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Wprowadzenie 

Może się wydawać, że spór pomiędzy liberalizmem i komunitary-
zmem, toczący się od blisko pięćdziesięciu lat, się wyczerpał. 
Poświęcono mu niezliczoną ilość książek, artykułów, konferencji 
i odczytów. Udało się stworzyć protokół rozbieżności, zawierający 
katalog pojęć i idei właściwych każdemu ze spierających się nurtów. 
Liberalizm to wolność, indywidualizm, autonomia, „odpowiedzial-
ność za” etc. Komunitaryzm z  kolei oparty jest na wspólnocie, 
bonum commune, tradycji, „odpowiedzialności przed” itd.

W  niniejszym tekście chciałbym skupić się na jeszcze innym 
aspekcie głośnej debaty. Obok kwestii ontologicznych, fi lozofi czno-

Artykuł porusza stary spór liberalizmu 
z komunitaryzmem – przyjmuje jednak nie-
co inną niż dominujące perspektywę. Podję-
ta zostaje próba zanalizowania obu tych 
nurtów z  punktu widzenia metaetyki. 
Postawiona zostaje teza, że kluczowa różni-
ca polega na założonej teorii uzasadniania 
przyjętych stanowisk i  zasad. Liberalizm 
posługuje się ideą wartości, którą cechuje 
preferencyjność, pluralizm i  niewspółmier-

ność, natomiast komunitaryzm odwołuje 
się do starożytnej idei cnót, zakładających 
obiektywizm, racjonalność i teleologiczność 
rzeczywistości moralnej.
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-społecznych, antropologicznych, metodologicznych czy historycz-
nych, w  sporze liberałów z  komunitarystami wyraźny jest wątek 
metaetyczny, czyli dotyczący samego sposobu postrzegania moral-
ności i etyki [Przybysz 1994]. Filozofi a liberalizmu i fi lozofi a komu-
nitaryzmu to nie tylko odmienne wizje człowieka i  jego dobra, ale 
również głęboko różniące się koncepcje tego, czym dobro samo 
w sobie jest, co jest celem działalności człowieka i w  jakim sensie 
można mówić o dobrym człowieku.

Wspomniany powyżej Piotr Przybysz stara się opisać oba te kie-
runki w perspektywie etycznej dwoma hasłami: liberalizm-deonto-
logia oraz komunitaryzm-teleologia. Model deontologiczny pod-
kreśla znaczenie prawa i  uprawnień: dla liberała etyka to kwestia 
decydowania o  sobie samym, możliwość wybierania, autokreacji. 
Z  kolei podejście teleologiczne – właściwe komunitaryzmowi – 
wskazuje na konieczność uwzględniania dobra jako właściwego celu 
każdego ludzkiego działania. Kierunek poszukiwań Przybysza 
wydaje się słuszny, choć z całą pewnością wymaga uzupełnień.

Wydobycie metaetycznych założeń komunitaryzmu i  liberali-
zmu nie jest bowiem sprawą łatwą. Siłą rzeczy zmuszony jestem 
w niniejszym szkicu dokonać pewnych uproszczeń, aby wskazać na 
istotne diff erentiae specifi cae obu nurów w  obszarze teorii etyki. 
Mam jednak nadzieję, że dzięki wyostrzeniu różnic i próbie wskaza-
nia dwóch metaetycznych modeli, czytelnicy będą mogli ocenić 
poprawność moich analiz i  (ewentualnie) podjąć dalsze badania 
odnośnie do tego problemu.

Wartość versus cnoty 

Do tego celu posłużę się dwiema ideami, które po części korespon-
dują z rozróżnieniem wprowadzonym przez Przybysza, a po części 
odwołują się do szerszego horyzontu etycznego. Pierwszą z  tych 
idei jest „wartość” – pojęcie mające za sobą długą tradycję fi lozofi cz-
ną, choć nie tak starożytną, jak druga z nich – „cnota”. Korzystając 
z całego etycznego zaplecza tych dwóch pojęć, postaram się wska-



249

Prakseologia nr 158,  t .2/2016

zać, w jaki sposób spór pomiędzy komunitaryzmem a liberalizmem 
można odczytywać jako bardziej od niego fundamentalną kontro-
wersję pomiędzy etyką cnót a etyką wartości. Zacznijmy jednak od 
mniej lub bardziej precyzyjnego zdefi niowania obu terminów.

Omawiając pojęcie wartości, nie można nie wspomnieć, że należy 
ono do tych interdyscyplinarnych idei, które łączą etykę i  ekono-
mię  – dziś „wartość ekonomiczna” i  „wartość moralna” różnią się 
znaczeniowo, lecz posiadają wspólne źródło, wyrastają z  jednej 
refl eksji aksjologicznej [Dylus 1996: 63]. A zatem wydaje się, że dla 
myśli społecznej koncepcja wartości powinna być bardziej atrakcyj-
na. Akcentuje ona bowiem te same aspekty, które są nieodłączną 
cechą współczesnych społeczeństw zachodnich: woluntaryzm i pre-
ferencyjność, pluralizm oraz niewspółmierność. Nie ma tutaj miej-
sca na bardzo szerokie omówienie licznych współczesnych teorii 
wartości (Maksa Schelera, Nicolai Hartmanna, Dietricha von Hilde-
branda czy Józefa Tischnera – by wymienić choć niektórych auto-
rów); postaram się zatem przedstawić skrótowo podstawowe ele-
menty wartości.

Należy najpierw podkreślić ów wymiar wolnego wyboru, charak-
terystycznego dla idei wartości. Ją bowiem wybieramy ze względu 
na coś, co cenimy wyżej niż coś innego, co wyzwala w  nas jakieś 
przeżycia, dążenia, może także emocje. Tym właśnie jest preferen-
cyjność [Ślipko 2002: 145–146]. Ta preferencyjność może przyjmo-
wać jedną z dwóch form: a) coś wybieramy jako bardziej wartościo-
we niż brak lub posiadanie czegoś innego (preferencyjność 
stopniowania); lub też b) cenimy i wybieramy coś jako wartość dla-
tego, że stanowi dla nas punkt odniesienia, wzorzec doskonałości 
(preferencyjność projekcyjna). Preferencyjność wartości mówi nam, 
że „wartość wartości” leży w nas – trudno mówić o obiektywności 
wartości bez uwzględnienia tego, że coś jest wartością zawsze dla 
mnie (lub: dla nas). Mieczysław Albert Krąpiec wręcz powątpiewał 
(delikatnie mówiąc) w  istnienie wartości, które – jego zdaniem  – 
„nie są ani bytem, ani dobrem, ponieważ realnie nie istnieją” [Krą-
piec 2008: 708].



250

 Sebast ian Ga łecki ,  Liberalne wartości ,  komunitar ystyczne cnoty?

Preferencyjność oznacza woluntarystyczny charakter wartości 
bez względu na to, o  jaką kategorię wartości nam chodzi. Analiza 
Richarda Brandta wyraźnie wskazuje, że wartości można podzielić 
według sposobu/rodzaju naszego postrzegania danej wartości: 
„(1a) czy owe rzeczy interesują nas dla nich samych, czy też tylko 
jako środki do innych celów; (1b) czy chcemy samych tych rzeczy, 
czy też przyjemności, jaką sprawia ich posiadanie, albo pozbycia się 
przykrości związanej z nieposiadaniem ich; (1c) czy chcemy ich nie 
tylko dla siebie, lecz także dla innych” [Brandt 1996: 575]. Daną 
wartość możemy wybierać i preferować bądź to ze względu na nie 
same, bądź jako środek do prawdziwej wartości (przyjemności, 
dobra innych etc.). Niemniej ów subiektywny i preferencyjny cha-
rakter z całą pewnością oznacza jedno: wartość wybieramy – a dla 
wielu nawet sam wybór jest najwyższą wartością [Miller 2003: 17].

Drugą fundamentalną cechą idei wartości jest jej pluralizm: nie 
ma sensu mówić o wartości (singularis) – do czynienia zawsze mamy 
z  wartościami (pluralis)! Jak trafnie zauważył Richard Bellamy 
[1999: 5], horyzont wartości sięga od prostych preferencji aż po 
wielkie ideały moralne i koncepcje dobra. Ale nawet jeśli ktoś wspo-
mina o „wartościach obiektywnych” – i tak prowadzi to do innego, 
ściśle z  pojęciem wartości powiązanego terminu: „konfl ikt warto-
ści”. Wartości nieustannie tworzą bowiem hierarchie (często ze sobą 
sprzeczne), nakładają się na siebie, wiążą się ze sobą i wzajemnie 
negują, interpretują i z siebie wypływają. Wartości są istotowo plu-
ralistyczne, czyli tworzą świat – „świat wartości”.

I wreszcie trzecią cechą wartości jest ich niewspółmierność (incom-
mensurability). „Niewspółmierny charakter wartości – pisał Marcin 
Król – w zasadzie wyklucza debatę na ich temat, wskazując jedynie 
na tolerancję i  modus vivendi jako formy «towarzyskie». Jeżeli 
bowiem przyjmiemy bez zastrzeżeń współczesne [liberalne] prze-
konanie co do niewspółmiernego charakteru wartości, to nie ma już 
żadnego wyjścia, porozumienie między jednostkami jest możliwe 
tylko na poziomie metajęzyka, czyli na poziomie mówienia o warto-
ściach, a  nie na poziomie cenionych czy odczuwanych wartości” 
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[Król 2008: 234]. Niewspółmierność wartości oznacza niemożli-
wość odnalezienia wspólnej płaszczyzny (właśnie: „wspólnej mia-
ry”), na której możemy obiektywnie, bezstronnie opisać, ocenić, 
zważyć różne systemy aksjologiczne czy poszczególne wartości. 
Niewspółmierność oznacza również – czego często nie zauważa-
my  – irracjonalność: „Jedną z  ważkich cech niewspółmiernych 
poglądów i stanowisk jest to, że niemożliwość ich pogodzenia pro-
wadzi do sporów nierozstrzygalnych, w  których racjonalna argu-
mentacja wykazuje swoją bezradność” [Chmielewski 2014: 157]. 
Jeśli mówimy, że wartości są niewspółmierne, jednocześnie przy-
znajemy, że są nieracjonalne – w znaczeniu: aracjonalne.

Podsumowując tę, siłą rzeczy skrótową i  ogólną, analizę idei 
wartości, chciałbym podkreślić te trzy, fundamentalnie aksjolo-
giczne cechy. Wartości są przez nas wybierane (lub niewybierane) 
ze względu na nasze osobiste i wspólnotowe preferencje (lub brak 
tychże preferencji) – wartość jest ściśle związana z wartościowa-
niem: oceną i chceniem. Po drugie, wartości tworzą pewien hory-
zont, „świat wartości”. Mamy zatem do czynienia nie z systemem 
czy porządkiem, lecz z pluralistyczną mieszanką, z której – zgod-
nie z  logiką wolnego rynku – wybieramy zgodnie z  naszymi 
uprzednimi preferencjami. Wreszcie wartości są niewspółmierne; 
nie możemy wskazać żadnej obiektywnej płaszczyzny, na której 
mógłby one się ze sobą spotkać i racjonalnie rywalizować. W świe-
cie wartości skazani jesteśmy na subiektywizm, relatywizm, indy-
widualizm.

Przyjrzyjmy się wobec tego – ponownie pokrótce i  w  szerokiej 
perspektywie – drugiemu bohaterowi niniejszego paragrafu: idei 
cnoty. Rozpocząć możemy od niemal trywialnej konstatacji, że o ile 
pojęcie wartości jest fundamentalne dla myśli nowożytnej, o  tyle 
koncepcja cnót jest charakterystyczna dla czasów przednowożyt-
nych (i jak postaram się to dalej udowodnić, ponowoczesnych). Ten 
związek chronologiczny nie wyczerpuje różnicy pomiędzy teorią 
cnót a teorią wartości, ma ona bowiem charakter ściśle ontologicz-
ny, antropologiczny i metaetyczny.
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Klasyczny dla teorii cnót autor, Arystoteles, podaje krótką i tre-
ściwą defi nicję: „dzielność człowieka będzie trwałą dyspozycją, dzię-
ki której człowiek staje się dobry i  dzięki której spełniać będzie 
należycie właściwe sobie funkcje” [Arystoteles 1996: 111]. Szerzej – 
ale, co oczywiste, w  tej samej tradycji – przeczytamy o  idei cnót 
(i wad) w polskiej Powszechnej encyklopedii fi lozofi i: są to „cechy oso-
bowe człowieka; jakości władz duszy; czynniki wewnętrzne uspraw-
niające w realizacji dobra lub zła moralnego; kwalifi kacje moralnego 
działania ludzkiego; sprawności (usprawnienia) do działania w kie-
runku dobra albo zła” [Pańpuch 2001: 216]. Już w tych dwóch defi -
nicjach zawarte są podstawowe elementy idei cnoty.

Po pierwsze, cnoty mają według tradycji klasycznej charakter 
obiektywny. Dobrze to widać w przeciwstawieniu sobie cnót i warto-
ści, jakiego dokonał we wspomnianym już haśle Krąpiec: „realne 
cnoty i wady, realne poznanie i chcenie dane są w obiektywnej rze-
czywistości” [Krąpiec 2008: 704], podczas gdy wartości mają cha-
rakter wyraźnie subiektywny, są ukryte w  indywidualności każdej 
osoby. Cnoty również są jakoś związane z chceniem (vel preferencja-
mi), lecz wyłącznie w wymiarze obiektywnym.

Co stanowi o  tej obiektywności cnót? Dwie kolejne cechy tejże 
idei: racjonalność i celowość. Wspomniane już opus magnus Tadeusza 
Ślipki podkreśla, iż „cnoty moralne charakteryzują się przede wszyst-
kim tym, że w swej konstytucji niejako zawierają rozumny charakter 
działania, a  więc pełny udział rozumu i  woli” [Ślipko 2002: 392]. 
O  ile zatem wartości umiejscowione są w  sferze woli, o  tyle cnoty 
mają charakter najpierw rozumny (poziom woli podporządkowany 
jest sferze rozumu). Obiektywność cnót wynika przede wszystkim 
z racjonalności, w której uczestniczą – preferencyjność cnót jest rów-
nocześnie racjonalnością cnót. Jakieś dobro nabiera charakteru war-
tości wówczas, gdy jednostka lub kultura je preferuje/wybiera/uzna-
je za wartość; cnotą nigdy nie może stać się dobro, które nie jest 
zgodne z obiektywnym i racjonalnym porządkiem moralnym.

Z  tym właśnie związana jest trzecia istotna cecha idei cnoty – 
celowość. Jak pamiętamy, wartość może być autoteliczna: coś może 
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być wartościowe samo dla siebie (wspomniany trójpodział wartości 
według Brandta) i samo przez się. Z cnotami jest to niemożliwe: coś 
jest cnotą tylko dla czegoś innego – zawsze jako środek, nigdy jako 
cel. Cnoty służą naturze człowieka i celom jego działania: „specyfi -
kują się w zależności od rodzaju działań i dóbr, które można dzięki 
nim osiągnąć. W  tym sensie cnoty są narzędziami, środkami do 
celu” [Pańpuch 2001: 217]. Obiektywność cnót nie jest niczym 
innym, jak ich włączeniem w obiektywny tzn. racjonalny i naturalny 
porządek świata. Nie są one bowiem czymś (jak wartości) zewnętrz-
nym wobec moralnie działającej osoby ludzkiej, lecz czymś głęboko 
i istotowo z nim związanym. Cnoty stanowią narzędzia do osiągnię-
cia celów znanych skądinąd. Autoteleologiczność cnót jest trakto-
wana jako herezja przez wszystkich teoretyków cnót, podczas gdy 
za najwyższej wartości uznajemy to, co jest wartościowe zawsze 
i wszędzie.

W  ten sposób niby jasne i  czytelne rozróżnienie wartości i  cnót 
zaczyna nam sprawiać kłopoty – bo okazuje się, że to jest najbardziej 
cnotliwe, co jest najbardziej subiektywne (czyli podmiotowe), nie 
przestając być jednocześnie obiektywne (czyli racjonalne i naturalne); 
to zaś, co istotowo subiektywne (preferowane i  niewspółmierne) – 
czyli wartości – staje się najlepsze, gdy jest najbardziej obiektywne 
(tzn. powszechne). Pozostając na pewnym poziomie ogólności (np. 
cnota – działanie, wartość – wybór), nasza analiza wydaje się spójna, 
trudności mogłyby się zacząć w momencie różnicowania poszczegól-
nych kategorii cnót i wartości etc. Jednak – jak zapowiedziałem we 
wstępie – tę pracę pozostawiam ewentualnym krytykom lub dalszym 
badaczom tezy, którą stawiam w niniejszym artykule.

Zanim przejdziemy bezpośrednio do sporu liberalizmu z komu-
nitaryzmem, wspomnę, że napisałem nieco wcześniej, iż idea cnót 
charakterystyczna jest nie tylko dla epoki przednowoczesnej, ale 
również ponowoczesnej. Niemal równocześnie z  drugą falą sporu 
liberalizmu z komunitaryzmem pojawiła się największa (moim zda-
niem) w XX wieku rewolucja w fi lozofi i moralności. Z czasem zaczę-
ła być nazywana mianem aretaic turn – zwrotu ku cnotom. Za jej 
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początek uznaje się opublikowanie w styczniu 1958 roku przez Ger-
trude Elizabeth Margaret Anscombe artykułu zatytułowanego 
Modern Moral Philosophy, lecz prawdziwego tempa nabrała dopiero 
po ogłoszeniu (w 1981 roku) książki After Virtue autorstwa Alasda-
ira MacIntyre’a.

Aretaic turn złamał dotychczasową dominację etyki oświecenio-
wej (jak liberalizm, emotywizm, utylitaryzm etc.), wprowadzając 
nowy-stary paradygmat: aretologię. Co ciekawe, (po)nowożytne 
wcielenie etyki cnót nie różni się w  istotnych elementach od kla-
sycznego ujęcia. „Dobre życie – pisał MacIntyre – to życie spędzone 
na poszukiwaniach dobra człowieka, zaś cnoty niezbędne w  tych 
poszukiwaniach umożliwiają nam zrozumienie tego, czym jeszcze – 
i czym ponadto – może być ludzkie dobre życie” [MacIntyre 1996: 
392]. Nie da się mówić o cnotach, nie mówiąc o pewnym ideale życia 
ludzkiego. Schemat moralny według modelu aretologicznego jest 
zatem następujący: człowiek-jakim-on-faktycznie-jest (punkt wyj-
ścia)  cnota (środek)  człowiek-jakim-mógłby-się-on-stać-
gdyby-zrealizował-swoją-istotę (cel). Czy podobny schemat jest 
adekwatny w etyce aksjologicznej (oraz innych modelach oświece-
niowych)? Zdaniem MacIntyre’a nie. Głównym punktem wyjścia 
fi lozofi i oświecenia było bowiem usunięcie trzeciego, ostatniego 
elementu modelu klasycznego, przez co przedstawia się następują-
co: człowiek-jakim-on-faktycznie-jest (punkt wyjścia) a wartość 
(zamiast wartości można by równie dobrze podstawić ideę przyjem-
ności, zadowolenia, użyteczności etc.) [MacIntyre 1996: 111–116].

Zachowajmy w pamięci tę metaetyczną różnicę, rozważając z tej 
perspektywy dwa modele fi lozofi czno-polityczne.

Wartościowy liberalizm

Analizując związek pomiędzy fi lozofi czno-społeczną koncepcją libe-
ralizmu a metaetyczną teorią wartości, można rozpocząć od omó-
wionych w  poprzednim paragrafi e trzech charakterystycznych 
cechach wartości: preferencyjności, pluralizmu, niewspółmierności.
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Z perspektywy liberalnej czymś oczywistym wydaje się, że moż-
na i należy mówić tylko o tym, co subiektywnie preferuje dana jed-
nostka lub grupa. Nie oznacza to, że nie istnieją jakieś wartości 
obiektywne, wewnętrzne (intristic values), wartości same w sobie – 
jednakże nie mają one znaczenia dopóki nie są one chciane przez 
jakiś podmiot; wówczas jednak ich wartość jest zrelatywizowana do 
preferencji, a nie do czegoś obiektywnego i wewnętrznego [Reiman 
2000: 113]. Tak jak w liberalizmie wartość towaru lub usługi ustala 
rynek na zasadzie gry pomiędzy podażą a popytem, tak też współ-
czesna aksjologia podkreśla fakt, iż wartość jest niejako nadawana 
przez samodzielny i wolny podmiot – a zatem pierwszeństwo posia-
da osoba, z jej doświadczeniami, pragnieniami, potrzebami i wybo-
rami przed rzeczywistością obiektywną (intristic value).

Podobnie dzieje się z pluralizmem wartości: „Liberalizm i plura-
lizm idą w parze. Polityczny i ekonomiczny liberalizm wspiera nie 
tylko społeczną różnorodność, ale również taki typ osoby, która 
zdolna jest wykorzystywać możliwości, jakie są tworzone przez tę 
sytuację pluralizmu” [Bellamy 1999: 2]. Liberał ze swej natury jest 
otwarty na nowe doświadczenia, wartości, perspektywy. Tak jak 
o  wartościach należy mówić w  kontekście „świata wartości” lub 
„horyzontu wartości”, tak też liberalizm zakłada i  wspiera „hory-
zont wyboru”. Idea wartości, która zakłada wolny wybór jednostki 
pomiędzy „dobrami” (zapisałem to pojęcie w  cudzysłowie, by je 
odróżnić od klasycznego pojmowania dobra) i samodzielne nadawa-
nie im wartości na drodze preferencji. Pluralizm zatem nie tylko 
stanowi warunek sine qua non liberalizmu, ale jest także fundamen-
talnym założeniem teorii aksjologicznych.

Trzecią cechą charakterystyczną dla idei wartości jest – jak 
pamiętamy – ich niewspółmierność. Oznacza ona brak jakiejkol-
wiek obiektywnej i  racjonalnej wspólnej płaszczyzny, na której 
w sposób niezaangażowany i bezstronny można by dokonać „warto-
ściowania wartości”: oceny systemów i hierarchii wartości. Innymi 
słowy: nie ma lepszych i gorszych wartości. Cytowany już Richard 
Bellamy wskazuje, że istnieją cztery techniki czy metody prakseolo-
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giczne, pozwalające w jakiś sposób uprawiać politykę w świecie nie-
współmierności wartości. Możemy rozmaite wartości i  światopo-
glądy traktować jako wyłącznie subiektywne preferencje – dążymy 
zatem do „neutralności światopoglądowej”. Innym sposobem jest 
precyzyjne rozróżnienie sfery prywatnej i publicznej oraz wprowa-
dzenie pojęcia „interesu” jako istotnego w obszarze publiczno-poli-
tycznym. Trzecim możliwym rozwiązaniem jest segregacja, oddzie-
lenie od siebie osób i  grup wyznających sprzeczne wartości. 
I wreszcie ostatnia metoda postrzega pluralizm wartości i postaw 
jako coś nieuchronnie prowadzącego do radykalnych, egzystencjal-
nych wyborów – a zatem do całkowitego woluntaryzmu polityczne-
go [Bellamy 1999: 10–13].

W podobny zresztą sposób wypowiadał się John Rawls w swoim 
kluczowym dziele: tym, co stanowi w  świecie liberalnym granice 
możliwego wyboru, nie jest dobro czy racjonalna ocena potencjal-
nych wartości, lecz to „zasady słuszności, a zatem również sprawie-
dliwości, ograniczają zakres satysfakcji posiadających wartość; 
nakładają restrykcje na to, co jest racjonalną koncepcją własnego 
dobra. […] Możemy to wyrazić w ten sposób, że w teorii sprawiedli-
wości jako bezstronności pojęcie słuszności ma pierwszeństwo 
względem pojęcia dobra” [Rawls 2009: 67]. Prawo przed dobrem, 
uprawnienia jednostki przed celem jej istnienia, pragnienia i aspira-
cje przed ich uzasadnieniem. Taki porządek, w którym fundamen-
tem jest prawo (right) przed dobrem (good), możemy określić mia-
nem deontologicznego i  przypisać liberalizmowi [Przybysz 1994: 
28; Taylor 2003: 197].

A  zatem niewspółmierność wartości ściśle wiąże się z  liberali-
zmem, podobnie zresztą jak dwa pozostałe charakterystyczne ele-
menty idei wartości: ich preferencyjność i pluralizm. Stephen Mace-
do podkreśla jednak, że nie tylko na poziomie „meta-” (teorii 
wartości), ale również w samej aksjologii liberalizm można wyrazić 
poprzez „zespół materialnych wartości, pozytywnych wartości” 
[Macedo 1995: 328]. Sprawia to, że liberalizm jest nie tylko pew-
nym stanowiskiem politycznym, „zespołem praw, reguł i urzędów”, 
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ale także „kulturą polityczną” opartą na  konkretnych, liberalnych 
„wartościach politycznych” [Macedo 1995: 339].

Pozwolę sobie przytoczyć na zakończenie tego wątku przykład 
jednej z  wartości, która realizuje „liberalną kulturę polityczną”. 
Współcześnie często słyszymy o  „wartości ludzkiego życia” – nie-
którzy mówią w  tym kontekście o  „absolutnej wartości”, inni 
o „obiektywnej wartości”. Jednakże teoria liberalizmu nie przyjmu-
je obiektywnego czy absolutnego charakteru wartości. A  jednak, 
dyskurs liberalny swobodnie posługuje się ideą wartości na opisanie 
życia ludzkiego (podobnie jak wolności, demokracji czy prawa). Jak 
to ze sobą pogodzić?

Jeff rey Reiman nie widzi tu najmniejszego problemu: „asyme-
tria naszego wartościowania ludzkiego życia jest zbieżna [converges] 
z zasadami dyskursu liberalnego – lub (jak wolałbym wierzyć) tutaj 
nasze wartościowanie ludzkiego życia ukazuje swe głęboko liberal-
ne korzenie. Gdy pytamy, co takiego jest w ludzkim życiu, co może 
wskazywać na jego asymetryczną wartość, jedyna sensowna odpo-
wiedź podkreśla to, że do pewnego stopnia ludzie są świadomi swo-
jej jednostkowej egzystencji i bardzo im zależy na jej kontynuowa-
niu” [Reiman 2000: 116]. To nie życie samo w sobie jest wartością 
(lub ma wartość), lecz pragnienie życia ustanawia tę wartość. Życie 
ludzkie, aby mogło być uważane za wartościowe, musi być przez 
kogoś chciane (pierwsza kluczowa cecha wartości: preferencja) 
i  wybrane pomimo innych możliwości (druga cecha: pluralizm), 
pomimo, że nie można wartości tego życia racjonalnie i jednoznacz-
nie zmierzyć czy udowodnić (trzecia cecha: niewspółmierność). 
Stąd we współczesnych liberalnych demokracjach pojawia się praw-
ne pojęcie „życia niewartego życia” (wrongful life czy wrongful birth). 
„Kultura liberalna” zatem w pełni realizuje drugi ze wspomnianych 
w poprzednim paragrafi e modeli metaetycznych MacIntyre’a: mamy 
tu „człowieka-jakim-on-faktycznie-jest” i mamy „wartość liberalną”. 
Brakuje nam jednak celu, punktu odniesienia innego niż wola, pre-
ferencja, wybór „człowieka-jakim-on-faktycznie-jest”.
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Cnotliwy komunitaryzm
Obecnie postaram się wykazać, że nie tylko do teorii komunitary-
stycznej nie można ściśle zastosować pojęcia wartości, ale również, 
iż w wymiarze metaetycznym adekwatną do opisu komunitaryzmu 
jest idea cnoty.

Obiektywność, racjonalność i  celowość – te trzy cechy nieco 
wcześniej wskazałem jako fundamentalne dla idei cnót. Są one wła-
ściwe również komunitaryzmowi jako teorii politycznej. Will Kym-
licka podkreśla, iż „komunitaryści sądzą, że wspólnota już istnieje 
w postaci wspólnych praktyk społecznych, tradycji kulturowych czy 
podzielanych znaczeń. Wspólnoty nie trzeba budować de novo, tylko 
trzeba ją szanować i chronić” [Kymlicka 2009: 260]. Oznacza to, że 
dana wspólnota – jako podstawowy punkt odniesienia komunitary-
sty – ma charakter obiektywny, jest czymś istniejącym samoistnie, 
bez konieczności jej uznania czy kreowania. Odwrotnie niż koncep-
cja wartości, w której ten charakter jest nabywany na drodze prefe-
rencji. Jest to natomiast całkowicie zgodne z pierwszym wymogiem 
idei cnoty.

Po drugie, wartości charakteryzuje ich niezbywalny i  nieunik-
niony pluralizm: „W  uproszczeniu można by rzec, że liberałowie 
akceptują, a nawet celebrują fakt, iż obywatele nowoczesnych spo-
łeczeństw przyjmują coraz więcej odmiennych, a często konkuren-
cyjnych koncepcji dobrego życia […]. Tymczasem komunitaryści 
raczej lękają się coraz większego zróżnicowania celów w nowocze-
snych społeczeństwach oraz wpływu tej tendencji na jedność spo-
łeczną i zdolność kolektywów do osiągania celów grupowych […]; 
obawiają się też, że równowaga między różnorodnością a jednością 
została nieodwracalnie zachwiana” [Kymlicka 2009: 330]. Zasadne 
jest zatem mówienie o  liberalizmie w kontekście pluralistycznego 
świata czy horyzontu wartości. Komunitaryzm nie jest jednak 
przekładalny na ten język – cechuje go bowiem swoisty antyplura-
lizm.

Cnoty są zawsze środkiem, nigdy zaś celem! Służą określonemu 
dobru. O ile liberalizm głosi swoistą autokreację człowieka, daleko 
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posunięty indywidualizm i  subiektywizm, o  tyle „komunitaryści 
widzą człowieka jako byt zakorzeniony w pewnej kulturze, w okre-
ślonym środowisku, który swoim postępowaniem realizuje, na zasa-
dzie współuczestnictwa, określony rodzaj dobra. Realizując dobro 
wspólne, jednostka realizuje sama siebie” [Przybysz 1994: 22]. 
Kolejność jest zatem odwrotna niż w  liberalizmie: zaczynamy od 
tego, co obiektywne i wspólne, aby dojść do tego, co subiektywne 
i indywidualne. W taki sposób są realizowane także cnoty: ich racjo-
nalny charakter – stanowią one niejako włączenie jednostki (pod-
miotu moralnego) w obiektywny świat moralności i dobra. Nie da 
się bowiem spełnić siebie – swoich potrzeb, pragnień, preferencji – 
nie realizując jednocześnie prawdziwego dobra, które jest odkrywa-
ne na mocy wspólnego ludziom rozumu, aktualizowanego w kon-
kretnych okolicznościach, w jakich żyje dana wspólnota.

A zatem w wymiarze metaetycznym – czyli w uzasadnieniu cech, 
które są dla jednostki w  danym systemie konieczne – komunita-
ryzm realizuje model teleologiczny. Odwrotnie niż liberałowie, 
komunitaryści podporządkują prawo (right) dobru (good), co ozna-
cza, że dobro i bycie dobrym człowiekiem są celem (gr. τέλος), do 
którego obywatel dąży [Przybysz 1994: 30]. Cnoty mają służyć temu 
telos, celowi. W optyce komunitarystów teleologiczność cnoty jest 
ściśle związana z  teleologicznym charakterem wspólnoty. Nie ma 
zatem miejsca na aksjologiczną niewspółmierność, gdy głosi się 
obiektywizm i  racjonalność. Miara istnieje i  jest znana: jest nią 
rozum ludzki, obiektywny porządek moralny i cnoty kultywowane 
w danej wspólnocie.

Wyraźna konwergencja komunitaryzmu i aretologii (teorii cnót) 
staje się jeszcze bardziej widoczna, gdy nałożymy ją na pierwszy, 
tradycyjny model metaetyczny MacIntyre’a, przedstawiony nieco 
wcześniej. U komunitarystów schemat moralny wychodzi od pew-
nego faktu („człowiek-jakim-on-faktycznie-jest”), ale ma bardzo 
jasny cel (telos): ideał „człowieka-jakim-mógłby-się-on-stać-gdyby-
zrealizował-swoją-istotę”. Tym, co jest konieczne, by osiągnąć ów 
cel, są cnoty będące środkiem do konkretnych dóbr. Aretologia 
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opiera się bowiem na obiektywnym i racjonalnym porządku rzeczy, 
który jest poznawalny wewnątrz poszczególnych wspólnot politycz-
nych i moralnych.

Liberalne cnoty i komunitarystyczne wartości?

Zmierzając powoli do końca tego szkicu, chciałbym poświęcić kilka 
słów bardzo ciekawej i oryginalnej próbie pogodzenia (na poziomie 
metaetycznym) liberalizmu i  komunitaryzmu. A  właściwie są to 
dwie niezależne próby: wyrażenia liberalizmu w kategoriach areto-
logii (cnót) oraz pokazania, że komunitaryzm może być przedsta-
wiony w języku aksjologicznym (wartości).

Pierwszą z nich podjął Stephen Macedo, pisząc o cnotach liberal-
nych: „teoria liberalna może zapewnić atrakcyjną wizję wspólnoty 
liberalnej i  cnót liberalnych, zachowując jednocześnie wierność 
swym zasadniczym przekonaniom politycznym: o centralnym miej-
scu wolności oraz nadrzędności sprawiedliwości liberalnej. Libera-
łowie mają prawo do języka, który leży rzekomo poza granicami 
liberalnej koncepcji polityki, języka cnoty, obywatelstwa, wspólnoty 
i  ludzkiego rozkwitu” [Macedo 1995: 315]. Stawia on zatem tezę 
o  niesprzeczności pomiędzy klasyczną etyką indywidualną i  spo-
łeczną a  liberalizmem. Oznaczałoby to, że trzy charakterystyczne 
cechy idei wartości – preferencyjność, pluralizm i  niewspółmier-
ność – nie są koniecznymi elementami teorii liberalnej. Jednocze-
śnie Macedo wprowadza dość ciekawe rozróżnienie „wspólnoty roz-
kwitającej w  liberalny sposób” i  „wspólnoty po prostu rządzonej 
liberalną sprawiedliwością” [Macedo 1995: 329]: kultywowanie 
„cnót liberalnych” charakteryzowałyby tylko tą pierwszą. Czy zna-
czyłoby to, że wartości liberalne są niższym lub wstępnym sposo-
bem funkcjonowania społeczności liberalnej?

Aby móc mówić o cnotach w świecie liberalnym, musimy przyjąć 
klasyczny schemat moralny (to, kim jestem  cnoty  to, kim 
mam być). Macedo akceptuje w  swojej teorii ten model i  pisze 
o „liberalnej formie doskonałości” czy o „ideale liberalnym”, który 
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„jest źródłem innych cnót liberalnych” [Macedo 1995: 333]. Libera-
lizm tworzyłby zatem pewien ideał osoby i ideał wspólnoty, z której 
wypływałyby – właśnie jako środki do celu – nabyte zdolności 
umożliwiające stopniową realizację tych ideałów. Co to za cnoty? 
„Niektóre z cnót liberalnych możemy już wskazać – pisał Ameryka-
nin – szerokie zrozumienie dla innych, zdolność do samokrytycznej 
refl eksji, gotowość do eksperymentowania, wypróbowania i akcep-
towania nowych możliwości, samokontrola i aktywny, autonomicz-
ny rozwój, docenianie odziedziczonych ideałów społecznych, przy-
wiązanie do współobywateli, a  nawet altruistyczna troska o  nich” 
[Macedo 1995: 336].

Ta lista oczywiście jest niekompletna i w żadnej mierze nie aspi-
ruje do wyczerpania zbioru cnót liberalnych. Tym, co znacznie waż-
niejsze, jest umiejętność wskazania pewnych grup czy też rodzajów 
cnót charakterystycznych dla kultury liberalnej. Autor omawianej 
książki wyróżnia trzy takie grupy – według niezwykle oryginalnego 
pomysłu, a  mianowicie opierając się na klasycznym, monteskiu-
szowskim trójpodziale władz [Macedo 1995: 340–341]. Macedo 
wymienia zatem cnoty sądownicze (umożliwiające zdystansowanie 
się od osobistych lojalności i przedsięwzięć oraz wydanie sądu z bez-
osobowego punktu widzenia), cnoty ustawodawcze (ułatwiające 
tolerancję innych osób, „rozumiejącą analizę” rozmaitych ideałów 
oraz dialog z przeciwnikami) i cnoty wykonawcze (dające zdolność 
wytrwania w  podjętym działaniu i  niezależności myślenia wobec 
różnych przesądów i presji).

Co ciekawe, w tej koncepcji znalazło się miejsce także dla „wad 
liberalnych” – i  to w bardzo klasycznym ich ujęciu. Cnocie zawsze 
towarzyszą bowiem dwie wady – jedna będąca niedomiarem lub 
brakiem i jej przeciwstawna, stanowiąca nadmiar; cnota jest ze swej 
natury zawsze pomiędzy skrajnościami. Macedo dostrzegł ten ele-
ment aretologii, wspominając o  trzech „zdegradowanych” posta-
ciach jednostki i  wspólnoty liberalnej, wynikających z  przerostu 
którejś z cnót (sądowniczej, ustawodawczej czy wykonawczej) nad 
pozostałymi [Macedo 1995: 342].
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Próba podjęta przez autora Cnót liberalnych z  całą pewnością 
zasługuje na zauważenie i analizę. Stanowi bowiem oryginalną pró-
bę przerzucenia pomostu pomiędzy „oświeceniowym projektem” 
(stosując terminologię MacIntyre’a) autorstwa Johna Locke’a, Joh-
na Stuarta Milla i Johna Rawlsa a klasyczną etyką. Nietrudno jed-
nak zauważyć, iż koncepcja Stephena Macedo jest jednostronna. 
W  klasycznym ujęciu cnoty dzielą się na dwie istotne podgrupy: 
cnoty intelektualne (dianoetyczne), pochodzące z  doświadczenia, 
oraz cnoty etyczne, będące owocem przyzwyczajenia [Arystoteles 
1996: 102–105]. Cnoty liberalne – tak jak je opisuje Macedo – nale-
żałyby raczej do zbioru cnót intelektualnych (do których klasycy 
zaliczają mądrość czy rozsądek). Dotyczą bowiem bardziej poznania 
niż działania; bardziej wiedzy niż dobra.

Analogiczny projekt podjął Henry Tam, pisząc o  wartościach 
komunitarystycznych. Nie jest on, niestety, tak rozbudowany, jak 
wyżej omówiony, ale również zasługuje na krótkie omówienie. 
Oddajmy mu głos: „W  przeciwieństwie do relatywistów, którzy 
sądzą, że wartości wyznawane przez ludzi są tak różne, że nie ma 
sensu mówić o  wspólnych wartościach, komunitaryści wierzą, że 
pewnego rodzaju wartości wytrzymały próbę czasu w różnych waria-
cjach kulturowych” [Tam 2011: 53]. Chodzi tu zatem o ideę wartości, 
ale w nieco innej, zmodyfi kowanej formie niż ta opisana powyżej. 
Tam pisze o wartościach właściwych komunitaryzmowi, odrzucając 
cechę niewspółmierności. Komunitaryzm bowiem, co już było wie-
lokrotnie podkreślane, odwołuje się do pewnego porządku obiek-
tywnego – neguje zatem tezę o braku jakiejkolwiek płaszczyzny oce-
ny. Być może zatem „wartości” Tama i „wartości” np. Rawlsa łączy 
wyłącznie relacja homonimii?

Przyjrzyjmy się jednak czterem typom wartości komunitary-
stycznych, przedstawionym w książce Henry’ego Tama [2011: 53]. 
Pierwszym z nich jest miłość (wartości obejmujące doświadczenia 
związane z kochaniem i byciem kochanym, troską o innych, namięt-
nością, czułością, przyjaźnią, sympatią, dobrocią, współczuciem 
i  poświęceniem); drugim mądrość (doświadczenia pojmowania, 
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jasności myśli, możliwości samodzielnego myślenia, oceniania 
dowodów i  wydawania słusznych sądów); trzecim sprawiedliwość 
(doświadczenia bycia sprawiedliwie traktowanym przez innych, bez 
bycia dyskryminowanym – zawierają się w maksymie „nie czyń dru-
giemu, co tobie niemiłe”); i  wreszcie spełnienie (określane także 
jako szczęście: doświadczenia dotyczące zwiększania i wykorzysty-
wania swego potencjału, umiejętności dobrej zabawy, odczuwania 
zadowolenia i dumy z własnych działań i osiągnięć).

Jak łatwo zauważyć, przedstawione powyżej typy wartości cha-
rakterystycznych dla komunitaryzmu (zdaniem Tama) są niezwy-
kle ogólne; można by je przypisać równie dobrze liberalizmowi, 
konserwatyzmowi, socjaldemokracji czy pacyfi zmowi. Jeszcze sil-
niej to wrażenie ujawnia się w innym cytacie z omawianej książki: 
„Na podstawie tychże wartości każda wspólnota powinna zacho-
wywać się w stosunku do innych wspólnot w ten sam sposób, w jaki 
jednostki wchodzące w jej skład powinny być zachęcane do zacho-
wywania – to znaczy połączyć swe przekonania i  doświadczenia 
w  duchu współpracy, aby rozwinąć i  wypełnić swe obowiązki dla 
wspólnego dobra” [Tam 2011: 55]. Uważam, że powyższa próba jest 
zupełnie nieudana. Nie oznacza to, że mówienie o  „wartościach 
komunitarystycznych” jest bezsensowne, lecz z  całą pewnością 
robienie tego w taki sposób jak Henry Tam mija się z celem.

Podsumowanie 

Wydaje się zatem, że próby wyrażenia liberalizmu w  kategoriach 
aretologicznych i  komunitaryzmu w  świetle idei wartości są tyleż 
ciekawe, ileż nieprzekonujące. Mają one wartość raczej pomocniczą: 
podpowiadają potencjalne kierunki rozwoju mojej tezy o  bliskich 
związkach liberalizmu z etyką wartości oraz komunitaryzmu z ety-
ką cnót, lecz jej nie falsyfi kują.

Relacje łączące człony obu par mają bowiem charakter zarówno 
merytoryczny, jak i historyczny. Komunitaryzm powstał w czasach 
i na fali aretaic turn, nowożytny liberalizm zaś posiadał bardzo istot-
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ny komponent kwestionowania klasycznej metaetyki, usiłując 
zastąpić go „nowożytnym projektem uzasadnienia moralności”.

Nie istnieje jednak jakaś przepaść pomiędzy liberalizmem 
i komunitaryzmem – na żadnym z poziomów wymienionych przez 
Piotra Przybysza. W sferze metaetycznej istnieje pewne powiązanie 
pomiędzy nimi. Przede wszystkim: skoro i tu, i tu mówimy o „ety-
ce”, to zarówno w liberalizmie, jak i w komunitaryzmie istotne jest 
pojęcie dobra, a  cnoty i  wartości stanowią po prostu inny sposób 
odniesienia się do niego – Charles Taylor [2003: 203] sugeruje 
nawet, że spór toczy się o  dwa sensy rozumienia pojęcia „dobro”: 
w  sensie szerszym posługiwałby się nim liberalizm, zaś w  sensie 
węższym – komunitaryzm.

Bliższe jest mi jednak stanowisko Michaela Slote’a, który widzi 
silne relacje liberalizmu z  komunitaryzmem na poziomie moral-
nym (czy etycznym), „rozjeżdżające” się niestety w obszarze uza-
sadnienia tejże moralności (czyli na poziomie metaetycznym): 
„W istocie, nie jest jasne, czy społeczne oceny, do jakich prowadzi 
podkreślająca motywacyjną samowystarczalność etyka cnoty, 
musiałyby poważnie odbiegać od osądów, które odnajdujemy 
w Teorii sprawiedliwości. Oczywiście podstawy oceniania są w obu 
przykładach fundamentalnie różne” [Slote 2002: 825]. Idea warto-
ści niesie ze sobą bowiem radykalnie inny sposób uzasadniania 
(o ile w ogóle to słowo jest adekwatne w świetle teorii aksjologicz-
nej – może należałoby mówić tu raczej o usprawiedliwianiu) wybo-
rów i  celów, niż znajdziemy ją w  idei cnót. Przyjmując założenie 
o niewspółmierności i preferencyjności „dóbr” (czy to indywidual-
nych, czy społecznych), będziemy wnioskować i  argumentować 
zupełnie inaczej, niż wyznając obiektywny, racjonalny i  teleolo-
giczny charakter moralności.

Przyjęcie tego wniosku – głębokie różnice na poziomie meta-
etycznym, możliwy dialog na poziomie etycznym – otwiera nową 
perspektywę sporu pomiędzy liberalizmem i  komunitaryzmem: 
który staje się nie tyle sporem, ile raczej badaniem tych nurtów 
z perspektywy teorii „moralnych obcych” i  „moralnych przyjaciół” 
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[Engelhardt 1996] czy nawet w świetle znanej tezy z zakresu fi lozo-
fi i nauki o  „kontekście odkrycia” i  „kontekście uzasadnienia” 
[Reichenbach 1989]. Dość wyraźnie rysuje się nam nowe napięcie: 
pomiędzy uniwersalizmem moralności indywidualnej i wspólnoto-
wej a  partykularnością fi lozofi i moralnej czy fi lozofi i społecznej. 
Liberalizm z  całą pewnością inaczej rozkłada akcenty, niż robi to 
komunitaryzm – jednak na pewnym głębszym poziomie istnieje 
pomiędzy nimi zgoda co do treści: „Najistotniejsze wartości są uni-
wersalne. Najprawdopodobniej każda doktryna polityczna byłaby 
gotowa umieścić na swych sztandarach triadę wartości rewolucji 
francuskiej. Problem pojawia się w  momencie prób defi niowania 
tychże uniwersaliów lub ich gradacji” [Prostak 2004: 42]. Jeśli rze-
czywiście tak jest, to liberalizm silniej akcentuje liberté, podczas gdy 
komunitaryzm chce przywrócić światu zachodniemu owo nieco 
zapomniane fraternité.

Perspektywa taka – ekumeniczna, rzekłbym – wydaje się kuszą-
ca: spoglądanie raczej na to, co łączy (treść), niż na to, co dzieli 
(forma). Jak pisał John Finnis, „błędem jest formułowanie czyjejś 
teorii w terminach «liberalny» czy «nieliberalny» (albo «(anty)kon-
serwatywny» czy «(nie)socjalistyczny» czy «(anty)kapitalistycz-
ny»). Prawdziwie owocne badanie teorii politycznych spiera się 
o to, czy poszczególne zasady, normy, instytucje, prawa i praktyki 
są «rozsądne», «prawdziwe», «dobre», «racjonalne», «przywoite», 
«sprawiedliwe», «uczciwe», «kompatybilne z prawdziwą wolnością» 
i  tym podobne – a  nie czy są liberalne czy sprzeczne z  «liberali-
zmem»” [Finnis 2011: 94]. W ten sposób można by powoli wyga-
szać (mówiąc klasykiem) spór liberalizm–komunitaryzm, przeno-
sząc go z obszaru teorii doktryn politycznych na bardziej etyczny 
i metaetyczny dyskurs.
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S u m m a r y

Liberal Values, Communitarian Virtues?

Th is paper raises an old dispute between liberalism and communitarianism – however, it 
takes a somewhat diff erent than the dominant perspective, as an attempt to analyze both 
these trends from the metaethical perspective. Liberalism uses the idea of value, which is 
characterized by preference, pluralism and incommensurability, while communitarianism 
refers to the ancient idea of the virtues, assuming objectivity, rationality and teleology of 
the moral reality. 
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