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Koncepcji etycznej Charlesa Taylora – a mam tu na myśli etyczne 
poglądy Taylora, wyłożone w  jego Etyce autentyczności [Taylor 
2002] – nie można odmówić błyskotliwości. Taylor chce przywrócić 
moralny blask nowoczesnemu indywidualizmowi, wyrywając go 
z cynicznego, hedonistycznego i egocentrycznego narcyzmu, w któ-
rym utkwił za sprawą masowej (pop)kultury konsumpcji i trywial-
nej samorealizacji. Co – dopowiedzmy, bo diagnoza Taylora pisana 
była przed tzw. wojną z terroryzmem, a więc nie dochodzi do takich 
konkluzji  – skutkuje współcześnie eskalacją postaw ksenofobicz-
nych, o szowinistyczno-nacjonalistycznym zabarwieniu.

Zamysł Taylora jest bez wątpienia wzniosły i wartościowy. Czy-
tając Etykę autentyczności, można jednak postawić następujący pro-
blem: Czy jego atrakcyjne i błyskotliwe idee nie są głoszone z akade-
mickiego oddalenia, które pozwala co prawda na ciekawą diagnozę, 

Artykuł jest poświęcony ujęciu nowoczesne-
go indywidualizmu w  Etyce autentyczności 
Charlesa Taylora. Stawiam tezę, że Taylor 
trafnie opisuje konsumpcyjno-popkulturo-
wą formę tego indywidualizmu, natomiast 
nietrafnie jego wzniosłą formę, związaną 
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ale jako recepta na zmianę zapada się i  grzęźnie w  niestabilnym 
gruncie myślenia życzeniowego? Chciałbym to pytanie osadzić 
w  kontekście niedawnych wydarzeń związanych z  zamachami 
w Paryżu i Brukseli. Szczególnie istotne jest dla mnie to, jak zare-
agowała na nie znacząca część polskiego społeczeństwa (w  dużej 
mierze młodzież). Reakcja ta zdradza oznaki ksenofobii (winni są 
uchodźcy) i nacjonalistycznego skupienia na sobie („Polska dla Pola-
ków”, czyli zamknijmy nasze granice, żeby się żadni inni, potencjal-
nie groźni, tu nie pojawili). A ponieważ tego rodzaju reakcje zaob-
serwować można również w  innych krajach, chciałbym powyższe 
pytanie o  etykę Taylora rozważyć w  szerokim kontekście populi-
stycznego nacjonalizmu, odradzającego się w wielu nowoczesnych 
społeczeństwach. Społeczeństwach, w  funkcjonowaniu których 
dużą rolę odgrywają wskazane przez Taylora procesy.

Myśl etyczna Taylora wpisuje się w bardzo szeroki nurt refl eksji 
intelektualnej XX wieku, którym jest krytyka nowoczesności. Swoje 
rozważania rozpoczyna od znamiennego stwierdzenia: „Chciałbym 
się tu zająć pewnymi bolączkami nowoczesności” [Taylor 2002: 9]. 
Krytyka nowoczesności nie musi oznaczać woli odrzucenia nowo-
czesnych ideałów i zanegowania niewątpliwych osiągnięć cywiliza-
cji nowoczesnej. Oczywiście i taka opcja krytyki jest możliwa, Tay-
lor się jednak od niej odżegnuje. Odżegnuje się też od przyjęcia 
nowoczesności z rezygnacją i pesymizmem jako czegoś, co na nie-
szczęście się pojawiło, ale zaszło zbyt daleko, żeby się można było 
z  niej wycofać. Trzeba więc brnąć dalej, akceptując nowoczesność 
jako zło konieczne. Z takimi z gruntu konserwatywnymi ujęciami 
krytyki nowoczesności Taylor polemizuje równie zawzięcie jak 
z  opcjami admiratorów nowoczesności w  jej współczesnej formie. 
Jego stanowisko można lakonicznie wyrazić w następujący sposób: 
„Podejście, które proponuję, różni się zarówno od stanowiska entu-
zjastów, jak i krytykantów współczesnej kultury” [Taylor 2002: 29]. 
Szczególnie wiele miejsca poświęca Taylor krytyce konserwatywne-
go stanowiska Allana Blooma, wyłożonego w  jego głośnej książce 
Umysł zamknięty [Bloom 2007].
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Zdaniem Taylora, na tę ostatnią składa się ideologia i praktyka 
karykaturalnej samorealizacji, skrajnie egocentrycznej i  hedoni-
stycznej; dominacja techniki i szerzej, rozumu instrumentalnego 
oraz ich zgubny (alienujący i atomizujący) wpływ na ludzką egzy-
stencję, co tylko pogłębia karykaturalną samorealizację [Taylor 
2002: 10–17]. To zaś doprowadza w efekcie do kryzysu współcze-
snej demokracji. Zajęty sobą i  swoimi technicznymi gadżetami 
nowoczesny podmiot nie jest bowiem skory do przejawiania postaw 
obywatelskich. Mówiąc kolokwialnie, ma obywatelskie zaangażowa-
nie „gdzieś”, nie poczuwa się do odpowiedzialności za jakość spo-
łecznego życia i za losy państwa. Chce mieć święty spokój i zagwa-
rantowane prawo oraz środki do bycia i  zajmowania się sobą. Co, 
formalnie rzecz biorąc, przybliża władzę – wybieraną co prawda 
wciąż demokratycznie i podtrzymującą struktury demokratycznego 
ustroju – do tocqueville’owskiego łagodnego despotyzmu. Struktu-
ry te są bowiem de facto fasadami, ponieważ mamy do czynienia 
z zombi-instytucjami w sensie, jaki pojęciu temu nadaje Zygmunt 
Bauman [2006]. „Nie będą to rządy terroru i ucisku jak w dawnych 
czasach. Władza będzie dobrotliwa i paternalistyczna. Może nawet 
zachowa formę demokratyczną – z okresowymi wyborami. W isto-
cie jednak wszystko będzie sterowane przez »potężną i opiekuńczą 
władzę«, nad którą lud nie będzie właściwie sprawował kontroli” 
[Taylor 2002: 16].

Podkreślam raz jeszcze, że tak krytyczna diagnoza, wspierana 
analizami choćby takich radykalnych krytyków nowoczesności jak 
Nietzsche czy Heidegger, który inspiruje Taylora [2002: 102] przede 
wszystkim swoimi rozważaniami na temat techniki [Heidegger 
2002], nie prowadzi tego ostatniego w  ramiona konserwatywnej 
negacji. Negacja ta nie przekonuje go ani w formie pesymistycznej 
rezygnacji à  la Schopenhauer, ani antyliberalnej, konserwatywnej 
rewolucji. Taylor próbuje raczej powrócić do najgłębszych źródeł 
liberalnego myślenia o człowieku i społeczeństwie, leżącego u pod-
staw projektu nowoczesnej cywilizacji. Nie szuka ich jednak tam, 
gdzie zwykle się ich upatruje, w tradycji, której symbolem jest John 
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Locke. Pójście tym tropem mogłoby, być może, utrudnić Taylorowi 
zadanie. Odnajduje on jednak alternatywne źródło nowoczesnego 
liberalizmu, którym jest dla niego myśl Herdera, stanowiąca począt-
ki idei romantycznej i wprowadzająca w obszar moralności wzniosły 
ideał autentyczności [Taylor 2002: 34]. To właśnie on ma leżeć 
u źródeł emancypacji nowoczesnego podmiotu.

Zanim przejdę do przedstawienia taylorowskiego ideału auten-
tyczności, chciałbym krótko zarysować, jak widzę związek przed-
stawionej powyżej diagnozy współczesnego społeczeństwa z nara-
stającą w  krajach europejskich falą ksenofobii i  odradzania się 
populistycznych nacjonalizmów. Patrząc z  perspektywy analiz 
przeprowadzonych w  Etyce autentyczności, trzeba powiedzieć, że 
ksenofobia jako zjawisko obecne w nowoczesnych społeczeństwach 
(m.in w  Polsce) jest paradoksalnym pokłosiem popkulturowego 
postulatu samorealizacji, która jak twierdzi Taylor, ignoruje hory-
zont wartości i odpowiedzialności, stając się skrajnie wąskim (sku-
pionym wyłącznie na sobie) egocentryzmem. Ksenofobia jest tego 
skutkiem. Skutkiem tylko o  tyle paradoksalnym, że współczesny 
kształt samorealizacji wiąże się z relatywizmem, który jest formą 
tolerancji: każdemu wolno się samorealizować na swój sposób. 
Patrząc wszelako na to samo z innej strony, paradoks znika. Poja-
wienie się innych, uchodźców i imigrantów, nie jest bowiem poja-
wieniem się kolejnych, na podobnej zasadzie samorealizujących się 
podmiotów, ale z  jednej strony kogoś, kto potrzebuje opieki 
i pomocy (a więc domaga się wyjścia z egocentrycznego kręgu sku-
pienia na sobie) oraz jest kimś, z  kim trzeba się będzie podzielić 
(a więc zgodzić się na możliwe obniżenie własnej stopy życiowej). 
Z drugiej strony dochodzi do tego symboliczna obcość – uchodźcy 
reprezentują kulturę i  religię (a  więc wartości), które nominalnie 
negują właśnie ów nowoczesny kult samorealizacji (niezależnie od 
tego, że faktycznie uchodźcy mogą mieć zamiar się do niego przy-
łączyć).

Jeśli chodzi o przekształcanie się owej ksenofobii w populistycz-
ny, szowinizujący nacjonalizm, wiąże się to z  diagnozowanym 
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przez Taylora kryzysem liberalnej demokracji. Polega on na tym, że 
zaangażowanie obywatelskie zastępowane jest (mówiąc obrazowo) 
fetyszyzacją państwa jako dobrego i  silnego ojca, aktywnie chro-
niącego swoje dzieci i dającego im poczucie bezpieczeństwa, a zara-
zem jako matki, która – jak swego czasu deklarowała premier Ewa 
Kopacz – chowa się w obliczu niebezpieczeństwa z dziećmi w domu 
i je tam do syta karmi. W obliczu fali uchodźców właśnie w takiej 
politycznej formule, którą jest nacjonalistyczny populizm i szowi-
nizm, nowoczesny, samorealizujący się podmiot znajduje upragnio-
ną przez siebie „potężną i opiekuńczą władzę” [Taylor 2002: 16], nie 
zważając na jej zgubne dla demokracji działania. W  obliczu fali 
uchodźców, ale też nasilających się w świecie neoliberalnej ekono-
mii nierówności społecznych, współczesne socliberalne państwo 
biurokratyczne przestaje być bowiem w tej roli wiarygodne.

Wróćmy jednak do Taylora i jego moralnego ideału autentyczno-
ści. Nie wchodząc w szczegóły, myśl Taylora jest następująca: dzi-
siejsza samorealizacja, a więc współczesny, egocentryczny indywi-
dualizm, nie jest realizacją ideału leżącego u podłoża nowoczesnej 
emancypacji, ale jest jego wypaczeniem. Są zatem, zdaniem Taylora, 
dwa rodzaje indywidualizmu. Indywidualizm autentyczności i nie-
autentyczności. Ten drugi już znamy. Czym różniłby się od niego 
indywidualizm oparty na ideale autentyczności? Jego sednem jest 
poszukiwanie i odnajdywanie przez podmiot odpowiedzi na pyta-
nie: jak żyć, w sobie samym. To, czy człowiek spełni się i odnajdzie 
sens życia, zależy właśnie od tego, czy wydobędzie go z własnego 
wnętrza, jako coś swojego własnego, czyniącego mój sposób bycia 
czymś wyjątkowym. Można to nazwać „zasadą oryginalności: głos 
każdego z nas ma do powiedzenia coś własnego” [Taylor 2002: 35]. 
Ten wzniosły i autentyczny kształt samorealizacji miałby swój wzo-
rzec w formule sztuki, rozumianej jako pęd do wyrażenia siebie. To 
właśnie odnajdując prawdę w sobie i dokonując jej ekspresji w swo-
im życiu, podmiot osiąga autentyczność. Taylor argumentuje, że 
należy odróżnić tak pojętą autentyczność od nietzscheańskiej wizji 
twórczości, której kwintesencją jest fi gura nadczłowieka [Nietzsche 
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1999: 12–13]. Taylor uważa bowiem, że to twórcze samowyrażenie 
dokonywać się może tylko w już uprzednio istniejącym horyzoncie 
znaczenia (a więc w horyzoncie takich lub innych zobiektywizowa-
nych wartości) oraz w przestrzeni dialogu z innymi ludźmi. Nietz-
sche miałby być odpowiedzialny za destrukcję tej idei autentyczno-
ści i  przesunięcie jej w  kierunku spłyconej i  karykaturalnej 
samorealizacji współczesnej. Taylor pisze wprost, że „owa »wysoka« 
teoria przesiąka do popularnej kultury”. A zaznacza się to tak, że 
„wzmacnia ona jeszcze bardziej egocentryczne formy zachowania” 
[Taylor 2002: 62]. 

Taylora niepokoi, że Nietzsche łączy twórcze samowyrażenie 
z przewartościowaniem wartości, które oznacza destrukcję wartości 
dotychczasowych (obiektywnych) i  zastąpienie ich wartościami 
nowymi (czyli de facto ciągłą, że się tak wyrażę, wartościotwórczą 
aktywnością). Wedle Taylora Nietzsche, wbrew swym intencjom, 
toruje w ten sposób drogę ostatniemu człowiekowi, w którym Nietz-
sche widział właśnie współczesny, płytko i karykaturalnie samore-
alizujący się podmiot [Nietzsche 1999: 17–19]. Oczywiście Taylor 
zdaje sobie sprawę, że na równi z Nietzschem, a pewnie i bardziej od 
niego, winne są temu obiektywne procesy cywilizacyjne związane 
z  technicyzacją i  konsumpcyjnym stylem życia, propagowanym 
przez neoliberalizm. Nie zmienia to jednak jego stosunku do Nietz-
schego.

Taylor receptę na kryzys nowoczesności, którego kwintesencją 
jest narcystycznie samorealizujący się podmiot, widzi więc w odrzu-
ceniu relatywizmu i przywracaniu w życiu społecznym jakiegoś ele-
mentarnego horyzontu aksjologicznego oraz jakiejś choćby elemen-
tarnej wspólnoty (dialogu). To ma być sposób na powrót do 
prawdziwie nowoczesnego, narodzonego w  romantyzmie, wznio-
słego indywidualizmu. Brzmi to oczywiście zachęcająco, wydaje się 
jednak, że Taylor grzęźnie tu w myśleniu życzeniowym. Jak bowiem 
widzi on w praktyce to przywracanie? W Etyce autentyczności poja-
wiają się wyłącznie mało konkretne wzmianki o potrzebie apelowa-
nia i tłumaczenia. Pisze on: „Zamiast całkowicie odrzucić tę kulturę 
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albo po prostu przyjąć ją w obecnym kształcie, powinniśmy spróbo-
wać uszlachetnić jej praktyki, uświadamiając jej uczestnikom, czego 
naprawdę wymaga akceptowana przez nich etyka. Oznacza to pod-
jęcie wysiłku perswazji” [Taylor 2002: 72]. Czy jednak współczesny 
podmiot, zainteresowany sobą i swoimi technicznymi gadżetami – 
uwieszony na swoim smartfonie i  zatracony w  jego niesamowicie 
wciągających i  przykuwających uwagę aplikacjach – będzie chciał 
tego moralnego apelowania słuchać? Czy nie będzie to dla niego 
nudne i niewarte uwagi moralizatorstwo? Sądzę, że poza nieliczny-
mi wyjątkami nie będzie niczym więcej. Dlatego, jeśli chodzi o odpo-
wiedź na pytanie „jak to zrobić”, przemyślenia Taylora nie wydają 
się satysfakcjonujące, powiem mocniej, rozczarowują. Myślę zresz-
tą, że nie jest to przypadek samego Taylora, ale dotyczy to zasadni-
czo pomysłów na zmianę społeczną opartą na zmianie etycznej. 
Jest to droga nie do przejścia, o czym jako pierwszy dowiedział się 
Sokrates.

Można by jednak argumentować, że aktualna sytuacja społecz-
no-polityczna otwiera jednak szansę na taką zmianę. Może terrory-
styczne zagrożenia, ksenofobiczne nastroje, poczucie krzywdy, 
wynikające ze sposobu działania neoliberalnych mechanizmów glo-
balnego turbokapitalizmu, to są sposoby na etyczne przebudzenie 
społeczne? Na wejście w  realny dialog, restytucję aksjologicznych 
horyzontów. Może w obliczu zagrożenia jest szansa, aby współcze-
sny podmiot, pogrążony w wirtualnym świecie niczym w autoero-
tycznym śnie, przebudzi się do indywidualizmu autentycznego, 
który pęd do twórczego wyrażania siebie łączyć będzie z poczuciem 
odpowiedzialności za innych i  z  troską o  podstawowe wartości, 
choćby takie jak wolność i równość? A jeśli takie przebudzenie nie 
następuje samoczynnie, to być może otwiera się przynajmniej szan-
sa, że postulowana przez Taylora perswazja i edukacja nie spotka się 
z obojętnością, z przysłowiowym „wzruszeniem ramion”?

„Być może”, „niewykluczone”, „oby”… Czy nie jest to wciąż 
myślenie życzeniowe? Tym bardziej że reakcja społeczna (zwłaszcza 
ta polska, poddająca się najłatwiej naszej obserwacji) w  obliczu 
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powyższych zagrożeń jest zgoła inna. Pokazuje ona, że samorealizu-
jący się, narcystycznie skupiony na sobie podmiot radykalizuje się 
nie w  postawie dialogu, którego cechą konstytutywną jest otwar-
tość na inność, ale w postawach naznaczonych ksenofobiczną agre-
sją i zamknięciem. Aksjologiczny horyzont zaś, który tu się pojawia, 
sprowadza się do jednej nadrzędnej wartości – bezpieczeństwa, 
wokół którego jak satelita krążą wartości takie jak honor i ojczyzna. 
Wszystko to zaś nie oznacza odradzania się obywatelskiej wspólno-
ty, ale intensyfi kuje poszukiwanie władzy, zdradzającej cechy wspo-
minanego już powyżej łagodnego (a może już wcale nie tak łagodne-
go) despotyzmu. Czy tu się pojawia jakaś wzniosła samorealizacja? 
Czy tu się pojawia postulowana przez Taylora autentyczność? Są to 
niestety pytania retoryczne.

Wydaje się więc, że współczesny, egocentrycznie samorealizują-
cy się podmiot nie tylko w sytuacji względnej sytości i bezpieczeń-
stwa, ale też kryzysu i zagrożenia nie jest podatny na taylorowskie 
ideały. Być może więc Taylor trafnie opisuje moralny ideał, leżący 
u podstaw współczesnego idealizmu, jednakże myli się, wierząc, że 
współczesny podmiot jest w stanie do tego ideału powrócić na skalę 
umożliwiającą społeczną zmianę?

A może – zapytam na koniec – sam ów ideał jest jednak źle przez 
Taylora pomyślany? Być może kształt romantycznego ideału, do 
którego Taylor się odwołuje, nie jest tym, co leży u podstaw nowo-
czesnego indywidualizmu i co wyraża jego wzniosłego ducha? Może 
jednak najpełniej wyraża go właśnie krytykowany przez Taylora 
Nietzsche? Wyłożę karty na stół. W moim przekonaniu prawdziwie 
nowoczesną alternatywą dla popkulturowego indywidualizmu, któ-
ry krytykuje Taylor, nie jest rozwinięty przez niego, herderowski 
ideał autentyczności, ale jednostronnie krytykowany przez Taylora 
indywidualizm nietzscheański. Nie polega on, jak u  Taylora, na 
odnajdywaniu swojej prawdy wewnątrz siebie, a następnie jej wyra-
żaniu. Z  perspektywy nietzscheańskiej jest to bowiem wciąż nic 
innego niż forma egocentrycznego samopotwierdzenia. Indywidu-
alizm proponowany przez Nietzschego polega na czymś radykal-
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niejszym: na tworzeniu samego siebie. Tworzeniu siebie – jak obra-
zowo wyraża się Nietzsche – ponad sobą. Zasadą jest tu bowiem 
wyjście z  postawy egocentrycznego samopotwierdzenia (czy to 
w formie egologii, zupełnie jawnej lub też skrytej pod płaszczykiem 
aksjologii) ku samopotwierdzaniu się w  twórczym roztrwanianiu 
siebie, w pasji, w rzucaniu się i zatracaniu w wirze twórczości. 

Ideę tę wyłożyłem szczegółowo w innym miejscu [Augustyniak 
2009: 43–153]. Nie ma więc potrzeby, aby ją szczegółowo tu ekspli-
kować. Istotne jest natomiast to, że Taylor takiej perspektywy 
chciałby właśnie za wszelką cenę uniknąć. Co sprawia, że zamiast 
ukazać, jak sobie zamierzył, zapomniany, wzniosły ideał nowocze-
snego podmiotu, ustawia się on w  szeregu krytykowanych przez 
siebie stanowisk pośrednich pomiędzy odrzuceniem i zaafi rmowa-
niem nowoczesności w  jej kształcie współczesnym? Gołosłowna 
wydaje się więc jego deklaracja: „Moje podejście różni się także od 
rozmaitych stanowisk pośrednich, głoszących tezę, że w obrębie tej 
kultury znajdziemy pewne dobre rzeczy […], które jednak wiążą się 
z pewnymi niebezpieczeństwami […], więc najlepsza strategia pole-
ga na znalezieniu optymalnego punktu równowagi między koszta-
mi a zyskami” [Taylor 2002: 29]. W istocie słowa te charakteryzują 
podejście samego Taylora.

Dla przejrzystości wywodu i w celu syntetycznego podsumowa-
nia swoje stanowisko wyrażę w punktach:

1. Taylor ma rację, wskazując na dwie postaci nowoczesnego 
indywidualizmu.

2. Trafnie opisuje jego wersję współczesną: konsumpcyjno-
-popkulturową.

3. Myli się jednak w opisie jego formy wzniosłej. To, co opisuje 
jako indywidualizm romantyczny, jest owym wzniosłym 
indywidualizmem na etapie inkubacji.

4. Formą właściwą tego wzniosłego indywidualizmu jest indy-
widualizm zawarty w nietzscheańskiej fi gurze nadczłowieka.

5. Istotna jest tu niezgoda na obiektywny, aksjologiczny hory-
zont i zastąpienie go procesem tworzenia wartości.



186

 Piotr  Augustyniak ,  Wokó ł  Etyki  autentyczności  Charlesa Taylora

6. Indywidualizm popkulturowy nie jest relatywizmem, ale 
obiektywizmem aksjologicznym. Obiektywną wartością jest 
bowiem podmiot samorealizujący się. Jego utożsamienie 
(się) z jedyną, najwyższą wartością odsłania prawdziwy sens 
wszelkiej aksjologii: służenie wartościom jest samoutwier-
dzaniem się podmiotu.

7. Dlatego opisany przez Taylora podmiot wzniosłej samoreali-
zacji, służący wartościom, pozostaje de facto wciąż tym 
samym samoutwierdzającym się, egocentrycznym podmio-
tem, który Taylor krytykuje.

8. Dlatego Taylor, formułując swoją teorię, plasuje się tam, 
gdzie właśnie siebie nie widzi, pośrodku drogi pomiędzy 
konserwatyzmem zaprzeczającym samorealizacji w  imię 
wartości, a progresywnym liberalizmem odrzucającym war-
tości w  imię samorealizacji. Wszystkie te trzy postawy są 
zakładnikami ścisłej współprzynależności aksjologii i egolo-
gii, odsłaniającej się w nowoczesnym podmiocie konsump-
cyjno-popkulturowym.

9. Prawdziwie nowoczesną alternatywą dla tego popkulturo-
wego indywidualizmu jest opisany przed chwilą indywidu-
alizm nietzscheański. 

10. Tylko taka alternatywa może być atrakcyjna współcześnie, 
a jednocześnie tylko ona może wyprowadzić poza ramy traf-
nie opisanego przez Taylora kryzysu nowoczesnego, nie 
wyprowadzając jednocześnie poza nowoczesność.
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S u m m a r y 

On the Around the Charles Taylor’s Ethics of Authenticity 

Th e article is devoted to the recognition of modern individualism in Charles Taylor’s Ethics 
of Authenticity. I assert that Taylor describes the consumer and pop-cultural form of this 
individualism aptly, but its sublime form, associated with the Romantic tradition, inaccura-
tely. Th e latter is described much better by Friedrich Nietzsche, who is criticised by Taylor.
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