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l)ellrokracja jest jednym z najczęściej przywoĘwanych
w llaszych debatach publicznych pojęó i zarazem jednym

;ł rru.i ba-rdziej wieloznacmych. Ęqlą{ q.igŁ* zrrakomitej

kniqice In Defence of Politics pisał z sarkazmem, iż demo-

knlc.ia słuiy w zasadzie za określenie ,,all things bright,and

lrcuti fu l ", wyr ażając tym samym raczej pewi en 3rglisty ideał,

ni,ł, rzęcz dającą się jasno i precyzyjnie określić'. Wtóruje mu
(iiovanni Sartori, który zauwazył w swej klasycznej pracy

1xlświęconej demokracji, że ń ,,do lat cńerdziestych ludzie

wiedzieli, czym jest demokracja, i albo im się podobała, albo

,ir1 odrzucali, Od tamtej pory wszyscy głosimy, że podoba
'ilam 

się demokracja, ale przestaliśmy wiedzieć (rozumieó,

lgadzaó się), czym ona jest. Żyjemy więco co charaktery-

styczne, w epoce zamęttl w demokracji". W tej sytuacji sam

tcn termin nie odsyła do konkretnego, jasno określonego
clemęntu rzecrywistości, lecz staje się raczej niezwykle sze-

rokim pojęciem: ,,demokracja stała się obecnie zasadniczo
nazwącywilizacji, czy też raczej polityczne^go produktu fi-
nalnego (iak doąd) zachodniej Óywilizacji"2. Jednak w po-

*.r""hny- wśród ludzi Zachodu odczuciu zyjemy przecież
w demokracjach i jest to oczywistość niewymagĄąca wyja-
śnień. Krytykując też inne państwą w których nie respektuje

się najważniejszych w nasrym rozumieniu wartości i zasad,

nazywamy je przecież niedemokratycznymi. W kategorycz-
ności tego stwierdzenia zawiera się zawsze ostateczne potę-

pienie. Innymi słowy, demokracja to coś namacalnego, tb coś

iealnego, w imię czego gotowi jesteśmy do walki, nawet

często do poświęcenia własnego Ęcia-

' B. Crick, Irl Defence of Politics, |962, s,56.
2 G. Sartori, Teoria demokracji, przeł. P. Amsterdamski,

D. Grinberg, Warszawa l998, s, l6.
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.lednak pllnktel}l wyjścior.vynl niniejszego teksttt .jest zało-
żerńe. i,ż deIrlokracja nie jest insr,"*tuc.|ą lecz pervną :usudą
olganizLrjącą życie zachodnich społeczelistrł,. a rvięc r,vpły-

r.l,a_jącą takze lta kształt instytLrc.ji w nich istnie.jących. Zasa-
dą. która Illoze rł,pływać na sposób Lrkształtor.ł,ania i firlrkc.io-
nowallia konkretllych instytucji i procedrrr- (tak r.vłaśnie de-
nloklację clpisuie DaIll jakcl .sllłlę pervnych prclcedLtr oraz
i nstytLrc.i i real izu.j ąc5"ch denlokratycztle zasady' ). .j edlrak za-
sadą pozostającą poza obszarem instyttrcj i istnie.jących
w naszych społeczeństrvaclt,

Potencjalne niepclrozunlienia ,rv te.i sf-erze latrł,o tnozna
lvy.iaśniac poprzez bezpośrednie odrvołatlie się do polityki.
bor,vienl to rvłaśnie tLrtaj plynrat po.ięcia demokrac.ii.jest bez-
dysktrsy,jny. Jeśli bliże.i prz.y,_irzec się kwestii zllaczenia tego
pojęcia rv polityce. latwo zaltważllć. iż podstaw,olvą illstytu-
cją w tej sf-erze nie .iest dentclkracju lecz ptuisll1,o. To oI-1o

lvłaśnie organizLrje polityczny wytniar zycia spcllcczllego.
Instytuc.ionalną tozsaIltlśc paIistwa określa zaś _jego ustró_j.

Jego najpełniejszynr wvrazelTl - na.|pełniejszynl dlate_eo, iz
.jest orl aktem sanloświadonlości r,vspólnoty polityczllej .|est
ofic_jalllie przy,ięta n(1:l|u 1lttłislll,tt. przyr.vclłylvaIra _|ltz Ira
salTlyrll początku cz;- to,ul,koIlstytuc.i i. czl,tez rv innycll ak-
tach trorlllatyrvnyclr oraz symbolach paristrvor.vych. pclr.vicIa-

nych potenl lv ofic.jalnych tablicach lllocowanvch rta siedzi-
bach urzędów. w t_r,-tulaturze lirIlkc.ionariuszl, paIistwa.
lv nagłówkach aktów urzędowych. Ila l1-10lletach. odznacze-
niach bądź w rvyrokach sądowych r,vydawanych lv inlieniu
patistrva, Otóż _ieśli spo.irzec na całą sprawę z tego r,lłaśnie
punktu widzenia. to szybko okaze się. ze współczesne społe-
czelistwa zachodnie z}:ią w dwóclr rodzajach palistlv
rv lnonarcltiach kollstyttlcl,inych bądżteZ lv republikach. lecz
z całą per,vllością nie lv ..delnokrac.jach", Polacy ży_|ą borviern
nie ,nv ..Demclkrac_ii Polskie_i"'. lecz rł, Rzeczpospolite.i Pol-
skie,j. tak .jak F'rallcuzi rv Republice Francuskie_i cz."" Czesi

' Patrz: R. Dahl. Demokruc,jtt i je j kn,Ą.,c:.1:. przel.
darnski. l(raków-Warszarva l 995.

S. Al-tlster-

DIMOKRACJA Lll]F.RALNA I.1[J GRANICI.. l17

rv RepLlblice Czeskie.j. Anglicy z kolei. obywatele paristwa
tl najdłuzszej demokraĘ,czne.i czy też liberalne.i tradycji. ży.ią
tlficjalnie w lnonarclrii. którą zlvą Z.jednoczo|]ylTl Króle-
stwern. a więc w motlarchii kollstytucyjne_i (choć Anglia nie
1losiada pisane.j konstytLrc_ii). tak sanlo.jak obywatele Holan-
clii czy Hiszpanii. Państlva te - zarór,vlro llolrarclrie. jak
i l,epLlbliki - mają z punktu widzenia ustrojorvej tozsamości
t l e n l tl kru tyt,: ny c hurtt kter.

Dobrą ilLlstrac_ią tego organicz|]ego związkLr instytLrc_ji

1lalistwa r.vspółczesIlego z demokratyczną zasadą _jego orga-
rlizacji jest drugi aItykuł polskie.j konstytuc.ii. który stwier-
rlza. iż ..Rzeczpospo|ita Polska jest dernokratyczllynl pati-
sl$el]-l prawnym (...)". Podnliotem $, tyln zdanitr.iest Rzecz-
1lclspolita. ..republika": denrokracja nie w.ystępu.je w ninl
rł tilrnrie rzeczowtrika. lecz przymiotnika ..repLrblika" pol-
sl,a. państrvo Pcllakcirv. rozutnialre _jako na_ilvaźniejsza i pod-
\tawowa instytLlcja polityczna. rrla właśnie clemokrul.ve,:nv
charakter. Inaczej demokrac.ja _jest pelvllą zasadą polząd-
liLljącą strukturę paIistwa. czyli repLrbliki polskie.|. Podobnie
.iest również w,innych kra_iach zachodnich czy też lv kręgu
cl,rvilizacyjllym. który - by przywtlłac opinię rvspotrrtrianego
lvcześnie_i Sarloriego - uważa delnokrac.ję (czy Ież ściśle_i'
clemokrację liberaIną) za koronę lLrdzkiej histol.ii.

Aby odnalezć przyczvnę takiego stanu rzeczy należy col'-
lląć się lv przeszlośc. Dwa nowoczeslle patistwa zrodzolre
z ducha ośr.viecellia i starlowiące do dzisia.j wzoly porząclkLr

1lolitycznego. a więc Stany łjedlloczolle oraz [jranc.ja. tcl
reptrbliki. Bl,ł to świadonly r.vyból. poniewaź zarciw,lro alne-
rl,kaliscy O.icorvie Założyciele. .jak rór.vnież tr,vórcy rcpubli-
kaliskiego ustro.iu we Francji. zdradzali lvyjątkową nieufnośc
rr"obec demoklac_ii rozumiatle.j jako ustró.j polityczny. Nieuf-
rlość tę dzielili zresztą co nalezy podkreśIic. z wszystkinli
lliemalze rrlyślicielanli politycznymi zachodniej tradycji fi lo-
zoticzne_j. począwsz}, od Platona. a więc niemalże od tno-
lllellttl nat,odzin tejże tradyc_ii. Przyczy,t,ta była prosta: Llciele-
śniellie idei dernokracji stanowiĘ staroźytne Atelly. po-
rr"szechlrie Llwazane za Ęleż efektolvlly, co nieudany ekspe-

]

-



l l8 DI]MOKRAC.IA Lll]LRĄt,NA I .IE.l (;RANIC[: I l9I)l]N4()KRA(].l 
^ 

l. l l}I :lt,\LNA I .lI].I CRANICF

lailTent ustrojowy. Choc bowie|n palistw,o Temistoklesa i Pe-
l}klesa było zdolne do wielkiclr czynów. jednak.jegcl por.vo-
dzenie okazało się krótkotrw,ałe. ZgLrbiolle zostało. jak po-
wszecIrnie przez stulecia sądzono, z powodu llieokiełznallvch
rlallliętllości. kiertrjącyclr zawsze ludenl. w którym - w wa-
runkaclr denokrac.ji przewagę zdobywa_ią ludzie prości.
Denlokracja w sellsie ustrojowynl ozlaczala clenrokrację
bezpośrednią. bezpośrednie rządy zsroInadzeIria ltrdor.vego,
o których Alexander Hamilton pisał. ze ..podclają się często
rvybucholn gnielvu, niechęci. zazclrości" chcir.vości i itlnvm
niedobrynl a gwałtownym skłonnościonl"a. .Ialnes Maclison.
wskazu jąc na niebezpieczetistrvo. .|akie w życiu polityczn},m
porł,odu ie tt ieun ikn iony czynn i k lv pclstac i fakc_i i. par1l,ku lar-
nych illteI,esów. podkreślał. iż demokrac.ja jako trstró.j nie.iest
w stanie zapobiec ich szkodliwenlu oddziaływaniu: ..czysta
demokrac.ia - rclzut,nieln przez nią społeczelistwo złożolle
z niewielkiej liczby obyr.vateli. zbiera.iących się. by osobiście
sprawo\.vac rvładzę tlie lna zadnego lekarstwa na zło. które
czyni 1akcja. Prawie lv kazd,r,nl wypadkLr większość bę<lzie
miała te saIne pas_ie lLrb iIlteresyl porozunriewallie się i jed-
nornyślność wynika.ią z takiej fonny ustro.ju; i na nic zda się
rozrł,azanie pobtldek. dla jakich poświęca się stlonę słabszą
cz1, niervygodną jednostkę. I dlatego takie denrokrac.je zalv-
sze były rł,idorvtlią zaburzeń irł,alk: lligdy nie było tam lniej-
sca dla bezpieczeristwa osobistego i prawa do u,łasności: i rla
ogół ich żvrvot był tak krótki.jak koniec grlaltorłlty"'.

Przec iwr,vagę d Ia n i szcry-c ie l sk ie.i zyw iołowośc i charakte-
ryzującej demokrac-ię stanor.viła dla Greków Sparta. a dla
wszystkich późnie.jszych pokoleri. łączllie z pokolenienl
tlvót,ców konstytuc.ii anlerykallskie.j i fr-ancuskiej - Rzym. ocl
którego zapożyczolto l]azwę instytuc.|i paIistwa pclwszechnie
Llzywaną do dzisia_j. Rzym. a więc trrieszany ustrój. scala.iący.
jak wierzollo. wjedną całość na_jlepsze cechy ustroju filonar-

a 
E,se.le politl,c:ne Feclerctlistóll,. wy,bór i

przeł._B. Czerska. Warszawa-Kraków I999. s. 70
' Tum:e. s.9l.

chicznego. arystokratyczllego i demoklatycznego. Nic zatenl
dziwrrego, ze Ojcowie Założ_yciele nazwa|i si,o.je paristwo
leprrbliką. a _ieśli dclstrzegali w notvyln tworze lvagę pier-
rviastka denlokratycznego. to jednak w iclr rozumi"nii,ioruv
ttstró_j mozna było określić raczej_jako denrokrację przedsta-
lvicieIską (lv istocie dla Arystotelesa po.ięcie t;ki; byłoby
oksymoronem). RzyInianie z czasórv róptrbliki staior.viii
.jasklarve przecirvielistwo AteIiczyków okresu clenlokrac.ji.
LJstró.| republikariski kształtował 

'v nich cnoty pubIiczrie.
rnilość o_icz5lz1,15, i ocldanie dla clobra w,spólnego. Właśnie
takic.h oby,rvateIi pragnęli r,vychowywac trł,órcy llowocze-
snyclr repLrbIik,

l z te.j pelspektyrvy dopiero r,vidac. iż dalszę dzie.je nowo-
czesnych rewclluc_ii denlokratycznych i demokraiyczllych
palistw stał1, się ciągłylrl. stale lrarasta.jącynl proceseln llasy-
cania republik nor,voczesnych (czy tez notvoczesnych nlollaIr
c h i i kon styttlcy_j nych ) denrokratyczllynl cl ttchenl. F.o.., .,,.-
szerzatria praw obywatelskiclr, przede wszystkinl pl.awa wy-
borczego- trwał dosyć dltrgcl i zostal ostateczllie irkoliczolly
Icdlvo kilkadziesiąt lat tetntt wl,a7, z przyzItallielll teg.-l pI.arva
kobietonl. a późnie_| - w, przypaclkLl Starrów /,iectnoc)olil,ch -czar|lylll. Nclwoczesllctśó oclrzucila zateln detrlokl.ac_ję _jako
in,sll,tucję przesądzającą o ustro.jowym ksztalcie pariitwa
(rclztrmianą _jako demokrac_ję bezpośrednią. lrezpośt.cclllie
rządy obvwateli zebranvch lla zgrot-nadzenitt Ittclor,vyrn oraz
wybór rvielr-r LrI,zędllików i członkcir.v cial kolegialilrch lla
clrodze lclsorvania), na .7,ecz repLlbliki o nlieszallvIn trsi1.o.jtl.

_Porzucając ustro_jor,ve rclzLtl-tliellie denlokrac.ji. przj,jęła
.1ednak rozulnienie demokrac.ji .jako naczeln".j ,ir.r,r,h, Ęu-lujące.i llie tylko charakter państwa. Iecz' przellika.iąie.i
lvszystkie dziedziny zycia społeczIlego. Olło szersz" ioru-
lnienie denlokrac_ji. które pozwoliło na rehabiIitację tego
pojęcia. zdyskredytowanego ocl wieltr stuleci. .o)po.ńł
Tocqueville. Pojęcie demokI.ac.j i. pt.zvrł,olane w salnylrl ty-
tule .iego dzieła trakttliącego o alllel)kallskie.j de,n<ikracji.
llalezało rozulnieć właśnie nie tvle jako instytLic.|ę ustro_iową
opaftą na głosowatriach bezpośrednich. ile jako zasadę pry-

oprac. F. Quinn.
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nlatu l,ówności, organizLljącą r.vszystkie clzieclziny zycia ame-
rykariskiej republiki. 

/Lrż 1v 
pierwszym akapicie OL,,,uk-:r.,rli

ll, Anter-vc,e pisze on bo'vienl: ..Spośród wszl,stkich nor"yj-,
zjawisk. .jakie przyciągnęły ,no.ią u*ogę podczas pobytu
u, Stanach Zjednoczonych. najbardzie.| Liderzl{u n.,ni" poń,,-
-jąca tanl powszeclrlla rór.vność lnoziiwości. Spostrze-9łeIn
szy bko rladzw v cza.i lly 

.wp 
ły,w. j ak i te n pocl starvowy f.akiwy-

wiera na rozwó_j społeczeństlł,a" nacla'jąc pervieri kiertlnók
porvszechllenlu sposobor,vi nlyślenia i pełvierl bieg pI.ar,vonr.
podsulva_jąc rządzącvlll nowe iclee i okI.eślone oby:.)uje r.ą-
dzonynr. .Zaulvaż.yleln rvkrótce. ze następstu,a tego faktu
rvy-kraczają daleko poza dolneIię obycza|O* poIii},.rn1,"h
i pralv oraz żę w rólvny,nl stopniLr l"pły*,ują nu'rpoł".r,ńSJ
i na rząd: kształtLlią poglącly. roclzą einoc"|e. poclpowiadaj|
ptaktyczne rozrviązania oraz zsnierńają r,vszystko. co nie _ie""siich własnynl clziełenl_ Tak lvięc. im"glębiej baclałem .pói"-
czeIist'v.l anlel-vkaliskie. tym silnie.j utivierdźałenl się w prze-
konaniu. że równość rnozlir,voścl _jest ty,rn poclstawoivym
z,jarviskiem. z którego r.l,szvstkie iine zóa_ją się wyrvodzic
inatrafiałeln trali lrieltstallnie.jako lla pullkt. ao itO.Ógo |.-
w adzi ły r,vszystk i e lllo.j e spostr zeżerlia^^6 . Stąd bacla n i Jd"n-, o-
kracji amel.vkaliskie-j oznaczało dla Tocqtreville'a nie t.r,lko
anali.zę ustro.ju politycznego. sądórv. samorząclrt. lecz takZe
rodziIly. I iteratuIy, obyczajów.

Współczesna demokrac.ia. czy tęz tlenlokracja Iiberalna.
to zateln po pierrvsze po.jęcie obe_jnlujące wielce skclnlpliko-
wany.systeIn poIityczll.v - procedLlry. prawo. konstytLrc_iona-
l izln. ideę reprezelltac.j i. parlanlelltal.vzm. paItie itd. 

"Przy 
ry mim bardzie_i ów system sta.je się skonipIikcxvanv. tynr częścic.j

krytyku.je się liberalną clenlokrację za deficyt ..aen,ok.acji:.czyli za postępLł.|ący pfoces wyobcor,vania struktur *łaózy
polityczne.j od obywateli. za niedostateczny pozionr oby,r.r,a-
telskiego .zaangażowania w sprawy pLlblicŹne, Rn d.,,gi"
jednak - i ten właśnie r,wrniar interósLiie nas ttrtaj bardzie]

rr"spółczeslla denlokrac,_j a 
.l 

i beral na to pe\Ą iell porządek k Ll ltu-to'vy, zbudowal-}y na dr.vóch zasadniczych wanosciaclr, ,;.;llości i równości: waftościach. co trzlba p",lk,";l;J. p;;;
sta.j ącyc h w stan ie 

.kruche.j rr.i*,roruagi, z rac_ii sta le nlozl ir.ve-gtl poniędzy nini konfliktu (o czynl-takze pierrvszv oisal illilt)crltlc\ ille). W l-r lll t,tlzulni",,i.i pnlęł" 'j",r"'ł,ił''";jli'
l ll tljc pt,a rł a czlt,lł ieka. iltdyrł idtla l i;,;] ;;l;ili- ;i] ] 

":']il.rr ie l clk u ltttrowośc. kcllltrakiLla l ny rpo.on postrzegan ia re lac.j ispołecznych.
Takze w tvnl wvpalky clemokracja liberalna jako projekt

k tr lttrrow_v pri,*ok.i*ała kl _vtykcilv. pocl kreś la.j ących. iz rów -rliez tuta.j.iest v' istocie ."za'lnalo.. ji".i.*..i;. Z takich wla-śrlie pozyc_ji kIyty,korva|i ją zawsze ,r-,o,.kriś.i. z takiego 1ez;rorłtldtt krytyktrja _ią dzisiaj przec|stawiciele ntlrvei lewicv
:ry t:ż llorvvch ruchórv spolecznl,ch - f.erllillistki. .i;i;itd,, którz,u'' oclrzrtca-jąc mieszc.a,iśką. pat.ial,cllalną kLllttlre
l illcl,a llrą. pl ll8,1ta ./btld()\\ ac,,.,,,., lj.,iJ; ;i,;;;' ;i| i':,"J]:
|ęcia "poliry,ki tozsamości". Istniał i;J;,;k od sallte-gc-l ptlcząt-
kLr zachodllie.j tradyc-|i lilozoficznej J.,[; .a-.i ńrtiki-.frrltlkrac.ji. rozunliaIle..i.jako pr.o.jekt i,,ltllioru1,. kttir_v wskazy-trał lla szkodlirve skJtki. .iakió po"".r.,r"uro ,llo jy.;o'rń-
leCzllego nadlnierlra gor lirł.lś. ,ne *p,.oruo.1rn,litl rv zl,cietleInokI,atyczne.j ,uruJ). Tell 

"ąt"l l,.zIra odnalez ć -iużtt Platona. a tl progtl 
.llo\Ąoczesllości po.iarvia się tlll zntirvl calą lTocą tl BLrrke.a. W s11,1nlch'r',rtępach VIIl księgiPulistlru^,clenlokrac.ię przy,równi je Platorl do ..pst.egu il;-cza", w którynl 

'volIlo 
kazdemti'1,obić co .ię '*on-,,i- 

pJa,rt"i,rr którlln panLlje rórvność, W erełc;e punr-,i" w,nie.j chaos.rrłtlpota lltiesza się z rclztllrlel,n. cnota z występkietn. zaslugaz karą. Człorviek c|enokratyczny ^.żii; z"dllia Ila clzieli. fbI-
_tL!ąc.rv ten sposób kazdenlu pnZąj"1;"'jakie się lradarzv.Raz się upija i upa.ja się mLlą,.ką f];;;.'i" ;""*,,'nł" łftl,tvodę i odchLrdza się. to zlitirl- zapala się do gi;r;r;ń;;a by,uva. ze w o_9óle nic nie robi io 

"i. "i" 
jU".. p"'.,r"ńityto zajmuje się filozofią, C.zęsttl bier.ze się c1o polityki. poryr,r,asię z lnie.isca i rnólvi blle co. ;a,"r,,,l"O' t ) Ani.jakie-goś porządku. alli konieczlltrści tlie llla ,, l"go zyciLl. alli nad

. , '_ _Ą Og. 
-focqueville, () deltltlkrtlc,ji ll, ,1nlar.l,t.e. przęł.

nicka. M. Król. Warszawa-Krakólł, l996. t. l. s. 5
B. Ja-
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nim. On to zycie llaz)\\a p[z}jenlll),l1l i wolnynr, i szczęśli-
lvynr. iużywa go az do ktllica"/. Klrtyka Platona. który pisał

o obyrł,ateIaclr demokra /czI]ego palistwa. że ..upi_iają się

nieroŻciericzoną wolnością' (a bioI,ąc pod Lrwagę grecki

zwyczaj picia rozcieńczonego wina oznaczało to barbarzyń-

skie giubialistwo), nabiera szczególne.j wyn]owy właśnie

dzisiaj. gdy powszechność" z jaką przyjnrLrje się polityczny
rnodei dónrokracj i (przy całe.j .iego wieloznaczności) sprawia.

że krytyka rł, tej sferze I-nclze lvyclrodzić tylko ze strony ele-

nentów skrajnych i w rzeczy,rvistości niepowaznych. Jednak

sytuacja krytyki denrokrac.ji jako projektu kttltulowego .jest

clopuszczalna i moz|ir,va. i dla tcgo rodza.iu krytyki VlIl księ-

ga platoliskiego -Ptłź,s/rt,rt stanowić będzie zawsze istotny

;lullkt odn iesielrian.
Jeclrlyrn z na.jistotniejszych obszarórv konfliktu. jaki po-

woduje demokracja liberalna jako pro.iekt ktr|turow.v- jest je.i

niezgodność z wszelkinli instytuc.janli zycia społeczllego,

w kiórych tradycja i ar-rtorytet odgryrva.|ą zasadniczą rolę,

Trady,cja zaklada wiz.ię wspóltlclty l,1,szystkich pokoleri -
nlinioriych. ży.iących i przyszł5lch, Wiele z inst.vtLrc_ii zycia
społecznego tt,rva właśtlie rv taki spclsób. sięga.|ąc zarórvl-tt,l

lv plzeszlóść. .jak i w przyszłclść. poza życie obecnych .ie.i

członkór.v. Inst_vttrcje tego rodzaju ttie nrogą byc zatem spro-

rvadzotle do swych aktrralnych czlonkówl przekracza.ją oIle

wymiar teraźllieIszości i dysptlllLr|ą pewną tclżsanlością clde-

lwaną orl uczestlliczących lv tlicIl .jednostek. Tozsamośc ta

posiada przy t}"|ll wIastlą histolię. ()z,nacz,a to ltiwllież. iż
instytucje takie są lvcześnie.jsze od.iedrlostek w nich uczest-

niczącl,ch. Jeclnostki rrie.iako lvkt,aczają w nie i choć ttlogą na

pię 11ipłyrł,ac i je znlieniac. IllLlszą.|ednocześnie zdarvać sobie

sprawę z istotnych ogralliczeIi nakladanych przez tradyc.ję

clane.i instyttrc.| i lv zakresie lllozlilvych czy- też dopttszczal-

llv,ch zl-nialr. Kolejną kclnseklvenc_ją takiego stanu rzeczy _iest
1lrzysługLrjący takie.i instytuc.ii autorytet. Należy przy tv|n
l,tlzgraIliczvc dwa po_|ęcia: uuc,lcll.iltt,s i 1lole,sltt,s. W clzisie.i-
szyrn świccie, przesiąkniętym indywidttalizlnenr. każcla for-
tlla autoI.vtetu sprowadzana _jest do r,vładzy,, do postaci si,ł1
zdolne_j clo kontrolowania zachorvati srvvclr członkórv lub
lr,szystkich osób pozosta_jąclch u. .ie.| zasięgtl. Co rł,ięce.j.
rv ty,lrr rozltlnietlitt atttoIvtet.jest fbrrną władzy. ktcira rości
sobie takie prawo bezprar,vnie. bez odpor,viednie_j Iegit1,,nliza-
c.ji procedLll,alIlo-forlłlalne_j. odw,olr{ąc się do tracl1,,c_ii. do
prarv sięga.jących swvllli kclrzenianli rv przcszlość.

Nieporclzllmienia i konfl ikt1, pclnięd4,, insty.ttrc.jallli opar-
tr.,lrli o zasadę autorvtettl i trad1,,cji a delrrokrac_ją liberalną
[liorą się stąd. iż demoIiber.allla t.zeczvrvistośc r,vzllosi się na
|lndanlencie indyrvidualizllltt. Jedllostki są wollle i rtirvlle.
a polliel,vaz kiertl|ą się rvlasn1,,lll foztlll1cI-1l. cllatego tez sall]e
1lclrvillllv decyclor,vac o r,r,lasllr.I1-1 zl,ciu i pclde, jnlowac clecy,z,.|e
o zr,l,iązkach. lv .jal<ie lvchoclzą z iIlnylni Itldźlni. .leśli szactr-
Itek clIa trady,c.ii pl,zcklada się lla postępor,vallie. którego poc1-
starvą.jest l.t,iurtt yv lnądrośc lniniollych pokcllen lLlb irlaczej -
clol1,1llielnallie te.jże lnądrości. to indyu idLtaliznl zakłacla nie
tvlko pI,alvcl. lecz ,ul"ręcz oboll,iązek postaw\. kl.ytvczllc_j. po-
starv1, opal,tej na nieufilości u,obec tegcl rvszvstkie_9tl. co lla-
leży, przy,jąć bezkI-yt1,,czllie ..lra wial.ę". -fakze histort,czlla
llatlll,a tradvcl,jllvch illst,r-tuc.j i opaItlch lla trtttcll-1,,tecie btrclzi
pocle_ilzl irvość l ibcrallrcgo denlokratv, Pclclstarvą relac_j i m ię-
clzyltrdzkich.|est bor,vienl dla lliego [lll]owa. J'cl olla staIltlr,,i
pLrllkt rv,u,jścia rłszelkich illstl,ttrc.j i" llarvet tych. któI.c w\.lna-
ga.ją hieral,chii i poclleglości polegirjącej lra posłtlszelistwie.
Narvct borvienl rr, tvIrl lvl.paclkrt .jednostka polvinIra byc rvol-
rla rł pode.inlorvanitt decyz.j i bądz o stolvaI.z1,,szerlitr się z taką
illstyttrc.ią. bąclźtez o 1n,1 stąpietlitr z nie.j l,a llloc,\,stlrrcl,ellIte_j
i lliezależllej decyz_ji. W te_i perspekt1,,wie atttoI.1,,,tet i tracly,c.ja
często tnclgą rodzic zarzut. iż rna.ją ol1e repres},,r.l,tl} charaktel..
Pclnicr,r,aż zaś sr,,stelll pl,źt\\l1\ libeI,alne.| deIlloliracji l.ealiztrje
r,rspolrlIliallc r.lYze.j zasacl1," porvstaje prclbleln alttclnolllii
irlstrttlc.ji llspiera.jącvclt się lla aLttorl,tecie i tl.ac|1c-ji. Pall-

' l'la!,,,trt Putistlt,tl, plzel. W.
557 d.8 Na tetlrat platońsliic.i l<ry,ty,ki

R. LegLrtko. Kn,|.ł,ku dcntokrucji w

Kral<órv l990.

Witrvicki. Warszarva. _56 la.

derrrokt,atyczr-rych Aten patt,z:

fi lo-o.1ii ptll itl,t,:nej I' l atolttt.

-|



l24 DL,N,I()KR AC'.l A t . l l] I]RALNA l JF"I CiRAN ICl-_
I)l:M( )K RA(' IĄ LlBI]RALNA l .I F].l (;RAN IC'l]

l]l,awllą. re_iestro\ł,aną przez paliStWo. Nie obeilntlje więc
llli|lionych pokoleri" lecz ogranicza się do teraznie_iszości.
I)zieci osiąga.iąc pełnoletniość sta.ią się niezaleznymi pod-
lniotanri w ślvietle pfawa, Demokracja silą rzeczy zaten
1,ozluznia lvięzy rodziIlne. lvidząc w czlonkach rodziny
przede wszystkinl .jednostki i obyi,vateli. dopiero potenl
czlonków rodzirly przede lvszystkim poprzęz rclzluźnienie
t,vtLtałów oraz cel,ernon ial rle.j celebI_v, .j aka chaI,akteryzor,vała
relacje członkcir,v rcldziny rv tradycy.irlych społeczetistr,vacIl

1lrzed epoką denlokratyzac.ji, Na ten rodzaj zlniall..jakie idea
clenlokt,ac.ii spowodowała r.r, firnkc.jo1,1t-llvaniu nowclczesne_i
l,odziny zwrócil .iuz trwagę Tocqueville" podkrcślając od-
lniellny lriz lv órvczesne.i E,uropie rcldzaj związku pollliędzy
t,cldzicanri a dzieclni. ktiirych pclzyc.ia byla o rviele bardziej
tliezalezna, Najdoskonalszylll wcielenienl ntcldeltt tradycyi-
llego" zllallylll llltl zreszlą z osobistego dośrviadczenia. była
l,tldzilla arystokratyczlla. W społeczetistlvach arystokratycz-
ll1.,,clr ..rvładza llie oddziałLrje nigdy bezpośrednio Ila wszyst-
kiclr poddarlych. Ponieważ ltrdzie są od siebie Llzalezllieni
lvladza ogranicza się do kiet,olvania na.ibardzie_i Iiczącyrni się
obyrvatelami, Reszta idzie lv ich ślacl1", StclsLlje się ttl do lo-
tlzilly. tak .iak do rvszystkich grLrp ltldzi posiada.jących plzy-
u,ódcę. W krajach arystokratycznych społeczeństwcl w grtlll-
cie rzeczy ttztla.je tylko o.ica rcldziIly. Do syna dociera za

1lośrednictwem o.ica spoleczetistrvo rządzi t-l.jcem. a o.iciec
t,zrldzi srvynli s.r,,Ilarni. Ojciec ttra rvięc nie tylko prawo nattl-
t,alne. Społeczeństrvo przyzna_je nlLl także jakb1, polity,czne
prawo do rządzelria. Będąc załozycieletn i podporą rodziny.
o_iciec.iest rór,vnież_iei sędzią". Sy,tLrac.ja ta mttsi z koIrieczno-
ści ulec zIniaItie lv społeczelistr.vie denlokratyczttyln. takinr

.iak anrerykaliskie. W ty,nr rvypadktr borviem. pc-llliel,vaz

..lamię władzy dosięga pośrcicl tłr-rnru każdego człolvieka
z osoblla. nie istnie.je potrzeba pclśredtlictrł,a. W oczach pra-
rva o_iciec .jest takim salnym obywatelelll .jak.iego sylrowie.
ty le ze starszytn i zalnozttie.js.\,|rr""'.

stwo demoliberalne tnusi bowiem określac zakres autotromll,

i"ii- p"^"arvia instytucjorn. które ftnkcjonr,r|ą r,vedle od-

,nienirycn niż ono samo tlaczelnyclr zasad,.'.-p*k"ionowalliew,dernoliberalnejrzeczyr,vistości1'.1.tv-

.yj ;ii 
- 

i,*tyttrcj i. instytucj i lvcze.śn iej szy,clr lv sensie lr isto-

."".n,,n* ocl libórallrej demokracji, musi prowadzić do nie-

l-i.lr"1"lr,.n kollfliktów i napięć, rvynikających z odrvoływa-

;i; ,i; Óo róZnych rvaftości, Doblym prz5,kładenr trzech ta_

r.i.r.r in.tyt.,c.| i jest rodzina" un ir,versytet i kośc ioł, Wytyczają

on. groni""' bózrvartrrrkowe.i prar,vomoctrości tirndanrental-

"y.r,?.."a 
liberalnych. a tym samvm rówtliez stają się nie-

uclrronnie płaszczyzlląclebat, sporo\ł" a często rólvniez kon-

fl iktorv w nowoczesnych spoleczetistlvach,

Rcldzina
Rodzina lv oczylvisty sposób jest irlstyttrcją społeczną stalszą

,,,a a"n-,otrucjiliberalnej ,Zti,goteż por,vodtr sposob jej firnk-

ciolrclwatlia :zależy,od iradycji sięgających głęboko w plze_

;'.l;j; ł;ir. "r.a^ 
,.od,i..ó* nid d,i",n-,i, choć prar,vnie

grv aratrt o lv a na p l, 7ęz pari stwo, lv 
. 

rzec zyw i,^'5'^ 
:_T:]:]:11

ilodelolvi autot,ytetu oddział_vlvuiące99 raczę,l przez llapo-

,""i""i". niż sięgającego po pi,",-r,o,, W tradycyjrlych społe-

c)e1,1str,vach ,.od)i,iu jeit rn spolllotą pokoleri, ttśrvięconą przez

," l, gii tr" 
"hrześc 

ij aristw ie' i est zrr i Ąz,k i ern sakratnental nynr)l

.iako taka jest też wcześniejsza od _i.eclnostki i dlatego ,!ej do-

bro oraz całośc |nuszą iś6 przecl intetesenl .iednostkowym,

Wnlvlv indyrvidLralirn-,u ot.u, teorii korttrakttt tra lodzinę

,;;ri.;.;;'. r,o,-'i,",r,ości prorvadzić .lo znriany sposobu jej

;;;r"**;;r"uni u'. P""ae r,v sz,vstk i m rodzi n a rl i e,i est tl i en at,u-

szalną calclścią. uśrvięconą przez religiIne sankcje, .lecz
)rr,iąrti". clr,vóch o,0t zar,viera_iących Llnlowę cyrł,ilno-

*ou.*n n***r"nie.cznością opieki i autorytetu

^ 
nt,arr llni iedrrostki, i,ini,.ią,i,t-t rł libelalll; cll spoleczeństrł acll

l',i^i,i.J.i. 
"rornr,,,rrrll ,rł ,tckście 

Gtl:it, jł"st lttit,i.łt,t, <l:iłt,i

|,']"tin}i,ji'"tit,rr,,i,,,i^ [rv:] Ęłllcc-:,.!:,,h,:, liberultle, Ro:nnv,y

,, L'ustel (iuntltll/il. p"ednio,uo l(, Michalski, Kraków-Wafszawa

l 996.

|" Ttln:a, t. 2. s. ]08 n.
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i prar.vny charakter r.vładzy ojcowskiej i swego rodzaju rów-
rlość zadomawia się w rodzinnym kręgu". równośc. której
\vyrazem nloże byó choćby dziwlly nieco dla przybysza
z Europy zw,ycza.i przyzwalania dawanego przez rodzicow
clzieciom na to, aby mówiły do nich ,.ty"". Stopniowe osła-
llianie fLrnkcji autory.tetu rodzicieIskiego prowadzi do sytu-
acji. w której konflikty i spory rodzinne rozstrzygane są na
tlrodze prarvnej lub poprzez ingerenc_ję państw-a. Tam. gdzie
w coraz mnie_jszym stopniu relacje rniędzylLrdzkie reguluie
tlbyczaj. z konieczności rvkraczać rnusi prawo. Lecz jego
tlbecność o7.nacza iz otwiel,a się potencjalne pole konfliktu.
llolvieI-1-1 konflikt rozstrzygany na drodze prarłne.j ołlacza
tt rucllt-lt-ll iell i e wym iaru sprar.v ied l iwośc i.

Rozszerzalrie logiki teorii kontrakttt oraz zasady lórvtlości
i idei indylvidualizll,t lla rodzillę, opisalle przez Tocquevil-
le'a tak przekonyrvLr jąco na początku XlX wiekLr. pror.vadziło
lv konsekwencji do licznyclr konfliktórv także polityczne.j
llattlry. Spośród nich zaś najważniejsza wyda_je się trwająca
l,ilka pokoleIi batalia cl rozwody. o rvolnclść z1,1,wallia [llllow\
lllałżeńskiej, NatLlralnie w rozulnietriLr clbrońców tradycji
;lrzekreślałcl to zagwarantowallą przez religię niellaluszal-
rlość rodzirlv. Dzisiaj, po ostateczlle.i akceptacji rozwodLr

.iako instytLrcji prawlle_i. logika korltlaktuallla wylnusza ko-
lejlle spory o prawllą legalizację kottkLlbinatu ol,az () przy-
zltanie związkonr hornoseksltalnvIlr praw przysłtrgLl jących dcl
1e.j pory rodzillotll heteroseksualllvln. W ty,nl wypadkLr .|ed-
tlak przednricltenr spot,u nie .jest klvestia realne.j cz1, tylkcl
l\ollwellc.iollalIle_i tl ienarttszalnośc i rodziny. lecz salna defi n i-
c,ia rodzilly. PostLrlat uznallia związków honloseksttalnvch za
lodzillv oraz przyzllallie im prawa do wvchorvywatlia dzieci.
1lrolvadzi do całkolvitego przefbrnlułowania r,vvobrażenia
tl tvt-l-l. czym jest rodzina. lvyobrażenia, któl,e tlznawalre byłtl
za niepodlegającą dyskusji oczl,wistclść od sa|Tego początkLr
lLrdzkie.i historii,

Wspomnianę przęz TocqLleville'a ..ramię władzy" llloze-

,-,-,y lu iy,. wypadkr.r rozulrliec jako prawo. jako lozszel,zollą

niepo,niernie w stosunku do tradycyjnego modeltt sf-erę za-

sady kontraktu. To. co było reguIowalle przez niepisany oby-

"rĄ, 
pr.", r_vtuał. teraz poddane .iest regltłoln plawnym,

r'" nlyŚt których ojciec i syn (z oczywistl,ch bowienr rvzglę-

dów clemokracja opisyw ala przęz niego obejnlu_ie tylko męź-

cz5lztl) są ,O*-,ynii śobie .iednostkarni, Nadrzędną rolę od-

gry*u tu bowiein ich równość jako obywateli denlokratycz-

ii.| nu.polnoty polityczrlej- a nie przedłtrźona w sferę oby-

czaiu liierarcńiu zalózności, porządkująca życie tradycy_jnegtl

spoieczeństwa arystokratyczrrego. W konsekwenc_ii zaterrl

zinianie mttsi ulec nie tylko tbrmalne połozenie czlollkór,v

rodziny lvzglęclem siebie" lecz rór,vniez sf-era obycza"iolv,

W deilokratycznynr społeczetistr,vie .iednostki są rł,yłączone

zzależności. na ktore nie r,vyraziIy jasno i n niept,z,n,mtlSZoI]y

sposob własnej zgotly. A taką przeciez forrną zalezności _jest

lodzina r.oru,-,-,iunu jako lvspólrlota pokoleli, C]hoc zatem

t,oclzinv nie Inożna -sobie rvl,brać i choć rodzina _iest jako

pewna całość rvcześrliejsza od jedrlostki, to _|ednak denro-

Lraty,czne społeczeristrvo skrtteczttie ogranicza ten rodzaj

zależności. W spoleczeIistwie alystoklatyczll},m, we.d|e

Tocqrreville'a ..lLrcizie ż1,|ą raczej przeszłością lliz terazniej-

szością.idlategoteŻ..baI.dziejnizr'vłasnymipoglądalnikie-
Ltlją sii pogląctanli przodkorv". W takiej syttlac.ii "ojciec staje

.ii ią.rnińem rniędz1" plzeszlością a clrrvilą obeclrą, ogni-

*"n,l. kror" ,,viąZe oba łalicuchy, czastl, W at,ystokrac.j i ojciec

.iest rvięc nie tylko politvczn5"nl zwierzcltnikieln rodzinyl _jest
'i-,orici"ien,, 

traay,c.li, it-tterpretatclrelrl zrvyczajórł. arbitr-enl

obyczajLl. Słucha się go z respektenr" przystęprrje doti z usza-

,roi"uni"n,. a milości clo niego za\\isze tolvarą"szy lęk".

Z chrv i l ą.i eclllak. gd1, społeczeti strr"o staj e s i ę derrrokratyczne

..a Iudzie'przy, jnltrią _iako zasadę. ze słttsztlie _iest i clobrze,

posłtrgtriąc się'daru,l,,ni iclealnijako nauką, rlie zaś _jako re-

g,rlą. inieć ,uiu.,,y, o r,l,szt"stkinl sąd, poglądy o_jca przesta.ią

i-l,l.C alu sy,,tlórv większe zlraczetrie. podoblrie.iak i jego rr"ła-

dza^..Wkonsekr'venc.|izanika..SLlrO\\/\'.konrł'ellc.jclIlalny lI Tam:e
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o7]1aczają gotowoŚĆ przy_i ęcia na sieb i e pew nego zobor,vi ąza-
llia. którego clrarakter przekracza,,ł,ytlriar .iednostkowych
illteresów oraz zlTliellllej. .jednostkowej woli. T'o prawda, iz
,"v społeczetistr.vach tradycy.inych rniłość ronlal]tycz|la nie
była elenlentenr istotnyltl plzy zarviet,alliu nlałzetistr,va, Jed-
llak obiektern rnilości. zródłem zoborviązania, rł,artością na
tyle cenną ze usprawiedliwiającą pośrvięcenie. była rodzina
.iako pewna całośc przekraczająca granice teraźnie.jszości
rlraz partykularne interesy .je.j trczestnikór,v. Połączenie idei
lniłośc i ronrant.vcznej oraz teori i malżelistr.va .iako kolrtrakttl

1lclzwoIiło demokratycztlym społeczelistwoln trniknąć rvielu
tragedii i ludzkich nieszczęść sporvodowanych przez prytnat
illstytLrc.ii nad konkretnym czlowiekiem (rve rvspołczesllylTl
śrviecie Alllla Karenina tlie stałaby się he1,oiną _iedne_j z na_i-

rviększych powieści w dzie.iach literatur1" cały clralnat zo-
stałby przerr,vally zaniln by się na dobre rozpoczął za sprawą
banalne.j sprawy rozr,vcldowcj): sporł,odor,vało .iednak takze
ttclwe komplikac.ie w postaci zwiększa_iące_i się coraz bardzie.|
rl ietrlvałośc i lvspółczesnej rodziny,

Niestałośc ttczttć wolnych .iednclstek poszuliuiących sa-
rnorealizac.ji,uv lnałzclistwic rozulllianyrn _jako ttczttcior.vv
zrviązek. a zaten1 gcltor.vych do jego t,ozw,iązaIlia ,,,1, przvpad-
lrtl zarł,odtt bądź rozczaro,uvania. kloci się z kollieczttością
tl,rł,ałośc i rodzin;- rozttnl iane_j jako i nstyttrc.j a r,vy,cholvtr j ąca
clzieci. W ocz1,,r,visty zaś sposób .już tyIko nrinilnalny okres.
lr _jakinl dzieci trzysktrią pelnoletniośc blisko 20 lat" nltrsi
rł1,,starviac tnalzelistwo pc,l_jmowane jako kontrakt. .jako lva-
l,ttllkową tl|-llowę dwóch rł,olttyclr.|ednostek. na cięzką próbę.
W przecirvielistwie bowieln do rodziców. dla dzieci trwallie
rodziny jest bezwarttllkorvą konieczllclścią. W korlsekrł,elrc.j i

okazuje się. iż clroć t,ozlvód nie.iest ..grzechenl" ani złenl
z samej srve.j istoty,(nic bowiem. zadeIl rytuał. zadna religia
llie ttślvięca.juz rodziny,), jednak prowadzić 1-1-1tlze dcl proble-
lnórv społecznych Ltchwytnych na pozitlnlie stat)st.\czll) nl.
tak ich 

_j 
ak przenloc rvśr,ócl rn łodziezy. prob l enlv enlocj oIra l tre

1llorvaclzące do róznego rodzajrr ttzalezllieli itcl. Dcmokrac.ja
Iiberalna napotvka zatell w tynl rłłaśnie pr-rtlkcie rzeczylvi-

Rozszerzanie logiki ktltltraktLtalttej na rodzinę powclduje

przy tyrn charakterystyczllą tlLldnośc - fundamentern rodziny

l"J nriłoSe 1rozLlIlliana w ty|ll wypaclku nieco szerze,j niż

miłośc rotnantycztla - w tym wypadku chodzi racze,i o ttczrt-

cie zblizone dó chrześciialiskiego cttritus), Milośc lrie tnoże

być jednak przedmiotetn kontraktu, bor,viem tego w-yllllaru

.i".r.r_ruirtości międzyludzkie.j nie sposob uchlvycić języ_

ki"n.r prur"u. .hronią".go tylkó rvytnierne intelesy,iednostek

w sytiacji konfliktu. lnlu.,"j - prawo i.kclntrakt chronią irlte-

resy. l,,-.riioSc tyrnczasetrr z sanrej slve.| istoty, jeśli ma być

autentyczna. 1-I]tlsl pozostawac całkowicie bezitrteresorvlra,

Działanie pl,awa _iesi w tyrn sensie llegat},wne - reagr,rie bo-

rvietn ono tla to. .o ,l,ÓZ" rodzinie zag1,ozic, lla kont-likt,

krzywdę. przestępstwo. Prawo określa blak miłości rv rnał-

zeństwie enigtnaĘ-czllynl ettfenrizlneln "rozkladtl . 
pożycia""

zvvracając .,ńgę ,lko na.jederr ze.skutkolv" Illc ltle n]owląc

o prryÓ.yni", Mil..y zatern z konieczności o tym, co lTlusl

O1,c pnryiy*nyrn fLrndamelltelll. na którynl wzllosi się rodzi-

tla. ()becność milości nroze poślviadczyć _ a i tcl tylko do

pewnego stopnia - l,eligia ze s,uvymi s.akratlentatni, rytuała-

ir-,l. nlj".ią ror,vnież *ipierac obyczaj, l dlatego tak barclzo

żałosne b."-ly próby trvorzelria plzez palistlvo kotrlull istl,czne,

i.,,,-,t ur.,1ą.Ó iv tej lnatelii całkierlr świadonlie z religia_,

ślvieckicll ryttrałów. w tylll takźe ryttrałLr świeckiego ślubu,

Urz-ędnik stantt cyr,viInegcl recyttr_iący, follntrłkę o rodzirlie

jako ..potlstu*.,ru".| konrórce społeczelistr,va" cały czas pozo-

.tur"uł'w sl-erze funlicjonalnych korzyści, jakie nra patistwo

z obyrvateli. 1'ymczaselT l,ecytowaIly w kclściele hynln św,

Par.vła o rnilości odtlclsi się rvprost do tego, co lv rllałzetistwie

na_irvaZniejsze. Jeclrlak ta si'era rzeczywistclści z definic,ii

nrusi by,c ilieclostępna dla ślvic,ckiego paristlva, a takim rvła-

śnie państlvem jest każcla reptlblika o denroIiberalnynr cha-

rakterze.
ńeli_eia i obycza.i to jednak sfery.rzeczyrvistości bardzo

kruche w stat.ciu . noruJ.r".nynr rac.ionaliznrem oraz illdy_

lłidualizIllenl. Miłośc spajająca rodzinę _iest tllvałyrn zobo-

,uląroni",-r-,, Rytuał i córónlollia zrviązatre z malżeIistlvem
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stości społecznej granicę. której niejest w stanie przekroczyć
przy polllocy swego i nte lektual nego i nstrtltn elltari tt tn.

Uniwersytet
W przypadku utlir.versytetu równiez nlamy do czynienia
z instytuc.|ą sięgającą swynli korzeniami o wiele głębiej niż
lristoryczne początki liberalnej demokracji. Począwszy od

średniowiecza uniwersytety funkcjonowały jako alttono-

1-1-ticzne korporacje uczonych i studęntów. dla których wiedza
stanor,viła waftość autoteliczną. Relac_ia mistrza i ucznia za-

kłada istniellie hierarchii, rv której wiedza jest źródłenl auto-

rytettl, Studenci. przekraczając progi unirversytetu. podej-

nru_ią wysiłek ..rozpoztlania się"' lv przekazie tradycji. Nie
lllogą go przejmować l-neclrallicz1-1ie. Muszą go zrozumieć.
uczytlic swoitrr i w ten sposob osią_enąó wiedzę połączoną
z sanrowieclzą. Ten rodzaj edukac.ii zwallo często iv tradycji

..edukacją liberalną'; w tynr wy,padku jednak przynliotnik

.,liberalna" poclkleśla brak zobowiązarl, bezillteresowność
lv clążeniu do wiedzy. Dellokrac_ia rzltca tak rozul-niatlemu

tlniwers_vtetorvi dwa zasadllicze wyzwallia. Po piel,rvsze,

potlielvaż clenrokrac_ia l iberalIla .iest organiczIlie niellral zro-

śnięta z lvolnym rynkiern (a lvarunkiern .|ego dobrego funk-
cjonor,vania .|est rozrvój nauki i staĘ dopływ prof-esjonali-

stciiv). plagnie ona uczytrić uniwersytet uzyteczllytl1 llarzę-
clzięIlt lv swyclr rvysilkach na |zecz wzrostll nraterialnego

cloblobytu. Po drugie zaś. denlokt,acja atakolvac nlusi takze

hierarchiczność oraz elitaryzln tradycyjnego ulliwersytetu;
pragrlie clna zatem zclemokraĘvzowac rviedzę. zazdrośnie
strzezotrą w ..lł,iezach z kości słoniowe_|" i przez,l"laczoną dla
wąskiego kręgLr rł,tajelnn iczonych.

Micllael Oakeshott, bryĘ,iski klasyk myśli konserwatyw-
nej i .jedllocześrlie .iak podkreśla zgodnie wielu jego daw-

nyclr studentów znakotnitv r.vykładowca akadernicki. rł,ie-

lokrotnie w swych esejach podkreś|ał kollstytutyr,vny dla

l iberalnej. un iwers1,,teckiej edLrkac.j i r,varunek bezttąvteczno-

D[,MOKRAC.IA L,Il]F.RALNA l J[.I GRANlCF]

ści prawdziwej wiedzylr. Liberalna edLrkac.ja jest specyficz-
ll},ln zapfoszenienr do ..Llw-olnienia się od tego. co istnieje tu
i tęraz. od biezącyc|,1zdarzęń i dzialań.. do ttrł,olnieIlia się od
zobowiązań w stost_tnklt do tego, co lokalne i współczesne.
clo korąvstania z sytuac_ji polegające.i na zwolIlierriu z ko-
tlieczllości patrzenia na rzecz,y w perspektywie ich pI.zygod-
Ilvch cech..zaś lla idee w perspektyivie ich przygoctne_j irZy-
teczllości"lr. Gclzie inclziei Oakesliott określa *:ięZ łą..ąóą
tlsobę uczącą się z jej rzeczywistością.iako..tyranię chwili...
a zobowiązania w stosttlrku do nie.i _jako roclzaj ..podclali-
strva"Ia. Dlatego poddanie się clyicyplillie illtólektuallle.i.
tvvmaganej w trakcie nauki..jest w istocie wyzrvoleniem się
spod owe.i tvranii. Wysilek przynosi naglcldę rv postaci moż-
lirvości realizowatlia w pełni własnegcl czło,uvieczelistlva.
Wysiłek związany z uczelliel-n się.|akie.jś nowe.j clziedziny
i,l,iedzy mozna co prawda pod.|ąc w kazclyln nlonlellcie zl,citi.
.iednak ..tylko na tttriwet.sytecie (cz|olviek) ltloze robić to bez
konieczności poszukiwallia wolllych chr.vil i ilolnych sił.
i,r, sr.vych szczupłych zasobach czastt i etter_9ii: lł, pciźIlie.i-
szych okresach Ącia nla t.vle zobowiązań. ze niemozlirve.jeit
.itrż ich cldrzucelrie"''. Dlategn nlożna po,,vieclziec. iZ unirver-
sytet of'erLrje ił,ielki dar w, postaci ..okrestt pI.ze.iścicllvego...
otwiera przeslrzeIi drrcha zlla_jdtrjącą się ponrięclzy lu.ry.lki-
lni r.vvllliaraI,1,1i czasu. Z rlatur7l srvo.iej .iest to zal.azen1 przy-
rvile.j rnłodzieży. która stoi dclpiero na progLl dorosłego żl,cia.
U n irversy,tet 

-j 
est w ięc .s c, l t t l l u, In ie-j scettl odosobll ien izr i sć h ro-

llienia, w któr,vnl lnozlla oddzielic się oc1 zgiełktr t,zeczvrvi-
stości i zobclrviązań przez llią nat.zucall5rch. Ozllacza to
przl,ięcie pelvIlych szczególnych zobor.viązaIi. lecz w zalnian
cla.je on przywile.j bycia ..studenteIłl". tym. ktory ,.Lrczy, się'..
iak ..być czło,'viekieIll". tlcz},, się starviać sobie pytanió ..t.i,n

'' Teksty Oakeshotta zostały zebrane przez, '| . IlLrllera:
M. Oal<eshott 

^ The I'Llit,a tlf Liheral l,etlrning, recl. T. l,LIller.. l989.|3 Tum:e, s. 3L).lJ Tum:e- s. ()3.

'' Tor,ro.
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iestem'?" i probowac lla llie odporviedziecl(', Z natltry swojej

j"il; *ięi. p,,"a" ;;;r:,\l,i |11:li1'1ł:oi:?, ;":.j,1

."czeladnictwa" - edukac.ia to rodzaj ,.tetlnitlowania" nowych

członków społeczetistr.va do dorosłego życia: jest lvięc ona

..inic.iacją nie ty|e w wielkie dziedzictwo ludzkiego rozu-

rnienia,- ile raczej w rzemiosła. działania i przedsięwzięci,a,

ktore konstytuulą lokalny świat. w którym .|est obecny" ^,

Mozna zapytać. czym właściwie miałaby różnic się współ-

czeslla syitrac_ia ocl te_i. która istniała w przeszłości. skoro

znakorniia większośc ludzi wszystkich czasów odbierała

tylko _ używa_|ąc oakesltottowskie.| tbrnluly _ instrunrentalIle

wykształcónie. przygotowujące ich do zaspoka.iania wła-

sriych potrzeb? Różnica leży r,v ewoltrc_ii r,vspołczesnych

społeczeristw. w powstaniu gospodarki rł,olrrotynkclrve_i, re-

lvolLlcj i naukor,vcl_techrl icznej, detnokratyzac_i i. itd. Przenl ia_

Ily te inozna krótko okreś|ic .|ako odkrycie przez, eurclpejską

śiviadomość obszaru bytu lLrdzkiego. który tlazwany został

..społeczeństwenl" właśnie. \łlra,z z tynl odkrycienl ..ttspo-

lecznieniu", lo znac7,y rtIrrasowienilt. r-nusiala tt|ec ró,uvrliez

edukacja.
Teririnowanie, .iako tlaczellla zasada wspćllczeslle,| edtl-

kacji. ozrracza więc specyficzlly proces l,eprcldtlkcji człcltr_

ków rynkowcgo i deInokratycznego spoleczellstwa, Użyr,va-

jąc tego traclycy.|nego w istocie pojęcia. Oakeshott podkreśla

illstrut-llentaIrry. ..techn icztly" charakter llclwt,lczesllcgo w},-

kształcenia. Sbwo ..teclrniczne" ozllacZa tLrta.j każclą rrrnie_

.|ętność słtrżącą zarohkowatriu lv ratrlach wcllnclrytlkowe.|

tonkurenc.j i tra tyIlktt placy. a nie ograniczoną t1"lko dcl lvie-

clzy zzakresLr inzynierii. itp. Terl. kto terminuIe. kto r,vkracza

lv dorosłe źycie. .iest więc zobowiązany ..starać się naLrczyć

_iak realizować się w kategoriach przypisalrej. lrrb też,wl,bra-
'ltej 

przel, siebie. roli w zbioror,vclści .funcliłlttltttil,t,,l"''', Chtl-

dzi ivięc o to. iz każda jednostka zoborviązana jest przede

lvszystkirn do nabycia odpowiednich Lrmie.iętności. ktcire

lv pizyszłości pozr,volą.iej na ftrnkc_ionolvanie w ratnach tnc-

chaniŹnlu społeczIlego - przede wszystkim w jego wytlliarze

J.ST tO Wtęl PtZwuv ,,i,"jl,i"'* iej l,roZli*ości, tego "daru",C)akeslrott stara stę o1

;;;ilj"',,.ru"i". jutiego doznaje każdy świeżo Llpleczolly

student Oxfordu - 1est oil bowiem urvol.1tiotly od tego rn,o-

mentu od ..przekle,i,i",]u łaurrla", od kotrieczności rozdziela-

nia pracy i z,abawy,, Ń; ;; p"ed nirn takZe jakieg":.:.,]:l:

;k, JJt;ilg" zadatlia, sztywno 
_ 

określoncgo plantt - otwlera

;i;f,,';;;t,r., nl" tyl" .,dr:oga,.ile. bezkt,esne lnorze" - wystar-

czr tr lko podllieśc Z"gl" i itlścic się rla 
.l'ale: "Ples,|a ply rląca

;"Ji,';;,.'il:i"" ł ii" i"c zllośc i,lbra tl ia j ak ie g,o.ś k ierttnktt

nie istniała. obor"iązek jeszcze nie krępo.wał, truda i rozcza_

;;;,,i;l;"ily się'iako'sloria rrie posiadaiące żadtlcgo ztla-

czetria" zaś śnlierc ;;;" ;;ńś niemozlirłyrll clo polnyśle-
, ..l7

"'ur",-,. wyidealizo,uvally z pewnością, nrodel liberalne_i, Lrrli-

wersvteckiei edukacj i p'oaauny zostai l, 
. 

ostatrl ich stulęc iach,

;;;;'ói;i"-* *l"r" xx. wy.iątkowej presii ze strotly ro_

snącej r,v siłę *.pOL",,ń j",9r,i^.;11_i r,volnego ryrrku,

Nolve potrzeby oznaczały powstanie nowego modelu eduka-

c_| i i przystosowalllę O" "i"g" 
uniwersytetu, Tradyc,viny l1,1o-

clel liberalnego nuu";u]'iu' ri rorun_,i"nirr oakeshotta. polegał

na rvprowaclruniu nfr:yJl pokoleri rł dziedzictwo przeszło-

ści: na inicjacji * ,;;iJ oat,y*u_ią,ą się konwersacię pornię-

dzy pokolerliarni. Pollie waż zastel] szczeg(iltlv lodzai trrnie-

.iętrlosci rrytttagal,;;;;;;;;;,,io *,od,u,lc,i dla czlorr ieka

potrzeb.v rozllmlellla świata i slvego w nitn mie,isca, dlatego

też liberalnu. nuy,*]olona edrrkacJa stanowiła na_ipełniejszą

realizację .rło*i""JR,i*o_ O,nuÓ,ało to, iż wiedza będąca

przeclrniotern ,lut,.:^liu ,tunol"iłu dobro satno w sobie, nie-

nakierowane lla zaclell zelvnętrzny rv stosunku clo nie_i sarnej

cel. Współczesnośc-zerwała z takirn rozunrieniem edukacji,

Dla Oakęshotta k|uczowyln słowenr służacvnr do opistl istot1,

owei historycznej,miany jest po,ięcie" "terlllitlowania",

' l Lllll]t'

'; T-ur-,-,n

s. |22.
s. l28.

'fanl:e, s. J8
Tam:e.

-

l27 n.
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fynkow.vm. Tym sanlyttl wspołczesne społeczeństr,vo doko-

,i"L" pir"r.aałcenia iclei eclLrkacji lv processocjtllizuc,ji"

,o"jotiro"ju jest wspólczesllylT Śrrbstytutern edtlkacji, Je,i

,"". p"r.ji"',ra,.rvłączenirt nowtlprzybyłego w >bieźące<

(r rr r n,t) społeczeli stwo. rozuln iane _j 
ako stt,uktura, składa,j ą-

lu ,lę z rzeniiosł, działali. przedsięi,łzięó, sposobów rozu-

*i"nL. uczttć i wierzeń. której działanie lrależy stale_ pod_

t.ó;yr;;;]o. Społ""retistwo postrzcgalle _iest 'v te,i pel-

Gtry*i" jako rodza.i tnechatlizmu, któl ego funkcjonowanie

"i"rl 
tve siale podtrz}llly\valle, że cll-1odzi,tu lv istocie o me-

clranizm rvolnego r.yi rr.,. tnożIla dclnlyślić się z gry słor,v

iJiu'"go. .iak się *yau3". należy ten fragmellt pr;rytoczyć

n" ori,-gin"i"). jnią pinpon"i" Oa-keshott - pisze nrianor,vicię,

iZ ,ńli^.lu poi"gu na rvykształcęniu "the most >current<

rnen possiblÓ. >ctrrrent< in tlre sellse in r,vhich the word is

,,r"a 
'or coirts of tlre realtn"]l, Wspołczeslre lł,ykształcenie

;;;." polega tta zdobylvaniu urniÓ_iętności, pozrvalają9yllt

nor"i,ni człónkoIn społeczeristrva "wlączerrie się w obieg":

il.,ari" są więc tliczytn lnollety "pllszczone lv obieg", Byc

r,vykształcot-,y,-,", r,-lu.,y: stac _się częśc ią lnechan izmtt rynko-

nu"go. społeózelistr,va. ktol,e jest ",gospodarką", W tynl lvy-

n-liii,ze izecz,r,wistości liczy się wartośc "zdawkorva"' 
czło-

,;i;k". tcl. c;ry unrie się ,pŹ"aui, Jęst coś rvat1, o ile potlafi

łr}e * obiegti i.jest zdolny do rvypracorvatlia zysktt, Z drugiej

zaś strony przez tę metaforę r,łskazqie Oakeslrott drttgi r,vy-

nriar społeczelistr,va. trkryty na pozór za gospodalką] ]::,]ii'
lvażniejszy. iż w rzeczyr,vistości sprawc.zy - to zllaczy pall.-

strvo. Frzyrvile_ienl państrva borł,ienr jest "bicie lrrotlety"

i..pt.,.r.^nie.1"i lu obieg'": tyt-1-1 sanl},1-11 
,1Tlozlla 

porviedzieć, iż

W sllgerow'all.vlTl. l skriilrnl przez Oakeslrotta pcld zasłoną

,,,"infiry. spmobier.o,u,-.r-.ri,niu wspołczesności, członkor,vie

społeczetistlva to obiegorve lnonety, "bite" przez demokra-

tyczne patistwo. pozrva*la.j ące na ftrnkcj onolvall ie rylrkorve go

,-,-,".l-ru,iirn-ll.r. ..Społeczeństrvo" bclwiem to ty,le. co .,gospo-

clarka". jako nlechaniznr służący zaspoka.ianiu różrorodnych
potrzeb. Soc.ializacja. jako lvspółczesny sLrbstytut edukacji,

.iest zatern procesem polegającym na ".wybijaniu nlonet",

l,eprodukcji nowych członków społeczeństwa. którzy ulnoź-

liwia.ią sprawne funkcjonowanie społeczllego lnechanizlnu,

Słow]a takie jak ..t-neclraniztn" i ..tunkcjonowanie" są trrtaj

ltluczowe - zdradzająone bowiem. iz we współczesrrej edrr-

kacji nie chodzi o życie ,.dobre". lecz ..firnkc.iollalne": dobre

Zl,cie, to tyle. co zycie prowadzone wydajnie, racjonalrrie.

celor,vo - w rzeczyr,vistości jednak osoba lrrdzka zostaje

sprorvadzona do roli eletnetlttt rv meclratrizmie społecznyln,

Sprawne funkc_ionowallie tego lrreclralrizmlr warLlnku.je do-

biobyt .iednostki. rozut-niany jako rnaksyma|tly pozionl za-

spolta.lania.iej potrzeb. lecz jednocześnie zobowiąztrie .ią do

et-ektywnej pracy na rzecz tegoż, lnechatlizl-1-1lt , Zrlaczy to

luięc. iZ interes mechanizmu jako całości. czyli spoleczeti-

stwa. pl,zew aża rtad dobrem osoby. które sprowadzone zo-

staie do illtel,csu.|edrlostkorrego- zbieżIlego po pl,()st1,1 z itllc-
reiellt calościrr,

Współczesne ..społeczeIistwa" zachodllie są rvięc tozsallle

z ..gospoclat,ką' - ich zasadrriczytrr celeln jest rozwti_i dobro-

Uyń. btatego system wykształcenia. czy też sclc.ializacji.
(..,garlląć nlrtsiał wszystkie ..zawocly. techniki. rzeIniclsła

i zaięcia. za splawą których zaspoka_iane są potrzebv tlat,o-

dtl"]'. Zasadnicza t,ożt-tica polega na Ęvm. iż rv plzecirvieli-
stwie do darvnych. tradycy,inych spclłeczelistlv. społeczeIi-

str,va współczeslle są w pełni świadolne srve.i koncetltracj i na

sf-elze gospodarki _ rviedzą. iż są ..społeczerist\vanli"_ tcr zIla_

czy skónlplikor,vanymi systenrami funkc.itlnalnl,mi, Dlatego

znakomita większclść trw,agi członków tych społeczelist,nv

pośrvięcona być rnusi działaniclrl zapewIlia.iącvln spfa\\lle

1' Zasadniczą krytykę współczesnych wolnorynkowych spo-

łeczeństrł, derrrokratycznych. ze szczególnyrn urvzględnieniern ich

systellów polią,cznych. zawarl oakeshott w obszernytll szkicu 0r
ile Chttrctc,ter tlf,ct l,,Iotlern Europeun.Slrlle^ [w:] M. oakeshott" (]n

h tml tt tl c,cl ntl i t ion. Oxfbrd l 975.]] Tam:e.
T'um:e. s. ]9.
Tam:e.
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..tet,trr iIrowalr ia", dostat,czai ącego naj lepiej lvykwal ifi kowa-

nych specjalistów. prof-es.ionalistów w ranlach poszczegól-
nych ..zawodów". Szkoły wyższe to rodza_i szczególne_| inwe-

stycji dokorlyr,vanc_i przez społeczeństwo. które_i celem jest

lvyposażenie stttdentólv w ..szczególnie skclnrplikowane
unlie.iętności i zdoIności. stale niezbędrre. jeśli nalor1 nra

realizować >zarlanie w,zrostll gospodarczego( oraz >pornyślnie

współzawoclniczyć z innymi u,ysoko rozrł illiętyllri kra.|allli.

w erze szybkiego postęptr spolecznego i techlltllogi..,,.,gtr"' .

Wydaje się. iż niepokó_i".jaki u Oakeshotta rvywołylval tell

proces. lrlożlla rvytłttnlaczy, c poprze7. przec iwsta,uvien ie r,vr"-

kształcenia. rozttt-nialrego .iako zdobyrł,anie wiedzy koniecz-
ne_i c1o wykonywatlia określonego zawodtl" wykształceniu
rozttnrialletnu.iako dążenie do wiedzy konieczIle.| do prorva-

dzenia dobrego i rozutrllrego zycia. W ten sptlsób Oakeslrott
lvpistrje się lv kIasyczlrą tradyc.ię poclrrvaly filozofii. .iako
Ila_ilvyzszego z tnozlir,vych rodzajtiw zycia. ponielvaz llakie-
lo\\ allcgo tta lllądt,tlść.

W pierlvszyrn przypadktl ttlrilversytet to lllie_isce- gclzie

kształcą się spec.ialiści. wysokie.| klasy plof'es.|onaliści. Cho-
dzi tLr lvięc o interes bezpośreclni tak spttleczclistrra .iaktl
całości. .jak i sanry,ch stttdentćlrv, Społeczelistwtl clla s\\cgo

splawnego filnkc.|clnor.van ia potrzebLr ic .|ak rla.j w ięl,sze, j l icz-
by prof'esjollaI isttilv n iezbędny,ch do podtrzl,tlly,rvatl ia ży r,vot-

nych dla calego systclntt ftlnkcj i. natcllniast salni bezpośled-
nio zainteresclwani zdobylva.ją lv ten sposób lnozlir,vclśc za-

spokajania w tnaksy,tlraln1,1n stopnitl swoich pcrtrzeb, Wiedza

_jest więc tu traktowalla czvsto itrstl,tllllcIltalnie, Natolniast
rv clrLtgitn przypadktr chodzi nie o zdobycie r,vyksztalcenia

umclzliwia.jącego wykonylvanie pewnego zarvodtt. lecz,

o nartczetlie się pervnego specyficznego sptlsobtl zl,cia. pole-

ga.jącego na stałe_i roztnor,vie z przodkami. a przez to z stt-

myrn sobą. Uniwersytet w węzszyl-Il znaczellitr .jest tylko
miejscern inic_|ującynl lv dzialaIlie. które lv selrsie iclealrlynl

21 Tttmże. s. 90; Oakeshott cytu.je w tynr fiagniencie rządorł,1

..Raport Konlitetu do Splaw Szkolnictwa Wl,zszego" z l963 r,okLr.

fitncjot-lcllvanie społecznego mechanizrl-1u wytwarzania dobr

.i"ri"y.n zaspolajaniu ipołecznych. potrzeb, ()znacza to

p,.J"ir""i" slviadonlej polityki edukacyjnej, ktora jest.ni-

irynl innyln jak - w oi,reśleriitl Oakeshotta - zarządzaniern

..siłą ludzką', porttszającą ten tnechaniztrl'],

llvtn trlechatriztrleln wytwarzania clóbr i ich pózniejszej..kol-

;ilń;.; * ir'*i"'ltic itltlegcl jak "polityka" - pol.it,vka

;;r;i;, w ch społeczeństr,vaoń to zarządl,anie, administro-

wanie lrleclratrizt,nenl wytwarzania i podziałtr dobr, l'ak bo-

;;;;,r;l"ry rozttllieć fl,agment, lv którym Oakeslrott pisze,

iż .-narcid rozutlriatry jest jiko zbicir wsptiłzależnych trrniejęt-

;;;i i ;""oJorr",",.,, Dlatego też proces socjalizac.ii. roztt_

rniarty jako proces nabywinia_ urnie_iętlrości tego rodzaju,

,rr,"i'nl,e z ko,-,iec,1,ośói poclclarly, kontroli paristrva, jako

gi;r",r.gr., adnrillistratora spoleczllego nlechallizlnlt, W ra-

nlach clświeceniowego sposobu rnyślenia cl społeczeństwie,

rząclzący 1ro.,rr"gu,ll są jako nretladżet,olvie zarządzający

społeczeństlveln. cz\ li storrarzyszerlielll':y:)]::.::]} i kclrr-

,,_,tltc,ltó*. Celern edtlkac.i i.iert sItrżba le.| StltlKturze

Det-1,1clkratvzacj a Ltll iwel,sytetu o7]lacza z-atenl uczy,]:."]:

z niego ,,rur.id.io zaper,vnia_iącego dobrobyt oraz - pol]lewaz

irioą-a","okracli .iest obietllica clob1,obytu dla nrozliwie sze-

rokich rzęsz - uczyllienie tejże edukacji clostępnej dla jak

,ńięr.r"j liczby iudzi, W 
"konseklvenc,|i takie stanclwisko

,,'rJ,.i iop,irluadzic do kryzystl tradycljnegcl l-tlliwersytetu,

rozrtlrriatlego jako nriej sce tiprar,ł iania bezużyteczny,_!,1::,k

,"y.r"olon!ch. Wdarcie się uspołecztlionego życta tla ttt-lt-

wersytety doprorvaJzi ło w ec1 łtr g Oakeshotta clo katastlol'al ll e_j

transfbrnrac.ii - rrniwersytety; zac;zęll przeksztalcać,,i:

t,r, ..=.i"ły ivyZsze". Traktilie ,lę _i" _1oto najlvyższ1, szczebel

porł,szechttego systemLl tsŹtałcenia, a raczej żeby zclstac

przy oakeshottorvsiiej ternritlcllclgii - najlvyżsąv szczebel

]]

]5

]6

Tantże.
T'ttmże. s.84
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stanowi ona, _iak każda lviedza tradycy,ina" szczególną mie-
szaninę prawdy i błędu, wiedzy i ignoranc.ii. Jest ona więc
krucha i .iako taka moze zawsze ulec zaprzepaszczenitt]').
Dlatego. w pelspektywie przyjęte_i przez Oakeshotta. ten
rodza_j ludzkie_j aktywności przedstawia na.iwyzszą trudnośc

bowiem _jej przedrniotem .iest nabvcie zdolllości do wy,da-
wania sąclu w krvestiach kultury. a więc w na_ibardziej wysu-
blimorvanych i skomplikowanych kwestiach. Dlategcl proces
przekazywarria przez nattczycieli studetrto1-1-1 właściwego
poczucia smaktl w kwestiach intelektrralnych lvyrnaga od-
osobnienia i sc|rronienia od zgiełku codzietlnego życia. Każ-
da bowienl donrieszka .|akie_uokolrviek ..intelesu" lnoglaby
zaszkodzić konieczne.j w tynl przedsięwzięciu bezirlteresow-
nośc i. W ied za prz,ekazv w ana za pclśrcdn ictr,vem dziedzi ctwa
trady c_j i. wi edza unlozl iw i a_i ąca plar.vdziwe sa lllol,oztl lll i ell i e.

.jest wiedzą w Ila_iwyższym stopllil_t bezinteresc,lwllą. Zrrów
zateI-n granicą. którą napotyka denlokracja libelalna. .iest
zderzellie edukacji _jako ..interestt" z bezitlteresowlryl-tl cha-
rakterem alltentycznego poszukiwarlia rllądrości.

Kościól
W przypadku kościoła. szczególllie,kościola katolickiegcl,
rrrclżliwość po_iawienia się ewentttalrlych napięć lLrb wręcz
konfliktów wylika z zasadniczej rozbiezrtości obu stt,oIl co
do podstawor.vych fundamerltów fi lozofi czny,clt. E,r,llst Bóck-
eIlfórde wskazuje na zasadniczą sprzecznclśc antropologicz-
llyc!,1 założeli czylliollycl,1 z jednej strony przez kościół.
z drugie_i zaś przez demokrację. Kanlienietn węgielnyrn po-
I,ządku demokratyczllego.iest plzekollanie o tyni. iz człowiek
.iest z natury dobry oraz że..dzięki współgI,aniLr indywidual-
llych iIlteresólł i celórł sallltlislllie \\yl\\al,za się rłerł llęlrzl]a
hatt1-1oIlia","'. Wolnośc _|ednostki oraz z,wiązaLla z nią idea
równości przesądza.ją wedle Bóckenfórde'a o tbrtnalnym

Tant:e.
E.-W. Bóckenfórde. I1lrllność pańslv,tl, Kościrił. wybór

ks. J. Tischner. Krakówi tłum. P. Kaczorowski. wprowadzenie
1994. s.2] .

powinno trwać całe zycic - bowienr konwersacja ponriędzy

pokoleniarni odbyrva się bez przerwy, trwa ciągle, Idea uni-

wersytetu rozlllnianego jako ,scholu ma tutaj podwójne zna-

.r"r,i" - po pierwsze jest to Iniejsce. w któryn odbywa się

inicjacja !v konwersację porniędzy pokoleniarni; po drugie,
jesi to szczególna jakość, oznaczaiąca oddzielenie się od

codzienności. ocl trywialności potocznego życia, Tylko bo-

wiem oddzielenie się od barrału potocznego zycia w lltolnen-

cie inicjac.ji pozwala na powrót wjego strumieli. tyrn razeln

.|eclnak z rozbudzolrą świadornością, ze zdolnością do praw-

dziwego rozunrienia świata i własnego w nim miejsca,

Uniwersytet. jako pewna idea w rozttl-nietliu Oakeshotta,

idea ".szkoły" - schola. nie jest ani bLrdynkiem. choc natural-

nie są one lliezbędne. ani miejscern, choć naturalnie potrze-

bu.ie on czegoś w rodza_iu ..campustt". ani ksiązkarni zgroma-

dzonymi lv l-tllir.versyteckie.! bibliotęce wraz z całą za,uvafią

w nióh wiedzą: nie jest tez pelvną zbiorowością lLrdzką skła-

dającą się z mechanicznego dodania do siebie wykładowców

i siudentólv. Uniwersytet w rozulnieniu Oakeshotta to przede

rvszystkim pewien spclsób zycia: ..Uniwersytet nie jest ma-

szylią słtrzącą do osiągania jakiegoś określorrego celu. arri do

prodLikorł,allia określoliego produktul .jest to pewien rodzaj

itrdzkiej działalności", Ten szczególny rodzaj aktyrvności to

zbiorowe cląźenie do wiedzy" będące samo w sobie _iedną

z zasadniczyclr cnót clraraktelyzu_|ących ..cywilizowany spo-

sob zy,cia". Dążenie do wiedzy nie _iest ..darem natury". lecz

r.,,rn,o.",r, tradyc.j i" btrdowanej wysiłkienr pokolelir8,

Wieclza lla telnat rrmiejętności rozutnnego zycia. polega-

.iącego na cląźcIlitt do rviedzy. nie zawiera w sobie jakiegoś
'icleaiLl. 

Ilie dostarcza .iednej odpowiedzi co do warunków,

któl,y,ch spcłtlienie .iest konieczne, aby ów ideał osiągnąć,

.les1 tllro t,acze,I pewnym szczególnym rodzajem duchowego

crriczellia. r,v któryln drrclrowy i intelektualny wysiłek wy-

cla.ie się lvazllie.iszy od jego owoców. Poniewaz w-iedza do-

stęplla lla u1-1ilversytecie jest owocelT wysiłku wielu pokoIeń,

Tunt:e, s.96
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charakterze demokrac ji wspć)lczesnej . Inlrynli słowy. derlro-

klac_ia liberalna tlie llroze przesądzac o treści kultLrrowej,

o strbstanc_ii wierzeli i obyczajólv. przekonań wypelllia_iących
tbnnalIle strLlktury państrva. Denrokracja darzy bowietl za-
ufanienr r,vłasnych obywateli - jeśIi są lvolIli. dobrzy z natury
i 1,ozllIlrlri. to odpolviednio pollczetli o prawdzilv1",nl chat,akte-

rze sll,e.i Ilatttry będą lv staIlie dokonać odporviedzialnych.
indywidualrl;-ch wyborów takich treści. Wszelkie .jttz nawet
nie t1,Ie z1-1ltlszallie. bo lv dzisie.|szyrn świecie kościół nie
dysponr| e prz,ecież rvladzą. i le Ilatarczyrve ltptlnl itlatr ie l udzi,
Ilatal,czy\\,e dclr,vodzenie in. iz ź,le ży,,ią. bęclzie zatenr po-
strzegal]e .jako niedopuszczaltra ttzLlrpac.ja. jako akt sy,mbo-

liczne.i. ps;-chologicznej agresj i. Dobr,ą ilustrac.ją takiego
sposobtt nlyślenia jest częsta lv liberalnych środowiskach
kryty,ka papieza. Napolllnienia papieza odbieralle są jako
prze.ialv żądz1, rvładz-1, i parrowania nad sulnietrianli oraz
kolltrolowallia zachowati społecznych. Arrtclrl"tet papieza
jednak w rzecz.vwistości. lv której urzeczywistniollo _itlz
darv1-1tl zasadę rozdziału kclściola i palistlva. nie .iest w zacl-

ll1,trl razie filrrną ..władzy"" czyli pole,slrl.s. Przecirvnie - jest

oIl właśtlie tbrrną ".aLttorytetLt". to zllacz1,, instancją. które.| rad

i potlczeri llie nlozna zlekcelł,aży,c bez obar,v. Papież napotlri-
lla przy tynl lv istocie tylko ty,ch. którzy,chcą go słuchac i llie
rna żadn."-,ch środkór,r, prz}/lllLlstl. .|akinli dl,sponLrie r,vładza

polityczna.
llistol_vczne ź,rodła takich przekonati tkrvią rv ośrvieceniu"

rv idei atttononlii człorvieka oraz ośr,r,iecctliowylrl indywidu-
aliznrie i iako takie lv oczl"wisty sposób pozclsta.ją rv konf-lik-
cie z fillldalrlelrtaltlą tezą antropologiczną gtoszc,lllą przez
kościół. a nlianorvicie zteząo skłonności czlow-ieka do grze-

chtt. tlie tyIe r,vy,nikające.j ..z". ile raczej objaśnione_i .^przez,"

historię trpadku Adama i Ervy. Kościół został dany lr,rdziolll

_iako depoz1,,tal,iusz dobre,j trorviny. której treścią jest w,iara

pclzu,alająca ocalić duszę. Pod rł,arunkienl jednak. iż będzie
się ży,,lo zgoclrtie z llattką Chrl,sttlsa. przekazyrvaną i objaśnia-
11ąprzez kościoł. W oczl,r,l,isty sposób prorvadzic to nlLlsi do

kolrf-liktu z derrlokrac.|ą. Bóckentórde pisze zatelll: ..Wllioski
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dotyczące postawy chrześcijaniIra lvobec denlokrac_ii. lvvni-
ka_|ące z przedstawionego strLtkturalnego _iej obrazu. mogą
zrazlt wvdawac się przygnębiające. Trzeba to porviedzieć
lvprost. bez przenrilczeIi. do których nlógłby skłaniać opor-
tttlrizrn. Myślenie poIityczne i wola chrześciianilla. szczegól-
llie katolika. skierorvana _jest na rvaftości treścior,vo określo-
ne. llie zaś lra fornlalną konstyttrc.ję. Zabiega cln o porządko-
rvallie i ksztaltor.vanie zy,cia polityczllegcl i społecznego ptl-
c,lłtrg zasad rvynika_jących z ObjarvieIlia i pt.all,a llatttt.alllego.
rv stoptlilt. w _jakin dotyczt1 olle sf-ery, społeczne.j , Kr.vestie
fbrrn.v państwor.vości na.ją lv porór.vIrallitt z tvIll zIraczenie
drugorzędne. Chrzcścijanill jest sklonnv clceniać .je rvedłtrg
tego..jak dalece każda z llich trnrożliwia. lLrb |lawet zapervnia.
ltrzeczvwistnienie zasad nrających dlall nloc obclwiąztrjącą,
Poza tylll od dLtchor,vy,,ch zródeł nolvoczesllej de.rtlokl.ac_j i

dzieli gtl przepaść"]l.
Denrokrac.ja liberalna lrroze ttllerowac kościtil. pod rva-

rullkiem jednak. iż ograniczy oIla swtl_je kompctellc_ie i rosz-
czenia do sf-ery prywatlle_j, dcl illtvllllle.i sf-eI,v sLrlniellia.jed-
nostki. Kościół lla takie postarvienie sprawy Ilie llloźe jeclIlak
się zgcldzic. Nie tylko dlatego. że przez, setki lat saIn byl czę-
ścią sf'cry publiczne.j. lecz ta|ize fitlldanlell1elll rvszelkie.j
r,vładz1, politycznej. co zawieralo się r.v fbrnlLlle st-l.jtrszu '['t.o-

ntr iOłtarza. Wyltika tcl takze iprzede rvszvstkilrr z nlisji
ewallgelizacl,jlle.j. ktcira stanowi lliettsttlvallry elcnreIlt toż-
saIllości kościola _|ako instytLrc_ji. Przede wszystkim zaś to
ułirśnie kościół katolicki _jest Kościołen tylko wtedy. o iIe
dążi, clo tego. aby stać się rvspólnotą pclr,vszechną, Cel ten
lvpI,alvclzie nigdy nie zostalrie osiągnięty pI.zed kolicelrl
dziejów. _jedllak w,ysiłek na rzecz.jego rtl.zeczvtl istltiellia
został nałozol1>/ przez chrvstusa _już rta apostclłólv. któlylll
polecono przecież nattczanic r.vszl,stkich narodórv i głoszenie
iln Dobl,ej Nor.vinv. Dlatego tęz kościtił lrie nrozc zgoclzic się
na calkowite r.vy,pchnięcie ze sf-erv publiczne.j.

Tutltże. s. 35,
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Frrnkcjonorvanie kościoła jako instytucji prrbliczne1 w re-

aliacll Jemokracji liberalne_i rodzi jedlrak nieusuwa|ną, za-

.uJ,ri.rą trudnośó - sfera ia w demclkracji w nieuchlonny

,p"rOn i 
"r.łada 

się na sferę polityki, Kościół, jako instytucja

nubliczrra. nie wyl,aza zgody na zamknięcie bez reszty

i" T",r,"": ,=ru.ji jaka z-achbdzi ponriędzy wiernynr a ka-

,r",.r.i.lr. kiórl *"tuii"; ,5tuac.ii stalby się kilnś w ltldzaju

i;;;;ir: iril ). nO"oruią..y,n się Ilie. do psychologii l.,\9
)-,.ał 

" 
lĆgi'vm izaci i,*,.1,oi i",połeóznej, i le raczej do rel i gi i,

-'ri"S.iOł 
i"Źumiany jakó depozytariusz Objawienia, u. ,y,.ę:

i Prawdy. jako instvttrcja napornitlająca,,urząd rrauczycielski,

nie może tolerowac g,zechu i błędu, Iclr obecrrośc w społe-

czeristwie nie może fyć tylko źI,ódlenl tnoralnego cierpienia,

przezywanego pry*ui,,ie (do tego wlaśnie w konsekwencji

i"".ijł"Uy ipro*-uarue sig obecnośc w demokracji kościoła

i"["'i"riy,"cji działającej tylko. lv sferze.prywatne_i, bez pra-

*u ,ui.Ó*ania stanówiska publicznego), lecz z konieczno-

S.l ,irlo*i nieustający po*Ód do ataku lla zło lub błąd, Ko-

S"iOi;"r" instytucja pu|li",lu mttsi, o ile chce być kościo-

ł"*. piętno*uĆ gr,".l'-, i zło, Rzecz w tym, iZ zjawiska, które

uznaje za grzeszne lirb złe, są coraz częściej w warunkaclr

liberalnej denrokracji złe i grz'rszne.fylko z jego punktu wi-

Jr"niu. ń,b tez. aby rzecz tę wyrazić inaczej, w,ięzyku uży-

,ńrln przez obroiiców liberalllej denrokracji - są to rzeczy

,Ą" i grr"rrrre tylko jeśli pl,zy.illlie się założenia konsrytutyw-

"" 
ar" chrześcijaIiskie.i tLadyc.| i i clrlześcijańskiego. syste.m,u

wafiości. A jest to system warlości rownie dobry, jak lviele

innyclr.tolerowany"l,, p"", demokrĄę libera|ną o ilę nie

poprzestaną one lla zgodzie lla fot,malne.reguły porządkuiące

życie demokratycznelo spoleczetistwa .i 
zapragną wpływ.a1

n'u ,u,-,-,ą treść tych ńguł, l"aną z podstaworvych r,vaftoś.ci

,p"i""r"n"*a jemol 
i b'eralnego jest bow iem zasada plural i-

zmtt i związana z lliązasada tolerancji, Kościół tytnczasem

nie może. nie _iest w stanie z same_i swej istoty tolerol,yac

wprawdzie konieczność istrrienia religii obywatelskiej. po-

zwalającej nadać nimb świętości konstytutywnyrn dla

lvspóńloty politycznej obyczajom i prawom. jednak tl,eśc tej

religii roŻtapiała się w szerokim deiznlie: ..Dogmaty religii
spoieczrlej powinny być proste, nie|iczne. dokładnie wywa-

zone. bez objaśrrieli i komentarzy. Istnienie bóstwa potęzne-

go. rnądrego, dobroczytlnego, przewidLliącego i troskliwego,

4cie przyŚzłe, szczęśliwośó sprawiedliwych. ukaranie złych.

śiviętośc ulTlowy społecznej i prawa - to pozytywne dogma-

ty". Po tynr nakreśleniu bardzo grLrbą kreską kontur,ów religii
społeczrre.i Rousseau czyni wielce charakterystyczlląuwagę -
..Co do dogmatów negatywnych. to ogranicza się do jednego

- nietoleranc.ii. wchodzi ona w skład kultów. które wyłączy-

liśrny", Uwagę tę rozwiia nieco dalej lv bardziej obszerny

spońb: ,.Obeinie nie ma.iuz i nie może być wyłączlle.i religii
Ilarodorve.j, powinno się tolerowac wszystkie te. które tole-

rują inne. o ile iclr dogmaty nie zawiela.ią niczego przeciw-

nego obowiązkom obywatela. Lecz kto śrnie mówic. że poza

Kościołem lrie tna zbawienia, rnusi byc wygnany z państwa.

o ile państwo tlię lrra być Kościołenr. a panttiący arcykapla-

n.,r-,"J'. Tak zdefiniowany pltrralistyczlly porządek duchowy

w horyzoncie po.ięciowyrn Kościoła nie może być nazwany

inaczej. jak politeizmem i stanowi powrót do epoki począt-

kOw clrzeSci_iaństwa. kiedy to nowa wiara flLrrrkc.ionclrvała

w pogaliskim świecie. W oczywisty sposób musi to plo\!,a-

dric do zasadnicze.| sprzeczności. które1 nie znosi trarvet ocl_

rzucenie dogmatu o wyłączności zbawiel,1ia l,a pośredllic-

twem jedynego Kościołal konflikt ten bowiem. clroc zalvie-

,rony, isinieje .jako pewna mozliwośc. której aktualizac_ia

chwilowo Ęlko ulega odroczeniu. Bowiem choć kościół

katolicki odrzucił już. tak wazną dla siebie i tak zaciekle

atakowaną przez swyclr przeciwników, zasadę wylączności

zbawienia ry.lko ,u jego pośrednictwem, choć przystał rla
ttznatrie wolrrości religijnej, choć porzr_lcił roszczetlie do

i

grzeclru i zła,
Ś;;;*; j;.,lo i clobitnie ze strony nowoczesnej_O:::,*T_ " J. J. Rousseau. LJmowa .spolec,:t,ttl.

A. Perętatkiewicz, Kęty 2002, s. 105 n.

I

cji wyloĄi Rousseau w Llmoyuie społecznej, Rozulniał on
przel.. wstęp. prz1 pisy
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nvmi ugrupowanialni. takimi jak związki zalvodorve i grupy
in teresórv"''''.

WstępLrjąc .juź .jednak na arenę dernokratycznej polityki.
Kościół dochodzi nieuchronllie do .jak to ujnuje Bóckent--
órde - ..pttnkttt krytycznego": ..Jednego bor.vienl Kościół.
zaakceptorvawszy reguły demclkracji. nie lnoze. _ieśli nie chce
Lrtracić wszelkie.j r.viarygodności poIitycznej: koI,zystac
z detnokracji. dopóki zdobylva rviększość. a lv plzypadktl
porazki. r.vycofać się na ptlzyc_je pl,a\va llattlralnego i wska-
zl,wać na s,uvo.ją ivyiątkową pozyc.ję"'', .lednak.jego propozy-
c.ja oln iIl ięcia tegtl ll iebezpieczeIistwa. polega.jąca tla oclI,ztt-

cen iu przez Kościół instrttlleIltaritrtll delrlokratyczne.j pol ity-
ki i w,ystępowanie r.vobec spoleczelistwa .jako ..paltllera swe-
go poslanIlictrva i mis.ii" (co pozlvolilob1,_iakoby spełniać
dale.| trrząd nauczl,cieIski i pastel,ski) lrie lvydaje się przekcl-
lly,rvuiąca. Paladoks opisane.i lvcześnie.j sytrrac.ii polega btl-
lvieIlr na t.vln. iż Kościół llie tllclze llie pcld_jąc tego lvyzlvaltia.
Mtrsi .ie podjąc. r.vlaśIlie dlatego. ze- ta kolrieczllość wyllika
z _jegcl calej tozsalllclści: _jedllt,lcześllie _iedllak sktrtki takiego
zaa|lgazo\,van ia sta.ią się ll iebezpieczne cl la tc,i ze tozsanlośc i,
Wl,clajc się. iz llie nla dobt,cgo rozrviązaIria tc_9o clyleIllittLl.

Dlatego tez skttteczna obrcltla kościoła na tlgół llie tldwtl-
łLlje się bczpośrcdllitl do rzcczywistości rviar1,, W plzypadkLr
kościola. szczególllie kościola katolickiego, delnokrac.ja Iibe-
rallla z zasady abstrahuje od.|ego wy,Iniaru saklalllego.
W oczach denloliberalllego patistwa kościól nic.jest tttisl.|:c,z-

n.},tlt c,iulent ('hry,sltt.stł lecz, :lricpkietll ll\,;ltttliiortyll: _iego
pcldstawowa firnkc_ia zbawiettie dtrsz.iegcl członkórv - nie
daje się w ogóle qiąć lv .języku. któI,ynl posłLrgu.je się derno-
liberalne państwo. W takie.j syttrac.ii oblońcy kościoła lTuszą
plzedstalviać kclrzyści z _iego istllienia lł językrr uźyrvallylll
przez krytykórv kościoła. Tak r.vięc. .jak często słyszymy.
kościół ireligia ttlnactria r.vięzi społeczne. r.vysclki procent
prakt5,,k religi jnych odpowiada w},zszel-nLl poziotnolvi aktyw-

E. Bóckenf-ór,dę. tl:. cl,t.^ s. 12
7'unta.

tego. aby taln. gdzie większość spoleczelistwa.|est katolicka,

poiioduć pozycję religii pallu_iące.i. to jednak trie trrcrże clll

porzucic otr,varcie głoszone,j nietolerunĄl dla grzechtt, Nalvet
jeśli miara. którą plzykłada dla ltldzkich błędów..iest dzisia_j

o rviele bardzie.i pobłażliwa niZ niegdyś, salTa zasada niepo-

błażania złrr mirsi zostać tttrzytnatla. Bez tego kościół prze-

stałby być kościołem. W oczyr,visty tez sposób ólv brak to|e-

l.on..1 i ,l'lu grzechtt. .|ttz samo t1,,lko pLrbliczne piętllorvallie

grzeclrLt -1ro prr.iież kościół nie dyspollLlie .już dzisia_|

ilviecką lvładzą clla karania grzesznikór,v mLtsi rodzic

sprzeciw tych. ktorych o grzech się oskar,ża. a któlzy pt,lzo-

siają poza-kościołem. Dla nich takie napottlnienie jest prze-

jawenl arogallc_ii. .jest zanlacheln na ich rvolrrośc, .iest obja-
'*"l,,, unr.liron icrnej n iechęc i do denrokrac.! i" lvy"plywa_| ącej

z atttofytarnego charakterLr kośc ioła.

Rzecz cała komplikLr|e się.ieszcze bardzie.i w chwiIi" gdy

kościól Lrlega pokuiie prze.jścia od llapotnttień do działania.

PoclejmLr|ąc-'taką decyzię. kościoł tliettchronnie staje się jed-

ną .ó 
'tion 

denlokratyczne_j politl,ki, Albo lvięc sta,ie się

s;ri"go loclza.iu lobby,. stalającyIn się za polnocą nlnie_i. lLrb

Uard)ie_i forilalnyclr nletod naciskLl ttzyskac rozstrzygrlięcia

pl,a\vne' odpor.viada_iące _iego lv iz.j i ..dclbrego życ ia", albo też

inLlsi Lrdzielić otic-ialnego poparcia .iakieś sile polityczlle_i

ttczestniczącej w dernokratyczllej polityce, W takiej sytLrac_ii

.jednak kościół przesta.ie b5lc tttttorllateill.. a sta_ie się _jedną

z ,sl/ ttczestniczących lv - często blutalnei - denlokraty,czne,|

polityce. ktcire,I isiotą jest konflikt rozstrzygany przez wi.ęk-

i.ośĆ. .lak zaulvaża Bóckerrfórde, kościół przestaje wobec

patistrva ..za.inrować pozycję paftnel,a - ,uvprawdzię nie-

ivs poł m i e rne go. l,t sytuolvane go na wyższej pł aszczy źnie, lecz

.|ectnak paftnefa. Tęraz _ nrórviąc obrazor,vo _ Kościół r,vcho_

dzi rv porządek palistr,va. portlsza się po płaszczyźnie plurali-

st,vcznego. 
-denlokraĘczllego 

spoleczeństwa i poddaje się

stiLrktuńlny,nl plar.viclłot-ll deIrlokt,atycznego porządku, N.ie

tnoze się ivólvczas skarzyc. gcly obserr,vatorzy sceny poli-

tl,czllej stalviają go rv _jednyrn rzędzie z innylni pluralistycz-
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ności obywatelskiej, tlartczanie religii w szkołaclr wspiera

skutecznie proces socjalizacji. clrrześcijaristrvo jest nieod-

łącznym elemelrtem kulturowego dziedzictwa rrarodu, itd,

Tego typu argumęnty nigdy nie-lnogą_iednak cldwoływać się

aol.toiy kośJioła - iat ja[ on salT ją postrzega: istoty, którą

i*il" iJl" depozytariusia Objar,vienia; zawsze mllszą lvska-

,jr"u. ,ia koiryic,i natury ftrnkcjonalnej, jaką odnosi społ9-

czeristwo demoliberalrle z istniónia w jego obrębie wspól-

;;';"r"Yr,;wców religii chrześci.iariskie_i, Zbawienie duszy

;".i pry*u'n ą korzyści|ljednostki. ktora nie irrteresuie demo-
"r,ut}"rn.go pańsirva: tylko rnniejszy r,vskaznik rozwodow

p".i'ńlą"v za sobą spa-dek przestępczości wśród -1:11]:?
nroZe byc korzyścic1^ która przyciągnie uwagęJego suweretla,

CZY LIBERAŁ MOZE BYC PATRIOTĄ?

Liberalne palistwo - zgodźny się, ze nrówitrry tu o pewnym

typie ideaInynl - nie wymaga od swoich obywateIi miłości -
clbywatele tlie tl-1tlszą kochać swo.jego kraju, wystarczy. że są

lo.ialni. ze solidnie i uczciwie płacą podatki. Ten swoisty

rn i n i nlal iznr związany j est z firndamelltal nytrr d la l i bera l izmu

załozeniem o neutralności sfcry polityki. Polityka ograniczo-

na została do techniki l,ządz.enia. do sposobórv osiągania

konrprotnisu w ralnach instytuc.ii denrokratycznych, Sądy

lnoralne, przekotlania. przedrnioty wiary i uczuc obywateli

liberalne paIistr.vo pozostawia itnsalllylll, da.jąc irn w tytl
r,vzględzie zupełną swobodę. Dzieje się tak dlategcl. ze koIr-

f-likty dotyczące przekonati są zazwyczaj bardzcl gr,vałtowlle

i lllogą byc rvobec tego szkodliwe dla pokojLr lvewllętrznegtl,

Nie ilożna ich rór.vniez rozstrzygnąc w sposob rac.jonallly,

illatego. ze ttczucia. ktore wyzrvalają. są irrac_ionallle, lub

lepiei pozaracjonallte. PaIlstwo i polityka ptlwillny kon-

cetrtrolvać się na ściśle zakreślonynr. lecz za to pewnynl

i solidnym obszarze rzeczywistości: na rzeczach nalnacal-

nych. takich jak budżet. podatki czy zakres ochrony soc.|al-

nej.
W takirn porządkrr nie tna spec.ialnie nriejsca dla patrioty-

znru, który .jest przeciez ltczuciem. Widac to dobrze w sys-

tęmach prawnych dernokratycznych i liberalnych państw,

Prar,vo zatrzynruje się na granicy tlczuc i intencji - obe.irnLrje

tylko obszar faktów. Nikogo nie można skazac za brak pa-

tiiotyznru. za brak .jakiegokolwiek uczucia. prawo bclrvienr

o"",iiu tylko czyny. Wolność przekorrań, swoboda rv wybie-

raniu obiektów ttczLlciowego przywiązania. jest jednym

z podstawor,vych praw liberalnego porządkLr, Ta ostrozność

wynika z faktu. iżbardzo trudno w sposób.iasny i nie budzą-

cy wątpliwości zbadać szczerość i rratężenie ludzkich uczuć,

Że 1est to stanolvisko przezorne i roztropne. najlepiej widać

-|


