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"Wolnosc w historii mysli politycznej.
Pr6ba postmodernistycznej reinterpretacji
wybranych koncepcji wolnosci/~
Prezentacja pracy doktorskiej
Postmodernizm nie cieszy si~ dobrq slawq w naukach spolecznych. Pra
cal kt6ra juz w tytule odwoluje si~ do tego poj~cia, moze wzbudzac uzasadnio
ne w'ltpliwosci. Dlatego chcialabym przede wszystkim wyjasnicl co znaczy dla
mnie epitet postmodernistyczny". Ot6z istotq sporu mi~dzy modernizmem
a postmodernizmem SCI, moim zdaniem, r6me przekonania epistemologiczne.
Modernizm twierdzi, ze gwarancj'l rzetelnego poznawania rzeczywistoSci jest
ostrozne poslugiwanie si~ odpowiedniq metod'l, kt6ra pozwala roztoZyc kazdy
problem na cegielki i zbudowac z nich jedyne wlaSciwe rozwiqzanie dzi~ki za
stosowaniu poprawnych logicznie rozumowan. Postmodernizm natomiast uzna
je, iz problemy, z kt6rymi mamy do czynienia (zwlaszcza te zwi'lzane z czlowie
kiem), S'l na tyle skomplikowane, ze ludzki umysl nie potrafi wyodr~bnie ele
ment6w, z kt6rych si~ skladaj'l. Dla modernizmu nie tylko Prawda jest jedna, ale
osi'lgn'le moma j'l jedynie w jeden - najlepszy pod wzgl~dem metodologicznym
- spos6b. Postmodernizm twierdzi cos zgola odmiennego: nawet jesli Prawda
jest jedna (choc tego nigdy nie udowodnimy), to - jak juz w IV w. twierdzH po
lityk rzymski Symmachus - prowadzic musi do niej wiele dr6g.
Jestem z wyksztalcenia psychologiem, i wlaSnie psychologia sklonila mnie
do spojrzenia na, burzliw'l zwlaszcza w latach dziewi~dziesiqtych XX w., deba
t~ postmodernistyczn'l przez pryzmat rozwoju poznawczego jednostki. Psycho
log bowiem przyjmuje za oczywiste, Ze ludzie, a nawet jeden i ten sam czlowiek,
stosuj'l r6me strategie poznawcze, zeby lepiej zrozumiee i dzialac w swiecie. Ak
ceptuje on jako fakt, ze wszelka wiedza zalezy nie tylko od tego, co poznajemy,
ale r6wniez od tego, jak poznajemy. Wie, ze istniej'l r6me, ale r6wnie wartos
ciowe, sposoby myslenia 0 swiecie, dostarczaj'lce wiedzy 0 r6znym charakterze
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- ale r6wnie wartosciowej. Do r6Znic jakoSciowych nie maj'l przeciez zastosowa
nia proste kwalifikacje lepszy - gorszy, czy prawdziwy - nieprawdziwy.
Psychologii udalo si~ nazwae dwa rodzaje operacji poznawczych stosowa
nych przez czlowieka doroslego. Nie b¢~ m6wic 0 konkretnych koncepcjach,
ale mam tu na mysli wyr6mienie tzw. operacji formalnych i postformalnych
(co automatycznie odsyla do teorii Jeana Piageta oraz jego p6iniejszych kryty
k6w; jako ze "zwolennicy" Piageta nie wniesli w tym zakresie wiele nowego).
Wedlug mnie, operacje formalne stanowiq sedno myslenia modernistycznego,
postformalne natomiast postmodernistycznego. Tak rozumiana IImodernistycz
nose" i "postmodernistycznosc" rna g16wnie aspekt metodologiczny i w tym
charakterze zostala ona wykorzystana w mojej pracy doktorskiej. Pozostaje na
tomiast niezaprzeczalny fakt, ze ta skromna w istocie r6znica w poznawczym
uj~ciu swiata, przeniesiona na plaszczyzn~ filozoficznq, zostala uwiklana w od
wieczne spory na temat prawdy, relatywizmu, racjonalnosci, irracjonalno§ci,
ladu, chaosu itp. Spowodowalo to ogromn'l (i nie do konca uzasadnionq) po
laryzacj~ r6znic mi~dzy mysleniem modernistycznym i postmodernistycznym.
Ich odmiennose stala si~ pretekstem do skonstruowania dw6ch niepor6wny
walnych wizji §wiata, za jakie (na szcz~cie dosyc kr6tko) uwazano tzw. mo
dernizm i postmodernizm.
Co do mnie, sqdz~, ze myslenie formalne (modernistyczne) i postformalne
(postmodernistyczne) jest obecne od zawsze w doktrynach politycznych i de
cyduje c~sto 0 ksztalcie, ana pewno 0 regulach konstrukcyjnych kazdej z nich.
Nie chcCIC mnozyc poj~c, pozostalam przy terminach "modernistyczne" i "post
modernistyczne sposoby poznania", opisuj'lc je jednak tak, jak psychologia opi
suje operacje formalne i postformalne.
Najog6lniej, sednem modernistycznego rozpracowywania problemu jest za
lozenie, ze na kazde prawidlowo postawione pytanie istniee musi jedna prawid
Iowa odpowiedz, a kluczem do jej znalezienia jest jednoznaczne rozstrzyganie
pojawiajqcych si~ przy jego analizie sprzecznosci. To, co generuje takie sprzecz
nosci, musi zostac wyeliminowane z rozumowania przez przyj~cie dodatko
wych zalozen alba nawet przemilczenie. Konsekwencjq procesu poznania jest
opracowanie pewnego hipotetyczno-dedukcyjnego modelu danego fragmentu
rzeczywistosci; na tyle abstrakcyjnego, by nadawal si~ do zastosowania w kaz
dej sytuacji. NajwaZniejsze, by relacje mi~dzy jego poszczeg6lnymi elementaini
byly przejrzyste i konstrukcyjnie sp6jne. Taki umyslowy model rna cz~sto ten
dencj~ do zast~powania rzeczywistosci i nadmiernie usztywnia nasze poznanie.
To znaczy, kieruje nasz'l uwag~ tylko na takie informacje, kt6re moma wl'lczyc
do juz posiadanej wiedzy bez szkody dla jej wewn~trznej koherencji i formal
nej czystosci. Takq wiedz~ mozna rozbudowywac, udoskonalac, ale nie moma
naruszye zasad, regul, kt6rymi si~ ona posluguje. W ten spos6b reguly staj(} si~
waZniejsze niZ tresc (to, jak m6wimy, od tego, co mamy do powiedzenia).
Myslenie postformalne okresla si~ c~sto wielkim powrotem do treSci. Za
miast niwelowae sprzecznoSci, stara si~ ono zgl~bic ich przyczyny. Koncentruje
si~ nie tylko na konkretnym problemie, ale tme kontekScie, w kt6rym on funk
cjonuje; podaje wiele rozwi'lzan, ale - co cz~sto deprymuj'lce - uzaleznia ich
wartosc od malo uchwytnych i dwuznacznych zmiennych, takich jak otoczenie
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spoleczne, wartosci, plee i wiele innych. Jest to
wiedza mniej sp6jna,
sto szczeg610wa i trudna do uog6lnienia, ale wiedza pozwalaj'lca na wielopo
ziomow'l' choe mniej uporz'ldkowan'l' ref1eksj~.
W skr6de: myslenie modernistyczne jest mysleniem butnego szesnasto
latka, kt6ry wie, ie swiat jest duiy i zanim dowiemy si~ 0 nim wszystkiego,
wygodnie zbudowac w umysle chocby niepelny (ale pozwalaj'lcy na orientacj~
w podstawowych elementach)
obraz. Dlatego kJadzie one nacisk na wy
r6inienie gl6wnych cz~sci danego problemu, zwraca uwag~ na relacje mi~dzy
nimi, zwi'lzki i zaleinoSci. ]ak ognia unika natomiast sprzecznoSci s'ld6w i dla
tego nie zagl~bia si~ zanadto w detale i szczeg61y badanych zagadnien. Mysle
nie postmodernistyczne nigdzie si~ nie spieszy i to wlasnie detale, konkrety S'l
materialem, na jakim pracuje. Przyjmuje ono, ze rozwi'lzanie danego problemu
wymaga przede wszystkim wszechstronnej analizy kontekstu, w jakim on
pojawia. Zaklada, ie bez tego specyficznego tla problem zmienilby zupelnie swe
oblicze lub tez przestalby bye problemem.
To tak jak malowanie drzewa - a poznanie jest przeciei swoistym obrazo
waniem otaczaj'lcej nas rzeczywistosci. Malarz "formalny" zwr6ci uwag~ na pien
i gal~zie. Zauwai:y z pewnosci'l taue korzenie, zarysuje ksztalt korony. Zachowa
proporcje, skoncentruje si~ na odzwierciedleniu sposobu, w jaki gal~zie wyra
staj'l z pnia, itd. Dopiero potem, w zalei.nosci od czasu i ochoty, zacznie doryso
wywac liScie; na koncu moie slonce i traw~. Malarz "postformalny" przeciwnie
- nie pominie ani slonca, ani trawy; przekazuj'l one bowiem istotne informacje
dotycz'lce drzewa. Innej wiedzy 0 drzewie oczekujemy w6wczas, gdy poszu
kujemy cienia w upalny dzien, a innej, gdy wichura szarpie jego gal~zie. Wtedy
nawet moiemy si~ przestraszyc.
Podobnej natury r6inice dostrzec moina, jak s'ldz~, w kresleniu portretu
wolnosd jednostki, kt6rego to dzieJa podejmowano si~ wyj'ltkowo cz~sto w dzie
jach naszej refleksji humanistycznej. Takie przekonanie leglo u podstaw wyr6z
nienia w mojej pracy umownego IImodernistycznego" (formalnego) i "postmo
dernistycznego" (postformalnego) sposobu myslenia 0 wolnosci.
W zakwalifikowanych przeze mnie jako modernistyczne doktrynach Hob
besa, Rousseau i Sartre' a z latwoSci'l dostrzec moi.na tendencj~ do formulowa
nia jak najbardziej zgeneralizowanej definicji wolnosd, nadaj'lcej si~ do zasto
sowania zawsze i wsz~zie (w relacjach z innymi ludzmi, spoleczenstwem, kul
tur'l, panstwem itd.). I choe konstatacje kaidego z wymienionych filozof6w S'l
tak diametralnie r6ine pod wzgl~dem "zakresu" wolnosci przyznawanej jed
nostce, czy warunk6w korzystania z niej, to we wszystkich da si~ znaleze pew
ne modernistyczne minimum. Zaklada one na przyklad, ie koncepcja wolnoSci
jest pochodn'l analizy pewnych stalych element6w: podmiotowosci, racjonalno
sci oraz sfery dzialania jednostki. Wynika st'ld na przyklad, ie na wolnosc zaslu
guje wyl'lcznie racjonalny podmiot, a wolnose sarna polega na dzialaniu zgod
nym z wewn~trznie dokonanym wyborem. Zeby taki podmiot znaleze i opisac,
Hobbes, kt6ry pierwotnie pisze 0 prymacie uczuc w post~powaniu czlowieka,
musi wprowadzic czynnik zewn~trzny (prawo), zmuszaj'lcy jednostk~ do racjo
nalnosci. Z tego samego powodu Rousseau, akceptuj'lcy naturalnq wolnosc, ale
i biernosc czlowieka, natrafia na powazn'l trudnosc unormowania dynamicz

nych relacji mi~dzyludzkich w spoleczenstwie, kt6r'l pr6buje zniwelowae z po
mocq "woH powszechnej". Poszukiwanie podmiotu 0 tej samej charakterystyce
(i przerai.aj'lca daremnosc tego przedsi~wzi~ia) towarzyszy r6wniei Sartre' owi
i prowadzi go do zaskakuj'lcego na pierwszy rzut oka wniosku, i:e podmiot ten
musi bye "nicosci'l". Mysl Sartre' a zreszt'l stanowi doskonaly przyklad ograni
czen myslenia modernistycznego. Dqienie do defirucyjnej precyzji, formalnej jas
nosci i "czystoSci" systemu (kt6rego skutkiem ubocznym jest cz~to nadmierna
rozwleklosc wywodu) moie spowodowac, ze stopniowo oddala si~ ona od rze
czywistego swiata i nie jest w stanie tego swiata odzyskae. To bardzo charak
terystyczny symptom myslenia formalnego - bardziej liczy si~ surowe pi~kno
i prostota kreslonych zwi 'lzk6w i relacji mi~dzy poszczeg6lnyrni zagadnienia
mi niz ich merytoryczna zawartose. Co do Sartre'a, otrzymujemy wysublimo
wan'l i wyrafinowanct teoretycznie propozycj~ uj~cia wolnosci, ale w zderzeniu
ze swiatem nie potrafi si~ ona obronie. Z tego powodu trudno gdziekolwiek do
strzec i w jakikolwiek spos6b wykorzystac ten nota bene "egzystencjalistyczny"
projekt. Sam Sartre zreszt'l rna tego swiadomosc, zwracaj'lc si~ w stron~ mar
ksizmu i jeszcze raz reinterpretuj'lc istotne kategorie swej koncepcji, ale i tutaj
wydaje si~ ponosie fiasko.
Chcialabym w tym miejscu pozwolic sobie na malct dygresj~, do kt6rej skIo
nil mnie referat Pani Profesor Marii Zmierczak. Chodzi 0 uwag~, i:e wielkich my
slicieli politycznych, takich jak Machiavelli, Hobbes, Rousseau czy Hegel, uznaje
si~ cz~sto za prekursor6w r6inych, a niejednokrotnie sprzecznych, nurt6w my
sli politycznej. Ot6i, moim zdaniem, przynajmniej cz~sciowo odpowiedzialny
jest za to spos6b konstrukcji ich teorii.
Podstawow'l trudnoSci'l w interpretacji koncepcji konstruowanych wedlug
regui modernistycznych jest wlasnie ich... modernistycznosc, czyli brak "wypel
nienia" tresciowego. Dominacja formalnych zaIei:nosci, relacji, uog6lnien skla
nia w naturalny spos6b do jej uzupelnienia, wzbogacenia. To tak jak dorysowy
wanie listk6w do skreslonego przez autora drzewa. Swiadomie, Iub nie, marny
sklonnosc nasycania takich propozycji wlasnymi przekonaniami, pogl'ldami, do
swiadczeniami historycznyrni, spolecznymi, a nawet prywatnymi.
Odwolarn si~ do przykladu Rousseau. Wedlug tego mysliciela, czlowiek
to przede wszystkim istota leniwa (gnu.sna, jak pisze), a istot'l wolnosci jest: nie
bye zmuszanym do robienia tego, czego si~ nie chce robie. Ten sam Rousseau
zdaje sobie spraw~, ze w panstwie kaidy musi robie pewne rzeczy, kt6rych ina
czej by nie zrobil, a to z uwagi na wymogi relacji interpersonalnych. Jesli ktos
powie mi "dzien dobry", wypada mu odpowiedziee. ]esli s'lsiad rna samoch6d,
rodzi si~ we mnie mysl, ze bye moze warto 0 niego si~ postarae. To wszystko
moze zagrazac wolnoSci, bo zmusza do nieustannego wysilku. Wysilku nie tyl
ko czysto fizycznego, ale r6wniei intelektualnego, bo jako "dobry dzikus" mu
sz~ przeciez przemyslec swe dzialania, by nie szkodzily innym i mnie samemu.
I tutaj pojawia si~ wlasnie wola powszechna, kt6ra zdejmuje z nas niewdzi~z
ny obowi'lzek ci'lglej refleksji nad wlasnym post~powaniem wobec innych oraz
nad ich post~powaniem wobec nas. W tym sensie wola powszechna stoi na stra
zy wolnosci, daj'lc nasladowcom Rousseau czas na "przechadzki samotnego ma
rzyciela" (to tytul jednego z jego dzieJ).
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Tyle Rousseau: realizacja wolnosci jednostki w panstwie wymaga wlasci
wego odczytania woH powszechnej - to najwa.i.niejsza z formalnych zale.i.nosci,
o kt6rych pisze. Na jej podstawie nie da si~ okreslic, czy mamy tu do czynienia
z propozycjl:} liberalnl:}, demokratycznl:} czy jakl:}kolwiek innl:}. Dopiero gdy pra
cowicie zgl~bimy niuanse mysli tego autora, wycil:}gniemy wszystkie mo.i.liwe
wnioski z jego niedom6wien i pomini~, odkryjemy sprzecznoSci opisu, postu
lowane przez niego panstwo zyska bardzo konkretne oblicze. Problem w tym,
.i.e wspomniane niedom6wienia czy sprzecznosci Sl:} nieobecne w dziele samego
Rousseau - uwzgl~dniajl:}c je we wlasnej interpretacji, musimy odwolywac si~
do posiadanej ju.i. wiedzy. Stl:}d mo.i.liwe r6.i.nice. Jesli uwa.i.am na przyklad,.i.e
jednostka nie tylko w stanie naturalnej samotnosci, ale r6wnie.i. w panstwie rna
sklonnosc do nawil:}zywania tylko takich relacji interpersonalnych, jakie spra
wiajl:} jej przyjemnosc Oesli nie lubi~ pani w warzywniaku - nie powiem IIdzien
dobry", a ona i tak musi sprzedac mi ziemniaki), a jej wolne dzialania przebie
gaj'l gl6wnie w sferze prywatnej, to rola woli powszechnej (czyli prawnej regu
lacji relacji interpersonalnych) b~dzie mogla zostac bardzo ograniczona. To nic
innego jak modelliberalny.
Jesli natomiast s'ldz~, .i.e wystarczy postawic ludzi obok siebie, a oni na
tychmiast zacznl:} podejmowac dzialania skierowane na siebie - wsp6lpracowac,
rywalizowac, walczyc, pomagac sobie - to rosnie dziedzina spraw domagajl:}
cych si~ poddania woH powszeChnej. Jesli dodam jeszcze (bo jestem realistl:} po
litycznym), .i.e ktos fizycznie musi odczytac i spisac nakazy woli powszechnej, to
mamy do czynienia co najmniej z demokracjl:} albo nawet elitaryzmem. Wystar
czy teraz zauwa.i.yc, .i.e ci, kt6rzy spisujl:} wol~ powszechnl:}, S'l zazwyczaj zbyt
gorliwi i majl:} tendencj~ do nadinterpretacji woH powszechnej, reguluj'lc praw
nie najdrobniejsze szczeg61y .i.yda, a zbliZymy si~ wr~z do totalitaryzmu.
Na problemy interpretacyjne zupeJnie innego rodzaju natrafiamy przy ana
lizie koncepcji zbudowanych w spos6b postrnodernistyczny. Analizowalam je na
przykladzie mysli stoik6w, Tocqueville' a oraz Foucaulta. Czyni'lone punktem
wyjscia nie wolnosc saml:}, ale kontekst, na tIe kt6rego nale.i.y jl:} rozpatrywac
to wlasnie sedno postformaInego przywil:}zania do konkretu, bliskiego jednost
ceo Koncepcje te nie zakladajl:} nic na ksztalt modernistycznej, stabilnej i jasno
okreslonej, ale abstrakcyjnej podmiotowoSci. Przeciwnie, dostrzegajl:} problemy
zwi'lzane z traktowaniem czlowieka jako podmiot w swiecie, kt6ry wydaje si~
pod wieloma wzgl~dami indywidualn'l podmiotowosc unicestwiac. Jedynym 
pierwotnie dowodem na to, .i.e w jakiS spos6b musi istniec woIna jednostka, jest
przekonanie tej.i.e jednostki 0 wlasnej wolnosci. Dopiero gdy uda si~ to przeko
nanie zasadnie uargumentowac, ~dzie mo.i.liwe sformulowanie jakiejs og6Inej
teorii wolnosci indywidualnej. Dlatego podstawowl:} trudnosci'l, jak'l natrafia
-.ka.i.da z tych koncepcji, jest wyjasnienie, w jaki spos6b jednostka mo.i.e skonstru
owac wlasnl:} podmiotowosc; wyodr~bnic si~ z otaczajl:}cego jl:}, deterministycz
nego "Ha" i tym samym zaslu.i.yc na miano woInego indywiduum. Powodze
nie tego przedsi~wzi~cia zale.i.y tutaj zar6wno od cech jednostki, jak i jakosci sa
mego tla. Dobra i przenikni~ta logosem Natura zdaje si~ na pierwszy rzut oka
uniemo.i.liwiac woInosc lub te.i. sprowadzac jl:} do poczucia koniecznosci - a jed
nak ka.i.dy ze stoik6w b~dzie powtarzal, .i.e m~drzec wsz~dzie pozostaje istotl:}
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woIn'l. Demokracja w oczach Tocqueville' a oznacza zwyd~stwo r6wnosci nad
woInoSciq, ale dostrzega on szans~ przezwyci~.i.enia niekorzystnych mechani
zm6w demokratycznych dzi~ki zakorzenieniu jednostki w zewn~trznej wobec
nich sferze wartosci i obyczaj6w. Foucault natomiast natrafia na najpowaZniej
sze problemy - IIz1a" z punktu widzenia wolnosci wladza zdaje si~ nie dopusz
czac iadnej, najbardziej nawet ograniczonej podmiotowoSci czlowieka. I tak, po
dobnie jak Sartre, Foucault zdaje si~ doprowadzac do skrajnosci wymogi nar
racji postmodernistycznej. Tak wnikliwie analizuje swiat spoleczny, w kt6rym
chce umiescic wolnosc, ze stopniowo traci z oczu j'l sam'll a w rezultacie jego
tezy wydajq si~ malo przekonuj'lce.
Po raz ostatni nawiq.i.~ do malowania: owoce mysli Foucaulta przypominaj'l
mi jeden z rysunk6w mojej c6rki. Wr6cila ona kiedys z przedszkola z pytaniem:
"Mamusiu, ladnie ci~ narysowalam?" Spojrzalam na kartk~, a tam kwiatek, nie
bo, pszcz61ka, piesek. Siebie jednak nie zobaczylam. Powiedzialam wi~: "Ko
chanie, to chyba nie mnie rysowalas", a c6reczka na to: "OczywiScie, .i.e ciebie.
Tylko mi si~ nie zmiescilas". Te slowa brzmi'l dokladnie tak, jak zapewnienia
Foucaulta, .i.e "nigdy nie byl teoretykiem wladzy", a interesowala go wyll:}cznie
ludzka woInosc Oak m6wH: "spos6b ustanawiania siebie, jako podmiot"}.
Co do wniosk6w ... Modernistyczne myslenie ka.i.e nam rozstrzygn'lC lub
te.i. zbyc milczeniem wszelkq sprzecznosc. Paradoksalnie, wlasnie dlatego zmu
sza do pewnych unik6w i prowokuje niejasnoSci, kt6re tak latwo poddac p6z
niejszej krytyce, lub te.i. tw6rczo wykorzystac przy kolejnej interpretacji. St'ld
tyle niejasnosci w teorii Hobbesa, kt6rych nie omieszkal mu wytkn'lC chociaiby
Locke. Myslenie postmodernistyczne z kolei zywi si~ sprzecznosciami, nie pr6
buje ich usun'lC, ale koncentruje si~ wlaSnie na nich, starajl:}c si~ ukazac ich na
tur~, znaczenie i funkcj~. Dlatego tak trudno (bez uproszczen) zakwalifikowac
chociaiby mysl Tocqueville'a -liberala, konserwatysty i demokraty po trochu.
Swiadomosc takich r6.i.nic nie jest oczywiscie odkryciem Ameryki, ale uwra.i.
liwia, moim zdaniem, na wielowymiarowosc kazdego dziela, w kt6rym wame
jest nie tylko to, co ono m6wi, ale r6wnie.i., jak m6wi i dlaczego m6wi tak, a nie
inaczej. I nawet jesli to, co m6wi, zdl:}.i.ylo si~ ju.z zdezaktualizowac, to zgt~bianie
ograniczen naszego myslenia 0 problemach politycznych rna ci'lgle sens.

