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Jednostka a wspólnota w filozofii Charlesa Taylora
Individual and Community in the Philosophy of Charles Taylor

W niniejszym tekcie chcê przedstawiæ zagadnienie relacji jednostki do
wspólnoty w filozofii Charles’a Taylora. Tytu³ow¹ relacjê odnaleæ mo¿emy,
moim zdaniem, co najmniej na dwóch p³aszczyznach twórczoci kanadyjskiego
filozofa. Pierwsz¹ z nich jest filozofia polityki, drug¹ za za³o¿enia antropologiczne i ich relacja do jêzyka1.
Zacznijmy zatem od pierwszej z wymienionych p³aszczyzn. Problematykê
relacji jednostki do wspólnoty znajdujemy w s³ynnym ju¿ sporze miêdzy liberalizmem a komunitaryzmem, chocia¿ nie jest to jedyna o tego wielow¹tkowego
sporu. Sztandarowym dzie³em w obozie liberalnym jest Teoria sprawiedliwoci
Johna Rawlsa z roku 1971, w której autor poszukuje podstaw dla bezstronnych
zasad sprawiedliwoci, wprowadzaj¹c figury „sytuacji pierwotnej” i „zas³ony
niewiedzy”.
Rawlsowi idzie zatem o to  pisze w swoim komentarzu Andrzej Szahaj  ¿e zasady
sprawiedliwoci, które maj¹ okreliæ prawa i obowi¹zki oraz regulowaæ dystrybucjê
spo³ecznych i ekonomicznych korzyci, powinny byæ pojmowane jako hipotetyczny
kontrakt czy ugoda, która powsta³aby wród ludzi abstrahuj¹cych od poszczególnych
aspektów ich w³asnych przekonañ, w tym od ich w³asnych koncepcji dobrego ¿ycia2.

Kwesti¹ zasadnicz¹ jest tu zatem stworzenie warunków dla swobodnego
okrelania tego, jaki kszta³t ma przyj¹æ konkretne dobro, za kwestia deliberacji
na temat owego dobra pozostaje drugorzêdna. Sprowadzaj¹c ca³¹ tê kwestiê do
1
W kwestii polityki pogl¹dy Tylora s¹ znane i szeroko komentowane, pozwolê wiêc sobie
tylko na ich krótkie przypomnienie. O wiele bardziej interesowaæ mnie tu bêdzie druga z wymienionych p³aszczyzn problemowych.
2
A. Szahaj, Jednostka czy wspólnota? Spór komunitarystów z libera³ami a sprawa polska,
Warszawa 2003, s. 13.

200

MACIEJ KOPYCIÑSKI

jednego kluczowego sformu³owania, powiedzieæ mo¿na: s³usznoæ jest pierwotna wzglêdem dobra. Ogólna zasada sprawiedliwoci wyznacza w tym ujêciu
ramy ró¿nym, niekoniecznie wspó³miernym, koncepcjom dobra, jak równie¿
mo¿liwoci ich realizacji, które pozostaj¹ w jednostkowej w³adzy uznania. Co
wiêcej, s³usznoæ nie musi byæ pojmowana jako maksymalizacja dobra. Jak pisze Nancy Davis o stanowisku deontologicznym, do którego zaliczyæ mo¿na teoriê Rawlsa: W rzeczy samej [deontologowie] s¹dz¹, ¿e nie zachodzi ¿aden wyranie okrelony stosunek miêdzy czynieniem tego, co s³uszne, a czynieniem
tego, co dobre (w sensie konsekwencjalistycznym, tj. wytwarzanie dobrego skutku)”3. W podejciu tym s³uszne dzia³anie opiera siê na tzw. rygorach deontologicznych, czyli na regu³ach, zakazach, ograniczeniach, przy czym nie wchodzi
tu w grê maksymalizacja ani porównywanie poszczególnych dóbr, za oparcia dla
poszczególnych rygorów szuka siê b¹d to w potocznych intuicjach moralnych,
b¹d wyprowadza siê je z jednej fundamentalnej zasady, np.: z Kantowskiego
imperatywu kategorycznego czy te¿ ze wspomnianej Rawlsowskiej zasady „sprawiedliwoci jako bezstronnoci”.
Pierwszym dobrze wyartyku³owanym dzie³em, bêd¹cym zarazem pocz¹tkiem
ca³ej serii komunitarystycznych krytyk, jest ksi¹¿ka Liberalism and the Limits of
Justice Michaela Sandela. Podobnie jak wiele póniejszych polemicznych pism
komunitarystów (albo autorów zaliczanych do tego nurtu), krytyka ta skupia siê
na wizji cz³owieka le¿¹cej u podstaw Rawlsowskiej koncepcji, mianowicie chodzi tu o tzw. „suwerenny podmiot wyboru”, któremu Sandel przeciwstawia „podmiot radykalnie usytuowany”. Ujmuj¹c rzecz w wielkim skrócie: chodzi o to, ¿e
podmiot konstytuowany jest poprzez wyznawane wartoci i cele, te z kolei s¹
wcielone w dan¹ wspólnotê. To¿samoæ jednostki jest w tym ujêciu spo³ecznie
usytuowana, uwik³ana czy te¿ obci¹¿ona wierzytelnociami. Role i zwi¹zane
z nimi obowi¹zki, w które zostalimy rzuceni”, obliguj¹ nas do ich spe³nienia.
Nasze ukonstytuowanie w danej wspólnocie nie podlega naszemu wyborowi,
dlatego te¿ okrelone cele i wartoci zastajemy jako dane, wyprzedzaj¹ce niejako nasze poczucie to¿samoci.
Z analiz Rawlsa wy³ania siê jednostka suwerenna, samodzielnie dokonuj¹ca
wyboru dóbr i celów. „Taka jednostka  pisze Aneta Gawkowska  wyposa¿ona
jest jedynie w pewne prawa i pragnienia dóbr pierwotnych. Wszelkie inne cele
maj¹ byæ zdeterminowane przez ni¹ sam¹, wed³ug jej ¿yczeñ i w trakcie jej ¿ycia4. Rola wspólnoty w tej teorii sprowadza siê jedynie do dostarczania neutralnych ram sprawiedliwoci  praw gwarantuj¹cych bezstronne zasady. Neutral-

N.A. Davies, Deontologia wspó³czesna, w: Przewodnik po etyce, red. Peter Singer, Warszawa 1998, s. 248.
4
A. Gawkowska, Bior¹c wspólnotê powa¿nie. Komunitarystyczne krytyki liberalizmu, Warszawa 2004, s. 79.
3
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noæ jest tu pojmowana jako neutralnoæ wobec jakiejkolwiek wizji dobra, zgodnie ze wspomnian¹ ju¿ wy¿ej zasad¹ prymatu s³usznoci nad dobrem5. Sandel za
i inni komunitaryci bêd¹ w duchu Arystotelesa wskazywaæ na pierwszorzêdn¹
rolê dobra jako celu oraz niezbywaln¹ rolê wspólnoty w realizowaniu okrelonych dóbr, a wiêc w sferze politycznej, pojmowanej tu jako przed³u¿enie moralnoci6.
Jak sytuuje siê w kontekcie tej debaty Taylor? Jakkolwiek sam kanadyjski
myliciel wzbrania siê przed okreleniem komunitarysta, to rozstrzygniêcia filozoficzne, jakie znajdujemy w jego pismach, lokuj¹ go zdecydowanie bardziej
w „dru¿ynie K”, ni¿ w „dru¿ynie L”7.
Zdaniem Taylora, pomimo faktycznych ró¿nic dziel¹cych oba obozy, wiele
spornych kwestii wynika po prostu z pomieszania pojêæ, dlatego warto wyró¿niæ
tu dwie p³aszczyzny: pierwsza dotyczy kwestii ontologicznych, druga za kwestii preferencji. Poziom ontologiczny dotyczy ostatecznych kategorii w procesie
wyjaniania zjawisk spo³ecznych. Tu mo¿emy wyró¿niæ atomistów (metodologiczny indywidualizm  ostatecznymi kryteriami bêd¹ tu w³asnoci dzia³aj¹cych
jednostek, za dobro spo³eczne sprowadza siê do sumy dóbr indywidualnych)
i holistów8. Natomiast p³aszczyzna preferencji jest zwi¹zana z postaw¹ moraln¹
i lini¹ postêpowania. Innymi s³owy, s¹ to ró¿norakie próby odpowiedzi na pytanie o po¿¹dany kszta³t instytucji spo³ecznych i politycznych oraz o w³aciwy lub
s³uszny zbiór wartoci moralnych, którym winny byæ podporz¹dkowane9.
Taylor konstatuje z³o¿onoæ relacji miêdzy tymi p³aszczyznami  nie zachodzi tu relacja prostej determinacji, a jednak nie s¹ one od siebie zupe³nie niezale¿ne, poniewa¿ stanowisko, jakie zajmujesz na poziomie ontologicznym, mo¿e
nale¿eæ do istotnych fundamentów twoich preferencji”10. Znaczna czêæ nieporozumienia w debacie liberalno-komunitarystycznej wi¹¿e siê w³anie z pomieszaniem tych poziomów11.
wiadomie pomijam tu kolejne konsekwencje tych za³o¿eñ.
Na omawiany tu spór mo¿na spojrzeæ równie¿ z perspektywy sporu o wartoci: jako spór
miêdzy wolnoci¹, równoci¹ i braterstwem. Na ten temat zob. R. Prostak, Rzecz o sprawiedliwoci. Komunitarystyczna krytyka wspó³czesnego liberalizmu amerykañskiego, Kraków 2004;
W. Kymlicka, Braterstwo, w: Przewodnik po wspó³czesnej filozofii politycznej, red. R.E. Goodin
i P. Pettit, t³um. C. Cielak, M. Porêba, Warszawa 1998.
7
Jest to okrelenie samego Taylora, który tak w³anie okrela komunitarystów (Michael Sandel, Alasdair MacIntyre, Michael Walzer) za filozofów liberalnych – „dru¿yn¹ L” (John Rawls,
Ronald Dworkin, Thomas Nagel).
8
Ch. Taylor, Nieporozumienia wokó³ debaty liberalno-komunitariañskiej, w: Komunitarianie.
Wybór tekstów, red. P. piewak, t³um. P. Rymarczyk, T. Szubka, Warszawa 2004, s. 37-38.
9
D. Dra³us, Charles Taylor. Sprzecznoci miêdzy filozofi¹ praktyczn¹ a praktyk¹ filozoficzn¹,
w: Indywidualizm, wspólnotowoæ, polityka, red. M.N. Jakubowski, A. Szahaj, K. Abriszewski,
Toruñ 2002, s. 230.
10
Ch. Taylor, Nieporozumienia…, dz. cyt., s. 39.
11
Dok³adniej mówi¹c, krytyczne odniesienie do Sandelowskiej tezy o „podmiocie usytuowa5
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Porz¹dne rozeznanie poziomu ontologicznego ma na celu dok³adne uporz¹dkowanie pola mo¿liwoci. Jednak dokonuj¹c samego wyboru, nie mo¿emy obejæ
siê bez tez normatywnych.
Znaczenie powy¿szej tezy uwidacznia siê, gdy przyjrzymy siê jeszcze jednemu punktowi sporu Sandela z Rawlsem  chodzi tu o zasadê dyferencji, wspieraj¹c¹ Rawlsowski egalitaryzm. Zasada ta mówi o posiadanych przez jednostki
zasobach jako o nale¿¹cych do wspólnego dobra spo³ecznego, poddaj¹cych siê
odpowiedniej dyspozycji. Jednak takie ujêcie nolens volens zak³ada dosyæ du¿y
poziom spo³ecznej solidarnoci, ta za opieraæ siê mo¿e tylko na jani zakorzenionej”, o silnych uczuciach wspólnotowych. Niestety, teoria Rawsla przyjmuje,
¿e uczestnicy relacji spo³ecznych s¹ sobie obojêtni. „W tym wypadku znowu jasne jest – twierdzi Taylor – ¿e celem wywodów Sandela  s³usznych czy nie 
jest okrelenie alternatyw w sytuacji rzeczywistego wyboru12. Zatem nieuchronnie wy³ania siê kwestia mo¿liwoci egalitarnej redystrybucji (poziom preferencji),
je¿eli na poziomie ontologicznym za³o¿ylimy atomizm. Z kolei po przyjêciu ontologicznego holizmu, czyli „mocnej wspólnoty”, powstaje pytanie o mo¿liwoci
jej oparcia w g³ównej mierze na zasadzie sprawiedliwoci. Innymi s³owy, nale¿y
zapytaæ, czy w grê nie wchodz¹ tu inne dobra? Twierdzê  pisze Taylor – ¿e to
w³anie tego rodzaju pokazywanie mo¿liwych wyborów stanowi g³ówn¹ funkcjê
tego, co nazwa³em twierdzeniami ontologicznymi. To w ten sposób Sandelowska krytyka powinna byæ odczytywana  nie jako opowiedzenie siê za konkurencyjnymi preferencjami13.
Zdaniem Taylora, w³anie z powodu umieszczania owych dwóch poziomów
same terminy „liberalizm” i „komunitaryzm” powinny zostaæ odrzucone, albowiem sugeruj¹ one, ¿e spór toczy siê tylko i wy³¹cznie na poziomie preferencji.
Innymi s³owy: dru¿yna L stawia bardziej na wartoæ wolnoci, dru¿yna K
na wartoæ braterstwa. Je¿eli ju¿ zauwa¿one zostaj¹ rozstrzygniêcia na poziomie
ontologicznym, s¹dzi siê co najwy¿ej, ¿e s¹ pochodn¹ rozstrzygniêæ z poziomu
preferencji. Dowolne stanowisko  twierdzi Taylor  w sporze miêdzy atomizmem i holizmem mo¿e iæ w parze z dowolnym stanowiskiem miêdzy indywidualizmem i kolektywizmem”14. W filozofii wykrystalizowa³y siê ju¿ stanowiska takie jak indywidualistyczny atomizm, prezentowany przez Roberta Nozika,
holistyczny kolektywizm w wydaniu Karola Marksa, dalej: holistyczny indywidualizm (Wilhelm von Humboldt) oraz nieco kuriozalny atomistyczny kolektywizm w wydaniu Burrhusa F. Skinnera. Jak nietrudno siê domyliæ, sam autor
róde³ podmiotowoci opowiada siê za opcj¹ wyznaczon¹ przez Humboldta, alnym” zasadza³o siê na jej interpretacji jako twierdzenia dotycz¹cego poziomu preferencji. Wedle
Taylora, Liberalism and the Limits of Justice jest rozpraw¹ z zakresu spo³ecznej ontologii.
12
Ch. Taylor, Nieporozumienia…, dz. cyt., s. 42.
13
Tam¿e.
14
Tam¿e, s. 43.
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bowiem filozofowie zajmuj¹cy stanowisko holistycznego indywidualizmu reprezentuj¹ [ ] trend mylowy, który jest w pe³ni wiadom (ontologicznych) spo³ecznych uwarunkowañ ludzkich podmiotów, ale bardzo wysoko ceni wolnoæ
i indywidualn¹ odmiennoæ. [ ] W wietle tych faktów jest zdumiewaj¹ce, ¿e
ktokolwiek mo¿e uwa¿aæ, i¿ obrona holizmu poci¹ga za sob¹ opowiedzenie siê
za kolektywizmem”15.
A zatem jak wygl¹da interesuj¹cy nas tu zwi¹zek takiego postrzegania jednostki i wspólnoty? Sam Taylor okrela to w taki oto sposób:
Spo³eczny pogl¹d na cz³owieka to pogl¹d, wedle którego esencjalny warunek konstytucyjny poszukiwania dobra przez cz³owieka jest zwi¹zany z byciem w spo³eczeñstwie. A zatem twierdzê, ¿e cz³owiek nie mo¿e byæ podmiotem moralnym, a wiêc
i kandydatem do ludzkiego dobra, poza wspólnot¹ jakiego jêzyka i zwi¹zanego
z wzajemnoci¹ dyskursu o tym, co dobre i co z³e, sprawiedliwe i niesprawiedliwe.
Odrzucam wszystkie atomistyczne pogl¹dy, albowiem to, co cz³owiek bierze ze spo³eczeñstwa, to nie jaka pomoc w realizacji dobra, lecz sama mo¿liwoæ bycia podmiotem poszukuj¹cym tego¿ dobra16.

Pomijaj¹c kwestiê jêzyka, po prostu nie sposób zrozumieæ takiego stanowiska, jakim jest holistyczny indywidualizm. W tym miejscu przechodzimy do drugiej p³aszczyzny problemowej, a w zasadzie tylko innego aspektu relacji jednostka a wspólnota.
Od strony jêzyka chcia³bym umieciæ stanowisko Taylora pomiêdzy dwoma
paradygmatami, jakie wskaza³a Agata Bielik-Robson w swojej pracy: Na drugim
brzegu nihilizmu. Filozofia w poszukiwaniu nowego podmiotu17.
Za wyranym rozdzieleniem owych paradygmatów przemawiaj¹ fundamentalne ró¿nice w³anie w pojmowaniu jêzyka i jednostki ludzkiej, ró¿nice, które
dziel¹ niemal ca³¹ wspó³czesn¹ filozofiê, doprowadzaj¹c do swoistej „wojny
o podmiot”. Ogólnie rzecz bior¹c, Bielik-Robson zastanawia siê nad koncepcjami podmiotowoci, jakie zrodzi³a XX-wieczna filozofia18. Owe dwa stanowiska
to z jednej strony podejcie obiektywistyczne, redukuj¹ce podmiotowoæ do jej
ogólnych uwarunkowañ. Podmiot w tym ujêciu staje siê tylko epifenomenem
Tam¿e.
Ch. Taylor, The Nature and the Scope of Distributive Justice, w: ten¿e, Philosophy and the
Human Science. Philosophical Papers, Cambridge 1985, s. 292, cyt. za: A. Szahaj, Jednostka czy
wspólnota?, dz. cyt., s. 18.
17
A. Bielik-Robson, Na drugim brzegu nihilizmu. Filozofia wspó³czesna w poszukiwaniu nowego podmiotu, Warszawa 1997.
18
Projekt Bielik-Robson siêga o wiele dalej ni¿ prosta konstatacja ró¿nic miêdzy przywo³anymi tu opcjami filozoficznymi i polega na pokazaniu potencjalnych podobieñstw miêdzy strukturalizmem, hermeneutyk¹ i psychoanaliz¹, ryzykuj¹c jednoczenie podtrzymanie niewspó³miernych
jêzyków tych¿e koncepcji. Pomijaj¹c, sk¹din¹d ciekawe wyniki tej pracy, w dalszej czêci siêgniemy tylko do uwag powiêconych Taylorowi.
15

16
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g³êbszej (czy raczej nale¿a³oby dodaæ: zewnêtrznej) rzeczywistoci. Z drugiej
strony mamy subiektywizm g³osz¹cy podmiotow¹ niezale¿noæ od wszelkich determinacji niepodmiotowych19. Jednym z g³ównych zamiarów autorki jest pokazanie stanowiska, które przekracza³oby ów dualizm, innymi s³owy, pokazanie, jak
mo¿liwa jest wolnoæ i autonomia podmiotu uwarunkowanego, ale niezredukowanego do owych uwarunkowañ.
Powy¿ej zarysowanej opozycji z grubsza odpowiadaj¹ dwa filozoficzne paradygmaty: strukturalizm by³by tu stanowiskiem obiektywistyczym, za filozofia
wiadomoci  subiektywistycznym. Bielik-Robson twierdzi, ¿e strukturalizm
rozwija podstawowy „dogmat obiektywizmu”, którym jest teza o wtórnoci
wiadomoci wobec jêzyka. S³owami Derridy: «Mowa wyprzedza moj¹ wiadomoæ samego siebie»”20. To w³anie w tym nurcie pojawiaj¹ siê znamienne twierdzenia, pocz¹wszy od Lévi-Straussa, o tym, ¿e mówi¹ mity, nie za sam cz³owiek, poprzez mieræ autora (Roland Barthes) do tezy o mierci podmiotu
(Foucault). Z kolei szczytowym osi¹gniêciem subiektywistycznej filozofii wiadomoci by³by transcendentalizm Husserla z jego „ja transcendentalnym” bêd¹cym ostatecznym warunkiem konstytucji sensu, sam nie bêd¹c ju¿ niczym uwarunkowany.
Miêdzy tymi skrajnociami istnieje jeszcze trzecie stanowisko inaczej rozwi¹zuj¹ce kwestiê uwarunkowañ. Chodzi tu g³ównie o filozofiê hermeneutyczn¹.
Hermeneutyka wskazuje na mechanizmy, dziêki którym wzbogaca siê i rozwija jêzyk podmiotowej refleksji w konfrontacji z dziedzictwem kulturowym. Dowodzi tym
samym, ¿e jednostka, której strukturalizm przyznaje status mniej lub bardziej biernego u¿ytkownika regu³, awansuje do roli ich wspó³twórcy. Zamieniaj¹c s³owo determinacja na konfrontacja oraz dialog, hermeneutyka podkrela niezbywaln¹
twórcz¹ rolê jednostki w procesie reprodukcji kultury21.

W tym w³anie kontekcie pojawia siê Charles Taylor i jego wersja autointerpretacji, bêd¹ca inspiracj¹ do podjêcia problemu nadawania sensu w³asnym
uwarunkowaniom i granicy swobody interpretacyjnej.
Dla hermeneutycznego pojmowania podmiotowoci kluczowa by³a tzw. „ontologizacja rozumienia”, dokonana przez Martina Heideggera. W hale tym zawiera siê przejcie od pojmowania podmiotu, dla którego to¿samoci fundamenA. Bielik-Robson, Na drugim brzegu nihilizmu, dz. cyt., s. 129.
Tam¿e, s. 130. W innej ksi¹¿ce Bielik-Robson, podejmuj¹c ten sam problem, tym razem
poprzez pojêcie „wp³ywu”, o dekonstrukcji pisze nastêpuj¹co: Dekonstrukcyjna skepsis skutecznie podwa¿a filozoficzne fundamenty subiektywnoci, wiod¹c do za³amania wiary w autonomiê
podmiotow¹, w koñcu za do has³a ostatecznej «mierci podmiotu». [ ] Dekonstrukcjonici zajmuj¹ siê wiêc procesem wyw³aszczania podmiotowoci, która bezpowrotnie traci suwerennoæ na
rzecz tego, co ma na ni¹ najwiêkszy wp³yw i j¹ formuje: przede wszystkim jêzyka – A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Kraków 2004, s. 42-43.
21
A. Bielik-Robson, Na drugim brzegu nihilizmu, dz. cyt., s. 132.
19
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talna jest relacja samowiadomoci, do podmiotu jako bycia-w-wiecie, gdzie
wiadomoæ, jak i samowiadomoæ, jest wtórna wobec praktyk ¿yciowych, nie
redukuj¹c jej wszak¿e jedynie do epifenomenu spo³ecznych czy jêzykowych
struktur. Zmiany tej nie musimy wcale postrzegaæ jako radykalnego zerwania.
W swojej monografii o hermeneutyce22 Andrzej Przy³êbski wskazuje raczej na
istotne przeformu³owanie modelu samoodniesienia. Wyjciowy punkt nowo¿ytnej filozofii, czyli „fakt wiadomoci”, od którego zaczynano badania fundamentów i prawomocnoci wiedzy, zostaje fundamentalnie przeinterpretowany, staj¹c
siê inn¹ ju¿ konstelacj¹. Znika filozoficzny fundamentalizm, zmienia siê ujêcie
poznania oraz prawdy, które mylane s¹ z perspektywy ludzkiej kultury i spo³ecznej praxis. To samo dotyczy kwestii wolnoci i odniesienia do wartoci.
Zmienia siê oczywicie tak¿e podejcie do badañ etycznych, estetycznych, a tak¿e logicznych”23.
Jêzyk jest postrzegany przez Taylora przede wszystkim jako medium, lecz
nie jest to medium neutralne. Przyk³adowo w procesach artykulacji naszych
uczuæ jêzyk nie tylko poredniczy w ich ekspresji, lecz tak¿e kszta³tuje, a fakt,
¿e jako ludzie jestemy istotami jêzykowymi, sprawia, i¿ nawet to, co jeszcze
niepoddane interpretuj¹cemu artyku³owaniu, zawsze staje pod znakiem zapytania, domagaj¹c siê rozjanienia.
Samorozumienie nie odbywa siê w przestrzeni zupe³nej dowolnoci, albowiem w³anie poprzez swój jêzykowy charakter wi¹¿e siê ze wspólnot¹. Jêzyk
istnieje i jest podtrzymywany jedynie w obrêbie pewnej wspólnoty jêzyka. [ ]
Podmiotem mo¿na byæ tylko poród innych podmiotów. Podmiotu nie sposób
opisaæ bez odwo³ania do innych podmiotów”24.
Kiedy pytamy kogo Kim jeste?, a wiêc o jego to¿samoæ, odpowied
z koniecznoci jest okreleniem miejsca tego, kto udziela odpowiedzi. Jest to
okrelenie swego miejsca w przestrzeni spo³ecznej i prywatnej, okrelenie hierarchii wa¿noci zwi¹zków i powi¹zañ z innymi ludmi.
Bez wprowadzenia w jêzyk, w kulturê jako nieustann¹ konwersacjê, nie
moglibymy staæ siê w pe³ni osobami. Rozmowa umo¿liwia wspólnotê, w sensie
ustanawiania wspólnej przestrzeni jako mo¿liwoci dzia³ania i porozumiewania.
Dziêki takiej przestrzeni uczymy siê tego, czym jest gniew, mi³oæ itp., ale
jest to mo¿liwe dlatego w³anie, ¿e dowiadczamy tych zjawisk jako przedmiotów dla nas, w pewnej wspólnej przestrzeni25. Wszelkie zmiany i indywidualizacja rozumienia zasadzaj¹ siê na uprzednioci wspólnego jêzyka. Dialogicznoæ
A. Przy³êbski, Hermeneutyczny zwrot filozofii, Poznañ 2005.
Tam¿e, s. 26.
24
Ch. Taylor, ród³a podmiotowoci. Narodziny to¿samoci nowoczesnej, t³um. M. Gruszczyñski, O. Latek i in., Warszawa 2001, s. 68.
25
Tak mo¿na rozumieæ s³ynne twierdzenie Wittgensteina, ¿e zgoda, co do znaczeñ, zak³ada
zgodê co do s¹dów.
22

23
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jest, wedle Taylora, powszechn¹ cech¹ ludzkiej egzystencji. „Stajemy siê w pe³ni podmiotami  zdolnymi rozumieæ siebie i dziêki temu okreliæ swoj¹ to¿samoæ  w wyniku przyswojenia bogatych jêzyków ekspresji cz³owieka. […]
Uczymy siê ich w procesie komunikacji z innymi ludmi. Nikt nie przyswaja
sobie jêzyka umo¿liwiaj¹cego mu samookrelanie samodzielnie”26.
Jêzyk zatem jest tu rozumiany w szerokim sensie, równie¿ jako jêzyk sztuki,
gestów, innymi s³owy, jako symboliczne formy ekspresji oraz wspólny sposób
reprezentacji i opisu wiata27. St¹d te¿ dialog ma bardzo szerokie znaczenie. Nie
chodzi tu tylko o opis tego, jak wrastamy w jêzyk w procesie socjalizacji. Taylor
mówi, ¿e chodzi mu wrêcz o ods³oniêcie „transcendentalnego” warunku panowania nad w³asnym jêzykiem. Oznacza to, ¿e dialogiczny sposób bycia charakteryzuje ca³oæ ¿ycia. Dialog jest ci¹g³ym odniesieniem do autorytetów, do „znacz¹cych innych”, nawet gdy s¹ ju¿ bezporednio nieobecni. Dialog nie musi mieæ
„empirycznego” charakteru, w sensie realnego spo³ecznego dzia³ania, mo¿e on
odnosiæ siê do „wspólnoty wyobra¿onej”, przybieraj¹c postaæ duchowej konwersacji”: „Mo¿emy drastycznie zmieniæ uk³ad si³ w naszej definicji to¿samoci,
zdetronizowaæ dan¹, historyczn¹ wspólnotê pe³ni¹c¹ do tej pory rolê osi to¿samoci i odnieæ siê jedynie do wspólnoty okrelonej przez wyznawane dobro
(zbawionych, wiernych lub m¹drych). To jednak nie uniewa¿nia naszej zale¿noci od sieci konwersacji”28. Odniesienie takie mo¿e przybieraæ formy potwierdzania, uzgadniania, jak równie¿ konfrontacji.
Tak pokrótce rysuje siê problematyka relacji jednostki i wspólnoty w filozofii
Charles’a Taylora. Nale¿y podkreliæ, ¿e powy¿sze rozwa¿ania maj¹ charakter
analityczny, za twórczoæ Taylora obfituje równie¿ w interpretacje historyczno-antropologiczne dotycz¹ce m.in. omawianego tutaj zagadnienia, czego najlepszy
przyk³ad stanowi¹ ród³a podmiotowoci. Schemat analityczny, który zaprezentowa³ Taylor, wraz z jego dookreleniem roli jêzyka oraz roli wspólnot wyobra¿onych, naszym zdaniem, stanowi dogodny punkt wyjcia przydatny do analiz
innych stanowisk teoretycznych, ale te¿ do podjêcia przemylenia wielu typowo
wspó³czesnych zjawisk i problemów wy³aniaj¹cych siê wraz z ewolucj¹ wspó³czesnej cywilizacji. Przyk³adem takiego zjawiska mo¿e byæ choæby samotnoæ.
Wydaje siê, ¿e na gruncie rozwa¿añ Taylora samotnoæ radykalna, rozumiana
jako stan zupe³nego odciêcia od wspólnoty, by³aby stanem nie tyle niepo¿¹danym, ile wrêcz niemo¿liwym. Podmiot, który nie pozostaje w relacji do innych,
chocia¿by relacji jedynie wyobra¿onej, zaporedniczonej przez medium jêzyka
czy nawet wspomnieñ, nie by³by w ogóle podmiotem. Mo¿emy jedynie domniemywaæ, co oznacza³by dla cz³owieka zupe³ny brak odniesienia do innych. Z pew26
27
28

Ch. Taylor, Etyka Autentycznoci, t³um. A. Pawelec, Kraków 1996, s. 32.
A. Gawkowska, Bior¹c wspólnotê powa¿nie, dz. cyt., s. 100.
Ch. Taylor, ród³a podmiotowoci, dz. cyt., s. 78
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noci¹ poci¹ga³oby to rezygnacjê z jêzyka, który jest przecie¿ tworem wspólnotowym. Taylor zgadza siê z tez¹ Wittgensteina o niemo¿liwoci istnienia jêzyka
prywatnego, st¹d te¿ radykalna samotnoæ oznacza³aby równie¿ zupe³ne zerwanie komunikacji. A zatem pytanie, czym lub kim mia³by byæ taki podmiot, pozostaje dla nas zamkniête. Z pewnoci¹ by³by czym bardzo nieludzkim.
Natomiast na gruncie rozwa¿añ Taylora mo¿emy wyobraziæ sobie ró¿ne formy samotnoci, np. samotnoæ przejciow¹ czy te¿ samotnoæ jedynie czêciow¹, np. oddalenie przestrzenne. Jednak mo¿liwoæ zaistnienia takich stanów nie
uniewa¿nia podstawowego twierdzenia Taylora, ¿e podmiot ma charakter fundametalnie dialogiczny. St¹d te¿ du¿y nacisk Taylora na jêzyk i czasowy wymiar
naszej egzystencji, dziêki któremu to, co wspólnotowe, mo¿e zakorzeniæ siê
w nas i trwa nawet w stanie oddzielenia w postaci wspomnieñ, wyobra¿eñ czy
w³anie jêzyka, który otwiera i zaporednicza nam wiat. Choæ nie sposób nie
zgodziæ siê z Taylorem, to warto zauwa¿yæ, ¿e po³o¿enie nacisku na jêzyk przys³oni³o jednak cielesny wymiar ludzkiej egzystencji i refleksjê nad bezporednim
wspó³byciem z innymi. Na³o¿enie tego wymiaru mo¿e daæ nieco bogatszy schemat analityczny, za pomoc¹ którego rozpatrywaæ bêdziemy takie zagadnienia jak
samotnoæ. Z tak rozszerzonym zestawem pojêæ zjawisko samotnoci okazuje siê
jeszcze bardziej z³o¿one, ale te¿ zarazem intelektualnie intryguj¹ce.
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SUMMARY
In my article I analyse relation of individual and community in Charles Taylor’s philosophy.
This relation is presented on two problematic levels. On the first level he concentrates on political
philosophy and the second one relates to subject and language. In his political philosophy Charles
Taylor starts from liberal – communitarian debate which is a basis for his own position, so-called
holistic individualism. It means that on the ontological level individual is unavoidable involved in
bonds of community but on the level of preferences individualism is highly valued. On the second
level Taylor tries to break extremes of structuralism and idealism. In this case he refers to
hermeneutic philosophy and shows the subject as a dialogical one and as a co-author of rules which
determine himself.
Translated by Agata Miêtek
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