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Filozofia tolerancji wobec filozofii: liberalizm poli- 
tyczny Johna Rawlsa 

John Rawls w ostatnim okresie swojej tworczoici, manym liberali- 
zmem politycmym, zaproponowal zastosowanie w praktyce politycnej 
demokracji liberalnej zasady tolerancji wzglqdem filozofii'. Jak mamy ro- 
zumieC owo zalecenie? Zdaniem najbardziej wplywowego filozofa polity- 
ki XX wieku, rodowod tolerancji filozoficznej siqga ideah tolerancji reli- 
gijnej jako cnoty politycmej, ksztahjqcego siq w szesnastym i siedemna- 
stym wieku2. ChoC nie wskazuje on konkretnych myilicieli, to za wzor- 
cowego reprezentanta takiego ujqcia tolerancji moina unaC Johna Loc- 
ke'a, czy poiniej iyjqcych Amerykanow: Thomasa Jeffersona i Abrahama 
Lincolna. Przypomnijmy, i e  zastosowanie tolerancji religijnej jako zasady 
politycnej mialo polegaC zarowno na oddzieleniu religii od polityki, jak 

I Zob. J. Rawls, Justice as Fairness: Political not Metaphysical, ,,Philosophy and Public 
Affairs", 3 (1985), s. 223, 230-231; idem, Liberalizm polityczny, przel. A. Romaniuk, 
Warszawa 1998, s. 40, 220. M6wiqc o polityce Rawls ma na mySli forum zwiwane 
z wladzq politycznq, na kt6rym spotykajq sig cztery dyskursy: dyskurs sqdzi6w (zwlaszcza 
dccyzje sgdzi6w sadu najwyiszego), dyskurs wyiszych urzqdnik6w (szczeg6lnie czlon- 
k6w rzqdu i ustawodawc6w), dyskurs kandydatdw na urzqdy publiczne wraz z osobami 
prowadzqcymi ich kampanie (specjalnie w wystqpieniach i ~Swiadczeniach publicznych, 
nil zgromadzeniach partyjnych) i dyskurs obywateli bioqcych udzial w wyborach, w kt6- 
rych glosowaniu podlegajq fundamentalne kwestie polityczne [zob. ibidem, s. 45-47, 297; 
idem, Prawo ludbw, przel. M .  Kozlowski, Warszawa 2001, s. 191, 2161. Owe fundamen- 
tnlne kwestie polityczne to niezbgdne elementy konstytucji i kwestieSprawiedliwo4ci pod- 
sti~wowej. Do koniecznych elementow konstytucji naleiq ,,podstawowe zasady, kt6re 
okrchjq og6lnq strukturq wladzy patistwowej i procesu politycznego: wladzq ustawodaw- 
czi), wladzq wykonawczq i sqdowniczq; zakres obowiqzywania reguly wiqkszolci; oraz 
rhwnc podstawowe prawa i wolnoSci obywateli, [...I tj. prawo do glosowania i udzialu w 
kyciu puhlicznym, wolnoSd sumienia, mySli i stowarzyszania siq, a takie ochrona wynika- 
,j~)ci~ z rzgd6w prawa" [idem, Liberalizm polityczny, op. cit., s. 321-3221. Z kolei kwestie 
sprirwicdliwoltci podstawowej sq zwiqzane z podstawowymi prawami i wolnoSciami (ta- 
kimi ,iak swohoda poruszania sig, r6wnoSd szans), nier6wnoSciami spolecznymi i ckono- 
!riicxnymi. spolccznymi podstawami szacunku do samego siebie [zob. ibidem, s. 3 13-3 14). 

%oh, ihidcm. s. 17.220. 

i na zagwarantowaniu wolnoSci sumienia, wolnoici myili, wolnodci % I t  I 

wa, wolnoSci zrzeszania siq i wolnoSci wymania3. 
Analogicnie do politycnej tolerancji wobec religii Rawlsowskn felt* 

rancja wobec filozofii jest cnota, politycnq i ma dwustronnq trc6ciowil 
zawartoi6, poszerza jedynie zakres dzialania tolerancji. Rawls posll I ~ I I I I *  

bowiem pozostanie polityki nie tylko na zewnqtrz dyskursu relipijrit*pc~, 
ale takie filozoficnego. Mowiqc bardziej szczeg6lowo: tak jak tcortalvc.v 
tolerancji religijnej starali siq wykluczyd zmuszanie kogokolwiek (lo w v  
mawania jakiejkolwiek religii oraz wylqczy6 problemy teologicznc Y r1v.r 
kusji politycnej, tak Rawls proponuje unikanie (method of avoirltrt~t~r~) 
w polityce tematdw filozoficmych i religijnych dociekari oraz xnRwtlrIlll 
towanie wolnoici od przymusu panstwowego w formowaniu, rc 
niu i gloszeniu doktryn filozoficnych i religijnych4. 

Wedle Amerykanskiego filozofa, problemy z zakresu metafizy K I ,  c l ~  
stemologii i szeroko ujqtej etyki5 sq waine, ale w polityce niepolr~rlj~~c* 
Rzecz w tym, i e  Rawls nie podwaia tych kwestii, nie traktuje icll Y t11io 

jqtnoiciq, nie staje po stronie jakiegoi stanowiska filozoficznepo. 1 ~ / I I I I I I *  

jedynie, ze podstawq liberalnego-demokratycnego spoleczciialw~~ I I I I *  

moze by6 iadna doktryna filozoficna czy religijna, a takjle, 3c l i i ~  I ~ O  

winno siq poshgiwa6 wskazaniami takich doktryn w dzialalno4c.i ~ r c ~ l r  
tycnej przy rozstrzyganiu fundamentalnych kwestii politycznycli", I ) o h  
tryny filozoficne i religijne z ich koncepcjami dobra sq cxym6 prvwr~l 
nym i spolecnym. Ich siedzibq jest sfera spoleczenstwa ohywr~tr Irk ical1t  1 

w wqskim ujqciu, jako obszaru, na ktdrym wystqpuje wiele rbjlnoro(l~~w*I I 

stowarzyszen7, dzialajqcych w obrqbie prawa zapewniajqccpc 
myili i slowa oraz wolnoiC nzeszania siq. (W terminologii Rilv 

Zob. J. Locke, List o tolerancji, przel. L. Joachimowicz, Warszawa 1 9 5 3 , ~ .  16, 
32-33; R. Malajny, ,,Mur separacji" -paristwo a koicidl w Stanach zjednoro:o 
ryki, Katowice 1992. 

U Rawlsa uiycie tolerancji filozoficznej naczy z jednej strony, i2 politykr~ ptiwltlt~n 1 1 ~ 1 '  

,,niezaleina od przeciwstawnych i icierajqcych siq ze sobq doktryn filo7oiic/nvc.lr 1 11*llt11 I 
nych, kt6re wyznajq obywatele" [idem, Liberalizmpolityczny, op, cit., s. 401, rl I I ~ I I ~ ~ I I * ~ ,  1 1  

nalezy ,,pozostawiC obywatelom rozstrzyganie kwestii religii, filozofii i mornltio41~1 it ~ l r c l  

dzie z poglqdami, kt6re sami afirmujq" [ibidem, s. 220; takte idem, Jirstir-11 r rv  I i r / t  111 \ 

Political not Metaphysical, op. cit., s. 223, 230-2311. Richard Rorty intcrprrh~lllc~ I I I I I . I I I I I  
c.je filozoficm~ Rawlsa osadza jq jedynie w koncepcji tolerancji Th. Jc l l i -~~OIII I ,  k l l i l l ~  I I I 

7umie jako wylqczenie temat6w religijnych z polityki [zob. idem. Pii~rw.c.-c*i~\t~~~r, ,b4trrtl 
kracjl wobecfiIozofii, przel. P. Dehnel, ,,0dra6' 1992, nr 7-8, s. 261. 

nwdv 11 111 ' Np, zbawienie, natura czlowieka, znaczenie i cel jego tycia, poszukiw~inic. prl 
kim4 niezaletnym metafizycznym i moralnym porqdku. 
" Zoh. J. Rawls, 1,iheralizm politycny, op, cit., s. 3 10. 
' M.in, kodciothw, fundncji, orpsnizncji, instytuc,ji nnucznni~ nn wszy~lkirll pli~i~llllH~ 11 
(np. uniwcrsytcthw, s7,kbl znwotltiwych, townrzystw nnukowych). 
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,,kultura podloza")8. Zatem ograniczenia nakladane przez zasadq tolerancji 
filozoficnej nie dotyczq osobistych i obywatelskich rozwazan i dyskusji9. 

Istotq propozycji tolerancji wobec filozofii jest bezstronnoiC polityki, 
jej niezaleznoiC od sporow filozoficmych i religijnych. Tyrn samym 
Rawls potwierdza klasycmie liberalny podzial sfer aktywnoici ludzkiej na 
niepolitycnq i politycmq oraz zalecenie neutralnoSci Swiatopoglqdowej 
tej ostatniej. Owszem zastrzega, iz idzie mu jedynie o neutralno46 celu, 
rozumianq jako zalecenie, by panstwo nie robilo niczego w zamiarze fa- 
woryzowania czy promowania okreilonej doktryny, ani niczego, co dawa- 
loby wiqksze wsparcie tym, ktorzy jq wcielajq w iycielO. 

Dlaczego podstawq demokracji liberalnej nie moze bye zadna doktryna 
filozoficzna? Zdaniem amerykanskiego filozofa, przemawiajq za tyrn 
ogdlne fakty opisywane przez socjologie politycnq i psychologiq, a za- 
chodzqce w spoleczenstwach liberalno-demokratycmychl ' . Pienvszym 
jest to, iz spoleczenstwa takie, jak amerykariskie, cechuje konfliktowy 
pluralizm niewspolmiernych doktryn religijnych i f i l o z ~ f i c m ~ c h ~ ~ .  Nie 
jest to zwykly pluralizm, lecz rozumny. ~ rod lem pienvszego, w opinii 
Rawlsa, sq uprzedzenia, stronnicze nastawienie czy indywidualny i gru- 
powy interes, przyczynq drugiego rodzaju pluralizmu jest dzialanie ludz- 
kiego rozumu w ramach wolnych instytucji konstytucyjnego ustroju de- 
r n ~ k r a t ~ c n e ~ o ' ~ .  Chodzi o to, ze tolerancja religijna i wolnoSC religijna, 
wolnoSC surnienia i wolnoiC myili oraz ograniczenie wladzy politycmej 
d a b  mozliwoiC dostrzezenia, i e  na poprawnym i sumiennym uiyciu ro- 
zumu wazq pewne okolicnoSci, ktore nie pozwalajq dojiC do tego same- 

' Zob. ibidem, s. 45-46. 
Zob. ibidem, s. 296. 

lo Zob. ibidem, s. 268-276. Wedle Rawlsa, liberalizm polityczny nie jest neutralny proce- 
duralnie, bowiem wyraia nie tylko wartoici proceduralne (bezstronnoiC, sp6jnoit w sto- 
sowaniu zasad ogolnych do wszystkich przypadkbw, r6wna mozliwoii: przedstawiania 
roszczen), ale i materialne (zasady sprawiedliwoici i wartolci politycznej sprawiedliwolci, 
tj. wartoiC r6wnej wolnoici politycznej i obywatelskiej, rbwnoiC szans, wartode spolecznej 
r6wnoici i ekonomicmej wzajemnoici, wartole dobra wsp6lnego [zob. ibidem, s. 3081. 
Liberalizm polityczny nie charakteryzuje tez neutralnolC skutkow, bowiem taka jest 
w og6le niemozliwa. Zadne spoleczenstwo nie moze zagwarantowak przestrzeni dla ist- 
nienia wszystkich sposobbw zycia. Nie ma takiej mozliwolci, by podstawowe instytucje 
polityczne, spolecme i ekonomiczne nie mialy donioslych wplyw6w na to, jak doktryny 
filozoficme i religijne tnvajq w czasie i zdobywajq zwolennikow [zob. ibidem, s. 274- 
2751. Wynika to z konfliktowego pluralizmu wartolci, na kt6ry zwr6cil uwagq Isaiah Ber- 
lin [por. 0 dqieniu do idealu, [w:] idem, Dwie koncepcje wolnoici i inne eseje, -przel. 
M .  Tatiski, Warszawa 1991, s. 36; Dwie koncepcje wolnoici, [w:] idem, Cztery eseje 
o wolnoici, przel. D. Grynberg, Warszawa 1994, s. 185-1861. 
' I  Zob. J. Rawls, Liberalizmpolityczny, op. cit., s. 220. 
l 2  Zob. ibidem, s. 74; idem, The Domain of the Political and Overlapping Consensus, 
,,New York University Law Review" 1989, nr 64, s. 234-235. 
I' Zoh. idem, Liheralizm polityczny, op. cit., s. 8, 75. 
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go wniosku, nawet w wolnej dyskusji. (Jest to piqty ogolny fakt demokrn- 
cj i liberalnej 14). 

Owe warunki utrudniajqce bqdi uniemozliwiajqce politycmq xgotl~ 
sqdow, zwlaszcza na temat prawdziwoici doktryn filozoficmych i re lip,^ 1 -  
nych, Rawls nazywa ,,ciqzarami ~qdow"'~. Ciqzary sqdow nakladajq pew- 
ne ograniczenia na to, co moina uzasadnid wobec innych: nie ma powotl~~, 
abym poshiyl siq wladzq politycznq wedhg tego, co zaleca moja dokt~*v 
na, bowiem wszyscy ludzie tak samo podlegajq ciqiarom sqd6w. Tote9 (lo 
konsekwencji przyjqcia ciqzarow sqd6w naleiy popieranie wolno8c': H I I  

mienia, wolnoici myili oraz tolerancji16. 
Drugi fakt charakteryzujqcy demokracjq liberalnq odnosi siq do tepo, 1) 

w warunkach rozumnej roinorodnoici wszelkie zabiegi majqce nn cc111 
osiqgniqcie i utrzymanie doktrynalnej jednoSci polegajq na opresy~itrvt~~ 
uiyciu wladzy pahstwowej. Jest to bezprawny ucisk wladzy polityc~rit*~ I ', 

bowiem w ustroju tym najwyzsza wladza jest rozumiana jako wladn~ o ~ I ' I  
h ,  to jest wolnych i rdwnych obywateli jako ciala z b i o r o ~ e ~ o ' ~ .  

l 4  Zob. ibidem, s. 102. 
15 Zob. ibidem, s. 99, 108. Rawls wskazuje trzy rodzaje sqdow (teoretycznc, Irlovllllle 

i praktycznego rozumu), wylicza takie listq (jak sarn zastrzega niekomplctny) icl~ ~ , I ~ ? I I  

row. Zalicza do nich: ,,a. Dowody - empirycme i naukowe - odnoszqce sic (11) ( I I I I I I .~II  
przypadku sq sprzeczne i zlozone, a zatem trudne do oszacowania. b. Nawct ptlv / ~ I I I I ~ ~ I  
my siq w pelni co do tego, jakiego rodzaju wzglqdy sq istotne, moiemy siq nir / L I I I I I I I I I  I I I  

do ich wagi, a przez to dochodziC do odmiennych sqdd6w. c. W pewnej rnier.fr 
nasze pojqcia [...I q nieostre i zawodzq w t&dnych przypadkach, a ta nicok 
omacza, i e  musimy polegaC na sqdzie i interpretacji (i na sqdach dotyczycycl~ I . ~ / I I I I I I I \  I 1 1  

interpretacji) w obrqbie pewnego pola (kt6rego nie da siq wyznaczyC ostro). gtl 
mogq siq miqdzy sobq r6iniC. d. W pewnej mierze [...I sposob, w jaki oceninmy 
wartolci moralne i politycme, jest ksztahowany przez cale nasze doiwiadczc*n~r 
nasze calolciowe doiwiadczenia zawsze muszq siq od siebie r6ini6. [...I c. ('rr-.~rl 111 r \  

rozpatrywaniu danej sprawy z roinych stron w grq wchodzq r6znego rotlir,ai~~ 
normatywne o r6znej sile, tak i e  trudno jest dokonaC calolciowej oceny. 1: I ... I k 
tem instytucji spolecznych jest ograniczony co do wartoici, jakie motc dopl~; 
trzeba dokonaC jakiegoi wyboru z pewnego zestawu wartoici moralnych i poll,,. .,,,. ,,, 
kt6re mozna realizowak. Jest tak dlatego, ze kaidy system instytuc,ji mil ni1.111h 
czonq przestrzen spolecznq. Gdy musimy wybieraC miqdzy bliskimi nrllrl w111 
bqdi kiedy pozostajemy przy poszczegolnych wartolciach i musimy op.ntll1l.t 
z nich ze wzglqdu na wymagania pozostalych, napotykamy wiele trudno4c.1 ~ > r / v  I I S I I I I I I I I I I I  

priorytet6w i dokonywaniu zabiegow dostosowawczych. Jest wiele tr~ldllycl~ (11 
dzqcych dylematy, na ktbre moze nie by6 jasnej odpowiedzi" [ibidem. 3. lJ1, 

s. 1801. 
l 6  Zob. ibidem, s. 102, 106-107. 
l 7  Zob. ibidem, s. 75-76; idem, The Domain of the Political and Overlappln~ ( ' 
op. cit., s. 235. 
I X  Zob. idem, Liheralizmpolityczny, op. cit., s. 42, 80-83, 114, 197-199,270-2N0, :.Jn r l t r v .  

350-351. 361. 368. Nillcky dodnC choChy w przypisic o legitymixnc,ji wtntl~y pi 
w spotccxehstwie lihcrnlnym. 'T'u wtndzn jcst wtnlciwic sprnwownnn. ~ t l y  ,lrl (I/ 
.,xgottnie x konstytucjil, co (lo kthrqi mohn roxsqdnic ocirckiwnC. kc W S Y ~ Y C Y  I 



Trzeci fakt traktuje o tym, ze conditio sine qua non tnvania demokracji 
konstytucyjnej (nie rozpadania siq jej na zwalczajqce siq opcje doktrynal- 
ne czy klasy spolecne) jest chqtne i dobrowolne popieranie jej przez 
macmq wiqkszoiC politycmie aktywnych obywateli19. 

Czwarty fakt liberalnej demokracji dotyczy tego, ze instytucje poli- 
tyczne demokracji konstytucyjnej i publicne tradycje ich interpretowa- 
niaiO zawierajq, przynajmniej domyilnie, pewne intuicyjne idee, z ktorych 
moina wypracowaC politycmq koncepcjq sprawiedliwoici, ktorq moze 
poprzeC wiqkszoiC obywateli pomimo, i e  dzielq ich wymawane doktryny 
filozoficme i religijne2l. Tylko politycna koncepcja sprawiedliwoici mo- 
ze staC siq podstawq spolecno-politycnej kooperacji i wzajemnego sza- 
cunku. Tylko ona moze zagwarantowae wspoliycie ludzi o odmiennych 
poglqdach w jednym spoleczenstwie, wspdliycie ,,nie z niechqciq i ze 
zgrzytaniem zqbami, ale w poczuciu wartoici owej k ~ e ~ z ~ s t e n c j i " ~ ~ .  

Fakty te wskazujq, iz w spoleczenstwie liberalnym ufilozoficnienie 
polityki jest niemozliwe i szkodliwe. Niemozliwe w sytuacji, gdy nie 
chcemy pogwalcit owych faktow. Obywatele bowiem w takim ustroju nie 
mogq osiqgnqt dobrowolnego politycmego porozumienia co do proble- 
mow filozoficnych czy religijnych. Szkodliwe, gdy pomijamy te fakty. 
Z perspektywy liberalizrnu politycmego problemy metafizyki, epistemo- 
logii czy etyki wprowadzone do polityki gwarantujq bowiem niekonczqce 
siq i nierozwiqzywalne spory, a nawet bezprawnq przemoc. Kaida bo- 
wiem proba ustanowienia fundamentem instytucji politycmych i spolecz- 
nych konkretnej doktryny konczy siq naruszeniem podstawowych wolno- 
ici, polega bowiem na narzuceniu swojego dogrnatu innym czlonkom spo- 
leczenstwa politycmego i wyrnuszaniu szacunku wobec niego. Narzucona 
jednoiC opiera siq zatem na dyktatorskim uiyciu wladzy panstwowej. 
Nadto jest ona powierzchowna i niestabilna, powainym powodem do bun- 

poprq jej najwainiejsze elementy w iwietle zasad i idealow, ktore mogq przyjqf. kierujqc 
sig wsp6lnym im ludzkim rozumem" [ibidem, s. 1981. 
I v Zob. ibidem, s. 76; idem, The Domain of the Political and Overlapping Consensus, op. 
cit., s. 235. 

W terminologii Rawlsa instytucje polityczne demokracji konstytucyjnej i publiczne tra- 
dycje ich interpretowania to publiczna kultura politycma. Jest to plaszczyzna, na ktorej 
funkcjonujq decyzje i wypowiedzi funkcjonariuszy wladzy ustawodawczej, sqdowniczej, 
wykonawczej oraz czlonk6w i sympatyk6w partii politycznych, a takie historycme teksty 
i dokumenty stanowiqce wsp6lnq wiedzg politycmq, manq i zrozumialq ,,dla wiqkszoici 
wyksxtalconych obywateli, kierujqcych siq zdrowym rozsqdkiem" [idem, Liberalizm poli- 
tvczny, op. cit., s. 45-47; idem, Prawo ludow, op. cit., s. 191,2161. 
'I Zoh. idem, Liberalizm polityczny, op. cit., s. 77; idem, The Domain of the Political and 
Ov~~rlapping Consensus, op. cit., s. 235. 
2 2  W. Sadurski, Wspcillycie z nieprzekonanyrni, [w:] idem, Liberaibw nikt nie kocha. Eseje 
iptrhliiytyka 1996-2002, Warszawa 2003, s. 64. 
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tu, na co wskazujq doiwiadczenia historycme, jest wlainie przymuszc~nir 
do jednoici, ktore zadaje gwak wolnoici 1udziZ3. 

Jezeli chcemy uniknqd opresji i zarazem paraliiu w iyciu polityczny~r~, 
to jednoici politycnej powinniimy szukaC w porozumieniu budowc111y111 
w dialogu. Z kolei ow konsensus moze by6 osiqgniqty tylko odnoknic I?U= 
litycznej koncepcji sprawiedliwoici. Czym ona jest? Czym r6Sni sir I 11 l 
doktryny filozoficnej? 0 ile zasiqg politycmej koncepcji sprawictl l i wc I = 

ici jest wqski, obejmuje ona sobq tylko wartoici i cnoty politycxnc, klilrr* 
okreilaj q podstawowe warunki politycmo-spolecnej kooperacj i2', o 1 v 11. 
drugiej jest rozlegly, jej treiC obejmuje wiele wartoici i cn6t. (W pt41l1 

rozlegla doktryna zawiera koncepcje tego, co ma wartoiC w ludzkini ) v +  
ciu, wz6r charakteru jednostki, idealy przyjaini, wiqzi rodzinnej i xl  trw 11 - 
rzyszeniowej oraz @cia jako caloici). Poza tym politycma koncrpc*ll~ 
sprawiedliwoici jest szczegolnq koncepcjq moralnq, jej przedmiotcli~ sil 
podstawowe instytucje politycme, spolecme i ekonomicme (mnnc pr/tk/ 
Rawlsa ,,strukturq podstawowq spoleczenstwa"), z kolei doktrynr~ liloto 
ficma jest ogolna, stosuj e siq do szerokiego zakresu prxedm iol i l  w . 
(W pelni ogolna doktryna odnosi siq do czynow jednostek i ~ I O R I I ~ I ~ I ' I I V  
prywatnych, stosunk6w spolecnych, organizacj i pafistwa i st O N I  111 I\ I'IIV 

miqd~~narodowych)~~. Dodajmy jeszcze, ze politycna koncepqi~~ 911111 

wiedliwoici jest poglqdem politycnym, ktory ani nie opiera sic; 1111 PIIIIIII*) 
rozleglej i ogolnej doktrynie, ani nie jest wyjainiany przez odn icsic~il t* I 11 I 
tego typu doktryn. Wobec tego akceptacja politycmej k0ncepc.j i sprl\w II* 

dliwoici nie niesie ze sobq m a n i a  j akiegoi konkretnego ogidncpo I 1.t I /  

23 Zob. A. Chmielewski, Ekskluzywizrn, jednos'k, interpasywnodi., [w:] D. Pictrl 
(red.), Pytania wsp6~czesnejfilozofiipolityki, Krakow 2007, s. 19-20. 
24 Takie jak: wartoici politycznej sprawiedliwoif. (wartoici r6wnej politycznc,j i 
skiej wolnoici, autentyczna r6wnoif. szans, spoleczna r6wnoS6, wzajemnokf. cko~lc b l l l r ~  / I I I I  

i dobro wsp6lne), wartoici odnoszqce sig do wolnego i publicznego docickn~ii~ 
zwiqzane z wlaiciwym poslugiwaniem siq pojqciami sadu, wnioskowanin i (lot 
cnoty rozumnoici, bezstronnoici i gotowoici honorowania obowiqzku grzccxliol 
25 Zob. J. Rawls, Justice as Fairness: Political not Metaphysical, op. cil., s. ??4; I I IPI I I ,  I I 

heralizmpolityczny, op. cit., s. 42, 44-45, 201-202, 245-247, 293-294, 307-3oH. SIIIILIIIIII 
podstawowa spoleczenstwa to, wedle Rawlsa, gl6wne instytucje polityc7.1ir, 11pt1l1.1 1111% 

i ekonomiczne (polityczna konstytucja, prawnie uznane formy wlasnolci, orp,l~lli/~lt 111 1111 

spodarki oraz charakter rodziny, np. w spoleczenstwie liberalnym to m.in. prllwlllc 111 I I I I I I I ~ I  
wolnoici mySli i sumienia, swobody polityczne, podstawowe prawa ohywntc*lrk 
wolnoif. poruszania siq i r6wnoSf. szans, konkurencyjny rynek, prywatnn WII I .  
k6w produkcji i monogamiczna rodzina) oraz spodb, w jaki lqczq sip one w p+( 
tem spolecznej kooperacji trwajqcej z pokolenia na pokolenie Izoh. ihidcm. s. 4. , . ... . . , 

idem, Teoria sprawiedliwoici, przel. M .  Panufnik, J. Pasek, A. Romr~ni~~k, WIIIUIII (CII  
1094, s. 17-18]. Terminu ,.instytucjaW (tac. institutio - urzqdzenie, xwycz~ii) Ititwls I I ) \  tt11 

w scnsic socjologicxnym jnko okrcllenia ponadsuhiektywnych i zohieklywi7ow1111~1~I1 i l l  

snd ornx prnktyk stnnowirlcych przewidywnlnc i trwalc elementy d7.inlr11'1 c~Iotlki~\v I I I I I I I I I  



lcglcgo poglqdu2h. W ujqciu Rawlsa do ogdlnych i rozleglych doktryn na- 
Ic%q nie tylko filozoficme, ale i religijne i moralne poglqdy na Swiat. 

Kiedy mokna osiqgnqC zgodq wiqkszoici obywateli na politycmq kon- 
cepcjq sprawiedliwoSci? Jest to mozliwe, gdy wiqkszoiC obywateli jest 
roxumna (reasonable). Wedle Rawlsa, istniejq dwa podstawowe aspekty 

/ rozumno4ci jako cnoty osob. Pienvszy to wola zaproponowania sprawie- 
dliwych warunk6w kooperacji i chqC ich dotrzymywania, jeieli istnieje 
gwarancja, i e  inni bqdq postqpowak tak samo. Drugi to pragnienie przyjq- 
cia ciqiar6w sqdow i ich k~nsekwencji~~. Przeciwieristwem rozumnych 
os6b sq osoby nierozumne, t n .  takie, kt6re nie proponujq illub nie hono- 
ru-jq sprawiedliwych warunk6w spolecmej kooperacji. W imiq wlasnego 
interesu, gdy pozwolq na to okolicno4ci, sq gotowe naruszyC owe warun- 
ki. Ponadto chcq poshiyC siq wladza politycmq, by wszyscy przyjqli ich 
przekonania mimo, i e  inni afirmujq rozumne poglqdy28. 

Zatem to rozumnoSC umozliwia politycne wspddzialanie, osiqganie 
i honorowanie zgody, co do politycnej koncepcji sprawiedliwo6ci. Tu 
porozumienie jest efektem wolnej dyskusji publicnej nad kwestiami poli- 
tycznymi, opartej na racjach, w ktorej rezygnuje siq z s i b  czy choCby 
grokby jej uiycia. Tak rozumie Rawlsowskq ideq Richard Rorty gdy pi- 
sze, i e  Rawls uiywajqc pojqC rozumnoici i nierozumnoici koncentruje siq 
na r6inicy miqdzy deliberacjq a silq, propozycjq a groibq, a nie miqdzy 
prawdq a falszem czy lepszq (racjonalnq) a gorszq (zmyslowq) stronq 
czlowiekaZ9. 

6 Fllozofla tolerancjl wobec fllozofli: llberallzm polltyuny Johna Rawlsa 16'1 

- - 

'" Zob. J. Rawls, Liberalizmpolityczny, op. cit., s. 41-45, 151-152,202,208,246. 
27 Zob. ibidem, s. 89-90,97, 102-107, 131-132, 147. 
28 Zob. ibidem, s. 91-92, 105-106,200. 
2 0 Zob. R. Rorty, SprawiedliwoiC jako poszerzona lojalnoiC, przel. A. Szahaj, ,,Transit6' 
1097, nr 3, s. 121. Rawlsowska ,,rozurnnoiC" nie jest toisama z ,,racjonalnoiciq", u Rawlsa 
st) to dwie odrqbne i niezaleine (mi z siebie nie wynikajq, ani nie sq swoim przeciwieli- 
stwem), chod komplementame idee. (Wedlug Rawlsa, rozr6inienie na rozumnoid i racjo- 
nalnoid po raz pienvszy zastosowal Immanuel Kant - zob. Liberalizm polityczny, op. cit., 
s. 60, 89-90). Kaida odnosi siq do jednej z dw6ch wladz moralnych osoby: rozumnoid do 
zdolnoici poczucia sprawiedliwoici i slusmoici, brania pod uwagq konsekwencji swych 
dzialati dla pomyilnoSci innych, a racjonalnoiC do zdolnoici posiadania koncepcji dobra, 
rlqkenia do wlasnych cel6w i wyboru najskuteczniejszych Srodk6w do nich prowadzqcych 
[zoh. ibidem, s. 92, 891. Rawls pojmuje zatem rozumnoid etycznie jako wzajemnoSC, 
3 racjonalnoid jako racjonalnoid instrumentalnq, kt6rej uiywa siq w technologii czy te i  
w wypracowaniu hobbesowskiego modus vivendi. Kolejna r6inica migdzy owymi ideami 
lolega na tym, iz to, co rozumne, jest publiczne, a to, co racjonalne, nie [zob. ibidem, 
;. 961. Ich uzupehianie siq polega na tym, ze dzialajqc racjonalnie, mamy wlasne cele, 
I dzialajqc rozumnie, potrafimy uznaC wainoiC roszczen innych ludzi [zob. ibidem, s. 941. 
)odnjmy, i e  Rawlsowska rozumnoiC jest kryterium poprawnoici nie tylko os6b i koncep- 
j i .  RIC i zasad, sqd6w, racji czy instytucji [zob. ibidem, s. 1461. Ponadto nie jest ona stoic- 
rq cnotq typu ,,albo tak - albo nie". Zdaniem Rawlsa, w pewnych kwestiach rozlegla dok- 
ryna moBe by6 rozumna, w innych nie [zob. ibidem, s. 3331. 

I Na czym mialaby polegab zgoda na politycmq k0ncepc.j~ sprnwirtlli 
1 wohci? Politycme porozumienie dotyczqce politycmej konccpcji Y ~ V I I  

wiedliwoici bqdzie stabilne, zdaniem Rawlsa, jekeli bqdzie mialo ~ ~ I I I  I , I I (  

1 w czqiciowym i zazqbiajqcym siq konsensusie (overlapping con.vcltl V I I  \ "' 
Nie jest to koncepcja prawdy konsensualnej, lecz idea zgody, klirrrl ocltlctri 
siq do tego, co politycme, jak i zgody, kt6ra polega na zacliotl/cl~~~~ 1\11 

siebie przeciwstawnych rozumnych rozleglych i og6lnych t l o k l r v ~ ~  \u* 
wskazanym wyiej ograniczonym zakresie3'. Tu obywatele  firn nil I i l l  111 ,I I 

tycmq koncepcjq sprawiedliwo4ci wychodzqc od wlasnych poplrltlit\~ 11 I I  , 
ralnych, wynikajqcych z wynawanych przez nich rozleglych tlohl ~ V I I  I I 

lozoficmych czy religijnych3'. Mogq oni traktowad koncepcip pt r l i Iyc*/~~q 
I jako wywiedzionq z wartoici swojej doktryny czy zgodnq z nimi. hqtl i  It*? 

nie wchodzqcq z nimi w k ~ n f l i k t ~ ~ .  
PrzyMadem politycmej koncepcji sprawiedliwo4ci, kt6ra jcst oQrotl 

kiem overlapping consensus jest sprawiedliwo46 jako bezstronnoQt (yrirr 
wotnie przedstawiona przez Rawlsa w 197 1 roku w Teorii sprtrwir*tlll~c~t~ 
4 ~ i ) ~ ~ .  Przypomnijmy, i e  jej tre4C to zasady, ktbre sq wynikicm pt*\vllca) 
procedury konstrukcji (struktury). Odwzorowaniem tej procedury jrqt ,.r \* 

tuacja pienvotna", w kt6rej racjonalnie dzialaj qcy przedstaw icir*lc wc) l 
nych i r6wnych obywateli, podlegajqc rozumnym warunkom (,,~nrlo1111 
niewiedzy"), dochodzq do porozumienia, co do zasad sprawicdliwo4c~1, 
kt6re majq uregulowaC spolecnq kooperacjq tak, by urzecyw is1 11inl1\ 
wolnoSci i rownoici os6b, kt6re reprezentujq, w iwietle tego, co tc ouol~v 

30 Zob. ibidem, s. 40,4547, 74, 88, 150-151, 155, 194-195, 212. Termin over1ul)plng r . r ~ t r  

sensus zostai wprowadzony w Teorii sprawiedliwoici [zob. ibidem, s. 533-5341 Jnko 111~ 

wien spos6b oslabienia warunk6w obywatelskiego nieposluszenstwa w spotcc7.c1'1qtwie 
demokratycznym zblizonym do sprawiedliwego. W Liberalizmie politycznym l i ~wl s  tt)v 
wa go w innym sensie i w znacznie szerszym kontekicie. Przypomnijmy, t e  cclc ?;*rrt,/l  
sprawiedliwoici i Liberalizmu politycznego sq inne. W Teorii bylo nim przedstnwic.~~~~~ 
koncepcji sprawiedliwoici jako bezstronnoici, jako ogolnej moralnej koncepcji pwrwy ) 
szajqcej wszystkie inne rozlegle doktryny. W Liberalizmie politycznym jest nim pr~ctlql~c 
wienie politycznej koncepcji sprawiedliwoici jako bezstronnoici, M6ra moie staC ai  y pot l -  
stawa stabilnoici, w spoleczenstwie charakteryzujqcym siq konfliktowym, acz rozulnltvln 
y)ualizmem doktrynalnym. 

Zob. idem, Liberalizm polityczny, op. cit., s. 208-215. Overlapping consensus j e ~ t  kotr- 
sensem szerokim, obejmuje nie tylko polityczne zasady ustanawiajqce demokratycsnc prtv 
cedury, ale i zasady dotyczqce struktury podstawowej, stqd jego zasady ustanawiqj~l 111kir 
kardynalne prawa jak: wolnoici sumienia i myili, wolnoici polityczne, wolnoiC zrzcs7ltllla 
sig i poruszania sig, autentycmq r6wnoiC szans oraz zasady zapewniajqce zaspokqjr!~~r 
podstawowych potrzeb wszystkich obywateli tak, by mogli bra6 oni udziai w tyciu spo- 
lecno-politycmyrn. Zob. ibidem, s. 233,235-236. 
32 Zob. ibidem, s. 212,300. 
33 Zob. ibidem, s. 41. 
34 Zob. ibidem, s. 4 1, 15 1. 



uwazajq za wzajemnq k ~ r z ~ i ~ ~ ~ .  Zdaniem Rawls.a, w tak okreilonych wa- 
runkach bezstronnoici zostalyby wybrane dwie z a ~ a d ~ ~ ~ .  Wedhg pienv- 
szej zasady (rownych podstawowych wolnoici), kaidy obywatel ma pra- 
wo do najbardziej obszernego systemu rownych osobistych i politycnych 
wolnoici, ktory jest zgodny z podobnym systemem wolnoici dla wszyst- 
kich. Pienvsza zasada gwarantuje tedy zarowno wolnoici staroiytnych, 
jak i wolnoici nowoiytnych (wolnoiC myili i wolnoiC sumienia, prawa do 
uczestniczenia w polityce, wolno4C stowarzyszania siq i prawa zwiqzane 
ze sprawiedliwym procesem sqdowym). Wolnoici te majq priorytet wobec 
innych roszczen, to znaczy, ze majq by6 zaspokojone w pienvszej kolej- 
noSci i nie mogq by6 ograniczane w imiq ogolnego interesu spolecnego. 

Druga zasada sprawiedliwoici ogranicza obszar spolecnych i ekono- 
micmych nierownoici. Nakazuje, po pierwsze, autentycnq rownoiC 
szans dla wszystkich w dostqpnie do urzqdow i stanowisk publicnych. 
Rzecz w tym, ze ludzie, ktorzy sq tak samo uzdolnieni i motywowani, 
muszq mieC rowne szanse w moiliwoici osiqgania pozqdanych pozycji, 
niezaleinie od ich spdecnego tla. Po drugie, nakazuje, by ekonomicne 
nierownoSci pracowaly na najwiqkszq korzyiC dla najmniej uprzywilejo- 
wanych czlonkow spoleczelistwa. Dystrybucja dochod6w i bogactwa nie 
powinna bowiem opieraC siq na loterii rozkladu naturalnych uzdolnien, sq 
one bowiem zasobami wspolnymi spoleczenstwa. Zasada dyferencji za- 
klada, ze obdarzeni iyczliwie przez naturq mogq korzystaC z przychylno- 
Sci losu, ale tylko wtedy, gdy poprawi to sytuacjq tych, kt6rzy w natural- 
nej loterii przegrali. 

CzqSciowy i zazqbiajqcy siq konsensus umoiliwia zaistnienie publicz- 
nego rozumu obywateli spoleczenstwa liberalno-demokratycnego, ktore- 
go podstawq jest politycna koncepcja sprawiedliwo4ci. Rozum publicny 
to idea politycna, ktora odnosi siq do sposobu formulowania plan6w, 
ukladania celdw i podejmowania d e ~ ~ z j i ~ ~  obywateli spoleczenstwa libe- 
ralno-demokratycznego, ,,ktorzy jako pewne cialo zbiorowe, sprawujq 
najwyiszq, opartq na przymusie wladzq politycnq jedni nad drugimi, 
uchwalajqc prawa i poprawiajqc k ~ n s t ~ t u c j q " ~ ~ .  Istotq rozurnu publicne- 
go jest doktrynalna wstrzemiqiliwoici obywateli w deliberacji politycz- 

l r  Zob. ibidem, s. 61, 141, 145; idem, Teoria sprawiedliwoici, op. cit., s. 23-25, 31-37, 
169- 198. 
10 Zob. ibidem, s. 28, 87, 344, 414-416; idem, Liberalizmpolityczny, op. cit., s. 355, 358, 
367-368,392. 
" Zob. ibidem, s. 293. Rozrbinienie na rozum publiczny i niepublicmy (rozumy wszel- 
kich stowarzyszen spoleczenstwa obywatelskiego w wqskim ujqciu, np. koiciolbw, uni- 
wcrsytethw, grup zawodowych) Rawls zapoiyczyl od Kanta, jednak nadai tym pojqciom 
inni) tredC [xoh. ibidem, s. 2941. 
'"hidem, s. 295. Wedlug Rawlsa, wzorcem publicznego rozumu jest Sqd Najwytszy [zob. 
ihitlcm. s. 3 16-3281. 
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nej39, ktora obliguje ich do tego, by wyrzekli siq w dyskusji politycznrj 
odwolari do uzasadnien rozleglych doktryn i wprowadzali do obiegu tylko 
ich konk l~z je~~ .  W tym kontekicie Rawls wspomina o ,,obywatelskirj 
grzecnoici" (civility), ktora polega na tym, iz nalezy ograniczyC s i ~  (10 
racji i argumentow, kt6re mogq zrozurnieC i przyjqC inni obywatclc'". 
Przeto podstawowe kwestie politycne, wedle Rawlsa, moina rozstrzypilc' 
odwohjqc siq do wartoici politycnych, kt6rym daje wyraz polityc/l~a 
koncepcja sprawiedliwoici, majqca oparcie w czqiciowym i zazqbia.jr)cyll~ 
siq konsensusie". 

Podsumowujqc rozwazania dotyczqce tolerancji filozoficmej znxla- 
nowmy siq nad istotq Rawlsowskiej filozofii polityki. Rawls jest ztlniiii~, 
ze istnieje wiele sposobbw rozumienia i opisywania filozofii polityki. % I I -  

leiq one od politycmych i spolecnych okolicno4ci, jakim stawiajq c m l o  
f i loz~fowie~~.  Liberalizm politycny szuka politycmej koncepcj i sprn w i t*- 
dliwoici dla demokracji liberalnej rozumianej jako wytw6r okre8loncpo 
kontekstu historycno-spolecnego. Kontekst ten zai wiqze sic z rclibr11111- 
cjq, kt6ra doprowadzila do pluralizmu religijnego i jego konsekwc~ic.ii 
w kolejnych wiekach (wojny religijne, powstanie pluralizm6w inncpo ~ I I -  
dzaju, rozwoj roinych doktryn nalegajqcych na tolerancjq, wolno<i. N I I -  

mienia i wolnoiC myili), powstaniem i rozwojem nowoczesnego p n ' i ~ l  wn 
z centralnq administracjq (poczqtkowo w formie monarchii ahsol 111 nri, 
p6iniej rzqdow konstytucyjnych ograniczajqcych wladzq monarclii~\~ 
i chroniqcych podstawowe wolnoici i prawa) oraz utrwaleniem ins1 vl 11(*j i 
gospodarki rynkowej44. Zatem Rawlsowska filozofia polityki jest lilosolll( 
szeroko uj qtego liberalnego spoleczeristwa obywatelskiego j ako ok rc4 1 I I 
nego spoleczenstwa politycnego (nazywanego przez niego ,,spolcc~rl~- 

39 Sformulowanie ,,samoograniczenie" w odniesieniu do natury rozumu publicznl 
lo zapoiyczone od Czeslawa Porqbskiego [zob. John Rawls -Jilozof sprawie(lllv 
kojowego wspdldzialania, ,,Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w F 
2006, nr 722, s. 181. 
40 Zob. J. Rawls, Liberalizm polityczny, op. cit., s. 48, 337. Ograniczenia nnklrltlllnr 11rtr~t  

rozum publiczny nie dotyczq osobistych i obywatelskich rozwaiah, a tnk3.c wiqkrrtofil I 
ustawodawstwa podatkowego i regulujqcego wlasno46, czy prawa porzr)dku,j~lccgo I I I ' I I I I  1111: 

6rodowiska lub dotyczqcego finansowania instytucji kultury wqsko u.jqtcj jr~k I I I I I~I*II ,  11. 
atry, itp. [zob. ibidem, s. 2961. 
4 1  Zob. ibidem. s. 298-306. 
42 Np. kwestiq prawnego uregulowania kwestii aborcji powinno rozstrzygd wyw~l)el~lr  
wartodci politycznych, takich jak szacunek dla zycia ludzkiego, reprodukc,jr~ s p o l r ~ ~ ~ I ' ~ ~ l \ ~ ' t ~  
politycznego, r6wnoSC kobiet jako wolnych obywateli [zob. ibidem, s. 332 1. 
'I1 %oh. J. Rawls, Justice as Fairness: Political not Metaphysical, op, cit., s. 226. 
44 Zob. ibidem, s. 225; idem, 1,iheralizm polityczny, op. cit., s. 40-47. Rawla wsknr~~)q~ '  I ~ I  

dnnia filozofii polityki parnfrazu.ie Kanta i twierdzi, t e  jest nir) ohronn ro711n111rl w l r ~ ~ v  
w motliwodC sprnwicdliwcgo konstytucy,jncgo ustroju demokrntyczncpo Isol~. I I ~ I ~ I I ~ I I I .  
s. 1 SO. 243 1. 
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stwem demokratycznym", ,,konstytucyjnym rezimem demokratycznym", 
,,demokracjq konstytucyjnq", ,,rezimem demokratycmym", ,,nowocze- 
snym panstwem d e m ~ k r a t ~ c n ~ r n " ~ ~ ) .  

Nalezy tei zwrociC uwagq na to, i e  Rawls w specyficny sposob ujmu- 
je relacje miqdzy teoriq a praktykq. Zaklada bowiem prymat praktyki nad 
teoriq, czy, jak chce Richard Rorty, ,,pierwszenstwo demokracji wobec fi- 
lozofii". Z punktu widzenia Rawlsa teoria powinna wywodziC siq z prak- 
tyki i jej shuyC. Rzecz w tym, ze punktem wyjicia filozofii Rawlsa jest 
jqdro okreilonej politycnej tradycji, zbior powszechnych przekonati, ta- 
kich jak zasada tolerancji religijnej i odrzucenie niewolnictwa. Dopiero 
poiniej artykuhje siq ich dornniemane podstawowe i mane idee (wol- 
noiC, r6wnoiC i kooperacja), by na koniec poddaC je ab~t rakcj i~~,  kt6ra or- 
ganizuje owe podstawowe idee (systematycznie ze sobq lqczy i odnosi do 
siebie) w pewnq koherentnq rodzinq koncepcji, ktorq Rawls nazwa libera- 
lizmem politycmym47. 

Podstawowq kwestiq liberalizmu politycznego jest stabilnoiC sprawie- 
dliwego spoleczenstwa wolnych i rownych obywateli4*. Bowiem rzeczy- 
wistym problemem w demokracji liberalnej, zdaniem Rawlsa, jest plura- 
lizm. StabilnoiC jest stalym zagadnieniem filozofii polityki, zawsze po- 
szukiwano jej w jednoici. U Rawlsa jej podstawq jest dobrowolna pu- 
blicna zgoda wiqkszoici obywateli na politycnq koncepcjq sprawiedli- 
woici, nie likwidujqca r6horodnoici rozurnnych, ach przeciwstawnych 
koncepcji dobra, u innych filozofow chodzil o unanie przez wszystkie 

45 Zob. ibidem, s. 42. 
4h Wydaje siq, ze Rawls rozumie abstrakcjq jako proces, w kt6rym formuhje siq jakqi 
koncepcjq poprzez wiqzanie posiadanych przekonari przez pojqcia i zasady, More sq do 
przyjqcia po nalezytym namyile [zob. ibidem, s. 1841. Nalezyty narnysl to ,,nalezyta re- 
fleksja" czy ,,refleksyjna rownowaga" odnoszqca siq do porzqdku potwierdzania (weryfi- 
kacji) zasad, kt6re rzqdzq dzialaniarni. Wyraz ,,refleksyjnam odnosi siq do efektu rozw&ari 
czlowieka, jakim jest wiedza dotyczqca tego jakim zasadom odpowiadajq jego przekona- 
nia, a ,,rownowagan do procesu wzajemnego zestrajania zasad i sqdbw [zob. Teoria spra- 
wiedliwos'ci, op. cit., s. 34-36,70-751. Refleksyjna rownowaga polega na tym, i e  porownu- 
jemy nasze intuicyjnie akceptowane zasady moralne z naszymi reakcjami na konkretne 
zdarzenia i staramy siq unikaC konfliktow miqdzy nimi, a2 do momentu, gdy znajdq siq 
one w rownowadze [zob. Liberalizrn politymny, op. cit., s. 38, 64, 86-87, 120, 331; Ri- 
chard Rorty, Pierwszeiistwo demokracji wobecfilozofii, op. cit., s. 227-2281. 
47 Zob. John Rawls, Justice as Fairness: Political not Metaphysical, op. cit., s. 228-229, 
243; idem, Liberalizm polityczny, op. cit., s. 83-84, 87. Liberalizm polityczny skiada siq 
z nastqpujqcych koncepcji: polityczna koncepcja sprawiedliwoici, koncepcja spoleczen- 
stwa jako sprawiedliwego systemu spolecznej kooperacji w czasie, politycma koncepcja 
osoby jako wolnej i rownej innym, koncepcja spoleczenstwa dobrze urzqdzonego, koncep- 
c.ja overlapping consensus i rozurnu publicznego, koncepcja rozleglej rozumnej doktryny 
oraz koncepcje sluiqce prezentacji koncepcji sprawiedliwoici jako bezstronnoici, takie 
jak: koncepcja struktury podstawowej, koncepcja sytuacji pierwotnej. 
hx Zob. idem, Liberalizrnpolityczny, op. cit., s .  9,32-33, 84, 88. 
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racjonalne osoby jednej koncepcji dobra. Przypomnijm y xn Rnw l~c111, 1 k 
celem dominujqcej tradycji filozofii polityki, pocxynajqc od 1iiy4li ~ J I  

kiej, jest okreilenie natury i treici jedynej prawdziwcj konccyi*ji cl11l  

Celem liberalizmu politycznego natomiast jest prexentncjn polilvc*/ 
koncepcji sprawiedliwoici. WidaC tu dwie podstawowc r6knictb Illlr*c 

liberalizmem politycmym, a innymi nurtami filozofii polityki. I . i l~ r r~~ l  I 

politycny stoi na stanowisku pluralizmu agatonicmego. Ilornin~lj~lc*~~ 
dycj a od Sokratesa przez chrzeicijanstwo po proj ekt o4w icccn i c  1w v 
gruncie monizmu agatonicnego. Po drugie, liberalim polityczny 711k 11 
pienvszenstwo shsnoic i  (sprawiedliwoici/prawa) nad tlol~rc~rr, I I  

opcje - priorytet dobra nad shsmoicig Rozwihy  nieco tq my4l. I . i l l1  

lizm politycny mieici siq w ramach etyki deontologiczne.j, innc tr l l r lu  

lozofii polityki - etyki teleologicznej. Pienvszelistwo slusznoBci nit* 11r 
czy uzupelnianiu siq shsno ic i  i dobra, m o h a  scharakteryzowni. .it* I l r  I< I I 

wymaganie, aby dqzenie do realizacji koncepcji dobra bylo zp;otl~it. 7, 11 I 

tycmq koncepcjq sprawiedliwoici, tu bowiem politycma koncc*11i:jrl ~ ~ ~ I I ' I I  

wiedliwoici zakreila granice ideom dobra49. W teorii teleolopicz~lc*j ,.tl~r 
bro jest okreilane niezalebie od shsnoici ,  shsmoiC xak t lc l i~~ i l l  jr nit: 

jako to, co maksymalizuje d ~ b r o " ~ ~ .  Dodajmy jeszcze trzecirl l i ~ n t l ~ ~ r ~ l t * ~ ~  
talnq rohicq, o ktorej byla juz mowa, sprawiedliwoiC jako ~ c ~ A ~ I ' I ~ I I I I ~ * ~ ~ '  

jest koncepcjq stricte politycnq, tak dalece, jak to mozliwe nicx11lc31111 
innych czqici filozofii, odnosi siq tylko do podstawowych insty111i.ji 
tycnych i spolecmych oraz ar tyhhje  wartoici i cnoty wylqcznit* 
tycne. WiqkszoiC z kolei rozumie filozofiq polityki jako czqAC tilo71 
moralnej, zwiqzanej z teologiq czy z metafizykq, albo z epistemolo~irl I 

z teoriq jqzyka, tym samym wynacza filozofii polityki ogolniejszy 711k 

przedmiotowy i rozleglejszq treiC5 l.  
Czy liberalizm politycny nie jest rozleglym liberalizmem? Chod n\  

jq filozofiq Rawls nazywa liberalizmem, to jego wersja liberalixmu ~ I I H  .... 

niczo r 6 h i  siq od rozleglego liberalizmu (np. Johna Locke'a, John11 S ~ I I I I ~  
ta Milla, Josepha Raza, Ronalda Dworkina czy Thomasa ~ a ~ e l n ) ' ' .  1.111t* 

ralizm politycny jest liberalizmem bowiem jest filozofiq liberaln ycli ntic I 

leczenstw, wyrasta z przekonan podzielanych przez ich obywatcl i, k I 
sq liberalne. Odpowiedzialne za powstanie tego typu spoleczeristw NI)  l i 
ralizmy rozlegle. Stqd liberalizm politycmy ma te same hodla hislory 
n o - h l t u r ~ w e ~ ~  oraz pewne akceptowane idee i z a ~ a d ~ ~ ~  co libcr~lli~ 

49 Zob. ibidem, s. 244-247,270-271,282,290. 
Idem, Teoria sprawiedliwoici, op. cit., s. 39; takie s. 40-41,446-456. 
Zob. idem, Liberalizrnpolityczny, op. cit., s. 9-18, 195-196; idem, Justice as f i l m  

Political not Metaphysical, op. cit., s. 248. 
52 Zob. idem, Liberalizmpolityczny, op. cit., s. 76,209,277,295. 
53 Zob. ibidem, s. 17; idem, Justice as Fairness: Political not Metaphysical, op. cit., S. : 
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ozlegle. Jednak liberalizm politycny odrzuca to, co z liberalizmu czyni 
ozleglq doktrynq. Liberalizmy rozlegle to filozofie odnoszqce siq do ca- 
:go zycia czlowieka, artykuhjqce wartoici politycne i niepolitycne. 
To one podkreilaly moralnq i metafizycnq doniosloid autonomicnego 
tyboru jako przewodnika osobistego postqpowania - np. Kantowska au- 
.momia, Millowska indywidualnoi~~~, w przeciwienstwie do filozofii, 
tore traktowaly czlowieka jako zdeterminowanego przez status spolecz- 
y, tradycjq, moralnoiC grupowq czy zastanq hierarchiq). Liberalizm poli- 
ycmy nie jest talc og6lny i rozlegly, nie glosi pochwaly niezaleinoici 
zlowieka - kowala wlasnego losu. Interesuje go zabezpieczanie podsta- 
iowych osobistych i politycnych wolnoici w ustroju demokratycnym 
raz rowno66 szans i zapewnienie wszystkim obywatelom dostatecznych 
rodkow pomalajqcych skutecnie wykorzystywaC ich wolnoici i mozli- 
1oSci. Liberalizm politycmy jest precedensem, bowiem jest etykq poli- 
vcznq, ktora nie zajmuje siq problemami metafizyki, epistemologii czy 
~eroko ujqtej filozofii m ~ r a l n e j ~ ~ .  

Tym samym liberalizmy rozlegle to propozycje dla spoleczenstw zlo- 
onych z samych liberalow, liberalizm polityczny - dla spoleczeiistw zlo- 
onych z liberalow i nieliberal~w~~. ChoC liberalizm politycny jest wyra- 
em hegemonii liberalnej, to tylko dlatego, ze jest liberalnym uiwiado- 
lionym tradycjonalizmem, iywiqcym glqboki szacunek dla wartoici za- 
lartych w dhgotnvalej tradycji spoleczenstw liberalnych. Poza tym jest 
rojektem nie tylko pokojowego, ale i chqtnie popieranego zycia politycz- 
cgo takie przez inaczej myilqcych, jako ze nie wymaga od nich stania 
I? li beralami w iyciu prywatnym czy spolecnym. 

Rozlegle liberalizmy wpisywaly siq w oiwieceniowy projekt, ktory za- 
tada, ze wiara nie moze by6 podstawq porzqdku politycmego, moze niq 
yC tylko iwiecka racjonalna doktryna. Liberalizm politycny przekracza 
w paradygmat. Twierdzi, ze zadna rozlegla doktryna nie moze by6 pod- 
awq porzqdku politycnego. Rawls oddzielil liberalizm od oiwiecenio- 

Uznanie politycznych wartoici charakteryzujqcych dziedzinq politycznoici jakie znamy 
konstytucyjnych ustroj6w demokratycznych, przyjqcie liberalnej zasady legitymizacji, 
,zy.iqcie pienvszeristwa podstawowych wolnoici wzglqdem dobra og6lnego i wartoici 
:rSckc,jonistycznych. Zob. idem, Liberalizmpolityczny, op. cit., s. 35-36,307. 
%oh. ibidem, s. 278; take  W. Sadurski, Liberalizm strachu i odwagi, [w:] idem, Libera- 
w nikt nie kocha, op. cit., s. 58. U Kanta i Milla autonomig rozumienie siq jako pehq 
itosu.je jq do calego tycia, zar6wno politycmego, jak i spolecmego i prywatnego, w libe- 
liztnic rozumie siq tylko politycznie [zob. J. Rawls, Liberalizm polityczny, op. cit., 
127. 153,2771. 
%oh. idem, Liberalizmpolityczny, op. cit., s. 9,21,33,209,245-246,277. 
%oh. W. Sadurski, Liberalizm strachu i odwagi, op. cit., s. 58. Rozlegle doktryny libe- 
Inc choC gloszq, te  nie motna faworyzowaC tadnej rozleglej doktryny i zwiqzane.1 z niq 
~nccpcii dobra, to zarazem arbitralnie wspiera,jq jakq.4 forme indywidualizmu. 
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wego racjonalizmu, utrzymujqcego, ze m o h a  odkryC ponadkulturowo 
wainq wiedzq o naturze czlowieka, jego powinnoiciach i celu iycia, ktora 
moze stat siq podstawq instytucji politycnych i spolecnych. 

Czy liberalizm politycny jest krytykq filozofii? Sam Rawls deklaruje, 
ze nie. Podkreila doniosloiC jej roli polegajqcej na artykulowaniu zasad 
politycznej moralnoici. Ma jednak na myili filozofiq polityki jakq jest li- 
beralizm politycny. Z kolei w zaleceniu zastosowania tolerancji filozo- 
ficznej filozofia jako rozlegla doktryna staje na lawie oskarionych z uwa- 
gi na jej negatywne konsekwencje dla polityki (odpowiedzialnoiC za roz- 
bicie politycne i mozliwoiC stosowania bezprawnej przemocy). Pamiq- 
tajmy jednak, ze liberalizm polityczny nie jest opozycyjny wobec kon- 
kretnego nurtu filozofii, lecz wobec prob ustanowienia jakiejkolwiek roz- 
leglej doktryny podstawq porzqdku politycznego. Rawlsowskq tolerancjq 
filozoficmq moina odczytad t a k e  jako obronq idealu autonomii i bezinte- 
resownoici filozofii jako wiedzy poszukujqcej prawdy, ktory moze zostaC 
zrealizowany, ale tylko w sferze iycia spolecznego. Fundamentem zasady 
rozdziah filozofii od polityki wydaje siq by6 przekonanie, ze zjednocze- 
nie filozofii i politycmej wladzy sprzyja zafalszowaniu istotowych funkcji 
nie tylko liberalnej polityki, ale t a k e  rozleglej filozofii. Filozofia jako 
rozlegla doktryna uzaleiniona od pabstwa staje siq bowiem inspiracjq 
bqdi usprawiedliwieniem wydzierania praw indywidualnych i obywatel- 
skich czy wojen. 

Czy liberalizm politycny jest filozofiq? W myili Rawlsa moina do- 
strzec pewien paradoks. Ot6z propozycja unikania filozofii w polityce jest 
pewnq propozycjq w ramach projektu filozoficznego. Liberalinn poli- 
tycny nie jest tedy antyfilozoficny, afilozoficny, lecz jest filozofiq za- 
lecajqcq wstrzemiqiliwoiC filozoficnq przy konkretnym ujqciu relacji 
miqdzy praktykq a teoriq. Rawls bowiem unika dyskutowania tematow fi- 
lozoficmych w polityce, ale nie filozofowania o polityce, ktore zaczyna 
siq od przekonafi zawartych w politycmej kulturze demokracji liberalnej 
i shzy tym przekonaniom. Dlatego tez liberalizm politycmy wpisuje siq 
w stary spor filozoficmy o to czy filozof polityki powinien by6 tworcq 
koncepcji czy jedynie teoretyzujqcym umyslem, ktory dokonuje pracy 
abstrakcji idei uprzednio istniejqcych w iwiadomoici spolecznej? Wypada 
zgodziC siq z wysuniqtq przez Zbigniewa Raua propozycjq odczytania li- 
hcralizmu politycmego jako burke'owskiej aposteriorycnej interpretacji 
i~merykanskiej historii5*. Racje ma tez Rorty postrzegajqc filozofiq Rawlsa 
jnko propozycjq etnocentrycmq (historycystycmq i antyuniwersalistycz- 

" %oh. %, Rnu. I<br,qottm I~rrc~dorn. In Senrch of the Historical Foundation qf Liberalism, 
I .hcl% 2004,s. 103. 



nq)59. Jest to bowiem filozofia o charakterze kulturowo partykulamym, 
polegajqca na wyraianiu, doprecyzowaniu i systematyzowaniu przekonah 
wspdlnie podzielanych przez Amerykanow od Deklaracji niepodlegloici 
do czas6w ~ s ~ 6 I c z e s n ~ c h ~ ~ .  

59 Zob. R. Rorty, Pierwszenstwo dernokracji wobecjlozoji ,  op. cit., s. 24-28; idem, Spra- 
wiedliwoit jako poszerzona lojalnoit, op. cit., s. 117, 126; S. Mulhall, A. Swift, Liberals 
and Comrnunitarians, Oxford 1992, s. 193. 
60 Zob. J. Rawls, Kantian Constructivism in Moral Theory: The Dewey Lectures 1980, 
,,Jumal of Philosphy" 1980, nr 88, s. 518; idem, The Basic Liberties and their Priority, 
[w:] Sterling M .  McMurrin (red.), The Tanner Lectures in Human Values 111, Salt Lake 
City 1982, s. 84-85; idem, Justice as Fairness: Political not Metaphysical, op. cit., s. 223- 
225, 228-229, 246; idem, Liberalizm polityczny, op. cit., s. 38, 86. ChoC. Rawls w Prawie 
lud6w roici pretensje do uniwersalnoici sprawiedliwoici jako bezstronnoici i odzegnuje 
siq od historycyzmu, to w efekcie to mu siq nie udaje. Jego filozofia jest czymi szczeg61- 
nie Zachodnim, wyrasta ona z euroamerykahskiego slownika moralnego, kt6ry nie ma 
uniwersalnej wainoici. Rawls z jednej strony, chciaiby poddak spoleczenstwa liberalne 
i nieliberalne temu samemu prawu; z drugiej strony, prawo to ma wykluczak pogwaicenie 
podstawowych praw czlowieka. Zatem Rawls nie' moie porzuciC partykularyzmu histo- 
rycmo-kulturowego, prawa czlowieka nie sq bowiem ponadkulturowo waine moralnie, sq 
produktem okreilonej kultury. Czy Rawls moze wysuwak roszczenia do uniwersalnego za- 
siqgu? Tak, ale tylko wtedy, gdy sformuluje je jako pouczajacq historiq do opowiedzenia, 
np. w nastqpujqcy spos6b: ,,oto jest to, co dla nas na Zachodzie wydaje siq rezultatem za- 
przestania posiadania niewolnikbw, rozpoczqcia edukacji kobiet, oddzielenia koiciola od 
panstwa itd. Oto, co stalo siq po tym, jak zaczqliSmy traktowaC. pewne rozr6inienia miedzy 
ludimi jako raczej arbitralne, n u  wyposaione w jakiei moralne znaczenie" [R. Rorty, 
Sprawiedliwoit jako poszerzona lojalnodk, op. cit., s. 125; w sprawie etnocentryzmu zob. 
A. Szahaj, Relatywizm ifindamentalizm, [w:] idem (red.), Relatywizm ifindamentalizm, 
Torun 2008, s. 22-25; 2. Gierszewski, Kultura - moralnoit - wzglgdnodt Dokttyna rela- 
tywizmu kulturowego M. J. Herskovitsa, Poznah 20001. Jednak etnocentryzm Rawlsa nie 
jest skrajny, lecz umiarkowany. Jego filozofia nie mieici siq w relatywistycnym stanowi- 
sku, i e  kazde rozstrzygniqcie politycne jest tak samo dobre, jezeli tylko jest artykulacjq 
podzielanych znacze~i kulturowych, jakiekolwiek by one byly. U Rawlsa kultury politycz- 
ne nie sq aksjologicnie rowne, euroamerykahski spos6b iycia przedklada on bowiem nad 
inne, ale bez pychy moralnej, uznajqcej swojq wlasnq kulturq za twor skonczenie doskona- 
ly. Liberalizm politycmy jest przeciez pr6bq korekty wsp6lczesnych spoleczenstw tzw. 
,,Zachodu", poszukiwaniem nowego sposobu organizacji manych, akceptowanych idei 
i zasad w koncepcjq politycnq, kt6ra zagwarantuje stabilnq sprawiedliwq kooperacjq miq- 
dzy wolnymi i rownymi obywatelami. 


