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KOSMOPOLITYZM JAKO POPULARNA TEORIA KRYTYCZNA

Gerard Delanty jest profesorem socjologii
i my!li spo"eczno-politycznej w University of
Sussex. Bada takie zjawiska jak nacjonalizm,
to#samo!ci narodowe, ideologie. Zajmuje si$
te# socjologi% historyczn% i filozofi% nauki. Jego
dotychczasowe liczne publikacje (w"asne i reda-
gowane) dotyczy"y tematyki z pogranicza socjo-
logii i nauk politycznych. Tutaj interesuje nas
przede wszystkim ostatni obszar zainteresowa-
nia Gerarda Delanty’ego — teoria krytyczna.
Wyda" on dotychczas cztery tomy krytycznych
esejów na temat Theodora Adorno oraz pod-
r$cznik dotycz%cy tego podej!cia.

Delanty uwa#a, #e wspó"czesna teoria kry-
tyczna przesz"a od krytyki dominacji i ideologii,
charakterystycznych dla pierwszych my!licieli
z kr$gu szko"y frankfurckiej, do komunikacyj-
nej teorii dzia"ania spo"ecznego. Zniekszta"cona
!wiadomo!& sta"a si$ wi$c wa#niejsza ni# !wia-
domo!& fa"szywa. Zdaniem Delanty’ego prace
Jürgena Habermasa oraz Axela Honnetha mo#-
na po"%czy& z tradycj% kosmopolityzmu w szero-
kim zakresie obecn% w kulturze europejskiej1.
Autor The Cosmopolitan Imagination chcia"by, aby
jego praca stanowi"a wyzwanie zarówno dla my-
!lenia w kategoriach narodowych, jak i dla nie-
zachwianej wiary w rynek (s. 262). Jest to po-
dej!cie nowatorskie równie# dlatego, #e dotych-
czas tematyka kosmopolityzmu rzadko by"a au-
totelicznym przedmiotem analizy socjologicz-
nej. Warto przypomnie&, #e has"o „kosmopoli-
tyzm” nie zosta"o w"%czone na przyk"ad do pol-
skiej Encyklopedii socjologii.

Adres do korespondencji: kamil.luczaj@
gmail.com; karol.kaczorowski@gmail.com

1Gerard Delanty, The Cosmopolitan Imagina-
tion: Renewal of Critical Social Theory, Cambridge
University Press, Cambridge 2009, stron 296.

Kosmopolityzm, zdaniem autora, jest ro-
dzajem nastawienia wobec !wiata. G"ównym ce-
lem jego dzie"a jest pokazanie, #e w zglobalizo-
wanej rzeczywisto!ci powsta" nowy rodzaj wy-
obra'ni, który Delanty nazywa „wyobra'ni% ko-
smopolityczn%”. Uwa#a, #e kosmopolityzm jest
dzi! wyra#any raczej za pomoc% „debat, narracji,
form poznania, sieci komunikacyjnych, etycz-
nych i politycznych zasad” ni# pogl%dów po-
szczególnych kosmopolitów (s. 252). W tym
punkcie jego argumentacja przypomina charak-
terystyk$ postmodernizmu jako „pewnej kondy-
cji duchowej”, któr% przedstawi" Jean-François
Lyotard2.

Wyobra'nia kosmopolityczna jest opisywa-
na jako do!wiadczenie i interpretacja !wiata za-
razem (s. 2–8). Delanty uwa#a, #e przedstawio-
ny przez niego kosmopolityzm „jako podej!cie
teoretyczne sprzyja krytycznej postawie, któ-
r% mo#na przeciwstawi& interpretatywnemu lub
opisowemu nastawieniu do !wiata spo"eczne-
go” (s. 5). Celem wspó"czesnego kosmopolity-
zmu jest alternatywne odczytanie historii i roz-
poznanie zró#nicowania spo"ecznego. Delanty
pisze wi$c o postuniwersalizmie, który cho&
jest form% uniwersalizmu, to jednak odnosi si$
z szacunkiem do innych kultur (s. 9). Wspó"cze-
sny kosmopolityzm postrzega kultury jako byty
po"%czone, a nie po prostu ró#ne (s. 73).

Zdaniem Delanty’ego, wspó"czesn% posta&
kosmopolityzmu dobrze opisuj% cztery wymia-
ry. Pierwszy to wzrastaj%ca liczba osób identyfi-
kuj%cych si$ raczej z tym, co globalne, ni# z kon-
tekstem lokalnym lub narodowym. Drugi obej-
muje zmian$ prawn%, uwzgl$dniaj%c% Innych

2Por. J.-F. Lyotard, Postmodernizm dla dzieci.
Korespondencja 1982–1985, t"um. J. Migasi(ski,
Aletheia, Warszawa 1998.
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i wp"yw kosmopolitycznych warto!ci na kieru-
nek polityki narodowej. Trzeci to wp"yw global-
nej polityki na polityk$ narodow%. Ostatni za!
dotyczy dyskursywnych zmian w sferze publicz-
nej, do których zalicza si$ komunikacja mi$-
dzykulturowa i mi$dzynarodowe debaty. Autor
wskazuje tak#e cztery cechy my!lenia kosmopo-
litycznego: zdolno!& do relatywizacji swojej kul-
tury i to#samo!ci, zdolno!& pozytywnego uzna-
wania Innego, zdolno!& do wzajemnej oceny
kultur i to#samo!ci oraz zdolno!& do utworzenia
wspólnej kultury normatywnej (s. 86–87). De-
lanty odwo"uje si$ przy tym do „immanentnej
transcendencji”, która stanowi wa#ny element
dyskursu tzw. IV pokolenia szko"y frankfurc-
kiej. Axel Honneth twierdzi, #e istot% tego po-
j$cia jest „normatywny potencja", który w ka#-
dej spo"ecznej rzeczywisto!ci na nowo ukazu-
je sw% warto!&, poniewa# jest !ci!le scalony ze
struktur% ludzkiego uk"adu interesów”3. Trans-
cendencja zatem ma sta& si$ cz$!ci% immanen-
cji: elementem teorii spo"ecznej powinny by&
przekraczaj%ce empiri$ roszczenia normatywne.
Zdaniem Delanty’ego, perspektywa kosmopoli-
tyczna jest w stanie zrealizowa& takie za"o#enie
(s. 77).

Autor Wyobra"ni kosmopolitycznej zasadni-
cz% cz$!& swojego wywodu podzieli" na dzie-
wi$& cz$!ci. Pocz%tkowe rozdzia"y po!wi$ci"
przedstawieniu bogatych tradycji kosmopoli-
tyzmu w my!li spo"eczno-politycznej. Uwa#a,
#e grecki kosmopolityzm by" uniwersalistycz-
ny i jedynie w ograniczonym stopniu mo#e
by& przydatny dla wspó"czesnej teorii spo"ecz-
nej. Kosmopolityzm antyczny, etymologicznie
zwi%zany z poj$ciem „obywatel !wiata”, by"
jednak zawsze krytyczny wobec rzeczywisto-
!ci. Cynicy bowiem zwalczali zamkni$ty !wiat
greckiej polis, wraz z jej najwy#szym idea"em,
polegaj%cym na po!wi$ceniu si$ wspólnocie
(s. 21). Delanty nie ogranicza swoich rozwa-
#a( wy"%cznie do !wiata kultury zachodniej.
Pokazuje, #e konfucjanizm by" równie dobrym

3A. Honneth, Istota uznania, w: N. Fraser,
A. Honneth (red.), Redystrybucja czy uznanie? De-
bata polityczno-filozoficzna, t"um. M. Bobako, Wy-
dawnictwo Naukowe Dolno!l%skiej Szko"y Wy#-
szej Edukacji TWP, Wroc"aw 2005, s. 218.

t"em rozwoju kosmopolityzmu jak kultura eu-
ropejska.

Delanty zwraca nast$pnie uwag$, #e w okre-
sie od Renesansu do O!wiecenia kosmopoli-
tyzm i nacjonalizm nie by"y uwa#ane za sprzecz-
ne i cz$sto wspó"wyst$powa"y ze sob% (s. 29).
„Ojciec nacjonalizmu”, Johann Gottfried Her-
der, interesowa" si$ mi$dzy innymi warto!ciami
uniwersalnymi we wszystkich kulturach. Je#eli
na tym etapie kosmopolityzm by" przeciwsta-
wiany pa(stwu, to — zdaniem autora — dzia-
"o si$ tak wy"%cznie ze wzgl$du na fakt, #e je-
go przedstawiciele byli krytycznie nastawieni do
rzeczywisto!ci politycznej (s. 37).

Wiek XIX przyniós" jednak nowe rodza-
je nacjonalizmu, które zast%pi"y dotychczaso-
wy republikanizm, wypieraj%c jednocze!nie per-
spektyw$ kosmopolityczn%. Wróci"a ona dopie-
ro w Manife#cie komunistycznym, gdzie termin ten
nie ma jednoznacznie pozytywnego wyd'wi$ku.
Karol Marks i Fryderyk Engels pot$piaj% tam
kosmopolityczny kapita", wysoko ceni%c jedno-
cze!nie proletariat zjednoczony ponad podzia-
"ami narodowymi4. Delanty uwa#a, #e kosmo-
polityzm, w nowej, zmienionej formie, pojawi"
si$ dopiero wraz ze wznowieniem idei Igrzysk
Olimpijskich, ustanowieniem Nagrody Nobla
i innymi kluczowymi wydarzeniami prze"omu
XIX i XX wieku.

Rozdzia" trzeci zosta" po!wi$cony zagad-
nieniom etycznym. Delanty uwa#a, #e globalna
przemoc powoduje konieczno!& stworzenia no-
wej etyki. Polemizuje w ten sposób z komunita-
rianami, którzy staraj% si$ wykaza& brak ponad-
kulturowych warto!ci. Odwo"uj%c si$ do zna-
nych koncepcji teoretycznych Jürgena Haberma-
sa, g"osi potrzeb$ ustanowienia „etyki dyskur-
sywnej”. Konsensus nie mia"by by& jej za"o#e-
niem, lecz celem (s. 97). W tworzeniu tej ety-
ki pomóc ma !wiatowa opinia publiczna, prze-
!wiadczenie, #e „!wiat na nas patrzy” (s. 109).

W rozdziale czwartym Delanty obserwu-
je przekszta"cenia idei obywatelstwa i pa(stwa.
Przedstawia tam propozycj$ opozycyjn% zarów-
no wobec modelu indywidualistycznego, jak

4K. Marks i F. Engels, Manifest komunistyczny,
w: K. Marks i F. Engels (red.), Dzie$a wybrane,
t. 1, Ksi%#ka i Wiedza, Warszawa 1949, s. 55.
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i komunitaria(skiego. Pisze, #e kosmopolitycz-
ne obywatelstwo musi pozwoli& na uznawa-
nie Innych, "%cz%c uniwersalne prawa jednostki
z ochron% mniejszo!ci (s. 127). Odró#nia rów-
nie# obywatelstwo globalne od kosmopolitycz-
nego, które oprócz problemów globalnych za-
wsze widzi te# kontekst lokalny.

Przedmiotem pi%tego rozdzia"u jest odnie-
sienie propozycji „wyobra'ni kosmopolitycz-
nej” do teorii multikulturalizmu. Klasyczny
multikulturalizm by" oparty, zdaniem autora, na
liberalnych zasadach jedno!ci i równo!ci. Z cza-
sem nast%pi"o przesuni$cie nacisku z zasady
równo!ci na zasad$ ró#norodno!ci, co spowo-
dowa"o kryzys multikulturalizmu. Kryzys ten
by" zwi%zany ze sceptycyzmem wobec mo#liwo-
!ci opracowania kryteriów oceny propozycji teo-
retycznych, gdy wszystkie warto!ci uznaje si$
za równoprawne. Chc%c przezwyci$#y& t$ pato-
w% sytuacj$, mo#na wybra& jedn% z trzech dróg.
Pierwsz% jest mo#liwo!& d%#enia do idea"u dys-
kursywnej sfery publicznej Jürgena Haberma-
sa. Inn% propozycj% jest liberalny pragmatyzm
Richarda Rorty’ego (s. 140). Kosmopolityczna
wersja multikulturalizmu daje natomiast mo#li-
wo!& utworzenia powszechnej kultury publicz-
nej (s. 140). Delanty argumentuje, #e model ko-
smopolitycznego multikulturalizmu jest najbar-
dziej warto!ciowy, gdy# w przeciwie(stwie do
modelu liberalnego nie bazuje na podkre!laniu
ró#nic prawnych mi$dzy grupami spo"ecznymi
ani nie odrzuca mo#liwo!ci stworzenia wspólnej
kultury. Zasadza si$ natomiast na dyskursyw-
nej i deliberatywnej przemianie wszystkich grup
spo"ecznych. W dalszej cz$!ci rozdzia"u autor
celnie zauwa#a, #e istnieje niewiele prac na-
ukowych po!wi$conych wp"ywowi zachodniego
multikulturalizmu na !wiat „niezachodni”. Au-
tor wylicza równie# czynniki utrudniaj%ce anali-
z$ niezachodnich kultur przy zastosowaniu za-
chodnich ram poj$ciowych (s. 153–154).

Szósty rozdzia" zosta" po!wi$cony religii
w spo"ecze(stwach kosmopolitycznych. Autor
zastanawia si$, czy Europa b$dzie w stanie
przej!& od sekularnego do postsekularnego spo-
sobu pojmowania religii. Nakre!laj%c histori$
sekularyzmu, Delanty zwraca uwag$, #e poj$-
cie to w"a!ciwie nigdy nie oznacza"o ca"kowite-
go zaniku religijno!ci. Nawet wspó"cze!nie kra-

je uznawane za zsekularyzowane, jak Niemcy,
Francja czy Holandia, posiadaj% przepisy prawne
reguluj%ce stosunki mi$dzy instytucjami pa(-
stwowymi a religijnymi (s. 164–168). W dzie-
jach Europy Delanty wyró#ni": model republi-
ka(ski charakterystyczny dla Francji, liberal-
ny (konstytucyjno-konserwatywny) obowi%zu-
j%cy w Niemczech i Holandii oraz — pozostaj%-
cy g"ównie teoretycznym postulatem — model
liberalno-wspólnotowy. O ile naczelnym zada-
niem pierwszego modelu jest oddzielenie religii
od pa(stwa przez relegowanie jej do sfery pry-
watnej, o tyle propozycja liberalna nie wyklucza
mo#liwo!ci pewnych przywilejów dla „oficjal-
nych Ko!cio"ów”, je#eli relacje z nimi s% uregu-
lowane w konstytucji. Utopijny model liberal-
no-wspólnotowy wspiera"by za! jak najwi$ksz%
ró#norodno!& etniczno-religijn% spo"ecze(stwa.
Zdaniem autora, wa#na rola, jak% religia odgry-
wa dla milionów ludzi, wymaga polityki postse-
kularystycznej, która przekracza te trzy warian-
ty. Propozycja Delanty’ego odwo"uje si$ do Ha-
bermasowskiego postulatu dopuszczenia przed-
stawicieli poszczególnych religii do sfery pu-
blicznej pod warunkiem wykazania przez nich
woli udzia"u w publicznej dyskusji (s. 172–175).
W przeciwie(stwie do niemieckiego my!liciela
autor Wyobra"ni kosmopolitycznej postuluje do-
puszczenie do publicznej debaty grup ekstremi-
stycznych. Brak mo#liwo!ci dyskusji z przedsta-
wicielami kultury dominuj%cej w danym spo"e-
cze(stwie móg"by bowiem skutkowa& odwo"a-
niem si$ imigrantów z krajów muzu"ma(skich
do ugrupowa( fundamentalistycznych lub ter-
rorystycznych. Jako przyk"ad kosmopolityczne-
go podej!cia do polityki religijnej Delanty wska-
zuje "ad powsta"y po porozumieniu wielkopi%t-
kowym w Irlandii (s. 173).

W rozdziale siódmym Gerard Delanty po-
dejmuje tematyk$ ró#nych wariantów nowocze-
sno!ci. Stwierdza, #e stanowi% one formy trans-
lacji kulturowych, które powoduj% autotransfor-
macje spo"ecze(stw. W jego uj$ciu nowocze-
sno!& nie jest zatem etapem historii, lecz proce-
sem, który toczy si$ nieustannie. Brytyjski so-
cjolog zajmuje si$ tu tak#e problemem euro-
centryzmu. Zjawisko to mo#e by& rozumiane na
dwa sposoby: jako uznawanie wy#szo!ci kultu-
rowej Zachodu nad reszt% !wiata lub jako po-
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strzeganie ca"ego globu przez pryzmat zachod-
nich warto!ci i poj$&.

Rozdzia"y ósmy oraz dziewi%ty dotycz% Eu-
ropy i modelu integracji stosowanego w Unii
Europejskiej. Delanty traktuje go jako wzór „ko-
smopolityzacji” rzeczywisto!ci spo"ecznej. Au-
tor Wyobra"ni kosmopolitycznej w typowy dla sie-
bie sposób rozpoczyna od zarysowania ró#nych
wizji politycznych integracji europejskiej. Za-
znacza przy tym s"abo!& dotychczasowego spo-
sobu prowadzenia polityki Unii, czyli k"adze-
nie nacisku g"ównie na efektywno!& realizacji
celów ekonomiczno-politycznych. Wspó"czesne
problemy pa(stw cz"onkowskich, mi$dzy inny-
mi te zwi%zane z ratyfikacj% traktatu lizbo(skie-
go, s% — zdaniem Delanty’ego — efektem zanie-
dbania spo"ecznego aspektu integracji (akcentu-
j%cego warto!ci solidarno!ci i równo!ci spo"ecz-
nej). Zagro#eniem staje si$ w tym kontek!cie
mo#liwo!& wykorzystania owej luki przez ugru-
powania antyeuropejskie i populistyczne. Na-
tomiast dzi$ki promocji ponadnarodowej to#-
samo!ci europejskiej integracja spo"eczna mo#e
wzrosn%& (s. 214).

Nast$pnie Delanty wylicza historyczne kon-
cepcje Europy i jej granic, podkre!laj%c, #e wraz
z traktatem z Maastricht (1993) dominuj%ca
sta"a si$ polityczna definicja Europy, przesuwa-
j%ca aspekty geograficzne i kulturowe na dal-
szy plan (s. 232). Jego zdaniem, w XXI wieku
adekwatniejsze by"oby jednak postrzeganie Eu-
ropy w"a!nie wed"ug tych kryteriów. W dalszej
cz$!ci rozdzia"u znajdujemy omówienie koncep-
cji postzachodniej Europy. Unia Europejska nie
ogranicza si$ ju# do terenów na zachód od Odry,
lecz wspó"tworz% j% równie# pa(stwa !rodko-
wo-wschodniej i po"udniowo-wschodniej Euro-
py, które s% kulturowymi spadkobiercami wp"y-
wów Imperium Bizantyjskiego i Osma(skiego.
Unia zaczyna mie& wi$c bardziej kosmopolitycz-
ny charakter (s. 243). Konkluzja rozdzia"u jest
optymistyczna: Unia Europejska jest sk"onna
przyj%& kosmopolityczn% polityk$, a wzajemny
wp"yw pa(stw tworz%cych jej centrum i peryfe-
rie czyni ich relacje bardziej egalitarnymi.

W podsumowaniu ksi%#ki autor podkre!la
po raz kolejny wag$ heglowsko-marksowskiego
poj$cia immanentnej transcendencji oraz two-
rzenia „mi$dzynarodowej umys"owo!ci”, o któ-

rej pisa" George Herbert Mead (s. 252). Wskazu-
je tak#e na przejmowanie idei kosmopolityzmu
przez niezachodnie pa(stwa i organizacje. Uwa-
#a, #e w mi$dzynarodowych organizacjach, ta-
kich jak ONZ czy ASEAN, tkwi potencja" wspie-
rania dialogu mi$dzykulturowego. Wci%# jednak
wiele pozostaje do zrobienia, aby kosmopoli-
tyczne podej!cie do polityki mi$dzynarodowej
mog"o zosta& zrealizowane (s. 262).

Zarysowawszy g"ówne w%tki recenzowane-
go dzie"a, mo#emy powróci& do za"o#e(, któ-
re Gerard Delanty postawi" przed swoj% prac%.
Stajemy tym samym wobec pyta( o to, czy jego
koncepcja jest faktycznie wyzwaniem dla pa(-
stwa narodowego i wiary w rynek, a tak#e w ja-
ki sposób wyra#a si$ jej „krytycyzm”. W pierw-
szym przypadku Wyobra"nia kosmopolityczna nie
wnosi wiele nowego. Rzeczywi!cie, globalizacja
wp"yn$"a na redefinicj$ ró#nych struktur na po-
ziomie narodowym, jednak nie sposób uzna&,
#e jest to konstatacja oryginalna. Ponadto wi-
zja Delanty’ego wydaje si$ zbyt idealistyczna.
Kosmopolityczny stan ducha, manifestuj%cy si$
w pe"nym uznaniu odmienno!ci i "%czeniu glo-
balno!ci z lokalno!ci%, jest raczej postulatem
ni# opisem wspó"czesnych spo"ecze(stw. Du-
#o lepiej autor radzi sobie z wyzwaniem, jakim
jest przeciwstawienie si$ hegemonii rynku. Po-
kazuje, #e neoliberalna polityka nie jest ani ko(-
cem historii, ani te# jedynym s"usznym rozwi%-
zaniem. Gerard Delanty w interesuj%cy sposób
krytykuje rozmaite wspó"czesne teorie, takie jak
„zderzenie cywilizacji” Samuela Huntingtona,
oraz opisuje wp"yw kosmopolityzmu na spo-
"ecze(stwa niezachodnie. Wyobra"nia kosmopoli-
tyczna jest wi$c ciekaw% propozycj% z dziedziny
polityki integracyjnej, gdy# autor k"adzie nacisk
na problematyk$ solidarno!ci, sprawiedliwo!ci
spo"ecznej i ró#norodno!ci kulturowej. Ta tema-
tyka wydaje si$ niedostatecznie opisana w ana-
lizach neoinstytucjonalnych.

Dochodzimy w ten sposób do najwa#niej-
szego pytania: czy rzeczywi!cie kosmopolityzm
mo#e by& rozumiany jako !rodek na odrodzenie
teorii krytycznej? Tutaj sprawa bardzo si$ kom-
plikuje. Cho& sama nazwa teorii krytycznej poja-
wia si$ kilkakrotnie w toku wywodu, to jest ona
u#ywana do!& swobodnie. Janusz Mucha mówi
w tym kontek!cie o uprawianiu socjologii kry-
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