.
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reprezentancl podkreślali konieczność pozyskania klas pracujących d|a tzą-
dów liberalnych oraz zwiększenie roli państwa w łagodzeniu niszczących
skutków kapitalizmu ' Rzecz w tym, że podczas gdy najlepszym ustrojem
politycznym dla klasycznych liberałów była monarchia konstytucyjna' a go-
spodarczym _ leseferystyczny kapitalizm, dla nowoczesnych liberałów wzo-
rem politycznym stała się demokracja liberalna, a ekonomicznym _ ustrój
mieszany. Można zatem mówić, iż rewizjonistyczni liberałowie bylri zarazem
liberałami demokratycznymi (demoliberałami) i liberałami państwa dobroby-
tu ( socj alnymi, społecznyrni' opieku ńczymi).

Jako demoliberałowie uważali, że jedyną gwarancją realności wolności
od wtadzy innych ludzi i swobód podmiotowych jest suwerenność ludu, po-
wszechne i równe prawo wyborcze. W efekcie ich zabiegów zniesiono cenzusy
majątkowe i wykształcenia (w Stanach Zjednoczonych po zakończeniu wojny
secesfrnej, prowadzonej w latach 1861-1865, w Europie po zakończeniu
I wojny światowej, czyli po 1918 roku) i powstała demokracja liberalna (nazy-
wana także ,,demokracją konstytucyjną'', ,,społeczeństwem demokratycznym,,,

''nowoczesnyln państwem demokratyczn5[m,,, ,,demokracją przedstawicie1ską'',

,,demokracją pośrednią'', ,,demokracją parlamentarną'' czy ,,demokracją nowo.
zytną,,)' Mówiąc lapidarnie, jest to ustrój, kŁóry |ączy w sobie idee liberalne
z demokratycznymi, lecz nie jest to zwykłe zjednoczenie. Demokrację można
bowiem uznać za liberalną tylko wtedy, kiedy w systemie demokracji przed.
stawicielskiej przyznaje się prymat zasadom liberalnym nad demoktatyczny-
mi, gdy procedury demokratyczne nie są celem samJrrn w sobie, ale jedynie
narzędziem, które zabezpiecza wolność i różnorodność12.

Liberałowie socjalni utrzymywali, iż niekontrolowany kapitalizm prowa-
dzi do niewoli i ubóstwa wielu ludzi. Dlatego też postulowali, by państwo
zapewniło wszystkim członkom społeczeństwa wszelkie możliwe i adekwatne
środki, pozwalające na korzystanie z podstawowych praw i wolności. Do
owych środków za|iczono równość szans' swobody i prawa ekonomiczne, so.
cjalne i kulturalne (między innymi prawo do pracy, prawo do nauki, prawo
do opieki zdrowotnej, prawo do wynagrodzenia zapewniającego jednostce i jej
rodzinie godną egzystencję' prawo do tworzenia związków zawodowych, pra-

72 Zob,I. Berlin, Dwie honcepcje..', s. 192_195; N. Bobbio, Liberąlizm i demokracja,
Znak - Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1999; J. Habermas, Faktycz.
ność i obowiqzywanie: teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demohratycznego państwa
prawnego' Scholar, Warszawa 2005, s. 111, 115; Ch. Mouffe, Wstęp. Paradoks demokracji'
w: taż, Paradoks demokracji' Wyd' DSWE TWĘ Wrocław 2005, s' 24; J. Rawls' Liberalizm
polityczny, PWN, Warszawa 1998, s. 33_34; G. Sańori, dz. cyt., s' 472479; C. Schmitt,
Duchowa i historyczna sytuacja dzisiejszego parlarnentaryzmu, w: tenze, Teologia politycz-
na i inne pisma, Znak - Fundacja im' Stefana Batorego, Kraków_Warszawa 2000, s. t6'
r27-r28.
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wo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, prawo do korzystania z dóbr
kultury i ich rłytwarzania). owym swobodom i prawom nadano charakter
pozytywny, czyli uznano, że ich istnienie naktada na innych obowiązek
świadczeń na rzecz jednostki. Na przykład prawo człowieka do życia nakazu-
je innym zapewnienie człowiekowi źródeł i środków do utrzymania zycia.
Zatem socliberalizm próbował i próbuje łączyć wolność z równością i sprawie-
dliwością społeczną. Głosit konieczność rządowych interwencji w gospodarkę
redukujących nierówność spoteczną (władzy, dochodu i bogactwa) i pomoc
osobom, które znajdują się na dole drabiny społecznej, aby mogły one włączyć
się do życia polityczno-społeczlego jako równoprawni obywatele. Nie nego-
wał kapitalizmu, ale postulował jego głębokie reformy w kierunku systemu
gospodarki mieszanej. Jego przedstawiciele twierdzili, ze zasad,a najwyższego
zysku ekonomicznego i nieograniczona konkurencja nie mogą kształtować
źycia gospodarczego, gdyż powodują wiele negatywnych konsekwencji: wiel-
ką nierówność dostatku, bezrobocie, niezadowolenie wśród przedsiębiorców,
zmniejszenie efektywności gospodarowania i spadek produkcji. Występowali
oni również w obronie prawa ludzi pracy do współudziału w zyskach, we
własności. Wyrazem liberalizmu państwa dobrobytu były między innymi
w Stanach Zjednoczonych New Deal Franklina Delano Roosevelta (1882-1945),
Fair DeaI Harry'ego Tlumana (1884_1972), w Wielkiej Bry'tanii między innymi
rządy Herberta Asquita (1852-1928), Davida Lloyda George'a (1863-1945)
i Williama Beveridge'a (1879-1963), skandynawski model państwa opiekuń.
czego oraz Powszechna Deklaracja Praw Czł'owieka, uchwa|ona przez Zgro-
madzenie ogólne oNZ w 1948 roku13.

Podział na l iberal izm klasyczny i  nowy nie pokrywa się ściśle
z granicami czasowymi. Także w drugiej połowie XIX wieku i w )o( stuleciu
istnieli liberałowie starający się kontynuować myśl klasycznego liberalizmu'
Liberałowie konserwatywni i neoliberałowie różnych szkół (londyńskiej, au-
striackiej, chicagowskiej i ordoliberałowie) z jednej strony krytykowali rządy
demokratyczne i legalizację związków zawodowych, z drugiej utrzymywali,
że nierówność między ludźmi jest czymś naturalnym, a wartość towarów
i usług powinna być wyznaczana przez grę podaży i popytu' wolną od admi.
nistracyjnych ingerencji politycznych' Program ten inspirował wiele poczy-
nań politycznych w drugiej potowie }c( wieku, między innymi tatcheryzm
(,,nowa prawica") w Anglii, reaganizm i bushyzm (,,neokonserwatyzm")
w Stanach Zjednoczonych. Mimo kontynuacji liberalizmu klasycznego, to Ii-

L3 Zob. W. Kwaśnicki, dz. cyt., s' 86, 99-114; J' Rawls, Wykłady...' dz' c1't', s. 58;
Z.Rau, Liberal izm.. ' , dz. c1Ą., s.66-86,96-114; A. Ryan, dz, cyt., s.395; P. Spiewak, dz.
cYt., s. 27_29; A. Walicki, dz. cyt^, s. 22_23; A. Zięt:a, Współczesne brytyjshie doktryn1
polityczne, Temida, Białystok 2001, s' 16.t-180.
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beralizm nowy, niemal od momentu swoich narodzin, stał się mainstream'em
tzw. Zachodu. Dlatego też charakter liberalizmu współczesnego kształtowały
takie osoby, jak Dewey, Kelsen, Keynes i Rawls.

Korpus ideowy liberalizmu

Pomimo wielości odmian liberalizmu, można wskazać jego istotę, kwalifr-
katory ideowe, które stanowią o tożsamości tej frlozofii. W tej kwestii istnieje
jednak rozmaitość koncepcji, nie zawsze ze sobą zgodnych, jasnych i zupeł-
nychla. Najbardziej wiarygodna wydaje się propozycja Johna Graya, który
w pracy Liberalizm wskazał wspólne ,,dla wszystkich wariantów tradycji
liberalnej'' cztery elementy koncepcji antropologicznej i społecznej: indywidua-
lizm, egalitaryzm, uniwersalizm, melioryzm15. ostatecznie i jej można posta-
wić kilka zarzutów, przede wszystkich zbytnią ogólność, ale zarazem moze
ona stanowić punkt wyjścia do ustalenia defrnicji liberalizmu, likwidującej
niejasności i sprzeczności deskryptywne.

Czym zatem charakteryzuje się liberalizm? Po pierwsze, jest filozofią
praktyczną, normatywną etyką polityczną lub gospodatczą, czyli refleksją
o charakterze opisowo-normatywnym, mówiącą o tym, jakie jest i jakie być
powinno szeroko rozumiane życie polityczne czy gospodarcze. Zatem w stra-
tegii liberałów nie chodzi o oddzielenie polityki i gospodarki od ich moralnego
wymiaru, liberalizm nie przyjmuje neopozytywistycznego punktu widzenialG.
Dominujący nurt traktował liberalizm jako etykę społeczr'ą sensu largo, tezy
dotyczące najlepszego ustroju politycznego i/Iub gospodarczego wyprowadzał
z ogólnych ana|iz meLaftzycznych (Locke), aksjologicznych (J.S. Mill) czy epi-

La Zob. na przyk.ład defińcje W. Bernackiego (dz. cyt., s. 6-7), E.K. Bramsteda (Introdu.

tion, w'. Western Liberalism: A History in Dcrcumpnts ftom I'ockt to Croce, red. E.K. Bramsted,
K.J. Melhuish, Longman, London 1978, s. 36), G.F. Gausa (dz. cyt.), S. Holmesa (dz. cyt.,
s. 24-25), J.G. Merquiora (Liberalism Old and Neru, Tlvayne Publishers, Boston 1991,
s. 17), I. Mcleana (Liberalism, w: Contise orford Dictionary of Politics, red. tenże, oxford
University Press, Odord 1996, s. 286), A. Ryan (dz. cyt., s. 389), Z. Raua (LiberaLizm.. ., s. 12),
G. Sańori'ego (dz. cyt., s. 466), J.S' Shapiro (Libera'lism' It,s Mean'ing and, History, Yart
Nost rand Re inho ld ,  New York  1958,  s .  28) ,  M.  Sobo lewsk iego (B .  Sobo lewska,
M. Sobolewski, dz. cyt., s. 9), J. Szackiego (Liberalbm po..., dz. cyt., s. 29).

15 Zob. J. Gray, dz. cy't., s. 8.
16 Zob. I. Berlin, Dwie koncepcje..., dz. cyt., s. 181; Ch. Mouffe, Antagonistyczny

mod.el demokracji, w: Paradoks..., dz. cyt. s. 99-101; J. Locke, The correspondence of John
Locke, t.6, red. E.S. de Beer, Clarendon Press, Oxford 1980, list 2320, s. 215 (cyt. za:
Z. Rau' Wstęp, w.. J. Locke, Dwa traktaty o rzqdzie, PWN, Warszawa 1992, s. LX); J. Rawls,
Liberalizm polityczny, PWN, Warszawa 1998, s. 9-18, passim; tenze, Justice as Fairness:
Political not Metaphyslcol, Philosophy and Public Affairs, 1985, no. 3, vol. L4, s. 224,248:
C. Schmitt, Pojęcie polityczttości, w: tenże, Tbologia. .., dz. cyt., s. 232, 238, 247, 243.
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stemologicznych (Hayek). Toteż ańykułował rozległy zasięg wańości i cnót
(na przyktad mówił nie tylko o politycznym indywidualizmie, ale i o niepoli-

tycznej autonomii jednostki) oraz stosowal się do ogólnego Zakresu przedmio-

tów (od stosunków prywatnych i społecznych, przez organizację państwa, po

stosunki międzynarodowe). Dziś o liberalnym obliczu decyduje podejście

Rawlsowskie, które jest filozofrą polityki sensu stricto. Rzecz w t5rm, że libe-

ralizm polityczny ma mniej ogólny zakres przedmiotowy i mniej rozległą

tteść. Zajmuje się tylko wskazywaniem politycznych wartości i cnót, a za

swój przedmiot uznaje jedynie życie polityczne. Podkreśla własną autonomię

wobec innych dziedzin filozoftcznych, kwestii metafrzycznych, epistemologicz-
nych czy ogólnej etyki17'

Po drugie, liberalizm opiera się na indywidualizmie w kilku wymia.

rach18. Liberałowie jako indywidualiści ontologiczni (określani również nomi-

nalistami społecznymi) głoszą, że podstawową kategorią bytu, realnie istnie-
jącą, są tylko jednostki; to one stanowią pierwotne źród|o, z którego wywodzą

się wszelkie więzi czy inst1tucje polityczne i społeczne. Wedle tego stanowi-

ska całość (na przykład państwo) to nic innego jak suma części (jednostek)
powiązanych do ochrony swych wolności czy praw. Wykazują oni, że to, co

nazrya się państwem, jest jedynie nazwą ogólną, skrótem nazw jednostko-

wych' Tlvierdzą, że jedynie jednostki odczuwają, wańościują, myślą i działa-
ją. Zatem nie można mówić o cechach czy celach grupowych, które przeciw-

stawiałyby się lub różniły od celów i cech jednostkowych. Skoro atrybutywną
cechą człowieka (naturalną bądź wynikającą z pewnego kontekstu kulturo-
wo-historycznego) jest wolność i prawa podmiotowe, to do zadań rządu nale-

ży ich obrona.
Indywidualistów ontologicznych często identyfikuje się z propagatorami

tezy o aspołecznej naturze człowieka, wyobrażeniajednostkijako by.tu przed-

czy poza-społecznego. W przypadku liberałów nie jest to jednak prawdą.

W sporze, dotyczącym genezy więzi społecznych i politycznych oraz możli-
wych metod ich legitymizacji, przyjmują oni umiarkowaną wersję indylvidu-

alizmu. Wedle większości człowiek jest z natury zwierzęciem społecznym, ale
nie politycznym, stąd genezę życia politycznego wyjaśniają umową społeczną
(Locke)' mniejszość utrzymuje, że człowiek z natury jest bybem społecznym
i politycznym, a państwo nie powstaje mocą woli jednostek, jest spontanicz-
nym, niezaplanowanym porządkiem (Hume, Hayek)'

17 Zob. J. Rawls, Liberal izm..., dz, cat,, s '  9-18, passim; tenże, Justice..., dz' cyt. '

s. 224,248.
18 Szerzej o indywidualizmie i holizmie zob. J. Szacki, Indywidualizm i kolektywizm.

Wstępna analizapojęciowa, w: K. Gawlikowski, J. Jedlicki' J. Kochanowicz i in., Indywi-
dualizm a kolektywizm, IFiS PAN, Warszawa 1999, s. 9-22.
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Rzecz w tym, ze liberałowie nie negują konieczności bytowania ludzi
w grupach. Wskazują jedynie, że nie są to wspólnoty naturalne i konieczne
(społeczności organiczne), jak wcześniej mniemano' lecz dobrowolne stowa-
rzyszenia (społeczności konstruktywistyczne). We wspólnotach koniecznych
człowiek miał' zyć zracji naturalnych skłonności, przedświadomych' nieza|ez-
nych od jego woli i intelektu. Członkostwo było uznawane za wynik odziedzi-
czonej przynależności, przypisania do określonego terytorium, wyznania, ję-
zyka, kultury czy stanu posiadania itd. Istotą dobrowolnych stowarzyszeń
jest to, i:,e współzycie jest konstytuowane przez ludzkie chcenie, cele bycia
razem są współtworzone' rewidowane i kwestionowane na drodze wolnych
wyborów lub nieprzymuszonych aktów potwierdzenia. Sprawa członkostwa
jest przedmiotem mediacji i porozurnienia' Poza tym przynależność do danej
grupy nie determinuje moralnego zobowiązania do pozostawania jej człon-
kiem i ślepego podlegania temu, co ona wyznaje. Człowiek ma prawo prze-
ciwstawić się temu, co uzna w swoim otoczeniu za zł'e i często czyni to
w okresie indywidualizacji osobowości, który następuje po czasie socjalizacji'
Libera]ne dobrowolne stowarzyszenia są zarazem spotecznościami kooperaty-
wistycznymi i konstytutywnymi. Jako pierwsze Są nastawione na współpra-
cę, obejmują wspólne dążenia ludzi, których zaangażowanie i jego forma jest
efektem swobodnego wyboru. Jako drugie obejmują nie tylko dążenia, ale
i tożsamość swych uczestników, która moze przeobrazić się wraz ze zmianą
przynależności do określonych grup.

Liberalne ujęcie grup społecznych związane jest z określonyrn ujęciem
jedności i stabilności wspólnoty politycznej. Z perspektywy liberalnej narzu-
cenie określonego czynnika spajającego i prz;rmuszanie wszystkich do re-
spektu wobec niego zagwarantuje jedynie krótkotrwałą jedność polityczną
i bunt przeciwko uprzedmiotowieniu. W warunkach trwałego pluralizmu,
charakteryzującego społeczeństwa nowożyŁne, trwała jedność może być osią-
gnięta tylko jako wynegocjowany kompromis. Pierwsza ma charakter eksklu-
zywny, wyłącza osoby niespełniające kry'teriów uznanych za czynnik spajają-
cy, druga - inkluzywny, wł'ączający' gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo
ludzi o odmiennych poglądach' ale i kooperację oraz wzajemny szacunek.

Liberałowie są również indywidualistami etycznymi, twierdzą, ze najvtyz-
szą wartość moralną i polityczną posiada jednostka, a w porządku politycznym
prymarność przysługuje wolności negatywnej, bowiem tylko ona jest w stanie
zagwarantować bezptzemocową realizację wolności pozy'tywnej, różnych idea-
łów dobra czy szczęścia. oczywiście liberałowie nigdy nie postulowali nie-
ograniczonej sfery wolności osobistej, nie limitowanej przez inne podstawowe
wartości (na przykład równość, sprawiedliwość, pokój), wyznaczali jedynie
pewien minimalny jej zakres, pozwalający na zachowanie człowieczeństwa

!
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i rządu (o ograniczonych funkcjach, ale istniejącego i prawomocnego). Stąd
liberalne ujęcie władzy politycznej dotyczy monopolu na legitymizację uzycia
przemocy przez agencje rządowe' a|e zatazem uznaje, iż przymus pańStwowy
ma słrrżyć minimalizacji czy wykluczeniu większego przymusu i powinien być
ograniczony oraz kontrolowany i regulowany ptzez prawo (rządy prawa'
konsty'tucjonalizm). Dalej, liberałowie przekonują, że jednostka jest podmio.
tem praw czy uprawnień naturalnych, przyznają uprawnienia jednostkom,

a państwu obowiązki wobec jednostek (główną powinnością państwa jest

ochrona uprawnień jednostek). TWierdzą oni, że to przyzwolenie obywateli
czyni prawomocnymi dziatania wtadzy politycznej. Zatem, gdy rządzący Sys-
tematycznie gwałcą uprawnienia rządzolych, to ci ostatni mają moralne
prawo do oporu.

Liberałowie to indywidualiści metodologiczni, zak|adają, że w ostatecz-
nym rachunku wszystkie zjawiska polityczne i społeczne są wypadkową dzia-
łań jednostek (nie wszyscy liberałowie uważają, że świadomych i planowych,
na przykład Hayek), zatem wszelkie zachowania zbiorowości należy wyja-
śniać odnosząc je do zachowań jednostkoł\Tch. Na przykład liberalni utylita-
ryści XlX-wieczni utrz5rmywali, że nie sposób wyjaśnić zjawisk społecznych
bez odwoł1'wania się do zasad konstytuujących psychikę jednostki.

Myśliciele liberalni są też przedstawicielami indywidualizmu ekonomicz-
nego. Część z nich zajmuje stanowisko skrajne w obronie wolności ekonomicz.
nej, własności prywatnej i wolnego rynku (klasyczni ]iberałowie i neoliberało-
wie), inni są umiarkowanymi indywidualistami, poszukującymi,,trzeciej
drogi'' między leseferystycznym kapitalizmem a gospodarką socjalistyczną
(liberatowie państwa dobrobytu). Ci ostatni są przekonani, ze można stwo-
rzyć efektywny system gospodarczy, gwarantujący powszechny dobrobyt
i sprawiedliwość społeczną, ptzez łączenie podstaw systemu kapitalistyczne-
go (prywatna własność, konkurencja i mechanizm rynkowy) z własnością
zbiorową i silnym interwencjonizm państwa w gospodarkę, mając1'rn na celu
wyrównywanie poziomu życia (równość szans' redystrybucja dochodu i bo-
gactwa).

Po trzecie, liberalizm charakteryzuje załozenie egalitaryzmu, uznanie
równości wszystkich ludzi, co prowadzi do krytyki wszelkich doktryn uznają-
cych różną wartość poszczególnych ludzi. U podstaw egalitaryzmu leży prze-
konanie, że wszyscy ludzie rodzą się równi o statusie istoty moralnej, libera-
łowie wyprowadzają z niego wniosek, że równość powinna być podstawową
zasadą sprawiedliwego ustroju społeczno-politycznego. Nurt umiarkowany co
do zakresu ządań egalitarnych (liberałowie klasyczni, neoliberałowie) dąży
do zrównania wszystkich członków społeczeństwa politycznego pod względem
szans (pojętych jako możliwość dostępu do stanowisk i urzędów), wolności



206 Dorota Sepczyńska

indywidualnych, praw politycznych i obywatelskich, radykalny (liberałowie
społeczni) - chce także równości szans, ale pojętej jako równość warunków
startu (na przykład powszechny dostęp do oświaty, służby zdrowia, g.waran-
cje minimalnego wynagrodzenia i poziomu socjalnego), dlatego postuluje
zrównanie pozycji ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych.

Wydaje się, że kolejnym błędem ujęcia wyznaczników przez Gray'a było
wskazanie na liberalny uniwersalizm. o ile bowiem w klasycznym liberali-
zmie wierzono, ze istnieje niezmienna, transkulturowa i wieczna natura
ludzka (co prowadziło do przyjęcia możliwości wykreowania analogicznych
lub tożsamych instytucji, niezależnie od konkretnego uwarunkowania histo-
rycznego i kulturowego' na przykład rządów prawa' tolerancji religijnej
i neutralności światopoglądowej państwa, trójpodziału władzy, oddzielenia
sfery politycznej od społecznej i prywatnej), o tyle pewni nowi liberałowie
(Mill, Dewey, Rawls, Rorty) kwestionowali możność wskazania cech istotnie
ludzkich, wspólnych wszystkim ludziom wszystkich czasów i kultur (tym
Sam}rm nie budowali projektów adresowanych do wszystkich społeczeństw,
lecz tylko kulturowo partykularnych nowożytnych wspólnot liberalnych)'

Liberalizm jest melioryzmem. Jest to stanowisko, które zajmuje pozycję
między optymizmem i pesymizmem antropologicznym, uznaje bowiem zdol-
ność człowieka do samoulepszenia oraz naprawy tworzonych przez niego
instytucji społecznych i politycznych, ale przeczy możliwości osiągnięcia
przez cz|owieka i jego twory stanu pełnej i ostatecznej doskonałości' Zatem
liberałowie wierzą w postęp (liniowy albo spiralny, planowy albo ewolucyjny),
rozumiany jako ciągłe reformy własnej doktryny i stosunków społeczno-poli-
tycznych, które prowadzą do poprawy życia, ale nigdy nie będą w stanie
zagwatantować ludziom ,,raju na ziemi'''

Piątym kwantyfikatorem liberalizmu jest to, iż jest on etyką pluralizmu
agatonicznego. Jej główny rys stanowią przekonania, ze wartości są różno-
rodne, często nieporówny'walne, niewspółmierne i konfliktowe, antagonizm
między nimi może występować na poziomie jednej wartości (na przykład
wolność pozytywna i wolność negatywna), między dwiema wańościami (na
przykład wolność i równość) i pośród systemów wartości (na przykład między
liberalizmem a marksizmem)19. Nie wszyscy liberałowie z empirycznego fak-
tu mnogości wartości, do których dąząludzie, wyprowadzają wniosek o war-
tości róźnorodności, która rodzi obowiązek jej promowania, Z kolei wszyscy

19 Zob. I. Ber]in, o d,qżeniu do ideatu, w: tenże, Pokrzywione drzeuo człoulieazeństwa,
Prószyński i S.ka, Warszawa 2004, s. 6_12, 15-16; tenze, Dwie koncepcje,'', dz. cyt.,
s. 185-186; także B. Polanowska-Sygulska, Filozofia wolności Isaiaha Berlina' I{raków 1998:
taż, Wokół sporu o normatywny pluralizm wartości, w: Pytania współczesnej fiIozofii polity-
ki, red. D. Pietrzyk.Reeves, Kraków 2007, s. 73-80.
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uznają, że celem filozofri społecznej czy frlozofii polityki jest ustalenie warun-
ków pokojowej kooperacji ludzi, których gtęboko dzie|ą kwestie etyczne, reli-
gfine czy metar|zyczne (czy to w postaci utylitarystycznej hierarchii wańości
_ Mill, deontologicznej etyki słuszności - Rawls, czy Łez pomysłu równowagi
wartości ostatecznych _ Berlin, Gray). Za narzędzie realizacji tego celu uzna.
ją konstytucyjnie zagwarantowaną wolność i polityczną deliberację zakończo-
ną konsensusem (stabilnym częściowym i zazębiającym się - Rawls, czy
chwilowym i pragmatycznym modus uiuendi - Berlin, Gray).

Z pluralizmem agatonicznym vńążą się takie liberalne postulaty' jak
neutralność państwa, rozdział religii od polityki, ezy szerzej - sfery władzy
politycznej od innych sfer ludzkiego zycia. Liberałowie przekonują, ze władza
i tworzone przez nią prawo powinny być bezstronne względem wyznawanych
przez obywateli doktryn religijnych, tzn. nie mogą angażować się w doktryny
i praktyki wyznaniowe, zmuszać, faworyzować oraz zwalczać żadnej religii'
Zarazem utrzymują, że państwo powinno zapewnić wolność sumienia i wy-
znania swoim obywatelom, by oni sami określali swoje cele, pod warunkiem,
że są one zgodne z zasadą, wed]e której wszyscy inni obywatele mogą robić to
samo2o. Z postulatem neutralności państwa ściśle związanajest zasada roz-
działu Kościoła od państwa, która była pierwotnie wyłożona w liberalizmie
jako polityczna cnota tolerancji religijnej. Poglądy religijne, wedle liberałów,
lokują się w sferze prywatnej i społecznej (wąsko rozumiane społeczeństwo
obywatelskie, obszar dobrowolnej stowarzyszeniowości wyrażającej interesy,
potrzeby i cele, osobiste prywatne i społeczne - gospodarcze, religijne, kultu-
ralne, oświatowe, charytatywne, ter1tońalne, zawodowe i in.), zaś kościoły
tylko w tej ostatniej2l.

Po szóste i ostatnie, liberalizm charakteryzuje określone ujęcie relacji
między logos i praxis. W histońi filozofii polityki i frlozofii społecznej istnieje
wiele sposobów rozumienia i opisywania zalezności między teorią a praktyką.
Liberałowie mówią w tym kontekście o dwóch sprawach: więzi między filozo-
fią społecznączy filrozoftą polityki arzeczywistością polityczno-społeczną oraz
o źródłach i zasadach zmian w świecie polityczno-społecznym. W pierwszyrn
przypadku uznają, ze źtódł'em teorii są problemy praktyczne, które rozwiąza.
ne przez rozum powinny zostać urzeczywistnione w instyŁucjach społecznych
i politycznych, współżyciu i współpracy ludzi. Stawiają zatem filozofii dwa
cele: praktyczny (skupienie się na fundamentalnych trudnościach życia spo.

20 Zob. Z. Rau, Forgotten Freedom: In Search of the Historical Foundation of Libera-
lism' Wyd. vŁ,Łódź 2004, s. 16.

21 Zob, W' Kymlicka , 
.Współczesna 

filozofia polityczna, Znak - Fundacja im. Stefana
Batorego, Warszawa_Kraków 1998' s, 272_290.
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łeczno-politycznego' z zamiarem ich rozwiązania) i opisowo-normatywny
(wpłyrry na to, jak ludzie postrzegają i oceniają siebie i porządek społeczno-
polityczny). T\r jednak kończy się zgoda. Pewien nurt myśli liberalnej (na
przykład Locke, Paine, Jefferson, Berlin) - nazwijmy go idealistycznym
- traktuje liberalizm jako realistyczną utopięzz. Z tacji, iż istniejący ancien
regime borykał się z wielkimi kłopotami moralno-politycznymi, idealiści
uznali, iz rozvńązaniem owych bolączek nie jest naprawa istniejącego po.
rządku, lecz jego destrukcja, prowadzona wedle wykoncypowanego wzoru
najlepszego ustroju. Jest to stanowisko, które przyjmuje perspektywę Plato-
na i renesansowych utopistów, ale tylko w pewnym sensie, bowiem zatazem
mówi jedynie o przyzwoitym, a niedoskonałym reżimie, możliwym do urze-
czywistnienia przez ludzi zdo]nych do czynienia dobra i zła. Liberalny idea-
|izm wiąze się z uniwersalizmem i silną wiarą w rolę rozumu człowieka
w kształtowaniw rzeczywistości. Jego reprezentanci z tezy o racjonalnej natu-
rze człowieka wyprowadzają konkluzję, ze racjonalni ludzie są zdolni do tego,
by nadać zależnościom politycznym i stosunkom społecznym ład i sens.

Inni liberałowie (na przykład Hume, Smith, Ferguson, Tocqueville, De-
wey, Hayek, Rawls i Rońy) - określmy ich realistami - Iiberalizm identyFrku-
ją z reformistyczną konserwacją status quo. Ze względu na liberalny charak-
ter społeczeństw nowożytnych, w których żyli i tworzyli' mówią jedynie
o korekcie istniejącego porządku ptzez refotmy zachowujące ciągłość i szacu-
nek wobec liberalnej tradycji. Są zatem kontekstualistami i bagatelizują sku-
teczność rozumu ludzkiego w kreowaniu i urządzaniu życia polityczno.spo-
łecznego. Podkreślają wagę czynników kulturowych. Na przykład Rawls
uznał liberalizm polityczny,wy,tozonąprzez siebie fllozofię polityki, zateońę,
która wypracowuje głębsze i bardziej pouczające ujęcie podstawowych idei
politycznych (zasada tolerancji religijnej i odrzucenie niewolnictwa) funkcjo-
nujących w demokracji liberalnej23. Zatem filozofowanie Rawlsa zaczyna się
z wnęttza partykularnej tradycji politycznej, zastanych uświadomionych po-
wszechnych przekonań, później ańykułuje domniemane w nich podstawowe
i znane idee (wolności, równości i kooperacji), by na koniec poddać je pracy
abstrakcji, która organizuje owe fundamentalne idee (systematycznie ze sobą
łączy i odnosi do siebie) w pewną koherentną rodzinę koncepcji _ liberalizm

22 Termin ,,realistyczna utopia" zosta|' zapozyczony od J. Rawlsa, choć wypełniony
inną treścią, zob. tenże,Wykłady',., dz. cy't., s' 56.

23 Zob. tamże, s. 48; tenże, Kantian Constructiuism in Moral Theory' Jurnal of Philo-
sophy, 1980, no. 88, vol. L)O[VII, s. 518; tenze, The Basic Liberties and their Priority, w:
The Tanner I'ectures in Human, Va|ues III, red. S.M. McMurrin, Cambńdge University
Press, Cambńdge 1982, s' 84-85; tenze, Justice,.,, dz, cyt., s' 223_225,228_229,246; tenze.
Liberal izm..., dz. csż., s. 38, 86; Z.Raw, Forgotten..., dz. cyt., s '  193.
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po|itycznyza. Podobnie twierdził Hayek, utrzymując, iz jego libeI.irlizrrr ,,lłt tr
rych Wigów jest interpretacją instytucji, obyczajów i zwyczajów związ:rttyr:ll
z wolnością. Wedle niego, wolność nie jest stanem naturaln5rm czy wcielorllł
w zycl'e myślą, lecz insty.bucją wytworzoną' ale nie na skutek świadomego
projektu, lecz ewolucyjnej, spontanicznej dziatalności wielu ludzi nieświado-
mie naśladujących zachowania przynoszącego dobrodziejstwa''25.

W sprawie genezy i przebiegu zmian w świecie polityczno-społecznym
liberałowie są bardziej zgodni. Wyrażają nastawienie' które Carl Schmitt
zwał,,spirytualizmem historiozofi cznym,,26. Uważają bowiem, ze przyczyną
przeobrazeń politycznych i społecznych są zmiany świadomościowe w Sferze
filozofii, religii czy światopoglądów. Na przykład Berlin tyranię wywodził
z pozytywnego rozumienia wolności i monistycznej koncepcji wartości i celów,
a ustrój wolności _ z liberalnej wolności negatywnej i pluralistycznej doktry-
ny wańości i celów27. Hayek źródeł zniewolenia szukał w myśli socjalistycznej
(bardzo szeroko rozumianej jako wszelka odmiana kolektyvr.izmu i etatyzmu,
czy to w postaci marksizmu, faszyzmu czy koncepcji państwa dobroby'tu),
a wyzwolenia _ w anglikańskiej tradycji wolnościz8. Zatem w tej tematyce
liberałom bliżej do konserwatystów niż marksistów,którzy zakładają, iz przeo-
brażenia w sferze świadomości społecznej (,'nadbudowy'') są wynikiem zmian
materialnych sił wytwórczych i wynikających z nich stosunków produkcji,
charakterystycznych dla danej formacji społecznej (,,bazy,,).

za zob. J. Rawls' Justice. ' . , dz. cyt. s.228-229,243; Lenże, Liberal izm., ' '  dz. cyt.,
s .  83-84,87.

25 Zob. F.A. Hayek, Konstytucja..., dz. cyt., s. 65-80, 38G-387; tenze, Indywidualiznt
prawdziwy i fałszywy, w: tenże, Indywidualizm i porzqdek ekonorniczny, Znak, Kraktiw
1998, s. 232-249.

26 zob. C. Schmitt, Teologia polityczna, w: tenże, Teologia..., dz. cyt., s' 65-67.
27 zob.I. Berl in, Dtl ' l ie koncepcje..., dz, cyt., s. 178-233; tenze, o dqżeniu,.., dz. cvt,.,

s. 1-17; R. Jahanbegloo, Rozmowy z Isaiahem Berlinem, Aletheia, Warszawa 2002.
28 Zob' F.A. Hayek, Konstytucja''., dz, cyŁ., s, 251'_263; tenże, Droga do zltil,to,lrttilt,

tłum. K. Gurba i in.. Arcana. Kraków 1996.


