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Słowo wstępu

W roku 2019 wśród członków zespołu z Ignacjańskiego Forum Spo‑
łecznego zrodziła się myśl kontynuowania niegdysiejszego dzieła Słow-
nik społeczny z roku 2004, w którym ponad stu uczonych z ośrodków 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych zaprezentowało w obszernych 
esejach dorobek nauk humanistycznych i społecznych, zgromadzony 
do początków XXI wieku.
 Nowy projekt zakrojony jest szerzej niż tamten. Jego inicjatorzy za‑
mierzają w wielo tomowej publikacji zaprezentować stan wiedzy po‑
szczególnych pól wiedzy humanistycznej i społecznej w trzeciej de‑
kadzie XXI stulecia. Planują oni pokazać człowieka rozwijającego się 
w zróżnicowanych cywilizacjach, kulturach i społeczeństwach, wyzna‑
jącego rozmaite religie i honorującego różne wzorce postępowania, 
wraz z wytworami otaczającymi go i warunkującymi jego postępowa‑
nie. Nauki humanistyczne i społeczne chcemy dzielić jednak nie tyle 
wedle dziedzin i dyscyplin ujmowanych w wykazach różnych instytucji 
międzynarodowych lub krajowych (resortowych), ile wedle – jak wska‑
zano – pól badawczych uprawiających różne dyscypliny naukowe (spo‑
glądając z perspektywy „oficjalnych zestawień”), analizowanych przy 
użyciu różnych metod umożliwiających pełniejszy ogląd o walorze inter‑
dyscyplinarnym. Przyjęte pola badawcze obejmują zagadnienia uzna‑
wane za szczególnie ważne w naukach humanistycznych i społecznych 
w XXI stuleciu, związane tak z pojmowaniem człowieka i jego otocze‑
nia społecznego, jak i spraw politycznych oraz publicznych czy stosun‑
ków międzynarodowych. Ich analiza uwzględniająca różne podejścia 
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badawcze pozwala pełniej zaprezentować problemy znajdowane za‑
sadniczo w ramach jednej z dyscyplin i znakomicie poszerzyć horyzont 
poszukiwań podejmowanych przez wykonawców projektu. Każdy z nich 
szuka „klucza interpretacyjnego”, przy którego użyciu prezentuje naj‑
istotniejsze zagadnienia kojarzone z głównymi kategoriami – kontro‑
wersyjnymi niekiedy lub budzącymi dyskusje wśród naukowców – wy‑
korzystywanymi w poszczególnych polach badawczych decydujących 
o tytułach nadawanych poszczególnym tomom nowego, wielotomowe‑
go Słownika społecznego. „Klucz interpretacyjny” nie byłby istotny, gdy‑
by hasła ogłaszane w poszczególnych tomach traktowano „zdawkowo”, 
na podobieństwo haseł encyklopedycznych; staje się on istotny, jeśli 
opracowania mają formę rozbudowanych esejów liczących około dwu‑
dziestu stronic znormalizowanego maszynopisu; esejów zbudowanych 
wedle jednolitego schematu, prezentujących rozważania o istocie ana‑
lizowanej kategorii, o jej dziejach, o głównych treściach z nią związa‑
nych i – wreszcie – o zagadnieniach, które wiążą się z nią w praktyce. 
Całość opracowana jest na bazie refleksji teoretycznej, wzmacnianej 
namysłem nad praktyczną stroną, prezentowaną w kilkunastu hasłach 
przygotowywanych przez polskich uczonych reprezentujących nie tylko 
różne ośrodki i różne dyscypliny naukowe, ale także różne „wrażliwości 
badawcze”. Do „klucza interpretacyjnego” włączyliśmy również katolic‑
ką naukę społeczną, bowiem nie sposób pominąć dwudziestowiekowej 
spuścizny i bogactwa chrześcijaństwa.
 Mamy nadzieję, że lektura prezentowanego tomu zadowoli Czytel‑
ników, dając im nie tylko okazję zapoznania się z naukowymi ujęciami 
ważnych problemów, z którymi zmaga się współczesny człowiek i bo‑
rykają się współczesne państwa oraz społeczeństwa, ale także wgląd 
w trudne niekiedy zagadnienia współczesności dokonywany z perspek‑
tywy katolickiej. Mamy też nadzieję, że doceniony zostanie trud polskich 
uczonych podejmujących oryginalny namysł nad nimi, nie ogranicza‑
jąc się do prezentowania cudzych jedynie przemyśleń, bo świadomych 
wagi dorobku intelektualnego rodzimej nauki.

Redaktorzy serii
Wit Pasierbek i Bogdan Szlachta



Wprowadzenie 

Podjęcie tematu etyki politycznej w kontekście aktualnym, a nie jedy-
nie historycznym, wydawać się może nieco zaskakujące. Etyka od cza-
sów Arystotelesa jest bez wątpienia dziełem rozumu, a przecież żyje-
my w czasach, w których (zgodnie z sugestią Jeana-François Lyotarda) 
przeminął już etap wielkich metanarracji, a wiara w możność rozumne-
go ogarnięcia życia społecznego i politycznego nigdy chyba nie była 
bardziej bezpodstawna w całych znanych nam dziejach gatunku homo 
sapiens. Czy zatem autorzy niniejszego słownika Etyki politycznej za-
mierzają tworzyć podwaliny pod nową metanarrację? A może sugeru-
ją, że jakiś historyczny model, z bardziej lub mniej odległej przeszłości, 
przystaje do naszych czasów, co najwyżej wymagając jedynie drobnej 
modernizacji?
 Nie mamy wątpliwości, że historia magistra vitae est, ale jedynie do 
pewnego stopnia – historia zdaje się bowiem (wbrew historiozofii) być 
zjawiskiem linearnym. Wydarzenia z przeszłości, w sensie dosłownym, 
nigdy się nie powtórzą – każda epoka ma swoją charakterystykę, swoi-
ste problemy i wyzwania. Czasem mogą być one rzeczywiście swoistym 
wariantem tego, co przeszłe. Często jednak – a jak się wydaje, okres, 
w którym przyszło nam żyć, jest pod tym względem bezprecedensowy – 
owe problemy i wyzwania są całkowicie nowe, dotąd niespotykane. Nie 
odrzucając mądrości historycznej, nie spodziewamy się jednakże zna-
leźć w niej gotowych odpowiedzi czy sprawdzonych modeli.
 Może więc będzie to propozycja nowej metanarracji? Cóż, z dwóch 
powodów odpowiedź brzmi – nie. Te dwa powody można określić jako 
ontologiczny i epistemologiczny, czy też przedmiotowy i podmiotowy. 
Ontologiczny brzmi mniej więcej tak: w świecie zglobalizowanym, nad-
zwyczaj pluralistycznym i wielokierunkowym taka metanarracja nie ist-
nieje, gdyż istnieć nie może. Można ewentualnie snuć domniemania, 
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przynależące raczej do dziedziny futurologiczno‑spekulatywnej fanta‑
styki naukowej niż do dziedziny nauk humanistyczno‑społecznych, czy 
wraz z pogłębianiem się, poszerzaniem i utrwalaniem globalizacji nie 
wyłonią się całkowicie nowe, nieznane jeszcze fundamenty pod jakąś 
nową metanarrację globalną. Być może. W chwili obecnej rzeczywi‑
stość społeczna, polityczna i ekonomiczna globalizującego się świata 
nie wydaje się być środowiskiem sprzyjającym takim rozwiązaniom.
 Argument epistemologiczny brzmi w zasadzie banalnie: gdyby nawet 
istniała możliwość zbudowania takiej metanarracji, to zabieg ten wyma‑
gałby gigantycznych wysiłków ogromnego, interdyscyplinarnego, mię‑
dzynarodowego zespołu badaczy. Tego rodzaju metanarracje nie po‑
wstają z dnia na dzień, z roku na rok, czy nawet z dekady na dekadę. Są 
one wynikiem długiego procesu kumulacji i integracji różnorodnych zja‑
wisk kulturowych, społeczno‑politycznych, prawnych i ekonomicznych. 
Są trochę jak mity – nie powstają ad hoc przy biurku, lecz są wynikiem 
procesu, który często obejmuje aktywność wielu pokoleń.
 Skoro autorzy niniejszego opracowania nie proponują prostego ko‑
piowania idei historycznych, ale również nie podążają w stronę konstru‑
owania nowego systemu, to w czym tkwi istota przedłożonej Czytelniko‑
wi propozycji? 
 Po pierwsze, mamy do czynienia nie tyle z minimalizmem, ile w peł‑
ni świadomym ograniczeniem proponowanego tutaj podejścia. Per ana-
logiam do rozróżnienia pomiędzy filozofią systematyczną i systemową 
można mówić, że przyjęliśmy perspektywę systematyczną, pozosta‑
wiając budowę systemu na boku. Perspektywę systematyczną cechu‑
je opis i analiza konkretnych zagadnień i przedstawienie propozycji nie 
tyle gotowych rozwiązań, co raczej kierunków, w stronę których należa‑
łoby prowadzić zarówno dyskurs nad etyką polityczną, jak i konkretne 
działania.
 Po drugie, mimo że zorientowani jesteśmy na aktualność problema‑
tyki, mamy świadomość, że dyskurs etyczno‑polityczny, jego fundamen‑
talne pojęcia i wartości są bardzo głęboko zakorzenione w historii i tra‑
dycji intelektualnej. Dlatego nie rezygnujemy z analizy historycznej. Jest 
ona próbą uchwycenia historycznych uwarunkowań refleksji etyczno‑
‑politycznej, wskazaniem na zmieniający się kontekst oraz często zwią‑
zane z tym procesem zjawisko wieloznaczności pojęciowo‑aksjologicz‑
nej. W konsekwencji, gdy uznajemy to za wskazane dla rozjaśnienia 
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i doprecyzowania analiz, proponujemy pewne własne definicje i własne 
ujęcia zagadnień.
 Po trzecie wreszcie, nie ograniczamy się do tradycyjnych instrumen‑
tów poznawczych etyki i filozofii. Opracowanie, które oddajemy w ręce 
Czytelników, jest owocem badań interdyscyplinarnych. Korzystamy 
w pierwszym rzędzie z dorobku nauk humanistycznych i społecznych, 
jak na przykład historia, teologia, politologia, socjologia. Sięgamy rów‑
nież po teorie i dane z nauk przyrodniczych. Jesteśmy wszak cząstką 
przyrody, a wiele dyscyplin badawczych z tej gałęzi wiedzy (np. neuro‑
logia, prymatologia, paleoantropologia, psychologia ewolucyjna czy en‑
dokrynologia) wnoszą ogromnie wiele cennych informacji, teorii i hipo‑
tez dotyczących różnorodnych aspektów ludzkiego życia i zachowań, 
w tym zachowań społecznych i moralności.
 Świadectwem przedstawionych powyżej cech charakterystycznych 
niniejszego tomu jest zakres tematyczny, obejmujący zarówno ujęte 
z perspektywy aktualnych potrzeb klasyczne zagadnienia etyki politycz‑
nej (dobro wspólne, sprawiedliwość, wolność czy równość), jak i zagad‑
nienia, które stosunkowo od niedawna znajdują miejsce w dyskursie 
etyczno‑politycznym (ekologia czy prawa kulturowe). Mamy nadzieję, 
że Czytelnik odnajdzie w niniejszym opracowaniu źródło inspiracji do re‑
fleksji nad etyką polityczną i doceni jej znaczenie, zarówno w perspekty‑
wie poznawczej, jak i praktycznej.

Redaktor tomu
Piotr Świercz
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etyka polityczna

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: etyka polityczna to zestaw zasad moralnych stano-
wiących kryterium wyboru rozstrzygnięć i działań polityczno-prawnych. 
Stają się one również wyznacznikiem oceny aktywności polityczno-praw-
nej jednostek, nurtów i partii politycznych.

ANALIZA HISTORYCZNA: refleksja nad zasadami kierującymi życiem 
politycznym towarzyszy myśli europejskiej od antyku po współczesność. 
w procesie tym wypracowano różnorodne, często wykluczające się 
propozycje.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Fundamentalnym problemem jest 
sformułowanie najważniejszego kryterium oceny moralno-etycznej, któ-
rym może być korzyść wspólna, dobro wspólne lub prospołeczność.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
Globalizacja, wielokulturowość, demokracja stawiają przed ludzkością 
nowe wyzwania. Konieczna jest koordynacja działań w skali globalnej, wy-
magająca wypracowania podstawowych wspólnych zasad. 

Słowa kluczowe: etyka polityczna, korzyść wspólna, dobro wspólne, 
prospołeczność, sprawiedliwość
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definicja pojęcia
Przed podjęciem wysiłku na rzecz zdefiniowania etyki politycznej ko‑
nieczne jest wcześniejsze zdefiniowanie moralności, samej etyki jako 
takiej, oraz wyjaśnienie relacji między etyką a moralnością. 
 Moralność (łac. moralis, moralitas – ‘obyczajowość’, ‘właściwe za‑
chowanie’) to odróżnienie pomiędzy intencjami, sądami, decyzjami 
i działaniami uznanymi za właściwe, a tymi, które uznane są za nie‑
właściwe. Jako moralne określane są te uznane za właściwe, zaś jako 
niemoralne – te niewłaściwe. W języku potocznym często stosuje się 
określenia synonimiczne, jak: słuszne i niesłuszne, dobre i złe, etyczne 
i nieetyczne. 
 Etyka (gr. ethikos – ‘obyczajowy’, ‘odzwierciedlający charakter’, ‘tak‑
towny’; ethos – ‘zwyczaj’, ‘obyczaj’, ‘usposobienie’, ‘charakter’) ozna‑
czała pierwotnie naukę o charakterze człowieka, o dzielności (gr. areté; 
łac. virtus – ‘męstwo’, ‘dzielność’, ‘cnota’) w postępowaniu, o właściwym 
postępowaniu.
 Etymologicznie rzecz biorąc, w zasadzie mamy do czynienia z tym 
samym zjawiskiem. Stanowi to źródło wielu trudności, gdy podejmujemy 
zagadnienie relacji między moralnością a etyką. Najczęściej zwracamy 
uwagę na to, że etyka jest teoretycznym ujęciem moralności. Moral‑
ność wskazuje na konkretne postępowanie w konkretnych sytuacjach, 
zaś etyka dąży do usystematyzowania tych wskazówek, ich racjonal‑
nego uzasadnienia i wytłumaczenia. W konsekwencji etyka wykazuje 
tendencję do tworzenia spójnych systemów, racjonalnie uzasadniając, 
wyjaśniając i generalizując wskazówki dotyczące formułowania sądów 
moralnych, procesu decyzyjnego oraz implementacji owych decyzji. Re‑
alizując swój cel, etyka z reguły podejmuje wysiłek definiowania takich 
pojęć, jak „dobro” i „zło”, „sprawiedliwość” i „niesprawiedliwość”, „dziel‑
ność” („męstwo”, „cnota”) i „wada”. 
 W języku potocznym pojęcia „moralność” i „etyczność” często stosu‑
je się wymiennie. Wielu badaczy uważa jednak, że ścisłość i precyzja 
nakazują je odróżnić. W konsekwencji, użycie pojęcia „moralny” („nie‑
moralny”) ma sens jedynie w kontekście wskazanego systemu etyczne‑
go. Przykładowo, poligamia jest niemoralna w świetle etyki katolickiej, 
ale nie jest taką w świetle etyki islamu czy mormonizmu. Jak w tym 
świetle rozumieć pojęcie „etyczny” („nieetyczny”)? Możemy uznać, że 
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nieetycznym jest to, co sprzeczne z konkretną etyką. Mamy wówczas 
sytuację, w której z punktu widzenia danego systemu etycznego to, co 
„nieetyczne” i to, co „niemoralne” są tym samym. W innym rozumowaniu 
to, co „nieetyczne” oznacza to, co nieusystematyzowane i nieuzasad‑
nione. Przy takim podejściu konkretne działanie danej jednostki, choć 
może być „moralne” z punktu widzenia konkretnego systemu etyczne‑
go, zarazem może być „nieetyczne”, jeśli dana jednostka nie potrafi 
uzasadnić motywów swoich sądów bądź swoich działań.
 W tym miejscu postuluję nieco inny sposób posługiwania się tymi 
pojęciami, do pewnego stopnia zakorzeniony w tradycyjnym użyciu. 
W związku z rosnącą wiedzą dotyczącą podstaw zachowań moralnych 
u niektórych zwierząt (patrz hasło: Podstawy społecznych zachowań 
człowieka) proponuję, aby przez pojęcie „moralności” rozumieć funda‑
mentalne wzorce zachowań międzyjednostkowych wśród ludzi i na‑
szych najbliższych krewnych (dopuszczam rozszerzenie tej definicji na 
inne zwierzęta, jeśli dalsze badania uczynią je zasadnym), zwłaszcza 
z plemienia Hominini, różniące się często komplikacją ze względu na 
zróżnicowanie wielkości i struktury społeczności, które nie zostały usy‑
stematyzowane w spisany bądź niepisany kodeks postepowania, nie‑
zależnie od tego, jak znaczny i złożony jest ten kodeks oraz jakie jest 
jego uzasadnienie (obyczaj przodków, wola boga/bogów, racjonalny 
namysł itp.). Z kolei wszelkie kodeksy, nawet najbardziej podstawowe, 
proponuję określić mianem etyki. W konsekwencji przyjmuję, że źród‑
łami moralności są emocje (więcej w haśle: Podstawy społecznych za-
chowań człowieka), zaś etyki jako systemu – rozum. Parafrazując Ary‑
stotelesa można powiedzieć, że różnica między ludźmi i zwierzętami, 
które są naszymi najbliższymi krewnymi, sprowadza się nie do tego, że 
jedynie ludzie odróżniają to, co słuszne i niesłuszne, lecz do tego, że je‑
dynie ludzie prowadzą na ten temat rozumny dyskurs i tworzą rozumne 
systemy postępowania.
 Przez etykę polityczną rozumiem zatem taki system etyczny, który 
wskazuje na właściwe normy podejmowania decyzji i działań politycz‑
nych, regulując tym samym konieczny i możliwy zakres działania wła‑
dzy politycznej, czyli relację pomiędzy państwami, między państwem 
i jednostką oraz między państwem i innymi grupami społecznymi, a tak‑
że regulujący zachowania rządzących jako rządzących i rządzonych 
jako rządzonych.
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analiza historyczna
Najstarszy znany nam spisany kodeks, regulujący różnego rodzaju 
aktywność ludzką w ramach wspólnoty, został stworzony w XVIII wie‑
ku p.n.e. przez babilońskiego króla Hammurabiego. Zawiera on 282 
prawa regulujące takie sprawy, jak: kontrakty, transakcje, odpowiednie 
płace, prawo rodzinne, kwestie związane ze służbą wojskową. Nieco 
później powstały traktaty i kodeksy prawne Hetytów, obejmujące teks‑
ty od okresu Starego Królestwa (1650–1500 p.n.e.) do okresu Nowego 
Królestwa (1500–1180 p.n.e.). Poza regulacją prawną wielu dziedzin 
życia formułują one również właściwą relację między suzerenem a wa‑
salami. Mezopotamskie teksty prawne uznawane są za źródło biblijnych 
kodeksów prawnych, jak Dekalog, czy treść Przymierza (Covenant) za‑
wartego w Księdze Wyjścia (Genesis) lub w Księdze Powtórzonego 
Prawa (Deuteronomion, Deuteronomium). Różne wersje datowania su‑
gerują powstanie tych tekstów pomiędzy X i VI stuleciem p.n.e. Według 
części badaczy, w Dekalogu można dostrzec inspirację hetyckimi trak‑
tatami prawnymi (analogiczna struktura, problem Boga‑suzerena), na‑
tomiast prawne rozstrzygnięcia z Genesis i Deuteronomion noszą ślady 
wpływów mezopotamskich kodeksów prawnych.
 Początki filozoficznej refleksji nad normami działania władzy politycz‑
nej pojawiły się już w filozofii presokratejskiej. Kwestią dyskusyjną jest 
to, do jakiego stopnia możemy mówić w tym kontekście o etyce. Wielu 
autorów skłania się ku tezie, że wszelkie praktyczne aspekty w nurtach 
filozofii presokratejskiej są wyłącznie konsekwencjami namysłu episte‑
mologiczno‑ontologicznego. Jest to szczególnie przejrzyste w kontek‑
ście filozofii arche/archai, gdzie zasady ładu kosmicznego odgrywają tę 
samą rolę na każdym poziomie ontycznym. Przykładowo, w filozofii pita‑
gorejskiej szczególny status przypada harmonii (harmonia), która pełni 
jednoczącą rolę zarówno na poziomie makrokosmosu (świata jako ca‑
łości), kosmosu (państwa), jak i mikrokosmosu (duszy ludzkiej).
 W powszechnej opinii badaczy filozofii greckiej nowy sposób dysku‑
sji dotyczącej zasad postępowania jednostki, jak też państwa, przyno‑
si spór Sokratesa z sofistami – Protagorasem z Abdery i Gorgiaszem 
z Leontinoj. Nie poruszając skomplikowanego i kontrowersyjnego za‑
gadnienia tzw. kwestii sokratejskiej, podsumuję ten wątek następująco: 
najprawdopodobniej to wspomniani sofiści jako pierwsi zaprezentowali 
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odmienne podejście do problematyki etycznej. Możliwe, że największą 
rolę grał tutaj kontekst prawny, chodziło bowiem o metodę argumen‑
tacji, która będzie przydatna w procesach sądowych. Zarówno Prota‑
goras, jak i Gorgiasz zbudowali model argumentacji, którego istotą był 
konwencjonalizm i utylitaryzm. Był on zakorzeniony bardziej w kryty‑
ce zastanych ontologii, akcentującej relatywno‑relacyjne podejście epi‑
stemologiczne (z odrzuceniem prawdy absolutnej), niż w pozytywnych 
własnych propozycjach ontologicznych. Prawdopodobnie z tym stano‑
wiskiem rozpoczął spór Sokrates. 
 Krytykę sofistyki kontynuował Platon, interpretując i rozwijając meto‑
dę Sokratesa. Jego koncepcje odwołują się w dużej mierze do reflek‑
sji presokratejskiej (pitagorejczycy, eleaci). Kryterium wszelkich działań 
jest najwyższa zasada bytu – Jedno‑Dobro, będąca miarą sprawiedli‑
wości. Najistotniejsze tezy filozofii Platona, dotyczące zasad życia po‑
litycznego, to konieczność zabiegów o trwałość państwa oraz korzyść 
rządzonych, a nie władzy jako takiej. Do refleksji o władzy politycznej 
(poprzez analogię do ludzkiej duszy) Platon włącza również namysł nad 
„pierwszymi dzielnościami” (hai protai aretai), czyli sprawiedliwością 
(dikaiosyne), mądrością (sophia), męstwem (andreia) i umiarkowaniem 
(sophrosyne), w ich zharmonizowaniu widząc warunek konieczny reali‑
zacji najlepszego ustroju.
 Za twórcę refleksji etycznej uchodzi Arystoteles. W jego ujęciu zasa‑
dy życia politycznego winny być podporządkowane przede wszystkimi 
korzyści wspólnej (to koine sympheron), będącej niejako połączeniem 
korzyści rządzonych i władzy. Tylko te ustroje polityczne i tylko te dzia‑
łania polityczne, które mają na względzie korzyść wspólną, zasługują na 
miano właściwych. Arystoteles rozwija też naukę o dzielnościach (are-
tai), podobnie jak Platon uznając, że ich realizacja i należyta hierarchia 
stanowią warunek szczęśliwego życia zarówno jednostki, jak i polis.
 Bujny rozwój refleksji etycznej przypada na okres hellenistyczny. 
Najważniejsze szkoły filozoficzne w tym czasie ‒ stoicy, epikurejczy‑
cy, kynicy (cynicy) ‒ czynią etykę najistotniejszą gałęzią swoich pro‑
pozycji filozoficznych. Punktem wyjścia dla wszystkich tych nurtów jest 
namysł nad jednostką, jej szczęściem i zasadami właściwych decyzji 
i działań tejże jednostki. Zdecydowanie mniej uwagi poświęcano etyce 
politycznej, uznając politykę bądź za godną odrzucenia (lathe biosas, 
„żyj w ukryciu” – epikurejczycy), bądź potrzebną jedynie do utrzymania 
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porządku, a w istocie zbędną w prawdziwie szczęśliwym życiu filozo‑
fa (kynicka autarkeia), wreszcie za element porządku wyznaczonego 
przez Przeznaczenie (pronoia, stoicy), zgodnie z którym trzeba wypeł‑
niać swoje obowiązki w harmonii z rozumem i aretai. Powstała wówczas 
idea kosmopolis (kynik Diogenes z Synopy), której wielkimi orędownika‑
mi byli stoicy (Epiktet).
 Chrześcijańskie objawienie niesie z sobą całkowicie odmienne spoj‑
rzenie na kwestie etyczne. Przyczyną tego stanu rzeczy jest perspek‑
tywa eschatologiczna, która wskazuje na osiągnięcie życia wiecznego 
jako naczelny cel życia każdego człowieka. Do czasu uznania religii 
chrześcijańskiej za religię państwową Imperium Romanum (399 n.e.), 
refleksja dotycząca etyki politycznej nie stanowiła jednego z kluczo‑
wych wątków myśli chrześcijańskiej. Święty Augustyn Aureliusz, który 
za najważniejszy cel państwa uznał zaprowadzenie i utrzymanie po‑
koju doczesnego, uważał chrześcijanina w świecie doczesnym za pe-
regrinus – człowieka wprawdzie wolnego, ale nieposiadającego praw 
obywatelskich. Sytuacja zmieniła się wraz z sojuszem tronu i ołtarza, 
co z konieczności pociągnęło za sobą poszukiwanie chrześcijańskiego 
ustroju politycznego i chrześcijańskiej etyki politycznej. Kategoria ko‑
rzyści wspólnej (utilitas communis) została podporządkowana zasadzie 
dobra wspólnego (bonum commune). Najpełniej wyraził to w swoich 
pismach polityczno‑prawnych święty Tomasz z Akwinu. Uznał on obja‑
wione prawo boskie (lex divina) nie tylko za źródło przykazań dotyczą‑
cych realizacji celu ostatecznego, lecz również za ostateczne, nieomyl‑
ne kryterium rozstrzygania sporów polityczno‑prawnych wynikających 
z odmiennej interpretacji prawa naturalnego (lex naturalis), wyrażonej 
w odmiennych, często sprzecznych prawach ludzkich (lex humana), 
czyli prawach państwowych. Konsekwencją było uznanie depozytariu‑
sza prawa boskiego (Kościół) za stojącego wyżej w hierarchii od twórcy 
prawa ludzkiego (władza świecka) i zarazem za źródło tej drugiej. Naj‑
wyższym kryterium etyki politycznej jest objawiona prawda absolutna, 
bowiem tylko ona umożliwia realizację dobra wspólnego.
 W dziejach idei etyczno‑politycznych doniosłą rolę odegrały koncep‑
cje Niccolò Machiavellego. Odrzucił on postulat podporządkowania po‑
lityki dobru absolutnemu, za najważniejsze kryterium decyzji i działań 
politycznych uznając zachowanie państwa. Żaden kodeks etyczny nie 
powinien być brany pod uwagę przez rządzących, gdy w grę wchodzi 
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trwałość, potęga i istnienie państwa. Nawet te działania, które uznaliby‑
śmy za haniebne w odniesieniu do jednostek i sfery prywatnej, są właś‑
ciwe, jeśli przyczyniają się do wzmocnienia państwa. W ten sposób filo‑
zof nadaje nowe znaczenie pojęciu virtù, które rozumie jako dzielność 
umożliwiającą panowanie nad własnym losem (fortuna), polegające na 
jego kształtowaniu zarówno w sensie indywidualnym, jak i państwowym.
 Poglądy Machiavellego tworzą fundament pod nowożytną refleksję 
polityczną i etyczno‑polityczną. Istotny wątek stanowiła w nich argu‑
mentacja odwołująca się do natury człowieka, w znacznej mierze kwe‑
stionująca arystotelesowsko‑tomistyczną ideę zoon politikon/animal po-
liticum. Ludzie w przytłaczającej większości są egoistami realizującymi 
wyłącznie własny interes, nie zwracając uwagi na dobro wspólne. To 
nowe spojrzenie na ludzką naturę najpełniej wyraził w swych dziełach 
Thomas Hobbes. Według niego w stanie natury nie ma sprawiedliwości 
i niesprawiedliwości. Sprawiedliwość jest wyłącznie dziełem państwa, 
powstałego w wyniku przymierza (umowy) wszystkich ze wszystkimi. To 
państwo określa, co jest słuszne, a co niesłuszne. Jedynym zobowiąza‑
niem państwa wobec poddanych jest zachowanie ich życia, bowiem za‑
warli oni przymierze w celu opuszczenia stanu natury, będącego wojną 
każdego z każdym.
 Krytykiem Hobbesa i jego tezy o wyłącznie egoistycznych źródłach 
państwa, sprawiedliwości i prawa był David Hume. Dostrzegał on źród‑
ła moralności przede wszystkim nie w rozumie, a w uczuciach. Rozum 
pojmował jako niewolnika uczuć. Nie kwestionował wprawdzie zna‑
czenia egoizmu i interesu własnego, wskazywał jednak na rolę, jaką 
w ludzkim działaniu odgrywają uczucia, które prowadzą do sympatii 
(sympathy). Sympatia sama w sobie nie jest uczuciem, a swoistym me‑
chanizmem psychologicznym umożliwiającym dostęp do uczuć innych. 
Tak rozumiana sympatia jest źródłem aprobaty dla działań mających 
za cel korzyść wspólną, jak i odrzucenia tych, które motywowane są 
wyłącznie egoizmem. Sprawiedliwość została ustanowiona z motywów 
egoistycznych, ale jej utrzymanie i aprobata wynikają z sympatii i moty‑
wów prospołecznych. 
 Teorię Hobbesa krytykował też Jean‑Jacques Rousseau, nie zgadza‑
jąc się z pesymistyczno‑egoistycznym postrzeganiem natury człowieka. 
Przyczyn niewłaściwego funkcjonowania państw poszukiwał on w wad‑
liwej konstrukcji umowy społecznej, realizującej ‒ w jego opinii ‒ interes 
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prywatny grupy rządzącej. Zgodnie z teorią Rousseau, kluczowym in‑
strumentem dla realizacji korzyści wspólnej jest stworzenie takich wa‑
runków, które umożliwią formułowanie woli powszechnej (la volonté 
générale). To ona stanowić ma najwyższe kryterium polityczno‑społecz‑
nej słuszności i sprawiedliwości.
 Polityczna i polityczno‑etyczna myśl Rousseau zainspirowała m.in. 
Immanuela Kanta, który za istotę właściwie pojętej etyki uznawał auto‑
nomię woli, przeciwstawioną heteronomii. Stworzona przez niego teoria 
imperatywów moralnych rozumiana była jako podstawa dla autonomicz‑
nej i zarazem powszechnej etyki, mającej być fundamentem właści‑
wego prawodawstwa. Imperatyw kategoryczny formalny postuluje, by 
każdy kierował się w swym postępowaniu taką zasadą, co do której 
chciałby, aby była ona prawem powszechnym. Materializacja imperaty‑
wu kategorycznego, czyli przeformułowanie go w imperatyw praktycz‑
ny, wymaga wskazania na cel powszechny. Takim celem może być tylko 
i wyłącznie każdy byt rozumny. Na podstawie imperatywu kategorycz‑
nego materialnego Kant tworzy projekt ładu prawno‑politycznego, któ‑
ry ma uwzględniać zarazem autonomię jednostki, jak i powszechność 
zasad prawnych. Projekt ten określił mianem państwa celów (Reich der 
Zwecke). Etyka i filozofia polityki Kanta mają zdecydowanie charakter 
antyutylitarny, zgodnie z zasadą fiat justitia et pereat mundus.
 Utylitaryzm, którego najwybitniejszymi przedstawicielami byli Jeremy 
Bentham i John Stuart Mills, stawiał tezę, że celem życia człowieka jest 
szczęście, zaś kwintesencją szczęścia jest przyjemność i brak bólu. Tak 
rozumiane szczęście stanowi kryterium oceny etyczności działań poli‑
tycznych. Celem legislatury winno być zatem ustalenie praw gwarantu‑
jących jak najwięcej przyjemności i jak najmniej bólu, dla jak największej 
liczby jednostek. Utylitaryzm stanowi fundament liberalnej demokracji.
 W XIX wieku rozwój przemysłowo‑gospodarczy i technologiczny 
przyniósł ogromne przekształcenia w strukturze społecznej, ekonomicz‑
nej i politycznej państw europejskich. Pojawiły się nowe nurty spo‑
łeczno‑polityczne, postrzegające rzeczywistość społeczną, polityczną, 
ekonomiczną i etyczną z odmiennej perspektywy. Karol Marks, twór‑
ca materializmu historycznego, wprowadził do myśli europejskiej teo‑
rię walki klasowej, zgodnie z którą stosunki produkcji są bazą relacji 
społecznych, zaś państwo jest instrumentem panowania klasowego. 
Wszelka etyka (indywidualna czy społeczno‑polityczna) stanowi jedynie 
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nadbudowę konkretnej formacji stosunków produkcji. Kryterium etycz‑
nej wartości działań społeczno‑politycznych jest realizacja interesów 
klasowych najbardziej postępowej klasy społecznej – proletariatu. 
 W reakcji na rosnące wpływy idei socjalistycznych i komunistycz‑
nych, zwracając też uwagę na negatywne aspekty systemu kapitali‑
stycznego, powstała oficjalna katolicka nauka społeczna. Odwołując się 
do nauki świętego Tomasza z Akwinu, postuluje ona budowanie syste‑
mu politycznego i społeczno‑gospodarczego wspartego na trzech fila‑
rach: dobru wspólnym, zasadzie solidaryzmu społecznego oraz zasa‑
dzie pomocniczości (subsydiaryzmu).
 Wiek XX przynosi nowe wyzwania i propozycje, które jednak w więk‑
szości przypadków zakorzenione są w sformułowanych wcześniej kon‑
cepcjach etyczno‑politycznych, dostosowywanych do zmieniającego 
się kontekstu. Po II wojnie światowej przyjęto Powszechną Deklarację 
Praw Człowieka, w znacznej mierze opartą na filozofii personalizmu. 
Ten katalog norm i postulatów ma chronić każdą jednostkę przed nad‑
użyciami władzy politycznej. W XXI stuleciu, wraz z postępującą globali‑
zacją, coraz bardziej palącą potrzebą jest wskazanie na formułę działań 
polityczno‑ekonomicznych na tyle uniwersalną, by umożliwiła współpra‑
cę jak największej liczby państw i społeczeństw, a równocześnie po‑
zwoliła na realizację interesów poszczególnych jednostek politycznych 
i zachowanie ich tożsamości.

problemowe ujęcie pojęcia
Współcześnie przed etyką polityczną stoją globalne i ogólnoludzkie wy‑
zwania. Na plan pierwszy wysuwa się generalny problem, czy jakakol‑
wiek propozycja etyczna, która posiadałaby cechę uniwersalną, jest po‑
trzebna i możliwa. 
 W ostatnich dekadach najbardziej dyskutowanymi zagrożeniami dla 
ludzkości są zmiany środowiska naturalnego oraz terroryzm. Globalne 
ocieplenie, które według zdecydowanej większości specjalistów w dzie‑
dzinie klimatologii zostało spowodowane w głównej mierze działalnością 
człowieka, wymaga działań w skali świata. Nie wystarczą lokalne inicja‑
tywy, konieczne jest sformułowanie programu, który będzie koordyno‑
wał, wdrażał i kontrolował strategie państw i podmiotów gospodarczych. 
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 Od 11 września 2001 roku działania różnych grup terrorystycznych, 
przede wszystkim terrorystów islamskich, doprowadziły do tysięcy ofiar 
śmiertelnych, eskalacji konfliktów zbrojnych w wielu regionach świata, 
kryzysu humanitarnego w Syrii, fali uchodźstwa z regionów objętych 
konfliktami. Skuteczność przeciwdziałania terroryzmowi wymaga szero‑
ko rozumianej współpracy społeczności międzynarodowej. 
 Problemy dotyczące wojny z terroryzmem prowadzą do zagadnienia 
związanego z międzynarodowym przeciwdziałaniem konfliktom zbroj‑
nym i nadzorem nad przestrzeganiem konwencji w przypadkach zaist‑
nienia takich konfliktów, zwłaszcza w odniesieniu do ludności cywilnej. 
Niezwykle istotnym wyzwaniem jest kwestia różnorodnych działań pro‑
wadzących do rzeczywistego pojednania, przywrócenia bądź zaprowa‑
dzenia trwałych pokojowych relacji między stronami konfliktu.
 Zjawisko ubóstwa i biedy, graniczącej nierzadko z możliwością prze‑
życia, to kolejna charakterystyka naszych czasów. Nawet w krajach naj‑
bogatszych, jak Stany Zjednoczone, rozziew pomiędzy najbogatszymi 
(1% ogółu) a resztą społeczeństwa jest kolosalny. Trudno wręcz uwie‑
rzyć, że w pierwszym supermocarstwie świata poziom ubóstwa w roku 
2018 wynosił 11,8% (według oficjalnych danych rządu USA). W wielu re‑
gionach świata z problemem ubóstwa wiąże się brak powszechnego do‑
stępu do świadczeń medycznych i edukacji. Pogłębia to istniejącą prze‑
paść w poziomie życia i stawia znaczną część ludzkiej populacji w sytuacji 
braku jakichkolwiek nadziei i perspektyw na zmianę tego stanu rzeczy.
 Kolejnym problemem jest kwestia praw obywatelskich, przestrze‑
gania praw człowieka, zwłaszcza dyskryminacja ze względu na płeć 
oraz przynależność do mniejszości narodowych, etnicznych i seksual‑
nych. W wielu państwach występuje całkowity brak niezależnych od rzą‑
du mediów, albo są one poddawane licznym szykanom ze strony wła‑
dzy. W konsekwencji wolność słowa jest nierealizowana lub w ogromnej 
mierze zmarginalizowana. W bardzo niewielkim stopniu ograniczeniu 
wolności słowa przeciwdziała Internet, bowiem w wielu regionach świa‑
ta podlega on znacznym ograniczeniom.
 We współczesnym świecie, w którym proces globalizacji jest nieod‑
wracalny, nie ma problemów lokalnych, występują jedynie lokalne skut‑
ki problemów globalnych. Globalna perspektywa jest konieczna przy 
uwzględnianiu problematyki politycznej, społecznej, gospodarczej, śro‑
dowiskowej itd. Podjęcie dyskusji o uniwersalnym w swym zasięgu 
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modelu globalnej współpracy nie ulega wątpliwościom. Uznanie ko‑
nieczności podjęcia współpracy międzynarodowej na szeroką skalę 
rodzi jednak szereg kontrowersji. W jaki sposób będą zapadać decy‑
zje w skali międzynarodowej? Jak dalece działania te mogą ingerować 
w sprawy wewnątrzpaństwowe? Jakie zagadnienia i do jakiego stopnia 
winny być podejmowane i regulowane przez społeczność międzynaro‑
dową? Wreszcie, czy potrzeba ściślejszej współpracy w skali globalnej 
rzeczywiście rodzi potrzebę jakiegoś wzorca etycznego, czy też wystar‑
czy czysto praktyczna współpraca na gruncie ekonomiczno‑prawnym?
 Rozstrzygnięcia prawne i działania ekonomiczne pełnią niezwykle 
istotną rolę, ale same działania międzyrządowe mogą okazać się nie‑
wystarczające. Rządy poszczególnych państw nie działają w próżni, 
w dużej mierze są zależne od opinii, poglądów i wartości, którym hołdu‑
ją obywatele i różnego rodzaju grupy interesów wewnątrz państw. Wi‑
dać to obecnie w odniesieniu do proponowanych działań wobec zmian 
klimatycznych. Rządy wielu krajów, mając na uwadze interesy gospo‑
darcze poszczególnych gałęzi przemysłu (na przykład przemysł wydo‑
bywczy), a także opinie części społeczeństwa nie akceptującej propo‑
nowanych działań (opinie te przekładają się na wyborcze głosowania), 
nie są skłonne do podjęcia i implementacji sugerowanych zasad postę‑
powania. Globalne wyzwania wymagają czegoś więcej niż w pełni su‑
werenna decyzja poszczególnych państw. Skuteczność wyłącznie tego 
typu działań, choć bez wątpienia koniecznych, jest na dłuższą metę 
niewystarczająca. System oparty na suwerennych decyzjach państw 
utrudnia bowiem (a nawet uniemożliwia) długotrwałą, konsekwentną 
budowę systemu, który nie tylko będzie poprawiał zaistniałe już wadliwe 
rozstrzygnięcia, ale i przeciwdziałał aktywności zagrażającej pokojowej 
i trwałej współegzystencji zróżnicowanych kulturowo społeczności ludz‑
kich. W tej sytuacji konieczna jest budowa jakiejś formy wspólnoty glo‑
balnej. Tego typu wspólnota, jak każda inna ludzka wspólnota politycz‑
na, wymaga opracowania fundamentalnego modelu etyki politycznej, 
wskazującego na podstawowe wartości gwarantujące zrównoważony, 
bardziej sprawiedliwy rozwój całej populacji ludzkiej.
 Postulat oparcia życia politycznego na zasadach etycznych, zarów‑
no w wymiarze wewnątrzpaństwowym, jak i we współpracy międzyna‑
rodowej, już na wstępie rodzi niełatwą do przezwyciężenia trudność: 
kto i w jaki sposób miałby decydować o formie i treści tych zasad? I nie 
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chodzi tu wyłącznie, ani nawet przede wszystkim, o sprawy procedural‑
ne. W państwach wielokulturowych, a szczególnie w środowisku mię‑
dzynarodowym, niezwykle trudno o zgodę na wspólną formułę etyczną. 
 Drugim kluczowym problemem jest kwestia tego, co miałoby być 
przedmiotem etyki politycznej: czy chodzi tu o politykę rozumianą jako 
pewien proces, czy też o politykę rozumianą przede wszystkim z per‑
spektywy wyznaczonych celów? Te dwie możliwości nie muszą być 
traktowane dysjunktywnie. Etyka polityki może dotyczyć zarówno pierw‑
szego, jak i drugiego przypadku. 
 Podstawową zasadą etyki politycznej winien być jej demokratyczny 
charakter. Społeczeństwo pluralistyczne, a takimi są społeczności więk‑
szości krajów świata (prawdopodobnie nawet wszystkie), zaś w jeszcze 
większym stopniu społeczność międzynarodowa, nie może odwoływać 
się do autorytetu. Nie sposób w tak zróżnicowanych środowiskach, jaki‑
mi są ludzkie społeczeństwa, wskazać bądź ustalić autorytet powszech‑
nie akceptowany. Demokratyczny charakter etyki politycznej wskazuje 
zarazem na pierwszą, fundamentalną wartość, będącą głównym postu‑
latem etyki politycznej – każda jednostka ludzka stanowi wartość i cel 
sam w sobie, która to wartość nie może zostać poświęcona w imię rea‑
lizacji innych wartości i celów. Odrzucenie tej formuły może prowadzić 
(i często w dziejach prowadziło) do autorytarno‑arbitralnego wyzna‑
czania celów, które służą interesom niektórych jednostek, a nie dobru 
wspólnemu.
 Brak powszechnie akceptowalnego autorytetu nie oznacza całkowi‑
tej pustki epistemologicznej i wynikającego z niej bezwarunkowego re‑
latywizmu. Dysponujemy dwoma podstawowymi, uniwersalnymi źród‑
łami informacji i metod, które określają ramy możliwego zróżnicowania 
opinii. Te źródła to nauka oraz rozumność argumentacji i uzasadnie‑
nia. Oczywiście, nauka i rozumność nie wskażą nam jednoznacznie 
wartości, które moglibyśmy uznać za właściwe dla realizacji cele poli‑
tyczne, ale mogą wykazać nieprawomocność wielu postulatów, wadli‑
wość argumentacji, niespójność uzasadnienia. Znakomitym przykładem 
może być kwestia globalnego ocieplenia i roli, jaką w tym procesie od‑
grywają działania naszego gatunku. W najlepiej rozumianym interesie 
wszelkich wspólnot politycznych, a także całej globalnej populacji, na‑
leży promować naukę, edukację i rozumny sposób prowadzenia spo‑
rów. Demokracja deliberatywna rokuje lepsze perspektywy etyczne niż 
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przeciwstawiana jej demokracja agonistyczna. Wydaje się ona condi-
tio sine qua non trwałej kooperacji zarówno wewnątrzpaństwowej, jak 
i międzynarodowej. Sposób prowadzenia dyskusji, nastawiony na zro‑
zumienie argumentów wszystkich stron i podjęcie próby wypracowania 
wspólnego stanowiska, a nie na odniesienie zwycięstwa, jest jedynym 
sposobem służącym przezwyciężeniu zjawiska znanego jako „plemien‑
ność prawdy”. W zasadzie granicę sensowności dyskusji wyznaczać 
winny nauka (ale mogą istnieć kwestie, co do których nauka nie ma 
żadnych wskazówek) i racjonalna spójność argumentacji i uzasadniania 
tez. Zarysowane warunki formułowania zasad etycznych: demokratycz‑
ność, naukowość, racjonalność, powinny stworzyć należyte środowisko 
dla wielokulturowego dyskursu, który umożliwi osiągnięcie porozumie‑
nia i wypracowanie wspólnego stanowiska, pomimo fundamentalnych 
nieraz różnic w rozumieniu tego, co moralne, a co niemoralne.
 Etyka polityczna nie ma trudności (przynajmniej deklaratywnie) 
z osiągnięciem zgody co do tego, że cele polityczne winny być etycz‑
ne. Uważam, że teza, iż polityka powinna być działalnością nastawioną 
na realizację tego, co słuszne, sprawiedliwe i korzystne dla wspólnoty 
(w języku potocznym: „dla ogółu”), trąci wręcz banalnością. Twierdze‑
nie, że metody realizacji tych celów w równym stopniu winny podlegać 
ocenie etycznej, co cele polityki, nie spotka się już z tym samym uzna‑
niem. Przykładową dziedziną działań państwa, w którą explicite wpisa‑
ne są działania wątpliwe z punktu widzenia etyki, są przedsięwzięcia 
szpiegowskie. Już same pojęcia „szpieg”, „szpiegostwo” są tak dalece 
pejoratywnie konotowane, że zazwyczaj posługujemy się synonimami 
„wywiadowca”, „wywiad”, „służby wywiadowcze” (z reguły mamy do czy‑
nienia z oczywistą dychotomią: my prowadzimy działalność wywiadow‑
czą, a nasi przeciwnicy szpiegują). Z perspektywy deontologii wszelkie 
działania polityczne wchodzące w konflikt z etyką powinny być jedno‑
znacznie potępione. Z kolei perspektywa konsekwencjalizmu stwarza 
możliwość, aby działania wątpliwe etycznie były dopuszczone, jeśli są 
uzasadnione stanem wyższej konieczności. Przyjęcie tej drugiej per‑
spektywy rodzi problem dotyczący form społecznej kontroli stosowa‑
nia „stanu wyższej konieczności”. I nie chodzi tu o kontrolę formułowa‑
nia jego warunków, lecz konkretnego stosowania. Z natury rzeczy taka 
kontrola mogłaby mieć jedynie charakter post factum. Prawdopodobnie 
z tej przyczyny problem etyczności procesu politycznego, czyli środków 
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prowadzących do realizacji celów politycznych, stanowi jedno z więk‑
szych wyzwań dla namysłu etycznego.

refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami
Owocna analiza etyki politycznej wymaga uprzedniego namysłu nad 
wspólnotą, wspólnotą polityczną i leżącymi w naturze ludzkiej (rozu‑
mianej jako biologicznie uwarunkowane podstawy ludzkich zachowań) 
czynnikami pro‑ oraz antyspołecznymi. Konieczne jest zrozumienie 
mechanizmów ewolucji ludzkich wspólnot, uwarunkowań i historycz‑
nych kontekstów różnorodnych ich modeli, najważniejszych przyczyn 
wzmacniających trwałość wspólnot, jak i przyczyn generujących konflikt 
i osłabienie więzi, a nawet ich całkowity rozpad.
 Pojęciem kluczowym zarówno w refleksji nad wspólnotą, jak i w od‑
niesieniu do etyki politycznej jest dobro wspólne. Z jednej strony jest 
ono kwintesencją dążności całej wspólnoty, swoistym ukonkretnieniem 
wszelkich przyczyn, motywów i celów jej członków. Z drugiej strony sta‑
nowi kryterium oceny wszelkich decyzji oraz działań politycznych i ekono‑
micznych. O ile jednak pewna najogólniejsza, formalna koncepcja dobra 
wspólnego jest do pomyślenia w sposób abstrahujący od konkretnych da‑
nych materialnych (jako taka jest najwyższym kryterium słuszności w sfe‑
rze społeczno‑politycznej), o tyle konkretyzacja, materializacja dobra 
wspólnego wymaga wrażliwości na zmieniający się kontekst i zmieniają‑
ce się potrzeby wszelkich elementów składowych wspólnoty. W ten spo‑
sób tworzy się swoista relacja zwrotna między koncepcją dobra wspólne‑
go a członkami wspólnoty i podstawowymi wartościami systemu.
 Wśród najistotniejszych wartości należy wskazać przede wszystkim 
na szczególny status jednostki ludzkiej (osoby ludzkiej), jej praw i wol‑
ności. W istocie pojęcia wspólnoty politycznej i pojęcia dobra wspólne go 
tkwi uznanie realizacji dobra, korzyści każdej jednostki współtworzącej 
tę wspólnotę za konieczny warunek realizacji samej idei wspólnotowo‑
ści. Kwestia ta pozostaje w ścisłym związku z koncepcją sprawiedliwości 
i równości. Wypracowanie optymalnej relacji między  sprawiedliwością 
a równością leży u podstaw zjawiska współpracy. Sytuacja, w której 
nierówności społeczne wyrażające się zróżnicowaniem we wpływach 
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na decyzje polityczne w dostępie do takich dóbr, jak służba zdrowia, 
edukacja i mieszkalnictwo, marginalizują znaczące części społeczeń‑
stwa, podważa samą istotę wspólnoty, prowadząc do utraty wiarygod‑
ności całego systemu społeczno‑politycznego i do obojętności na spra‑
wy wspólnoty. Kryzys demokracji przedstawicielskiej, o którym mówi 
się od pewnego czasu w kręgu cywilizacji europejskiej, a który próbują 
z pewnym powodzeniem wykorzystywać nurty autorytarne lub skłonne 
do bardziej autorytarnych rozwiązań, może mieć źródło w fundamen‑
talnym poczuciu braku sprawczości polityczno‑prawnej. Działania pro‑
mujące obywatelskość, współodpowiedzialność za kształt politycznych, 
prawnych i ekonomicznych decyzji i działań oraz realny wpływ na nie, 
wydają się być koniecznym elementem postulatów etyczno‑politycz‑
nych w XXI wieku, równie istotnym jak odpowiedzialne przywództwo po‑
lityczne. Skuteczność działań dążących do wzmocnienia poczucia oby‑
watelskiej odpowiedzialności za działania polityczne wymaga jeszcze 
dwóch czynników: dostępu do rzetelnej informacji (kwestia etyki dzien‑
nikarskiej) oraz prawdziwie niezawisłych sądów, w pełni niezależnych 
od pozostałych gałęzi władzy. 
 Myślenie w kategoriach wspólnotowych oznacza również ochronę 
wszelkiego rodzaju mniejszości (kulturowych, religijnych, narodowych, 
etnicznych, seksualnych) oraz likwidację zjawiska dyskryminacji. Wy‑
kluczanie ze wspólnoty, dyskryminowanie jednostek odmiennych od ty‑
powych przedstawicieli danej populacji (nieistotne, czy będzie to po‑
pulacja lokalna, państwowa czy globalna) jedynie ze względu na ich 
nietypowość i odmienność, należy uznać za jeden z najbardziej moral‑
nie wstrząsających aspektów naszych czasów, uwzględniając zwłasz‑
cza okres II wojny światowej. Kwestia praw człowieka i praw kulturo‑
wych stanowi bez wątpienia jeden z najważniejszych aspektów dyskursu 
etycznopolitycznego. 
 Wielość wątków, które porusza etyka polityczna, oraz globalny kon‑
tekst większości z nich nieuchronnie rodzi pytanie i zarazem wątpliwość: 
czy cały projekt nie jest swoistą utopią? Czy możliwe jest doprowadze‑
nie do sytuacji, w której choćby w części naszego globu bodaj część 
z tych wyzwań została podjęta? Czy uda się wypracować formułę, która 
rzeczywiście przyczyni się do zwiększenia owocnej współpracy, poko‑
jowego rozwiązywania konfliktów i większego poszanowania godności 
i praw każdego człowieka? 
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 Otóż nawet gdyby odpowiedź na wszystkie postawione pytania miała 
być negatywna i gdyby nie udało się zrealizować ani jednego postula‑
tu, to i tak podjęcie problemu etyki politycznej jest konieczne. Po pierw‑
sze, z powodów poznawczych – etyka polityczna jest poniekąd pewną 
platformą interdyscyplinarną, na której mogą się spotkać różne dziedzi‑
ny wiedzy, jak: filozofia, psychologia, socjologia, nauki o polityce, an‑
tropologia, psychologia ewolucyjna, neurologia, endokrynologia, histo‑
ria, ekonomia, teologia itd. Wiedza i rozumienie są wartościami samymi 
w sobie. Trudno o bardziej doniosły przedmiot wiedzy, który podejmuje 
kwestię koniecznych warunków dobrego życia wspólnoty politycznej. 
 Po drugie, z powodów praktycznych – podejmowanie zagadnienia 
etyki politycznej w dyskursie społecznym samo przez się wpływa na sy‑
stem polityczny (przynajmniej potencjalnie). Jest więcej niż prawdopo‑
dobne, że znajdą się czytelnicy, których zainspirują pewne zagadnienia, 
a następnie podzielą się przemyśleniami i spostrzeżeniami z innymi. 
Aby dyskurs społeczny został podjęty, musi go ktoś zainicjować, a do 
tego najbardziej predestynowani wydają się być właśnie badacze, na‑
ukowcy. W tej kwestii można być pewnym jedynie tego, że jeżeli uzna‑
my sferę polityki za niemożliwą do poddania wpływowi etyki, to taką 
właśnie pozostanie.
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podstawy społecznych zachowań człowieka

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: Biologiczne uwarunkowania społecznych form ży-
cia i zachowań człowieka, z uwzględnieniem przedkulturowych podstaw 
moralności, to kwestie konieczne w dyskusji nad etyką polityki.

ANALIZA HISTORYCZNA: Filozoficzna dyskusja nad naturą polityczno-
-społeczną człowieka osiągnęła poziom, gdy spekulatywny charakter 
dyskusji uniemożliwia kontynuowanie owocnego sporu. w tej sytua-
cji konieczne jest podejście interdyscyplinarne, odwołujące się do nauk 
przyrodniczych.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: współczesna wiedza z nauk przyrod-
niczych dostarcza danych dotyczących społecznej natury człowieka i fun-
damentów zachowań moralnych, które umożliwiają nowatorskie spoj-
rzenie na problem natury człowieka i zagadnienia moralno-etyczne.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I REKOMENDACJA-
MI: Konfrontacja wiedzy naukowej z historycznie wypracowanymi sta-
nowiskami filozoficznymi wymaga twórczej, interdyscyplinarnej syntezy.

Słowa kluczowe: ewolucja, psychologia ewolucyjna, empatia, 
wzajemność, liczba dunbara
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definicja pojęcia
Przez stulecia, a nawet tysiąclecia, dominowała perspektywa spojrzenia 
na człowieka oraz na zagadnienia etyczne i polityczne, która kładła ak‑
cent na specyfikę człowieka oraz poza‑zwierzęcy charakter zachowań 
etyczno‑politycznych. Oczywiście dostrzegano podobieństwo między 
człowiekiem i innymi zwierzętami, człowiek był nawet określany jako 
specyficzne zoon, czy animal. Uzasadnienia dla polityczności i etyczno‑
ści poszukiwano wyłącznie w ludzkiej cesze rozumności, którą wiązano 
nie z cielesnością, a z duchowością, niezależnie od tego, czy owa „du‑
chowość” była substancjalnie odróżniona od materii, czy też nie. „Zwie‑
rzęcość” człowieka tłumaczyła wszystkie aspekty „cielesno‑fizjologicz‑
ne”, z których jednak wykluczone było życie psychiczne, postrzegane 
jako funkcja duszy.
 Rozwój nauk biologicznych doprowadził do sytuacji, w której nie spo‑
sób kwestionować „cielesności” i „fizjologiczności” życia psychicznego. 
Cała ludzka sfera życia psychicznego musi zostać ujęta w kontekście 
zjawiska biologicznego i naczelnej teorii porządkującej naszą wiedzę 
biologiczną – Darwinowskiej teorii ewolucji wskazującej na dobór na‑
turalny jako główny, nielosowy instrument regulacji losowej zmienności 
genetycznej.
 Z perspektywy nauk biologicznych możemy podzielić interesujące 
nas zagadnienie na trzy problemy, które spróbujemy poddać syntezie. 
Są to:

1. pochodzenie życia wspólnotowego Homo sapiens w kontekście 
ewolucji form życia społecznego zwierząt;

2. ewolucja mózgu H. sapiens, jego funkcje, struktura i fizjologia;
3. fundamenty i geneza zachowań moralnych człowieka na tle ana‑

logicznych zachowań wśród zwierząt.
 Syntetyzując, chodzi o zrozumienie relacji między życiem wspólno‑
towym (stadnym) H. sapiens, wzorcami zachowań moralnych i strukturą 
jego mózgu w świetle Darwinowskiej teorii ewolucji i doboru naturalnego. 
 Na gruncie filozoficznym problem ten został sformułowany klasycz‑
nie w koncepcji zoon politikon (zoon koinonikon), czyli relacji między po‑
litycznością (wspólnotowością) i rozumnością człowieka, jako aspektów 
określających jego naturę, w odniesieniu do reszty świata ożywionego, 
z perspektywy nauk biologicznych.
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 Dla dopełnienia definicji konieczne jest doprecyzowanie, jakie dyscy‑
pliny nauk biologicznych winny zostać uwzględnione w największej mie‑
rze. Chodzi tu głównie o paleoantropologię, prymatologię, neurologię, 
psychologię ewolucyjną i endokrynologię. 

analiza historyczna
Wszelka próba sformułowania koncepcji dotyczącej ludzkiego działania 
(w formie deskryptywnej albo normatywnej) musi odwołać się do pew‑
nej koncepcji natury człowieka. W szeroko rozumianej cywilizacji euro‑
pejskiej, biorąc pod uwagę zarówno przedfilozoficzne systemy myślenia 
formułowane w basenie Morza Śródziemnego (Egipt, Grecja) i na sta‑
rożytnym Bliskim Wschodzie (Sumer, Akad, Mezopotamia, Palestyna), 
jak i koncepcje filozoficzne wyrażane w starogreckim kręgu kulturowym, 
człowiek rozumiany jest jako szczególne zwierzę ‒ mówiąc nieco ana‑
chronicznie, jako szczególny gatunek zwierzęcia. 
 Pierwsze próby stworzenia koncepcji natury człowieka możemy do‑
strzec już w najstarszym znanym nam dziele literackim w dziejach ludz‑
kości – w Eposie o Gilgameszu. Człowiek zdefiniowany jest w nim jako 
byt znajdujący się pomiędzy zwierzętami i bogami. Status ten związa‑
ny jest z procesem samoudomowienia, w wyniku którego człowiek wy‑
zbył się charakterystycznych dla świata zwierzęcego tendencji do walki 
i dominacji na rzecz współpracy w ramach wspólnoty. W pełni dojrzałą, 
racjonalną koncepcję relacji między ludzką naturą a życiem społecz‑
no‑politycznym sformułowano na gruncie filozofii greckiej. W tym kon‑
tekście najczęściej przywołuje się Arystotelesa i jego koncepcję zoon 
politikon, ale zbliżone ujęcie znajdziemy u wielu wcześniejszych gre‑
ckich myślicieli, np. pitagorejczyków czy Platona. Przedstawione przez 
filozofów greckich dwie główne charakterystyki człowieka – zoon po-
litikon (zoon koinonikon) i zoon logikon (zoon logistikon) – pozostają 
ze sobą w ścisłym związku. Oznacza to, że człowiek jest zwierzęciem, 
które poprzez swą cechę gatunkową, jaką jest rozumność, ujawnia 
swą drugą cechę gatunkową – polityczność. Wspólnym przejawem 
tych cech jest możność budowania wspólnot bazujących na rozróżnie‑
niu tego, co sprawiedliwe, od tego, co niesprawiedliwe. Co szczególnie 
istotne, wspólnotowość rozumiana jest przez Arystotelesa jako cecha 
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bezinteresowna ‒ ludzie nawet bez jakiejkolwiek korzyści przedkłada‑
ją życie wspólne nad samotne. Korzyść wspólna (to koine sympheron) 
jest jedynie dodatkowym czynnikiem wzmacniającym naturalną tenden‑
cję ludzkiej natury. Rozumność z kolei jest postrzegana przez Arystote‑
lesa jako cecha jakościowo odróżniająca człowieka od innych zwierząt. 
W tej sytuacji, wiążąc rozróżnienie między sprawiedliwością i niespra‑
wiedliwością właśnie z rozumnością, Arystoteles musi odmówić życia 
etycznego innym zwierzętom, rezerwując je wyłącznie dla człowieka. 
Rozumność i wspólnotowość są w naturze człowieka niemożliwe do 
odseparowania – ludzka wspólnota to wspólnota konstytuowana przez 
bezinteresowny, rozumny namysł nad sprawiedliwością.
 Przedstawione w filozofii greckiej ujęcie człowieka jako zwierzę‑
cia wspólnotowego i rozumnego zostało zaadoptowane przez reflek‑
sję chrześcijańską, ale z ważną korektą, jaką było wpisanie koncep‑
cji zoon politikon w całość chrześcijańskiego Objawienia. Po pierwsze, 
wzmocnione zostało w ten sposób przeciwstawienie człowieka (stwo‑
rzonego na obraz i podobieństwo Boga) innym bytom ożywionym. Po 
drugie, wraz z doktryną grzechu pierworodnego i tezy o skażeniu natury 
ludzkiej, jako konsekwencji tego grzechu, realizacja celu ostatecznego 
człowieka wymaga odwołania się do prawdy objawionej. W doktrynie 
prawnej św. Tomasza z Akwinu znaczenie objawienia (lex divina) wykra‑
cza jednak poza aspekt eschatologiczny. W Traktacie o prawie (ST, I, II, 
90–105) Akwinata podkreśla, że znaczenie lex divina dotyczy również 
sytuacji, kiedy spór dotyczący interpretacji lex naturalis uniemożliwia 
sformułowanie jednoznacznej wykładni tworzącej fundament dla lex hu-
mana. W takiej sytuacji lex divina rozstrzyga, wskazując na właściwe 
odczytanie lex naturalis. Człowiek jest animal politicum et animal socia-
le, jest również animal rationalis, ale właściwe funkcjonowanie ludzkich 
wspólnot wymaga czegoś więcej – odwołania się do prawdy objawionej. 
 Problem pojawia się w momencie, kiedy mamy więcej niż jeden pod‑
miot, pretendujący do roli depozytariusza objawienia. Już w łonie same‑
go chrześcijaństwa wskazać można na bardzo liczne grono pretenden‑
tów, co dopiero wówczas, gdy uwzględnimy wszystkie religie objawione 
świata, nie wspominając o niejednoznaczności kryterium, które pozwo‑
liłoby odróżnić religie objawione od innych rodzajów kultu. W konse‑
kwencji prowadzi to do dalszego powiększenia grona tych, którzy twier‑
dzą, że dysponują ponadnaturalną prawdą absolutną. 
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 Problem niejednoznaczności depozytu lex divina wybucha z ogrom‑
ną siłą w kontekście Reformacji. Przynosi ona również odmienne od fi‑
lozofii tomistycznej zapatrywania na naturę człowieka. Tworzą się w ten 
sposób podstawy do zakwestionowania koncepcji zoon politikon, które 
najpełniej wyraził Thomas Hobbes w Lewiatanie, wydanym w 1651 roku. 
Zdaniem tego filozofa, człowiek nie jest z natury zwierzęciem wspólno‑
towym, lecz jednostką kierującą się egoizmem, dążącą wyłącznie do 
realizacji własnych interesów. Wprawdzie wskazuje on na rolę, jaką 
w stanie natury odgrywa prawo naturalne, jednak w stanie po umowie 
(a raczej po przymierzu – covenant) jedynym legitymizowanym źródłem 
prawa, ustanawiającym kryterium tego, co słuszne i sprawiedliwe, jest 
suweren. 
 Jednakowoż żadna ze stron sporu o polityczną naturę człowieka nie 
dysponowała (i dysponować nie mogła) jakimkolwiek argumentem, któ‑
ry moglibyśmy uznać współcześnie za naukowy. Zestawiając argumen‑
tację Arystotelesa i Hobbesa, można wskazać na pewne podobieństwo: 
obaj posługują się przykładami, które wspierają ich koncepcje i dokonu‑
ją arbitralnego uogólnienia, że ludzie bądź poszukują towarzystwa in‑
nych ludzi, bądź wprost przeciwnie – nie odczuwają żadnej z tego to‑
warzystwa przyjemności, lecz doznają wielu przykrości i niedogodności. 
Czy na gruncie historii idei lub szeroko rozumianej humanistyki moż‑
na ten spór rozstrzygnąć, albo chociaż sprecyzować i uprawdopodob‑
nić konkluzje formułowane przez obie strony? Dlaczego, obserwując ta‑
kie same zjawiska, można wyciągnąć tak dalece odmienne konkluzje? 
Arystotelesa i Hobbesa oddziela kilkanaście stuleci, a kontekst, w któ‑
rym formułowali wnioski ze swoich spostrzeżeń, różnił się tak dalece, 
że czyni to zrozumiałym możliwość powstania tak odmiennych inter‑
pretacji. Oczywiście kontekst coś tłumaczy, ale nie wszystko. Całkowi‑
cie wykluczające się ujęcia powstają również w tym samym kontekście. 
W dzisiejszych interpretacjach relacji między naturą człowieka a poli‑
tycznością, formułowanych w tym samym kontekście zewnętrznym, od‑
najdziemy zarówno wersję Arystotelesowską, jak i Hobbesowską. Dla‑
czego więc mamy do czynienia z tego typu sytuacją? 
 Próba odpowiedzi na to pytanie niesie z sobą aporię analogiczną do 
opisanej przez Sextusa Empiryka w komentarzu do zasady anthropos 
metron (homo mensura) Protagorasa z Abdery. Aby rozstrzygnąć spór, 
konieczna byłaby jakaś metaperspektywa. Na gruncie historii idei nie 
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sposób tego uczynić – którąkolwiek propozycję się wskaże, będzie ona 
jedną ze stron dysputy. Trzeba więc wykroczyć poza perspektywę histo‑
rii idei. I właśnie współczesne nauki przyrodnicze tworzą fundament dla 
sformułowania wspomnianej powyżej meta‑perspektywy.

problemowe ujęcie pojęcia

Współczesne nauki biologiczne dostarczają nam wielu danych dotyczą‑
cych zachowań społecznych zwierząt, ich genezy i wariantów. Bada‑
nia nad życiem społecznym pozwalają również na ukazanie pewnych 
fundamentów moralności, obecnych zarówno w zachowaniu niektórych 
zwierząt, jak i w ludzkich zachowaniach moralnych i w systemach etycz‑
nych. Nasze analizy podzielimy zatem na biologię zachowań społecz‑
nych i biologię zachowań moralnych.

Biologiczne podstawy zachowań społecznych

Dobór naturalny, najważniejszy instrument ewolucji wszystkich organi‑
zmów żywych, a w konsekwencji najważniejszy czynnik odpowiedzial‑
ny za bioróżnorodność, działa przede wszystkim na poziomie jednost‑
kowym. Znane nam przypadki działania doboru na poziomie grupowym 
(zwłaszcza tzw. dobór krewniaczy – kin selection) zdają się zawsze wpi‑
sywać w ogólniejszą zasadę korzyści jednostkowej. Oczywiście, to ko‑
rzyść szczególnie rozumiana, bo oznaczająca skuteczność w zachowa‑
niu własnych genów dla przyszłych pokoleń. Skoro więc dobór naturalny 
działa na poziomie jednostkowym, w jaki sposób doszło do powstania 
życia społecznego wśród zwierząt? Odpowiadając na to pytanie w kon‑
tekście doboru naturalnego, należy uwzględnić perspektywę jednostki 
i jej ewolucyjnie rozumianych korzyści. 
 Życie na naszej planecie uzależnione jest od energii słonecznej, 
dostarczanej na Ziemię przez emitowane z naszej gwiazdy fotony. 
Energia słoneczna, gromadzona przez organizmy fotosyntetyzujące, 
stanowi podstawę całego łańcucha energetycznego. Zwierzęta, w prze‑
ciwieństwie do fotosyntetyzujących bakterii archeonów, protistów, ro‑
ślin oraz nielicznych bakterii chemosyntetyzujących, nie są autotrofami 
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(organizmami samożywnymi), lecz heterotrofami (tak jak grzyby, niektó‑
re bakterie i protisty, bardzo nieliczne rośliny) – odżywiają się innymi or‑
ganizmami żywymi. W procesie ewolucji pojawiły się najpierw zwierzęta 
roślinożerne, dopiero później mięsożerne – padlinożercy i drapieżniki. 
Najprawdopodobniej początki życia społecznego wśród zwierząt wią‑
żą się z „wyścigiem zbrojeń” między roślinożercami i drapieżnikami. 
Roślino żercy łączyli się w grupy celem zwiększenia swoich, indywidu‑
alnie rozumianych, szans na przeżycie ataku drapieżnika. Należy pod‑
kreślić, że tworzące grupę (stado) zwierzęta nie „troszczą” się o korzyść 
stada (nie sposób nawet powiedzieć, czym taka korzyść mogłaby być), 
lecz o swoją własną. Dla potencjalnej ofiary ataku drapieżnika przeby‑
wanie w stadzie może być korzystne z kilku powodów:

• przede wszystkim jest to kwestia liczby potencjalnych ofiar. Im 
więcej członków stada, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że 
konkretna jednostka zostanie zaatakowana;

• liczebność stada powoduje często zakłopotanie drapieżnika, któ‑
re może zaowocować trudnością w wyborze potencjalnej ofiary;

• przebywanie w grupie pozwala na lepsze wykorzystanie tzw. time 
budget. Łatwiej właściwie spożytkować czas konieczny na odży‑
wianie, odpoczynek, interakcje społeczne, rozmnażanie itp. w sy‑
tuacji, gdy można pozwolić sobie na okresy zmniejszonej czujno‑
ści, uwarunkowanej obecnością innych osobników. Stado może 
zachowywać czujność przez cały czas, uwalniając zarazem od 
permanentności tej potrzeby swoich członków.

 W odpowiedzi na stadną strategię roślinożerców, drapieżnicy wy‑
tworzyli formy polowań grupowych, które w konsekwencji doprowadzi‑
ły część gatunków zwierząt drapieżnych do wypracowania form życia 
stadnego. Ale życie w stadzie, poza oczywistymi korzyściami, wiąże się 
także z kosztami ponoszonymi przez jednostki:

• występuje zwiększona wrażliwość na różnego rodzaju choro‑
by zakaźne. Rozprzestrzeniają się one szybciej wśród gatunków 
społecznych niż wśród gatunków preferujących w swym zachowa‑
niu życie samotnicze;

• życie w stadzie generuje sytuacje konfliktowe pomiędzy jednost‑
kami wchodzącymi w jego skład. W konsekwencji wywołuje to 
stres, który nierzadko może powodować negatywne skutki dla 
zdrowia poszczególnych osobników. Dodatkowo, stres związany 
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z relacjami wewnątrz stada (z reguły mniej intensywny) często 
może działać przez dłuższy czas niż stres wywołany atakiem dra‑
pieżnika. Wydaje się, że długotrwałość stresu ma większy wpływ 
na stan zdrowia niż jego intensywność. 

 Wśród ssaków najbardziej zaawansowane formy życia społeczne‑
go odnajdujemy u wielkich małp człekokształtnych (Hominidae), waleni 
(Cetacea) i słoni (Elephantidae). Przypuszcza się, że w relacji do pozio‑
mu zaawansowania społecznych relacji pozostaje obecność w mózgu 
przedstawicieli danego gatunku neuronów von Economo (zwanych neu‑
ronami wrzecionowymi, ang. von Economo neurons – VENs, spindle 
neurons). Przypuszczalnie mają one związek z samoświadomością, któ‑
ra najprawdopodobniej stanowi konieczny warunek empatii (De Waal, 
1997, 1998; Sapolsky, 2017).
 Przyjrzyjmy się życiu społecznemu w naszej linii rozwojowej i u na‑
szych najbliższych żyjących krewnych, rozpoczynając od krótkiej cha‑
rakterystyki taksonomicznej naszego gatunku. Homo sapiens należy do 
nadrodziny (superfamily) Hominoidea, w ramach której wyróżniamy dwie 
rodziny (family): Hominidae oraz Hylobatidae. Do rodziny Hylobatidae 
zaliczają się gibony i siamangi, czyli tzw. lesser apes lub smaller apes – 
mniejsze małpy człekokształtne. W skład rodziny Hominidae (wielkich 
małp człekokształtnych – great apes) wchodzą dwie podrodziny (subfa-
mily), Homininae i Ponginae. Współcześnie żyjącymi przedstawicielami 
podrodziny Ponginae są trzy gatunki orangutana (rodzaj Pongo). Homi-
ninae (wielkie afrykańskie małpy człekokształtne – great african apes) 
konstytuują dwa plemiona (tribe): Hominini i Gorillini. W skład Gorilli-
ni wchodzą dwa gatunki goryla (rodzaj Gorilla). Plemię Hominini jesz‑
cze do niedawna rozdzielane było na dwa plemiona: Hominini i Panini, 
ale najnowsze badania molekularne przekonały taksonomów co do ko‑
nieczności włączenia Panini w skład Hominini. W skład plemienia Ho-
minini wchodzą trzy żyjące gatunki: Homo sapiens, Pan troglodytes 
(szympans zwyczajny) i Pan paniscus (szympans  karłowaty, bonobo), 
oraz wymarli przedstawiciele trzech rodzajów: Homo (m.in. H. habilis, 
H. erectus, H. neanderthalensis), Australopithecus (m.in. A. afarensis, 
A. africanus) oraz Ardipithecus (A. kadabba, A. ramidus). Życie społecz‑
ne Hylobatidae przybiera formą życia rodzinnego. Gibonowate łączą się 
w pary (to jedyny w naszej nadrodzinie całkowicie monogamiczny ga‑
tunek) zajmujące określone terytorium. Z kolei orangutany są głównie 
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samotnikami. Terytorium samca obejmuje terytoria kilku samic, a prze‑
jawy życia społecznego dotyczą przede wszystkim relacji samic z mło‑
dymi. U wszystkich znanych nam przedstawicieli Homininae występują 
bardziej skomplikowane formy życia społecznego. Goryle wytworzyły 
wspólnoty zwane haremami, w których jeden dorosły samiec („srebr‑
nogrzbiety” – silverback) żyje z kilkoma samicami i ich potomstwem. 
Z kolei obydwa gatunki szympansów żyją w grupach składających się 
z wielu dorosłych osobników obu płci oraz ich potomstwa. Cechą cha‑
rakterystyczną jest promiskuityzm – forma życia seksualnego, w której 
potencjalnie wszystkie samice kopulują z wszystkimi samcami. Struk‑
tura stada jest hierarchiczna. U P. troglodytes najwyżej w hierarchii stoi 
samiec alfa, zaś u P. paniscus najwyższa pozycja przypada z reguły sa‑
micy alfa. Życie społeczne szympansów charakteryzuje również cecha 
fission–fusion: w różnych częściach doby stado rozpada się na mniej‑
sze grupy bądź łączy w większe (Kaleta, 2014).
 Nie ulega wątpliwości, że w naszej linii rozwojowej (Ardipithecus, 
Australopithecus i Homo) życie społeczne jest trwałą charakterystyką. 
Można uznać za pewne, że było ono cechą wspólnego dla wszystkich 
przedstawicieli Hominini przodka (ok. 7 mln lat temu). Najprawdopodob‑
niej jego forma była zbliżona do tej, która możemy dziś zaobserwować 
u szympansów – były to stosunkowo duże grupy łączące wiele doro‑
słych samic i samców. 
 W wyniku badań porównawczych ustalono zależność między wiel‑
kością płata czołowego i wielkością grupy wśród Primates. Można usta‑
lić w ten sposób maksymalną wielkość grupy, charakterystyczną dla da‑
nego gatunku. W przypadku H. sapiens wielkość ta wyrażona jest tzw. 
liczbą Dunbara, równą 150. Oznacza to, że jednostka ludzka może rów‑
nocześnie pozostawać w realnych kontakcie z nie więcej niż 150 inny‑
mi jednostkami swojego gatunku. Przypuszczalnie taka była górna gra‑
nica wielkości grup pierwotnych H. sapiens, plemion łowców–zbieraczy 
(hunter-gatherers) (Dunbar, 2005; Dunbar, 2014).
 W porównaniu do innych, współcześnie żyjących gatunków Homini-
nae jest to wyraźnie większa grupa. Funkcjonowanie tak dużych grup 
H. sapiens wymagało odmiennego zagospodarowania czasu (time 
budget) oraz wprowadzenia innych metod utrzymywania więzi społecz‑
nych (tzw. społeczny gruming ‒ social grooming). Wiąże się to mię‑
dzy innymi z rozwinięciem się nowego sposobu komunikowania, jakim 
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jest mowa, a także z rozwojem niezwykłej możliwości umysłu, jaką jest 
 Teoria Umysłu. Jest kwestią dyskusyjną, czy wyłącznie ludzie posiada‑
ją Teorię Umysłu (osiągają drugi stopień intencjonalności), ale nawet 
jeśli dopuścimy możliwość, że Cetacea oraz rodzaj Pan osiągnęły ów 
poziom, to H. sapiens przebywa w całkowicie odmiennej rzeczywisto‑
ści rozumienia relacji społecznych – większość ludzi osiąga poziom pią‑
ty, a niektórzy nawet szósty. Zdolność ta była bezwzględnie konieczna 
dla funkcjonowania w dużo większych, a zatem bardziej złożonych, jeśli 
chodzi o relacje społeczne, grupach (Dunbar, 2005, 2014).
 Należy podkreślić, że życie rodzinne H. sapiens nie wyprzedzało ży‑
cia stadnego (jak zakładał Arystoteles), a ukształtowało się w jego ra‑
mach. Pierwotne grupy rodzinne, które stanowią najmniejszą jednostkę 
życia stadnego grup fission–fusion, mają charakter matriarchalny – two‑
rzą je matki, jej dzieci i spokrewnione samice. Biparentalizm w zasadzie 
nie występuje u gatunków stadnych ssaków. U naszych najbliższych 
krewnych cechuje on jedynie gibony – ich życie społeczne nie przy‑
biera jednak nigdy formy stada, a jedynie rodziny. Jeśli chodzi o model 
życia seksualnego, H. sapiens dopiero wtórnie wytworzył monogamię 
(to niejedyna ani nawet najbardziej preferowana kulturowo forma relacji 
seksualnych w perspektywie globalnej, ale najpowszechniejsza z nich), 
która jednak jest raczej monogamią społeczną, a nie seksualną. Przy‑
kładowo, przeciętny członek współczesnych wspólnot łowców–zbiera‑
czy przebywa w swoim życiu w 6–12 mniej lub bardziej trwałych (od kil‑
ku miesięcy do kilku lat) związkach z przedstawicielami płci przeciwnej. 
 Niezwykle ciekawych informacji na temat funkcjonowania różnych 
poziomów życia społecznego dostarcza nam endokrynologia. Hormo‑
nem, który w ogromnej mierze odpowiada za stymulację przyjaznych 
relacji międzyludzkich (m.in. odgrywa ogromna rolę w relacjach rodzi‑
ce – dzieci) jest oksytocyna. Problem w tym, że oksytocyna nie jest 
hormonem powszechnej miłości, czy przyjaźni – wprost przeciwnie, 
wzmacniając więzi z bliskimi nam jednostkami, równocześnie generuje 
i wzmacnia wrogość wobec innych. To hormon związany z generowa‑
niem dychotomii „My przeciwko Nim” (Us vs Them) (Sapolsky, 2017). 
Biologiczny czynnik odpowiedzialny za otwartość jednostki na inne, bli‑
skie jednostki oraz za przyjazne nastawienie wobec nich, z konieczno‑
ści zamyka tę samą jednostkę na inne jednostki, postrzegane jako za‑
grażające bliskim, i wzmacnia wrogość wobec tych innych.
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 Dokonując sporego uproszczenia, zaryzykujmy następującą tezę: 
funkcjonowanie państwa musi przezwyciężyć/osłabić/zharmonizować 
„fundamentalnie naturalne” (biologiczne) przeszkody, jakimi są liczba 
Dunbara, oksytocyna, brak naturalnej skłonności do monogamii i zjawi‑
sko „My przeciwko Nim”, bez których H. sapiens nie byłby zwierzęciem 
stadnym. Należy też wspomnieć o roli religii w tworzeniu więzi społecz‑
nych. Wszystkie kulty religijne wytwarzają mocną więź między ich wy‑
znawcami, ale szczególna rola przypada w tej kwestii wielkim religiom 
księgi oraz wielkim, zorganizowanym kultom. Te ostatnie potrafią ob‑
jąć wspólnotą ogromne społeczności, zróżnicowane rasowo, językowo, 
kulturowo i społeczno‑ekonomicznie. Problem w tym, że każda religia 
wytwarza zarazem mentalność „My przeciwko Nim”, wrogość między 
członkami grupy i tymi, którzy są poza nią (Dunbar, 2014). Im większa 
religia, jednocząca większą i bardziej zróżnicowaną grupę, tym większa 
wrogość wobec innych, zewnętrznych wobec niej grup. Jak się wydaje, 
właśnie ów społeczny aspekt religii jest najważniejszym źródłem wytwa‑
rzania przez nie wrogości wobec Innych („It’s not religiosity that stokes 
intergroup hostility, it’s being surrounded by coreligionists who affirm pa‑
rochial identity, commitment, and shared loves and hatreds”, Sapolsky, 
2017, s. 626).
 Teza, że H. sapiens wbrew Hobbesowi jest z natury zwierzęciem 
stadnym (plemiennym, wspólnotowym) jest bez wątpienia prawdziwa, 
ale wymaga uwzględnienia tego, że u podstaw stadności leży interes 
jednostkowy. Nie upoważnia to jednak do twierdzenia, że wspólnota jest 
przed jednostką, ani że owa tendencja do życia wspólnotowego jest 
bezinteresowna. Jednakowoż wysnuta z niej dalej idąca teza, że H. sa-
piens jest z natury również zoon politikon, wydaje się (wbrew Arystote‑
lesowi) wielce wątpliwa. Przykładowo, wiele społeczności wprowadza 
różnego rodzaju reguły, który miałyby zlikwidować lub chociaż zminima‑
lizować zachowania nepotyczne. Niezależnie od różnego stopnia i trwa‑
łości sukcesu osiąganego w tej materii przez duże społeczności poli‑
tyczne, nepotyzm zdaje się być niemożliwy do wykorzenienia. Podstawy 
zachowań nepotycznych są tak głęboko zakorzenione w naszej biologii, 
że poza nielicznymi wyjątkami ich „naturalność” jest z pewnością bar‑
dziej „naturalna” niż rzekoma „naturalność” zachowań politycznych.
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Biologiczne podstawy zachowań moralnych

Moralność, etyka, możliwość rozumnego odróżnienia tego, co słuszne 
i niesłuszne, tego, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe, wreszcie tego, co 
dobre i złe, uznawane były do niedawna za wyłącznie ludzkie przymioty. 
Generalizując, źródeł moralności upatrywano w rozumnej naturze czło‑
wieka, mającej być jego differentia specifica i/lub w religiach, zwłasz‑
cza w religiach księgi/religiach objawionych. Od czasów publikacji przez 
Charlesa Darwina dzieła The Origin of Species w 1859 roku, wielu ba‑
daczy zwróciło się w stronę biologii ewolucyjnej, poszukując w niej infor‑
macji o źródłach zachowań moralnych. Przełomową rolę odegrała w tej 
kwestii socjobiologia, twórcą której jest Edward Osborne Wilson. Istota 
socjobiologii sprowadza się do tezy, że różnego rodzaju zachowania, 
zarówno jednostkowe, jak i społeczne, mogą być (przynajmniej po czę‑
ści) tłumaczone za pomocą doboru naturalnego (Wilson, 1975). Przyj‑
mując tę perspektywę jako logiczny wniosek z teorii ewolucji na drodze 
doboru naturalnego, poszukujący źródeł moralności w przedkulturo‑
wych uwarunkowaniach potrzebowali znaczących przesłanek ze świata 
zwierząt. 
 Kluczowe w tej kwestii okazały się opublikowane w roku 2003 wy‑
niki badań przeprowadzonych na kapucynce czubatej (Cebus apella) 
przez dwójkę naukowców, Sarah Brosnan i Fransa De Waala (Brosnan 
i De Waal, 2003). Eksperyment wyglądał następująco: w dwóch klat‑
kach umieszczonych obok siebie znajdowało się po jednej kapucynce. 
Badacze podawali im przedmiot, który kapucynki miały następnie od‑
dać. Za prawidłowo wykonane zadanie otrzymywały nagrodę. Pierw‑
sza kapucynka otrzymała kawałek ogórka. Przyjęła go bez zastrzeżeń. 
Następnie druga z kapucynek otrzymała w nagrodę winogrono. Pierw‑
sza kapucynka, widząc tę różnicę w nagradzaniu, odmówiła dalszego 
wykonywania zadania w zamian za ogórek, domagając się winogrona. 
Poziom sprzeciwu rósł jeszcze bardziej, gdy druga kapucynka otrzy‑
mywała winogrono bez wykonania pracy. Eksperyment ten uwidocznił 
dwie kwestie. Po pierwsze, kapucynki wykazały się poczuciem równo‑
ści, które uznać można za podstawę poczucia sprawiedliwości. Po dru‑
gie, właśnie owo „poczucie” wskazuje na pierwotność emocjonalnego 
źródła sprawiedliwości, w przeciwieństwie do rozumnego, które zdaje 
się być wtórne. 
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 Dalsze badania poszerzyły zakres naszej wiedzy o źródłach moral‑
ności. Przede wszystkim znaleziono ich potwierdzenie w eksperymen‑
tach dokonanych na wielu innych grupach zwierząt, m.in. szympansach, 
psach, krukowatych, różnych gatunkach makaków. Badania nad szym‑
pansami przyniosły jeszcze ciekawsze wyniki: w niektórych sytuacjach 
pracy odmawiał nie tylko szympans gorzej wynagradzany, ale również 
ten, który otrzymywał bardziej cenioną przez nie nagrodę. W ten spo‑
sób sfalsyfikowana została hipoteza, która zakładała, że reakcja na nie‑
równą zapłatę wiąże się wyłącznie z poczuciem krzywdy własnej, czyli 
z bezpośrednio rozumianym interesem egoistycznym. Jak wytłumaczyć 
to niezwykłe, pozornie sprzeczne z doborem naturalnym zachowanie? 
Musimy odwołać się do zjawiska wzajemności (reciprocity).
 Wzajemność (reciprocity), czy odwzajemniony altruizm (reciprocal al-
truism), to jedna z najważniejszych, obok doboru krewniaczego (kin se-
lection), form tak zwanych zachowań altruistycznych wśród zwierząt. 
Wzajemność definiowana jest jako zachowanie jednostki mające na celu 
pomoc innej jednostce, którego bezpośrednim skutkiem jest pewien koszt 
przez tę pomagającą jednostkę poniesiony. Tłumaczy się je oczekiwaniem 
ze strony jednostki pomagającej na odwzajemnienie przysługi, czy to bez‑
pośrednio ze strony jednostki, której przysługa została wyświadczona, czy 
też ze strony innego członka grupy. Dwa podstawowe obszary zachowań, 
w których obserwuje się odwzajemniony altruizm u naczelnych, związa‑
ne są ze społecznym grumingiem i tworzeniem koalicji wewnątrz stada. 
O wiele rzadsze są jego przejawy w procesie dzielenia się pokarmem 
(food-sharing), wśród naczelnych obserwowane tylko w przypadku kapu‑
cynek i szympansów (pozostałe naczelne dzielą się pokarmem niemal 
wyłącznie w matriarchalnych grupach rodzinnych). Można też wskazać 
na swoiste sprzężenie zwrotne pomiędzy odwzajemnionym altruizmem 
i trwałością grupy. Przykładowo, wzajemność zaobserwowana u kruko‑
watych (Corvidae) ma z reguły charakter bezpośredniej, natychmiastowej 
wymiany. Krukowate nie tworzą bowiem trwałych wspólnot, bardzo mało 
prawdopodobna jest wśród nich sytuacja, w której nieodwzajemniona na‑
tychmiastowo przysługa zostanie spłacona w bardziej odległej przyszło‑
ści (De Waal, 1997). Inaczej sprawa ma się u tych gatunków, które tworzą 
trwałe grupy. Ich członkowie mogą sobie pozwolić na częstsze i zarazem 
bardziej ryzykowne „inwestycje” altruistyczne. W konsekwencji, zachowa‑
nia altruistyczne zwiększają dodatkowo integralność grupy. 
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 Kolejnym niezwykle istotnym elementem zachowań moralnych jest 
empatia. Frans de Waal jest jednym z głównych orędowników tezy, 
wspieranej licznymi przykładami z obserwacji różnych gatunków naczel‑
nych, że empatia nie jest wyłącznie charakterystyczna dla człowieka. 
Oczywiście, mówiąc o empatii musimy zachować należytą ostrożność. 
Pewne zachowania, które mogą wydawać się zachowaniami bazujący‑
mi na empatii, mogą być jedynie wyuczonymi reakcjami na konkretne 
sygnały ze strony innych osobników w stadzie. Wątpliwości tego typu 
dotyczą niektórych zachowań wśród psów czy nawet u małp nieczłeko‑
kształtnych – badacze skłaniają się raczej do uznania tych zachowań 
za wyuczone dostosowanie (learned adjustment) niż za przejaw em‑
patii. Inaczej sprawy wyglądają w przypadku małp człekokształtnych. 
Mamy tu do czynienia z bardzo mocnymi przesłankami na rzecz empa‑
tii, którą de Waal określa mianem cognitive empathy (De Waal, 1997). 
Ponadto, empatia u małp człekokształtnych wiąże się z troską o innych 
przedstawicieli grupy, a nawet o obcych czy wręcz przedstawicieli in‑
nych gatunków.
 Wzajemność (odwzajemniony altruizm) oraz empatia tworzą według 
de Waala dwa filary zachowań moralnych. Wzajemność stanowi pod‑
stawę dla uczciwości (fairness), a empatia jest podłożem dla współczu‑
cia (sympathy). Obydwa te filary ujawniają się u szympansów we wzor‑
cowych cechach przywódcy – samca alfa.
 Stereotypowe widzenie samca alfa w stadzie zwierząt, które przenik‑
nęło do ludzkiej kultury, przypisuje mu przede wszystkim takie cechy, 
jak: siła fizyczna, wręcz brutalność, swoisty egocentryzm, oznaczający 
dążenie wyłącznie do korzyści własnej. Samiec alfa to jednostka wy‑
korzystująca swoją pozycję wyłącznie do monopolizowania dostępu do 
samic oraz do najsmaczniejszych i najwartościowszych pokarmów, któ‑
re jest gotowy odebrać każdemu członkowi stada, wykorzystując swą 
brutalną siłę. Oczywiście, zdarzają się wśród szympansów takie samce 
alfa, ale nie jest to zjawisko typowe. Nadto, sympatia ze strony człon‑
ków stada zwraca się zdecydowanie w stronę innego typu przewodni‑
ctwa. Ten najbardziej, jak się zdaje, pożądany przez szympansy model 
samca alfa dba przede wszystkim o łagodzenie napięć wewnątrz stada: 
stara się zażegnywać konflikty, a gdy już do nich dochodzi, próbuje do‑
prowadzać do pojednania. Z reguły wspiera też słabszych i zajmujących 
niższy szczebel w hierarchii (De Waal, 1998). Znany jest przypadek, 
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gdy samiec alfa opiekował się niespokrewnionym (w przypadku szym‑
pansów trudno o stuprocentową pewność w tej kwestii ze względu na 
promiskuityzm) i osieroconym kilkumiesięcznym samcem, zajmującym 
najniższe miejsce w hierarchii. 
 Dwa filary moralności – wzajemność i empatia – tworzą odpowiednie 
środowisko behawioralne dla kluczowej dla funkcjonowania grupy współ‑
pracy (cooperation). Współpraca stanowi konieczny warunek właściwe‑
go funkcjonowania grupy i najważniejszy czynnik integrujący. Im wię‑
cej współpracy, angażującej wszystkich członków grupy, tym większa jej 
spoistość. Na drugim biegunie spoczywa całkowity brak współpracy – 
trudno wówczas mówić o grupie, a jedynie o luźnym zbiorze jednostek 
(aglomeracja, konglomeracja). Ewentualny brak empatii nie uniemożli‑
wia wprawdzie współpracy (u wiele gatunków, które prawdopodobnie 
nie odczuwają empatii, obserwujemy współpracę), ale współpraca ta 
ma inny charakter (bardziej zadaniowy), także więzi między członkami 
grupy są luźniejsze. Z kolei poczucie braku wzajemności może całkowi‑
cie zniszczyć współpracę, a w konsekwencji – trwałość grupy.

refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami
Analiza natury politycznej człowieka i związanych z nią kwestii etyki poli‑
tycznej z uwzględnieniem nauk biologicznych przynosi całkowicie nową 
perspektywę ujęcia tych zagadnień, stawiając przed nami nowe proble‑
my i wyzwania. Można podzielić je na kwestie natury ogólnej i szczegó‑
łowej. Kwestie ogólne dotyczą dyskusji nad samą naturą człowieka i jej 
ewentualnym politycznym komponentem, oraz nad konsekwencjami 
praktycznymi i etycznymi, wynikającymi z tej dyskusji. Kwestie szczegó‑
łowe dotykają takich zagadnień, jak prawne rozstrzygnięcia dotyczące 
identyfikacji płciowej, rozumienia małżeństwa i rodziny, zagadnień zwią‑
zanych z wymiarem sprawiedliwości (ang. criminal justice system) itp.
 Najbardziej ogólnym wnioskiem z badań nad biologią zachowań spo‑
łecznych jest to, że człowiek jest zarówno zwierzęciem społecznym, 
jak i zwierzęciem moralnym. Obydwie te charakterystyki dzielimy z na‑
szymi najbliższymi żyjącymi krewnymi – wielkimi afrykańskimi małpa‑
mi człekokształtnymi, zwłaszcza z szympansami i bonobo. Oznacza to, 
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że musiały one występować u naszego ostatniego, wspólnego przod‑
ka. Zarazem jednak owa naturalna społeczność H. sapiens ograniczo‑
na jest liczbą Dunbara. Mózg człowieka jest dostosowany do funkcjono‑
wania w relatywnie małych wspólnotach, w których relacja z wszystkimi 
członkami jest fizycznie możliwa. 
 U podstaw moralności leżą empatia i poczucie wzajemności, co jed‑
noznacznie sugeruje, że źródła moralności są emocjonalne (zwolen‑
nikiem tej tezy w historii filozofii był David Hume; więcej o tej kwestii 
w haśle Etyka polityczna), a nie rozumne. Tezę tę potwierdzają badania 
neurologiczne wskazujące na zakorzenienie decyzji i wyborów moral‑
nych w „emocjonalnych” częściach mózgu (Sapolsky, 2017). Dodatko‑
wo wzmacnia to tezę, że duże wspólnoty, w których konkretność empatii 
i jawność wzajemności są znikome, muszą natrafiać na ogromne trud‑
ności z utrzymaniem spójności.
 Należy również wskazać na specyfikę ludzkiej rozumności. Rozum‑
ność ewoluowała nie ze względu na poznawanie prawdy (rozumność 
poznawcza), lecz ze względu na potrzeby życia społecznego (rozum‑
ność społeczna), pozostając w związku z zwiększającym się i w kon‑
sekwencji zmieniającym się sposobem funkcjonowania ludzkich stad/
wspólnot (Dunbar, 2005, 2014). Mówiąc inaczej: rozumność ludzka nie 
jest nastawiona na dochodzenie prawdy lub optymalnych rozwiązań 
społecznych, ale na dochodzenie własnych korzyści, pilnowanie, aby 
inni nie realizowali własnych interesów naszym kosztem. Przykładowym 
efektem tego stanu rzeczy jest typowa sytuacja w szeroko rozumianych 
debatach publicznych, w których strony nie słuchają argumentów prze‑
ciwników, obstając (nawet wbrew faktom) przy swoim i swojej grupy sta‑
nowisku (Gorman i Gorman, 2017).
 Budowanie i utrzymywanie spójności społeczeństwa tak ogromnego 
i zróżnicowanego, jakim jest wspólnota państwowa, to zadanie niewy‑
obrażalnie trudne. Musimy liczyć się z tym, że zadanie to przerasta na‑
turalne możliwości ludzkich mózgów. Zarazem jednak należy uwzględ‑
niać naturalne charakterystyki człowieka, przede wszystkim tendencję 
do empatii i wzajemności, gdyż inaczej niemożliwe jest zbudowanie 
trwałej współpracy, będącej wszak podstawą właściwego funkcjono‑
wania wszelkich grup. Nie możemy lekceważyć fundamentów naszej 
natury, czyli biologicznych realiów. Współczesna wiedza biologiczna 
czyni antytezę nature vs nurture błędną i bezużyteczną (Ridley, 2003). 
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W efekcie mamy do czynienia z etyczno‑społeczną kwadraturą koła, 
w której jednak wciąż brakuje nam wartości analogicznej do π.
 Szczegółowe kwestie, zyskujące nową perspektywę dzięki uwzględ‑
nieniu danych dostarczonych nam przez nauki biologiczne, a zarazem 
wymagające dalszych badań, są bardzo różnorodne. Prawdopodobnie 
fundamentalną jest kwestia wolnej woli i ludzkiej sprawczości (free will 
and agency). Nie ulega wątpliwości, że o ile na gruncie szeroko rozu‑
mianej neurobiologii możemy mówić o woli (chceniu, pragnieniu, pożą‑
daniu), o tyle coraz bardziej problematycznym jest utrzymywanie, że 
jest ona wolna (Sapolsky, 2017). 
 Kwestią bezpośrednio powiązaną z zagadnieniem wolnej woli jest 
problem wymiaru sprawiedliwości, zagadnienia winy i odpowiedzialno‑
ści karnej (free will and criminal justice system) (Sapolsky, 2017).
 Kolejnym kontrowersyjnym zagadnieniem jest kwestia tożsamości 
płciowej i naturalności związków homoseksualnych. Wszechstronne 
badania nad zjawiskiem homoseksualizmu wśród zwierząt dostarczy‑
ły nam ogromnego materiału, w świetle którego zaprzeczanie natural‑
ności tego zjawiska nie ma podstaw. Nie musi to wprawdzie prowadzić 
do zgody na legalizację związków homoseksualnych, ale wymusza na 
przeciwnikach takich rozstrzygnięć wskazanie na inny argument niż rze‑
koma sprzeczność z naturą.
 Najistotniejszy wniosek z wszystkich powyższych analiz jest taki, że 
nasza wiedza o naturze, czyli o biologicznych fundamentach naszych 
zachowań, każe nam na nowo przemyśleć i przeformułować wiele te‑
orii dotyczących natury społecznej i politycznej człowieka, istoty i źró‑
deł moralności oraz systemów etycznych. Szczególna rola przypada 
w tej mierze neurologii – jesteśmy mózgami, zarówno jako jednostki, jak 
i społeczeństwa.
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wspólnota polityczna

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: pojęcie wspólnota polityczna jest wieloznaczne. 
wychodząc od greckiego źródłosłowu tego, co polityczne, rozumiem 
przez nie wspólnotę państwową. takie też rozumienie czynię horyzon-
tem znaczeniowym moich przemyśleń.

ANALIZA HISTORYCZNA: odsłania różnorodność interpretacji sku-
pionych na naturze tego politycznego ciała, jego wspólnotowości, korpo-
racyjności czy stowarzyszeniowości, ukazując wielość podejść, inspiracji, 
kontynuacji i polemik, które mimo różnic tworzą swoistą sieć powiązań i/
lub odniesień między sobą.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: przenosi punkt ciężkości z zagadnie-
nia natury tego ciała na zagadnienie jego polityczności.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
podnosi szereg kwestii wymagających namysłu, jak: spór o postać poli-
tycznej zrzeszeniowości; zagadnienie spoiwa takich ciał; kwestia istoty po-
lityczności i etyczności w odniesieniu do tego, co polityczne oraz politycz-
ności w odniesieniu do tego, co etyczne; problem współczesnych koncepcji 
obywatelskości.

Słowa kluczowe: ciało polityczne, korporacja, państwo, polityczność, 
społeczeństwo obywatelskie
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definicja pojęcia
Wspólnota polityczna to pojęcie wielokrotnie wieloznaczne. Jest takim 
zarówno ze względu na różnorodne rozumienie jego pierwszego czło‑
nu, czyli tego, czym jest wspólnota, jak i członu drugiego, mianowicie 
polityczności oraz tego, co polityczne, a także ich złożenia w postaci in‑
teresującego nas pojęcia wspólnoty politycznej.
 Czyniąc punktem wyjścia grecki źródłosłów jego drugiego członu (to, 
co polityczne), w znaczeniu nadawanym mu w ateńskiej polis, można 
zasadnie przyjąć, że pod pojęciem tym należy rozumieć przede wszyst‑
kim wspólnotę obywatelską (politike) współtworzoną przez jej członków 
posiadających prawa udziału w rządzeniu nią i w jej sądach, czyli jej 
obywateli (polites). W tym znaczeniu wolno mówić o wspólnocie poli‑
tycznej jako o państwie, do którego się należy i którym zarazem się jest, 
w myśl twierdzenia Arystotelesa zawartego w Księdze VIII Polityki, iż 
„nie trzeba sądzić, że ktoś z obywateli do siebie samego należy, prze‑
ciwnie, wszyscy należą do państwa, bo każdy z nich jest częścią pań‑
stwa” (Arystoteles, 2006, 1337 a, s. 214). Takie też rozumienie wspól‑
noty politycznej, jako ciała politycznego określanego ogólnie mianem 
państwa, czynię horyzontem znaczeniowym analizowanego pojęcia. 

Analiza historyczna pojęcia – wielość ujęć
Etymologicznie wywodzone rozumienie pojęcia wspólnoty politycznej 
jako wspólnoty obywatelskiej będącej państwem (przymiotnik polityczny 
[politikos] bierze swą nazwę od rzeczownika obywatel [polites + ikos]), 
znaczeniowo wydające się oczywiste, odsłania swoją głęboką proble‑
matyczność począwszy od starożytności aż po czasy nam współczesne.
 Już Arystoteles różnił się od swojego mistrza Platona we wskazywa‑
niu racji i nadrzędnego celu, ze względu na które tego rodzaju polityczna 
wspólnota, istotowo równoznaczna z państwem, zostaje zawiązywana. 
Podczas gdy według Polityki Stagiryty powstaje ona „dla umożliwienia 
życia, a istnieje, aby życie było dobre” (Arystoteles, 2006, 1252 b, s. 27), 
a jej naczelnym zadaniem jest urabianie dobrych i sprawiedliwych oby‑
wateli (por. Arystoteles, 2006, 1280 b, s. 88), to dla Platona racją jej za‑
wiązywania jest fakt, że „żaden z nas nie jest samowystarczalny, tylko 
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mu potrzeba wielu innych” (Platon, 2003, 369 B, s. 62), zaś jej celem 
wskazanym w Państwie jest, „aby wspólnie żyli i pomagali jeden drugie‑
mu” (Platon, 2003, 369 C, s. 63).
 Podobnie, cały wachlarz rozwiązań w zakresie rozumienia obywa‑
telstwa – jego ważności, dziedziczenia, uznawania i/lub nabywania – 
przytaczany przez Arystotelesa w Księdze III Polityki, unaocznia nam 
już ówcześnie istniejącą różnorodność rozumienia tego konstytutyw‑
nie istotnego czynnika politycznej wspólnoty nadającej sobie postać 
państwa.
 W kręgu rzymskiej tradycji państwowości w jej republikańskim ro‑
zumieniu, wybitny przedstawiciel tego nurtu, Scypion, rozprawiający 
w Cycerońskim dialogu O państwie o wspólnocie politycznej określanej 
mianem rzeczypospolitej, miał rozumieć przez nią wspólnotę obywateli 
definiowaną jako „liczne zgromadzenie, jednoczone uznawaniem praw 
i pożytków z życia we wspólnocie” (Cyceron, 1999, 39, s. 26) i trosz‑
czące się pospołu o wspólną sprawę. Zarazem, i niejako komplemen‑
tarnie względem powyższej definicji, jako formę współistnienia, które‑
go „Najważniejszą przyczyną […] jest nie tyle poczucie bezradności, co 
wrodzona potrzeba bytowania wśród innych” (Cyceron, 1999, 39, 26). 
Odnotowuję tę Scypionową rację gromadzenia się we wspólnotę w kon‑
tekście jego refleksji nad naturą wspólnoty politycznej w postaci rzeczy‑
pospolitej, gdyż warto zwrócić uwagę na jej zasadnicze współbrzmienie 
z Arystotelesowskim twierdzeniem, według którego: „człowiek jest z na‑
tury istotą stworzoną do życia w państwie i dlatego też ludzie, nawet je‑
żeli nie potrzebują wzajemnej pomocy, dążą do życia w społeczeństwie” 
(Arystoteles, 2006, 1278 b, s. 84).
 Powyższe współbrzmienie obu myślicieli zdaje się wskazywać na 
istotną cechę wspólną zarówno dla greckiego, jak i rzymskiego namy‑
słu nad wspólnotą polityczną, mianowicie jej metafizyczne osadzenie 
w ważnościowo uniwersalnym porządku natury rządzonym niezmien‑
nymi prawami, tu, w sferze ludzkiego, jednostkowego i zbiorowego kos‑
mosu. Osadzenie, które w naturze człowieka rozpoznaje bycie istotą 
społeczną, zaś we wspólnocie politycznej możliwość realizacji jej naj‑
wyższej formy wyrazu.
 Czasy nowożytne stopniowo dystansują się od grecko‑rzymskiego 
dziedzictwa akcentującego wspólnotocentryczny charakter ludzkiej isto‑
ty i jej człowieczeństwa, znajdującego częściowe spełnienie w różnych 
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formach wspólnotowości, a pełne we wspólnocie politycznej. Wypraco‑
wują własne rozumienie człowieka, społeczeństwa i politycznego cia‑
ła państwa, podkreślając bytową jednostkowość i podmiotowość czło‑
wieka (uprzednią względem wszelkich postaci jego uspołecznienia), 
prowadzącą do redefinicji istoty grecko‑rzymskiego rozumienia poli‑
tycznej wspólnoty państwa. Tytułem egzemplifikacji ważniejszych mo‑
mentów zwrotnych nowożytnej debaty na powyższe tematy, przywołuję 
myśl Thomasa Hobbesa, Johna Locke’a, Jeana‑Jacques’a Rousseau 
i  Johna Stuarta Milla.
 Thomas Hobbes (1588‒1679) rozwijając w Lewiatanie teorię pań‑
stwa nie posługuje się pojęciami wspólnoty politycznej czy obywatel-
skiej, gdyż są one obce jego naturalistyczno‑mechanicystycznej filozofii 
zarówno człowieka, jak i państwa. Uważa on, że nie ma czegoś takie‑
go, jak wspólnota, także polityczna i/lub obywatelska. Istnieje natomiast 
wielość egoistycznych z natury ludzi, która pomimo właściwej każde‑
mu z nich aspołeczności może utworzyć razem jedną, reprezentującą 
ją osobę zbiorową, będącą zarazem osobą polityczną posiadającą nie 
wspólnotową (jak w tradycji grecko‑rzymskiej), lecz korporacyjną naturę 
uposażoną w polityczne atrybuty. Jest nią mechanicystycznie rozumia‑
ne państwo, które „nie jest niczym innym niż sztucznym człowiekiem, 
choć większych rozmiarów i większej siły niż człowiek naturalny, którego 
obronie i opiece ma służyć” (Hobbes, 2009, s. 82). W ten sposób, odrzu‑
cając z racji metafizyczno‑antropologicznych pojęcie wspólnoty i wpro‑
wadzając w jej miejsce pojęcie korporacji (osoby zbiorowej/ciała zbioro‑
wego), filozof rozumie przez nią „pewną ilość ludzi związanych jednym 
interesem lub jedną sprawą” (Hobbes, 2009, s. 310). Tego rodzaju kor‑
poracjami mogą być zarówno państwa, czyli osoby polityczne posiada‑
jące suwerenną władzę, jak i ciała polityczne oraz osoby prawne, które 
Hobbes zalicza do korporacji regularnych, to znaczy takich, „gdzie jeden 
człowiek albo zgromadzenie ludzi mocą ustanowienia jest reprezenta‑
cją wszystkich” (Hobbes, 2009, s. 310). Niemniej, są one takimi korpo‑
racjami w sposób istotnie je różnicujący. Jedynie państwo jest zarazem 
korporacją absolutną i niezależną, a zatem nie podlega nikomu poza 
własną reprezentacją (por. Hobbes, 2009, s. 310), ciesząc się pełną 
suwerennością. Natomiast ciała polityczne i osoby prawne, będąc rów‑
nież korporacjami regularnymi, są nimi jako korporacje polityczne za-
leżne (por. Hobbes, 2009, s. 310), czyli podlegające jakiejś suwerennej 



56 tomaSz Homa

władzy, „w stosunku do której poddanym jest każdy poszczególny czło‑
nek, równie jak i jej reprezentacja” (Hobbes, 2009, s. 310). Polityczne 
bowiem są te korporacje zależne, „które są utworzone z upoważnienia 
władzy suwerennej państwa” (Hobbes, 2009, s. 310), i mogą „narzucić 
członkom jakieś inne prawo niż to, które jest wspólne wszystkim innym 
poddanym” (Hobbes, 2009, s. 318).
 Tak rozumiane ciała polityczne, których różnorodność „jest niemal 
nieskończona”, „różnicuje je bowiem nie tylko różnorodność spraw, dla 
których zostały utworzone, w czym rozmaitość jest nieopisana; lecz róż‑
nicują je również okoliczności czasu, miejsca i liczby, które podlegają 
wielu ograniczeniom” (Hobbes, 2009, s. 316), stanowią części składowe 
państwa, „podobne […] do części ciała fizycznego lub do jego mięśni” 
(Hobbes, 2009, s. 310).
 W ten sposób Hobbesowska, absolutna i niezależna korporacja, jaką 
jest polityczna osoba zbiorowa w jej najwyższej postaci ‒ suwerenne‑
go państwa, różni się zasadniczo od politycznej wspólnoty w jej republi‑
kańskim grecko‑rzymskim znaczeniu, zarówno (a) gdy chodzi o ustana‑
wiającą ją wielość ludzi, którzy wiążąc się między sobą na mocy ugody 
każdego z każdym, nie stają się obywatelami tak przez siebie usta‑
nowionego państwa (por. Hobbes, 2009, s. 258), lecz jego poddany‑
mi i sługami (por. Hobbes, 2009, s. 326‒332), jak i (b) właściwej temu 
państwu wewnętrznej struktury, której konstytutywnym kryterium nie jest 
wspólnotowość, lecz korporacyjność agregująca poszczególne politycz‑
ne korporacje zależne w wieloskładnikowy, centralnie napędzany me‑
chanizm. Należy ponadto odnotować, że podczas gdy sygnatariusze 
ugody ustanawiającej Hobbesowskie państwo, z chwilą ukonstytuowa‑
nia go należą do państwa jako jego poddani, to ustanowione przez nich 
państwo do nich nie należy, lecz tylko do siebie jako suwerena, który 
stając się ich politycznym reprezentantem, ucieleśnia ich zbiorową oso‑
bę (por. Hobbes, 2009, s. 257).
 John Locke (1632‒1704), podobnie jak Hobbes należący do nurtu 
reprezentującego idee stanu natury i ugody społecznej, przyjmuje ra‑
dykalnie odmienne stanowisko w sprawie natury człowieka i państwa. 
Uważa on, że człowiek będący w stanie natury nie znajduje się w stanie 
wojny wszystkich z wszystkimi (Hobbes), lecz jest w stanie pokoju. Po‑
dobnie, polityczny byt utworzony przez tak rozumianych ludzi, na mocy 
ugody każdego z każdym, nie jest korporacją w Hobbesowskim tego 
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pojęcia znaczeniu, ale wspólnotą. Locke bowiem twierdzi w Dwóch trak-
tatach o rządzie, że: 

Gdziekolwiek [...] pewna grupa ludzi zjednoczy się w jedno społeczeństwo, 
w którym każdy zrezygnuje na rzecz władzy publicznej z przysługującej mu na 
mocy prawa natury władzy wykonawczej, tam i tylko tam ma miejsce społeczeń-
stwo polityczne bądź obywatelskie (Locke, 2015, s. 306).

Tak ustanawiane Locke’owskie społeczeństwo, wyposażone w powie‑
rzoną mu publiczną władzę, jest polityczną wspólnotą, którą należy ro‑
zumieć jako „niezależną społeczność, jaką Rzymianie oznaczali sło‑
wem civitas, któremu w naszym języku odpowiada commonwealth = 
wspólnota, i najwłaściwiej oddaje takie społeczeństwo ludzkie” (Locke, 
2015, s. 333). Niemniej, jest ono wspólnotą, która – co istotne – zo‑
staje zawiązywana nie ze względu na wskazywaną przez Arystotele‑
sa i Scypiona wrodzoną potrzebę bytowania wśród innych, ale z po‑
wodu niedogodności stanu natury. Ponadto, jej naczelnym celem nie 
jest urabianie „dobrych i sprawiedliwych obywateli” (Arystoteles, 2006, 
1280 b, s. 88), lecz „uniknięcie i niedopuszczenie” do tego rodzaju nie‑
dogodności (Locke, 2015, s. 307) w celu zachowania własności swoich 
członków‑obywateli, to jest ich „życia, wolności i majątku” (Locke, 2015, 
s. 329). Zatem, jest ono wspólnotą, która zawiązywana ze względu na 
tak ściśle określony cel, w centrum obywatelskiej uwagi swoich człon‑
ków nie stawia Scypionowego troszczenia się o nią pospołu ze względu 
na nią samą (dla Ateńczyków, jak i Rzymian stanowiło to podstawowe 
kryterium ich obywatelskiego etosu), lecz wymaga troski o nią ze stro‑
ny swoich obywateli, aby mogła zabezpieczyć ich własne korzyści, dla 
których została przez nich ustanowiona, gdyż spoczywa na niej obo‑
wiązek ochrony indywidualnej własności każdego z jej obywateli. Tym 
samym Locke’owska wspólnota polityczna, sytuując się w nurcie gre‑
ckiego i rzymskiego myślenia republikańskiego, zarazem z niego się 
wyodrębnia, dając początek jego nowożytnej odnodze, którą można na‑
zwać nurtem republikańsko‑liberalnym.
 Jean‑Jacques Rousseau (1712‒1778) w swoim namyśle nad istotą 
wspólnoty politycznej krytycznie odnosi się zarówno do poglądów pre‑
zentowanych przez Hobbesa, jak i Locke’a w kwestii stanu natury, in‑
terpretując go odmiennie, mianowicie jako stan „pierwotnej niezależno‑
ści” (Rousseau, 2010, s. 17). Rozumie przez to stan naturalnej dbałości 
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o własne życie, który charakteryzuje się brakiem stosunków natury mo‑
ralnej oraz jakichkolwiek obowiązków względem siebie nawzajem (por. 
Rousseau, 1956, s. 170), argumentując, że „w pierwotnej niezależności, 
ludzie nie utrzymują między sobą stosunków dość stałych, by utworzyć 
stan pokoju lub stan wojny” (Rousseau, 2010, s. 17).
 Natomiast jego koncepcja ciała politycznego ustanawianego dzięki 
umowie społecznej, odrzucająca całkowicie pogląd Hobbesa w tej ma‑
terii, współbrzmi (ale tylko częściowo) z Locke’owską koncepcją wspól‑
noty politycznej zawiązywanej w wyniku zawarcia tego rodzaju umowy. 
Uważa on, że akt zrzeszenia dokonany na mocy umowy polegającej 
na tym, że „Każdy z nas z oddzielna oddaje swoją osobę [met en com-
mun sa personne] i całą swoją moc pod naczelne kierownictwo woli 
powszechnej i wszyscy my pospołu, jako ciało polityczne, przyjmuje‑
my każdego członka jako część niepodzielną całości” (Rousseau, 2010, 
23), czyni z tak społecznie nieukonstytuowanej masy tych, którzy ją za‑
wierają, zarówno lud, który „jest prawdziwą podstawą społeczeństwa” 
(Rousseau, 2010, s. 21), jak i społeczeństwo, będące z natury swo‑
jej samostanowiącym o sobie, czyli politycznym, stowarzyszeniem cha‑
rakteryzującym się właściwym mu społecznym stanem (por. Rousseau, 
2010, s. 26). Do jego istotnych cech filozof zalicza „wolność społeczną” 
każdego i „własność na wszystko, co posiada” (Rousseau, 2010, s. 26), 
a także „wolność moralną, która jedynie czyni człowieka naprawdę pa‑
nem siebie”, uzasadniając: „bo kierowanie się tylko pożądaniami zmy‑
słowymi jest niewolą, a posłuszeństwo prawu, które się sobie przepisa‑
ło, jest wolnością” (Rousseau, 2010, s. 27).
 Tego rodzaju 

akt zrzeszenia – wyjaśnia Rousseau ‒ tworzy natychmiast, zamiast prywat‑
nej osoby każdego kontrahenta, ciało moralne i zbiorowe, składające się z tylu 
członków, ile zgromadzenie liczy głosów, i uzyskujące przez ten akt swoją jed‑
ność, swoje wspólne „ja”, swoje życie i wolę. Ta osoba publiczna, utworzona 
w ten sposób przez połączenie wszystkich, otrzymała dawniej miano civitas, 
obecnie zaś nosi miano republiki, czyli ciała politycznego, które członkowie 
jego nazywają państwem, gdy jest bierne, suwerenem, gdy jest czynne, mocar‑
stwem, gdy się je porównuje z innymi. Sami członkowie przybierają jako ogół 
miano ludu, a jako poszczególne osoby nazywają się obywatelami, jako uczest‑
nicy władzy zwierzchniczej, i poddanymi, jako podlegli ustawom państwowym 
(Rousseau, 2010, s. 23).
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 W ten sposób, na mocy umowy społecznej, stowarzyszeniowo ukon‑
stytuowane ciało polityczne jest, co do jego natury, polityczną wspól‑
notą (por. Rousseau, 2010, s. 27‒30), której więź społeczną tworzy 
to, co w rozbieżnych czy wręcz sprzecznych interesach jej członków 
jest wspólne, to znaczy w czym wszystkie te interesy się zbiegają (por. 
Rousseau, 2010, s. 31). 
 Wprowadzonym przez Rousseau novum do tak republikańsko‑libe‑
ralnie koncypowanej wspólnoty politycznej jest przede wszystkim roz‑
różnienie w niej woli prywatnej każdego jej członka jako człowieka, okre‑
ślanej także mianem woli partykularnej (por. Rousseau, 2010, s. 25), 
od woli powszechnej jej członków jako obywateli. Rozróżnienie to po‑
lega na tym, że „wola prywatna […] dąży z natury swej do przywilejów, 
a wola powszechna do równości” (Rousseau, 2010, s. 31). Konsekwen‑
tnie, jest nim również twierdzenie, iż „jedynie wola powszechna może 
kierować siłami państwa odpowiednio do celu jego założenia, którym 
jest dobro wspólne” (Rousseau, 2010, s. 31). 
 Takim novum zdaje się być też utożsamianie dobra wspólnego tego 
rodzaju wspólnoty ze wspólnym interesem jej obywateli – utożsamianie, 
które przenosi ciężar obywatelskiej uwagi z Locke’owskiej jasno okre‑
ślonej ochrony własności każdego, czyli jego życia, wolności i mająt‑
ku, na wymagający każdorazowo dookreślenia przez wolę powszechną 
wspólny interes wszystkich, jako obywateli, stanowiący owo przecięcie 
się ich interesów partykularnych, jako nosicieli i wyrazicieli swoich woli 
prywatnych (por. Rousseau, 2010, s. 31).
 John Stuart Mill (1806‒1873), reprezentujący empirystyczno‑natura‑
listyczny faktualizm, odrzuca podzielaną przez Locke’a i Rousseau te‑
orię umowy społecznej jako hipotetycznej podstawy ładu społecznego, 
twierdząc w rozprawie O wolności (1859), że „społeczeństwo [society] 
nie opiera się na umowie i zmyślanie umowy w celu wyprowadzenia 
z niej obowiązków społecznych do niczego nie prowadzi” (Mill, 2012, 
s. 178)  1. Równocześnie przyjmuje istniejącą faktyczność życia społecz‑
nego, konstatując: 

1  Mill mówi wprost o fikcji umowy społecznej w opublikowanej w 1863 roku rozprawie 
Utylitaryzm (por. Mill, 2012, s. 76). W cytatach (tu i dalej) odwołania do oryginału 
w nawiasach kwadratowych – T.H.
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każdy kto pozostaje pod opieką społeczeństwa, winien mu odpłacić za to do-
brodziejstwo, a sam fakt życia w gromadzie [society] wymaga, by każdy musiał 
przestrzegać pewnych prawideł postępowania wobec pozostałych ludzi (Mill, 
2012, s. 178).

Nie przyjmuje on także teorii woli powszechnej Rousseau’owskiego 
społeczeństwa, podziela natomiast jego koncepcję stanu natury jako 
stanu pierwotnej niezależności (the state of savage independence). Za-
razem, bardziej niż przyjmuje, inspiruje się Rousseau’owską ideą sta-
nu społecznego, o którym twierdzi, iż jest on „czymś tak naturalnym, 
tak niezbędnym, i tak właściwym człowiekowi, że może on myśleć o so-
bie tylko jako o członku jakiegoś zespołu [a member of a body]” (Mill, 
2012, s. 43)  2. Niemniej, odmiennie od Rousseau, wskazuje jego istotnie 
znaczącą cechę, którą według niego jest naturalne pragnienie zgodne-
go współżycia z bliźnimi, należące do naturalnych, społecznych odczuć 
ludzkości (of the social feelings of mankind) (Mill, 2012, s. 42). 
 Mając na uwadze tak podkreślaną faktyczność życia w stanie spo-
łecznym (the state of society) oraz podzielając koncepcję człowie-
ka jako istoty postępowej, zaczerpniętą od Wilhelma von Humboldta 
(1767‒1835) afirmującego „absolutne i istotne znaczenie rozwoju ludz-
kiego w całym bogactwie jego różnorodności” (Mill, 2012, s. 93), i przyj-
mując postulowane przez niego dwa warunki niezbędne do urzeczywist-
nienia tego rozwoju, czyli wolność i rozmaitość sytuacji, z koncepcji tych 
Mill wyprowadza podstawową zasadę normującą zarówno przynależną 
społeczeństwu wolność rozumianą jako „wolność obywatelska lub spo-
łeczna”, czyli władza, którą społeczeństwo może prawomocnie sprawo-
wać nad jednostką (por. Mill, 2012, s. 93), jak i wolność przynależną jed-
nostce, to znaczy jej niezależność względem społeczeństwa.
 Zasada ta, odniesiona do społeczeństwa, mówi, 

że jedynym celem usprawiedliwiającym ograniczenie przez ludzkość, indywidu-
alnie lub zbiorowo, swobody działania jakiegokolwiek człowieka jest samoobro-
na, że jedynym celem, dla osiągnięcia którego ma się prawo sprawować władzę 
nad członkiem cywilizowanej społeczności wbrew jego woli, jest zapobieżenie 
krzywdzie innych. Jego własne dobro, fizyczne lub moralne, nie jest wystarcza-
jącym usprawiedliwieniem (Mill, 2012, s. 102).

2  Zwrot: „a member of a body” (Mill, 2001, s. 32).
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Natomiast zastosowana do człowieka jako członka społeczeństwa gło‑
si, że: „Nie można go zmusić do uczynienia lub zaniechania czegoś, 
ponieważ tak będzie dla niego lepiej, ponieważ to go uszczęśliwi, po‑
nieważ zdaniem innych osób będzie to mądrym lub nawet słusznym 
 postępowaniem. Są to poważne powody, by go napominać, przemawiać 
mu do rozumu, przekonywać go lub prosić, lecz nie, by go zmuszać lub 
karać w razie, gdyby nas nie słuchał” (Mill, 2012, s. 102). Bowiem, 

Każdy jest odpowiedzialny przed społeczeństwem jedynie za tę część swego 
postępowania, która dotyczy innych. W tej części, która dotyczy wyłącznie jego 
samego, jest absolutnie niezależny; ma suwerenną władzę nad sobą, nad swo‑
im ciałem i umysłem (Mill, 2012, s. 103).

 Broniąc tak rozumianych wolności, które służą realizowaniu nie‑
zmiennych interesów człowieka jako istoty postępowej w stanie spo‑
łecznym respektującym Humboldtowską koncepcję ludzkiego rozwoju, 
Mill reprezentuje stanowisko zbliżone do Locke’a i Tocqueville’a, pod‑
kreślając potrzebę bezinteresownej życzliwości względem innych. Jej 
pożądaną faktyczność widzi zwłaszcza w postulowanej przez siebie 
partycypacji jednostek w życiu społeczno‑politycznym, w zakresie przy‑
znanych im przez państwo swobód lokalnych, gdyż, jak podkreśla, po‑
dejmowane w ramach tych swobód działania 

są […] w istocie szkoleniem obywateli, praktyczną częścią politycznego wycho‑
wania wolnych ludzi, która wyrywa ich z ciasnego kręgu osobistego i rodzinne‑
go egoizmu i usposabia do zrozumienia wspólnych interesów oraz prowadze‑
nia wspólnych spraw – przyzwyczajając ich do działania ze społecznych lub na 
wpół społecznych motywów i stawiania sobie celów, które ludzi łączą, a nie dzie‑
lą. Bez tych nawyków i uzdolnień nie da się wprowadzić ani zachować wolnoś‑
ciowego ustroju, jak o tym świadczy tak często napotykany przejściowy charak‑
ter wolności politycznej w krajach, w których nie opiera się ona na dostatecznie 
szerokiej podstawie swobód lokalnych (Mill, 2012, s. 220). 

 Rozważane przez Milla społeczeństwo, uwzględniając jego faktycz‑
ność i idealność, jest cywilizowaną wspólnotą (civilised community), 
która rozwija się dzięki postępowi spraw ludzkich w duchu Humboldtow‑
skiej zasady rozwoju, i kieruje się, jako swoją podstawową zasadą, na‑
turalnie przynależną jej obywatelską albo społeczną wolnością, która 
respektuje nienaruszalność wolności jednostkowej jej członków. Wspól‑
notą, w której ludzie – jak można domniemywać – „stali się zdolni do 
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przeprowadzania reform na drodze swobodnej dyskusji między równy‑
mi” (Mill, 2012, s. 103).
 Millowskim ideałem w ten sposób koncypowanej wspólnoty politycz‑
nej jest liberalna, zważywszy na indywidualizm jej członków, a zarazem 
demokratyczna, gdy chodzi o formę jej urządzenia, republika (democra-
tic republic) pod władzą „dobrego rządu”, to znaczy takiego, którego 
pierwszym warunkiem jest: „cnota i inteligencja istot ludzkich składa‑
jących się na społeczność [composing the community]”, zaś jego naj‑
ważniejszą zasługę stanowi „rozwijanie cnoty i inteligencji u ludu same‑
goż” (Mill, 2011, s. 36)  3. Ideałem najlepszej formy jego sprawowania, 
wskazywanym przez Milla, „jest ten rząd, który najwyższą władzę skła‑
da w ręce połączonej masy społeczeństwa [in the entire aggregate of 
the community]; w którym każdy obywatel nie tylko ma głos przy wy‑
konywaniu tej władzy, ale powoływany bywa do rzeczywistego udzia‑
łu w rządzie, sprawując urzędy publiczne miejscowe lub ogólne” (Mill, 
2011, s. 56).
 Kreśląc ideał wspólnoty politycznej jako liberalno‑demokratycznej re‑
publiki, Mill zdaje się zbliżać – w kwestii zasadniczych racji jej istnienia 
i funkcjonowania – do Arystotelesowskiej koncepcji państwa jako spo-
udaia polis oraz ostatecznej racji jego istnienia, którą Stagiryta upatry‑
wał w troszczeniu się państwa o cnotę (por. Arystoteles, 2003, 1280 b, 
s. 88). Niemniej, równocześnie różni się od niej istotnie zarówno swoim 
liberalno‑demokratycznym rozumieniem związku między tą wspólnotą 
a jej obywatelami, jak i afirmacją tych ostatnich w ich ludzkim rozwoju.

Problemowe ujęcie pojęcia
Współczesny namysł nad pojęciem wspólnoty politycznej zdaje się 
przenosić punkt ciężkości z zagadnienia natury tego ciała, co do jego 
istoty wprawdzie różnie rozumianego (korporacyjnie, wspólnotowo, 

3  „Pierwszą kwestią co do każdej instytucji politycznej jest wiedzieć, jak dalece zmie‑
rza ona do rozwinięcia w członkach społeczności rozmaitych przymiotów moral‑
nych i intelektualnych, albo raczej (wedle dokładniejszej klasyfikacji Benthama) 
przymiotów moralnych, intelektualnych i praktycznych. Rząd, który najlepiej dopeł‑
nia tego warunku, jest oczywiście najlepszym pod wszystkimi innymi względami, 
gdyż od tych przymiotów, w stosunku, w jakim one istnieją u ludu, zależy bez‑
względnie dobro, jakie rząd może zdziałać w praktyce” (Mill, 2011, s. 36). 
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stowarzyszeniowo, czy faktycznościowo), ale co do sposobu funkcjono‑
wania zgodnie przyrównywanego nie tylko przez Hobbesa, lecz także 
przez Locke’a, Rousseau oraz Milla do maszyny  4, na drugi człon tego 
pojęcia, czyli na zagadnienie polityczności takiego ciała, tego, czym jest 
to, co polityczne i jak się ma tak do jednostki, jak i do współtworzonej 
przez nią zbiorowości. 
 Z uwagi na powyższe, moim zamiarem jest jedynie zarysować syg‑
nalizowaną problematykę, przywołując tytułem egzemplifikacji tej współ‑
czesnej debaty poglądy Carla Schmitta, Karla R. Poppera i Hannah 
Arendt w tym zakresie.
 Carl Schmitt (1888‒1985) w dziele Etyka państwowa a pluralistyczna 
teoria państwa (1930) uznaje za błąd rozpowszechniony pogląd,

że polityczność oznacza jakąś własną substancję istniejącą obok innych sub‑
stancji „społecznych stowarzyszeń”, że ma jakąś osobną treść obok takich zja‑
wisk, jak religia, gospodarka, język, kultura czy prawo, i że w konsekwencji 
grupę polityczną można ustawić równolegle obok innych grup, obok Kościoła, 
koncernu, związku zawodowego, narodu, wreszcie obok najróżniejszych wspól‑
not religijnych czy kulturalnych (Schmitt, 2012, s. 237‒238).

Według niego polityczność nie jest żadną substancją, lecz dynamicz‑
nym stanem „pewnej jedności”, to znaczy jej szczególnym stopniem in‑
tensywności, twierdząc: „Dobrze pojęta polityczność oznacza jedynie 

4  Według Hobbesa wielki Lewiatan, czyli państwo, „nie jest niczym innym, niż sztucz‑
nym człowiekiem [an artificial man]” (Hobbes, 2009, s. 82). Locke mówi zarówno 
o człowieku jako godnej podziwu maszynie – admirable engine (por. Locke, 2015, 
s. 165), jak i o władzy absolutnej i tyranii, jako o ogromnej maszynie – vast engine 
(por. Locke, 2015, s. 177). Rousseau przyrównuje społeczeństwo utworzone sto‑
warzyszeniowo dzięki umowie społecznej do politycznej maszyny, przez którą nale‑
ży rozumieć to społeczeństwo/wspólnotę (communauté), w kontekście refleksji nad 
wolnością jako gwarantem osobistej niezależności każdego obywatela, w słowach: 
„warunek ten leży u podstaw konstrukcji i działania maszyny politycznej [l’artifice 
& le jeu de la machine politique] i nadaje zobowiązaniom społecznym charakter le‑
galności” (Rousseau, 2010, s. 25‒26). Do idei maszyny i sprawności jej mechani‑
zmu sięga także Mill, m.in. w swoim namyśle nad kryterium wartości rządu pisząc: 
„Możemy więc uważać jako kryterium wartości rządu stopień, do jakiego on działa 
na powiększenie się sumy dobrych przymiotów w rządzonych, zbiorowo i indywidu‑
alnie; albowiem, nie mówiąc już nic o ich dobrobycie, który jest głównym zadaniem 
rządu, dobre ich przymioty dostarczają siły poruszającej, która wprawia w ruch całą 
maszynę [machinery]. Pozostaje więc, jako drugi czynnik stanowiący wartość rzą‑
du, sprawność samego mechanizmu, to jest stopień, do jakiego mechanizm ten 
zdolny jest ciągnąć korzyści z istniejących dobrych przymiotów i używać ich ku po‑
żytecznemu celowi” (Mill, 2011, s. 36‒37).
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stopień intensywności pewnej jedności. Dlatego polityczna jedność 
może mieć i obejmować różne treści” (Schmitt, 2012, s. 238). Tym 
szczególnym stopniem intensywności, niezależnie od treści, której doty‑
czy, jest zawsze „najbardziej intensywny stopień jedności, na podstawie 
czego określa się też najbardziej intensywne rozróżnienie, podział na 
przyjaciela i wroga” (Schmitt, 2012, s. 238). Jak doprecyzowuje w Der 
Begriff des Politischen (1932), wróg, o którym mowa, 

nie jest […] konkurentem ani przeciwnikiem w sensie ogólnym. Wróg nie jest też 
prywatnym przeciwnikiem, którego nienawidzimy czy do którego czujemy oso‑
bistą antypatię. Wróg to przynajmniej potencjalnie, tj. w sensie realnej możliwo‑
ści walcząca grupa ludzi stojąca naprzeciw podobnej grupy. Wróg ma charak‑
ter wyłącznie publiczny, wszystko bowiem, co odnosi się do takiej grupy ludzi, 
a w szczególności do narodu, ma sens publiczny (Schmitt, 2012, s. 256).

Wróg to zatem ten, który zagraża „faktyczną możliwością fizycznego 
unicestwienia” (Schmitt, 2012, s. 260). Analogicznie, lecz w znaczeniu 
przeciwnym, ma się rzecz z politycznie rozumianym przyjacielem. Stąd 
też, według Schmitta, nie są to metafory, lecz rzeczywistości posiadają‑
ce konkretny sens egzystencjalny, zważywszy na realną możliwość ich 
urzeczywistnienia (por. Schmitt, 2012, s. 255‒265).
 Tak decyzjonistycznie i zarazem egzystencjalnie definiowana poli‑
tyczność, jako że owa polityczna jedność decyduje (entscheidet) w spra‑
wach żywotnie zasadniczych dla społeczności będącej jej wyrazicielem, 

jest najwyższym rodzajem jedności”, która – jak twierdzi Schmitt – ani nie przy‑
należy z natury swojej do jednej określonej postaci ludzkiej zbiorowości, ani też 
do jednego rodzaju treści. Przeciwnie, „[k]ażda grupa społeczna, dowolnego ro‑
dzaju i o dowolnej treści, staje się polityczna w takim stopniu, w jakim uczestni‑
czy w decyzji lub nawet skupia ją w swoich rękach. Ponieważ polityczność nie 
ma własnej substancji, to do punktu polityczności można dotrzeć z każdego ob‑
szaru, a każda grupa społeczna, Kościół, związek zawodowy, koncern czy na‑
ród stają się polityczne, a więc państwowe, jeżeli zbliżają się do tego punktu naj‑
wyższej intensywności (Schmitt, 2012, s. 238‒239).

 Mając na uwadze tę Schmittowską koncepcję polityczności, która 
głosi konstytutywny związek między tym, co polityczne a tym, co pań‑
stwowe (i tym samym przyjmuje, że stopień zmierzania danej społecz‑
ności ku temu, co polityczne, wyraża stopień zmierzania tej społeczno‑
ści ku państwu), należy zauważyć, że zagadnienie dotyczące natury 
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ciała takiej społeczności, stającej się nośnikiem w ten sposób rozumia‑
nej polityczności, a zatem i państwowości (tzn. jej bycia wspólnotą, sto‑
warzyszeniem, korporacją, czy też każdą inną formą społecznego zrze‑
szania się), zdaje się nie odgrywać w tej koncepcji żadnej istotnej roli. 
Dla Schmitta bowiem kluczowym kryterium bycia państwem nie jest ro‑
dzaj zbiorowości, lecz jej najwyższa forma jedności, czyli jej miarodajna 
i suwerenna jedność polityczna, to znaczy jedność mająca zdolność po‑
litycznego rozróżniania przyjaciela i wroga.
 Istotne dopowiedzenie dotyczące rozumienia tak koncypowane‑
go bytu państwowego, określanego w Staatsethik und pluralistischer 
 Staat również mianem wspólnoty, przynosi namysł Schmitta nad rozpo‑
wszechnionym w pierwszych dekadach XX wieku poglądem o zmierz‑
chu, czy wręcz śmierci państwa jako suwerennej jedności i całości, 
a także nad anglosaskimi „pluralistycznym” teoriami redukującymi pań‑
stwo do „poziomu jednego z wielu społecznych związków i stowarzy‑
szeń, które istnieje obok innych, ale nigdy ponad nimi” (Schmitt, 2012, 
s. 229). Ustosunkowując się do obu wspomnianych zjawisk, uważa on: 

W ten sposób ich autorzy pragną zanegować ideę państwa jako najwyższą for‑
mę jedności obejmującą całość; w konsekwencji chcą podważyć przede wszyst‑
kim etyczne znaczenia państwa jako szczególnej i najwyższego rodzaju spo‑
łecznej więzi, niedającej się porównać z żadnym innym praktykowanym przez 
ludzi rodzajem stowarzyszania się (Schmitt, 2012, s. 228‒229).

 Karl R. Popper (1902‒1994), podobnie jak Schmitt, zdaje się nie sku‑
piać swojej uwagi na naturze ciała politycznego w znaczeniu jego bycia 
korporacyjnie, wspólnotowo, czy stowarzyszeniowo, albo jeszcze ina‑
czej, urzeczywistnianą postacią zrzeszania się danego społeczeństwa. 
Natomiast, odmiennie niż Schmitt  5, bierze pod uwagę organicystyczne 
i nieorganicystyczne teorie państwa jako fundamentalnie istotne dla swo‑
ich rozważań nad dwoma formami społeczeństwa, mianowicie nad spo‑
łeczeństwem zamkniętym i otwartym, upatrując w nich konstytutywną 

5  Schmitt, czyniąc fundamentem swojej koncepcji państwa pojęcie polityczności, po‑
mija jako nieistotne dla tego, co polityczne „kwestię, czym w istocie jest państwo – 
czy jest podobne do maszyny, czy raczej do organizmu, czy jest jak osoba ludzka, 
czy jak zwykłe urządzenie, czy jest tożsame ze społeczeństwem, czy ze wspólnotą, 
czy jest jak fabryka, czy jak ul, a może jest zwykłym zbiorem reguł postępowania” 
(Schmitt, 2012, s. 245).



66 tomaSz Homa

podstawę charakteru, który wyróżnia polityczny byt takiego społeczeń‑
stwa, czyli jego bycie państwem. Definiując społeczeństwo zamknięte 
jako „[s]połeczeństwo magiczne, plemienne czy kolektywne” (Popper, 
2010, s. 250), a społeczeństwo otwarte jako to, „w którym jednostka ma 
prawo do osobistych decyzji” (Popper, 2010, s. 250), a zarazem twier‑
dząc, że społeczeństwo zamknięte stanowi wyraz organicystycznych 
teorii życia społecznego, zarówno (a) dystansuje się od tych teorii i prób 
ich zastosowania (uważa bowiem, iż są „zamaskowaną formą propa‑
gandy powrotu do plemienności” [Popper, 2010, s. 251] czyli do społe‑
czeństwa zamkniętego, które „przypomina dokładnie stado lub plemię” 
[Popper, 2010, s. 250]), jak i (b) głosi – z przekonaniem – wielką rewo‑
lucję zainicjowaną przez Greków, „która jak się zdaje, znajduje się na‑
dal w swym stadium początkowym, rewolucję przejścia od społeczeń‑
stwa zamkniętego do otwartego” (Popper, 2010, s. 253). Mianowicie, do 
społeczeństwa: (a) cechującego się współzawodnictwem o status spo‑
łeczny (por. Popper, 2010, s. 251); (b) działającego „w znacznej mie‑
rze na zasadzie stosunków abstrakcyjnych, takich jak wymiana i współ‑
praca” (Popper, 2010, s. 253); (c) naznaczonego napięciem mającym 
swe źródło w „wysiłku stania się istotą rozumną, zapomnienia o niektó‑
rych przynajmniej potrzebach społecznych, pilnowania siebie i przyjęcia 
na siebie odpowiedzialności” (Popper, 2010, s. 254), który to wysiłek – 
jak twierdzi wręcz patetycznie – jest ceną, „jaką musimy płacić za każ‑
dy postęp wiedzy, racjonalności, idei współpracy i wzajemnej pomocy, 
a w konsekwencji za szansę przetrwania nas i całej ludzkości” (Popper, 
2010, s. 254); (d) wyznającego nową wiarę, to znaczy wiarę „w rozum, 
wolność i braterstwo, […] jedynie słuszną wiarę społeczeństwa otwarte‑
go” (Popper, 2010, s. 265).
 Tak rozumiane społeczeństwo otwarte, jako już obecne, chociaż 
jeszcze nie wszędzie i nie w pełni (por. Popper, 2010, s. 252), to wy‑
emancypowany z trybalnej wspólnotowości i inspirowany nową wiarą 
postępowy ogół, który – według Poppera – cechuje: odpowiedzialny in‑
dywidualizm, egalitaryzm, współzawodnictwo, współpraca i wzajemna 
pomoc, a także otwartość na nieznane, niepewne i niebezpieczne, ma‑
jąca rozum za przewodnika (por. Popper, 2010, s. 287). 
 Hannah Arendt (1906‒1975) w swoim rozumieniu ciała politycznego 
reprezentuje stanowisko odwołujące się do wspólnoty politycznej, któ‑
rej wzorzec upatruje w greckiej polis jako szczególnej, „organizacyjnej 
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formie ludzkiego życia wspólnotowego” (Arendt, 2007, s. 143), miano‑
wicie formie politycznej w Arystotelesowskim znaczeniu tego terminu 
(por. Arendt, 2007, s. 144‒145). Tym, co w kontekście jej rozważań nad 
zagadnieniem ciała politycznego, jakim jest państwo będące formą po‑
litycznej wspólnoty, zdaje się czynić jej myśl szczególnie interesującą, 
jest jej namysł nad tym, co polityczne w tego rodzaju wspólnocie. Sytuu‑
je on ją, podobnie jak Schmitta, w nurcie refleksji stawiającej w centrum 
uwagi pytanie o istotę i miejsce tego, co polityczne, w przestrzeni ludz‑
kiego życia zbiorowego nadającego sobie postać politycznego bytu.
 Wychodząc od stwierdzenia, że „Polityka za swą podstawę ma 
fakt ludzkiej wielości” (Arendt, 2007, s. 124), którą charakteryzuje za-
sada ludzkiego zróżnicowania skutkująca tym, że jest w niej miejsce 
dla „indywidualności, czyli dla każdego, kto jest odmienny” (Arendt, 
2007 s. 124), a zarazem nadając fundamentalne znaczenie rozróżnie‑
niu między abstrakcyjnym, gatunkowo rozumianym człowiekiem a eg‑
zystencjalnie konkretnymi i w swojej indywidualności niepowtarzalnymi 
ludźmi, Arendt odrzuca wielowiekową interpretację Arystotelesowskiej 
koncepcji człowieka jako zoon politikon, w myśl której to, co polityczne, 
„tkwi wewnątrz człowieka, w jego istocie” (Arendt, 2007, s. 125‒126)  6. 
Twierdzi: 

Tak po prostu nie jest. Człowiek jest apolityczny. Polityka powstaje między ludź-
mi, a zatem poza człowiekiem. Nie ma więc żadnej rzeczywistej substancji poli‑
tycznej. Polityka wyłania się w tym, co zachodzi między ludźmi i jest ustanowio‑
ne jako pewne relacje (Arendt, 2007, 125‒126).

 Inaczej też niż Schmitt rozumie ona przestrzeń właściwą politycz-
ności takiej wspólnoty. W jej koncepcji nie jest nią najwyższy stopień 
intensywności pewnej jedności, czyli miarodajna i suwerenna jedność 
polityczna, lecz szczególna przestrzeń możliwa tylko między ludźmi, 
„obszar, w którym możemy być prawdziwie wolni, którym nie rządzi‑
my i który nie zależy od uwarunkowań egzystencji materialnej” (Arendt, 

6  Według Arendt Arystotelesowi „chodziło […] jedynie o to, że specyficzne dla czło‑
wieka jest to, że może żyć w polis i że zorganizowana polis jest najwyższą for‑
mą ludzkiego życia wspólnotowego, a zatem czymś specyficznie ludzkim, równie 
 odległym od bogów, którzy sami z siebie mogą bytować w pełni wolności i nieza‑
leżności, oraz od zwierząt, których życie wspólnotowe, jeśli mają coś takiego, jest 
kwestią konieczności życiowej” (Arendt, 2007, s. 145). 
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2007, s. 126). Konstytutywnym wyróżnikiem tego rodzaju przestrze‑
ni jest wolność, która „istnieje tylko w owej jedynej w swoim rodzaju, 
pośredniczącej między ludźmi przestrzeni politycznej” (Arendt, 2007, 
s. 126). Tak dookreślona wolność, a nie przyjmowane przez Schmitta 
polityczne rozróżnienie przyjaciela i wroga, stanowi według Arendt naj‑
wyższy sens polityczności politycznej wspólnoty. Zarazem tak rozumia‑
na wspólnota, z właściwą jej przestrzenią, „w której każdy znajduje się 
pośród równych sobie” (Arendt, 2007, s. 146) w sposób prawdziwie wol‑
ny, nie jest przede wszystkim Schmittowską wspólnotą decyzji miarodaj‑
nej i suwerennej jedności politycznej, lecz wspólnotą wolności słowa jej 
równych sobie członków – przestrzenią, która, jak każda ludzka prze‑
strzeń, „jednocześnie gromadzi ich i oddziela od siebie” (Arendt, 2007, 
s. 136).

Refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami
Współczesne formy politycznej organizacji ludzkiej koegzystencji za‑
równo w ramach państw narodowych, których ważność i aktualność 
zdaje się z nową siłą potwierdzać pragmatyka życia wbrew wieszczo‑
nemu im zmierzchowi, jak i ciał ponadnarodowych, których przykładem 
może być Unia Europejska, a także toczone wokół nich spory oraz wy‑
zwania, z którymi się mierzą, zdają się stawiać przed filozoficznym na‑
mysłem nad zagadnieniem politycznej wspólnotowości czy jakiejś in‑
nej formy stowarzyszeniowości szereg ważkich kwestii. Należą do nich 
między innymi:

• Spór o postać zrzeszeniowości współczesnych narodowych i po‑
nadnarodowych bytów politycznych (zob. Homa, 2013), szczegól‑
nie wyraźnie wybrzmiewający zwłaszcza w debatach nad kształ‑
tem Unii Europejskiej. 

• Zagadnienie spoiwa tego rodzaju bytów politycznych (zob. Homa, 
2017), czyli społecznotwórczych i społecznonośnych czynników 
współcześnie realizowanych zrzeszeniowości w ich politycznych 
formach wyrazu.

• Zagadnienie istoty polityczności, jej teoretycznych redefinicji oraz 
praktycznych urzeczywistnień w życiu politycznym.
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• Zagadnienie etyczności w odniesieniu do tego, co polityczne i po-
lityczności w odniesieniu do tego, co etyczne we współczesnych 
koncepcjach wspólnoty politycznej.

• Zagadnienie współczesnych koncepcji obywatelskości, ze zwró‑
ceniem szczególnej uwagi na problematykę obywatelskiej party-
cypacji i odpowiedzialności w przestrzeni politycznej.
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dobro

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: dobro – to, co stanowi przedmiot pozytywnej 
oceny, wyboru lub pożądania.

ANALIZA HISTORYCZNA: Historia tego pojęcia obejmuje rozwój 
kompleksowych teorii dobra w starożytności i średniowieczu, zawiera-
jących uzasadnienie metafizyczne i teologiczne oraz ograniczenie refleksji 
na temat dobra do podmiotowości w czasach nowożytnych.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: współczesna dyskusja wokół do-
bra wyznaczona została przez metaetyczne stanowiska dotyczące sen-
su orzeczników wartościujących i odwołujących się do ustaleń historycz-
nych, przede wszystkim davida Hume’a. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
Sens pytania o dobro wyznaczony jest przez jego złożoną naturę, należy 
więc uwzględnić nie tylko ścisłość analiz języka, ale również związek do-
bra z naturą ludzką i życiem społecznym. 

Słowa kluczowe: dobro, wartość, błąd naturalistyczny, metaetyka
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definicja pojęcia
Dobro (gr. ἀγαθόν, również: καλόν, łac. bonum) – jedna z trzech naj‑
wyższych wartości, obok prawdy i piękna, określająca szeroko rozumia‑
ny przedmiot pożądania i wyboru oraz aprobaty. Pozytywna ewaluacja 
tego, czemu przysługuje dobro dokonuje się albo ze względu na spo‑
dziewane rezultaty (dobro środków, instrumentalne), albo ze względu 
na samo dobro (dobro‑cel). Rozróżnienie dobra środków, czyli dobra ze 
względu na coś, oraz dobra celu – bezwzględnego, najczęściej usank‑
cjonowane jest w obszarze refleksji filozoficznej szczegółowymi warun‑
kami określającymi to ostatnie jako dobro samoistne (per se). Metafi‑
zyczny sens dobra sprowadza się do uznania go za: a) zasadę bytu 
albo w sensie udzielania dobra wszystkiemu na zasadzie partycypacji, 
albo jako ostateczna przyczyna celowa wszystkiego; b) pojęcie ponad‑
kategorialne i zamienne z pojęciem bytu. Dobro moralne stanowi kryte‑
rium ewaluacji działań, dyspozycji i charakteru człowieka.

analiza historyczna pojęcia
Pierwszą filozoficzną próbę namysłu nad dobrem wiązać należy z So‑
kratesem. Stanowiła ona sproblematyzowanie stosowalności orzecz‑
nika wartościującego „dobry” (ἀγαθός) w stosunku do ludzi żyjących 
w społeczeństwach starożytnej Grecji, łącząc je z zagadnieniem dosko‑
nałości (ἀρετή). Zmiany struktur politycznych, prowadzące do wykształ‑
cenia greckiej polis, pociągały za sobą dewaluację arystokratycznego 
sensu „bycia dobrym” na rzecz odpowiedniego przygotowania do życia 
w społeczności demokratycznej. Możliwość tę wykorzystali sofiści gło‑
sząc, że są w stanie nauczać doskonałości, za sprawą której człowiek 
stanie się dobrym obywatelem. Przybierała ona postać formalnej biegło‑
ści retoryczno‑dialektycznej i opierała się na założeniach relatywistycz‑
nych. Dobro rozumiane jako użytek, któremu doskonałość sofistyczna 
miała sprzyjać, zależało więc albo od indywidualnego człowieka (zasa‑
da homo mensura Protagorasa), albo od danych okoliczności i sytuacji 
(pojęcie kairos Gorgiasza).
 Przekonanie o ścisłym związku dobra z pożytkiem dzielił z sofistami 
Sokrates, oskarżając ich jednak o brak rzetelnej wiedzy o tym, czemu 



74 SeBaStian śpiewaK

może przysługiwać predykat „dobry” i w jakim sensie. Inaczej niż sofiści, 
uważał on, że jednoznaczna odpowiedź na tę kwestię jest możliwa, o ile 
będzie stanowić rezultat dialektycznego badania problemów moralnych, 
zwłaszcza ogólnych pojęć poszczególnych doskonałości zastanych 
w społeczeństwie. Sokratejskie pojęcie dobra opierało się na założe‑
niu, że dobro każdej rzeczy jest sprawnym realizowaniem jej charakte‑
rystycznej funkcji, co oznaczało, że nie ma takiej rzeczy, której można 
byłoby przypisać dobro niezależnie od jej pożytku, a ten określany jest 
zawsze ze względu na określony cel. Wartość doskonałości, utożsamia‑
nej z wiedzą, bierze się z użyteczności dla człowieka, a konkretnie dla 
panującej nad ciałem duszy. Doskonałość (ἀρετή) w filozofii Sokratesa 
jest tym, co pozwala duszy osiągać jej cel, a zatem być dobrą. Dobro 
duszy jest pojmowane jako cel ostateczny, najwyższa wartość nadająca 
sens hierarchii pozostałych dóbr (materialnych i cielesnych), które w za‑
leżności od użycia, warunkowanego wiedzą, mogą dać zarówno dobre, 
jak i złe rezultaty. Podczas swego procesu Sokrates miał wzywać oby‑
wateli Aten właśnie do troski o duszę (ἐπιμέλεσθαι τῆς ψυχῆς), uznając, 
że największym dobrem dla człowieka jest rozprawiać o jej doskonało‑
ści. Poznane dobro miałoby uniemożliwiać złe postępowanie, co spro‑
wadza się do problemu intelektualizmu etycznego Sokratesa, zgodnie 
z którym człowiek zawsze pragnie wyłącznie dobra, a nie zła. Kto reali‑
zuje to ostatnie, czyni to niedobrowolnie – z niewiedzy.
 Sokrates zajmował się zagadnieniami etycznymi, poszukując defi‑
nicji pojęć ogólnych, natomiast Platon uznał, że poszukiwane pojęcia 
odnoszą się nie do zmiennego świata zmysłów, lecz do idei. Dotyczy 
to również pojęcia dobra, które dla Platona miało sens przede wszyst‑
kim metafizyczny, wtórnie zaś etyczno‑antropologiczny i społeczno‑po‑
lityczny. Stanowiąc przedmiot „największej nauki”, idea Dobra (ἰδέα τοῦ 
ἀγαθοῦ) uzyskiwała status zagadnienia donioślejszego niż sprawied‑
liwość i inne doskonałości, które dopiero z niej miały czerpać wszel‑
ki pożytek i dobro. Tylko bowiem Dobro samo, pomyślane na wzór in‑
nych idei, a zatem jako niezmienne, wieczne i całkowicie będące tym, 
czym jest, spełnia wymogi stawiane przez Platona dobru: samowystar‑
czalność, dostateczność określenia i doskonałość. Dobro wyróżnia się 
wśród innych idei, zdradzając w swej charakterystyce rysy zasady rze‑
czywistości (Jedna ‒ ἔν), będącej przedmiotem tzw. nauk niepisanych. 
Nie tylko wartość innych idei oraz ich przejawów pozostaje w ścisłym 



75dobro

związku z ideą Dobra. Porównując jej aktywność ze słońcem wskazu‑
je się, że tak jak to ostatnie jest przyczyną widzialności przedmiotów 
wzroku oraz ich powstawania i wzrostu, tak też idea Dobra jest przyczy‑
ną poznawalności tego, co inteligibilne (aspekt epistemologiczny) oraz 
samego bytu (aspekt ontologiczny), górując nad wszystkim tym, cze‑
mu udziela mocy. Oznacza to, że Dobro cechuje się absolutną trans‑
cendencją: nie tyle jest bytem, co poza niego wykracza (ἐπέκεινα τῆς 
οὐσίας). Dobro pojmowane zamiennie z pięknem stanowi również osta‑
teczny cel ludzkich pragnień, których deifikacją jest sławiony przez Pla‑
tona w Uczcie Eros. Dopóki jest on ukierunkowany na poszczególne do‑
bre przedmioty, dopóty nie zostanie zaspokojony trwałym posiadaniem 
dobra samego, co byłoby równoznaczne z osiągnięciem szczęścia. Ści‑
sły związek idei piękna i dobra umożliwia uwypuklenie etyczno‑antropo‑
logicznego i społeczno‑politycznego sensu pojęcia dobra, które polega 
na upodobnieniu się człowieka do tego, w kierunku czego zwrócił się 
w procesie filozoficznego poznania całą duszą, a następnie naśladowa‑
niu boskiego, idealnego porządku w życiu prywatnym i publicznym. 
 U Arystotelesa ogólna charakterystyka dobra sprowadza się do utoż‑
samienia go z celem wszelkich dążeń. Takie określenie znajduje za‑
stosowanie w metafizycznej koncepcji nieruchomego poruszyciela: jego 
sposobem bytowania jest dobro (καλόν), przez co funkcjonuje on jako 
celowa przyczyna ruchu w świecie. Tak rozumiana zasada pozostaje 
również gwarantem dobra w świecie, które przejawia się jako forma upo‑
rządkowania ze względu na cel. Arystoteles dowodzi, w dyskusji z teza‑
mi Platona, że nie istnieje jedna i jednoznaczna, wspólna idea Dobra, 
obejmująca sobą wiele różnych jego przejawów, a słowo „dobro” ma tyle 
znaczeń ile ma słowo „byt”. Orzeka się o nim zgodnie ze schematem ka‑
tegorialnym, z zastrzeżeniem pierwszeństwa samoistności pierwszej ka‑
tegorii względem pozostałych. Dobro można zatem konstatować w róż‑
ny sposób, w zależności od realizowanej aktywności i obranych celów. 
Arystotelesa szczególnie interesuje dobro najwyższe, będące celem 
ostatecznym, tzn. pożądanym ze względu na nie samo i ze względu na 
które pragnie się wszystkich innych rzeczy – dóbr w tym sensie pośred‑
nich. Dobro takie identyfikuje on ze szczęściem (εὐδαιμονία), które ma 
spełniać podstawowy wymóg ostateczności: nie może ono służyć do re‑
alizacji innego, nadrzędnego celu. Ponadto pojęcie εὐδαιμονία zgadza 
się z postulatem samowystarczalności najwyższego dobra, polegającej 
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na tym, że to poszukiwane dobro, bez współudziału czynników dodat‑
kowych (np. dóbr zewnętrznych), ma odpowiadać za wartość życia. Tak 
pojęte dobro nie może być częścią jakiejś sumy, bo powiększenie jej 
o najmniejszy kolejny element czyniłoby je jeszcze bardziej wartościo‑
wym i godnym wyboru, co byłoby sprzeczne z wyjściowym założeniem 
finalności. Postawienie obu tych warunków uniemożliwia zrównanie 
najwyższego dobra (resp. εὐδαιμονία) m.in. z bogactwem, zaszczytami 
i honorem. Kolejny formalny warunek dobra najwyższego odsłania jego 
konkretną treść: ma ono być dostosowane do charakterystycznej funkcji 
bytu człowieka, jaką jest aktywność intelektualna. Wtedy też „[…] naj‑
wyższym dobrem człowieka jest działanie duszy zgodne z wymogami 
jej dzielności, o ile zaś istnieje więcej rodzajów tej dzielności, to zgodne 
z wymogami najlepszego i najwyższego jej rodzaju” (Arystoteles, 1956, 
s. 22). Najwyższe dobro jawi się zatem jako forma teoretycznej kontem‑
placji (θεωρία), która, czyniąc zadość Arystotelesowskiemu wymogowi 
życia zgodnego z rozumem, przybliża aktywność człowieka do jej gra‑
nicznej postaci, właściwej bogom i spełniającej najwyższy możliwy po‑
ziom szczęścia. Z uwagi na ograniczenia natury ludzkiej oraz fakt, że 
człowiek żyje w obrębie społeczeństwa, Arystoteles uwzględnia w po‑
jęciu szczęścia również istotną wartość dóbr i pomyślności zewnętrz‑
nych (np. majątek, wpływy polityczne, kontakty, dobre urodzenie, uroda, 
zdrowie, zaspokajanie potrzeb).
 Zagadnienia dobra stało się głównym problemem w epoce helleni‑
stycznej, ukierunkowanej na praktyczny aspekt filozofii. Dwie szkoły 
tego okresu – stoicyzm i epikureizm – prezentowały skrajnie odmienne 
poglądy na to, czym jest dobro, mimo że w obu przypadkach uzasadnie‑
nie teoretyczne opierało się na pojęciu natury. Zdaniem stoików dobrem 
najwyższym i jedynym do pomyślenia jest cnota ‒ wystarcza samej so‑
bie i nie potrzebuje niczego więcej, by zagwarantować życie szczęśli‑
we. Polega ona na wyborze w zgodzie z naturą, co prowadzi do pojęcia 
οἰκείωσις. Jest to forma naturalnej życzliwości wobec siebie samego, 
wyrażana jako dążenie do zachowania własnego bytu, które w przypad‑
ku człowieka realizuje się na poziomie wyróżniającej go spośród innych 
istot funkcji rozumności. Dobro jawi się wtedy jako dystynktywnie ludzka 
biegłość w zachowywaniu i rozwijaniu logosu, który stanowi część logo‑
su powszechnego. Tak rozumiane dobro ma sens absolutny, a nie rela‑
tywny. Uzasadnia to jego wyróżnioną pozycję na tle innych przedmiotów 
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wyboru, bo jego wartość ma wynikać wprost z istoty, a nie z jego wielko‑
ści (lub intensywności) względem czegoś innego, podobnie jak słodycz 
miodu daje się rozpoznać własnym smakiem, a nie jako następstwo po‑
równywania go z czymś innym. Niezróżnicowanie jakościowe dobra sa‑
mego prowadzi w konsekwencji do tezy głoszącej, że czynom człowieka 
przypisać można wyłącznie predykaty: dobre lub złe. 
 Dobro w filozofii epikurejczyków utożsamiane jest z przyjemnością 
(ἡδονή) i spełnia warunek dobra najwyższego przyjmowanego przez 
stoików: to, do czego stosuje się wszystko, a ono samo do niczego in‑
nego. Sama natura pokazuje, że od urodzenia wszystkie istoty żywe 
(w tym człowiek), zanim jeszcze wykształcą w sobie rozumność, są 
skłonne szukać przyjemności i odrzucać wszystko, co jej przeciwne. 
O funkcjonowaniu tej zasady informują niezawodnie zmysły, których 
przedmiotem jest to, co jawne i pewne. Tak jak nie mogą się one my‑
lić w kwestii odczuwania ciepła ognia, bieli śniegu, słodkości miodu, tak 
muszą poprawnie informować o wartości przyjemności. Dobro takie nie 
ogranicza się jednak wyłącznie do zmysłowości i cielesności, co odróż‑
nia te poglądy od nauk cyrenaików. O ile przyjemność i cierpienie wy‑
wodzą się z ciała i mają z nim związek, o tyle ich duchowe postaci mają 
w filozofii Epikura większe znaczenie. Ciało odczuwa wyłącznie stany 
bieżące i pozostaje nieczułe na przyjemności i przykrości przeszłe oraz 
przyszłe. Inaczej ma się rzecz z duszą, dla której dobro oraz zło dotyczą 
również spraw minionych, lecz rozpamiętywanych, oraz przyszłych – 
spodziewanych. W tym sensie hedonizm epikurejski przyznaje przyjem‑
ności duchowej wyższy wymiar niż cielesnej. Ujawnia się to również 
w sposobie pojmowania dobra najwyższego, którego nie można pomy‑
śleć jako dopuszczającego stopnie intensywności. Przyjemność pojmo‑
wana jako pobudzenie zmysłów nie spełnia tego warunku. Dlatego też 
dobrem najwyższym może być wyłącznie przyjemność, która, występu‑
jąc pod różnymi możliwymi postaciami, wyklucza wzrost i umniejszanie. 
Jest to przyjemność katastematyczna (καταστηματική), której „doznaje 
się po oddaleniu wszelkiego cierpienia”.
 W myśli chrześcijańskiej zagadnienie dobra rozważane jest w kon‑
tekście objawienia, zwłaszcza zaś koncepcji osobowego Boga, który 
w sposób wolny stworzył świat z niczego (ex nihilo). Czyni to podsta‑
wę metafizycznego, moralnego i społecznego sensu pojęcia dobra. Dla 
św. Augustyna dobro jest równoznaczne z bytem, szczególnie z bytem 
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najwyższym – Bogiem. W rozprawie skierowanej przeciw manichejskiej 
nauce o substancjalnym, samoistnym złu dowodzi on, że zło ma cha‑
rakter prywatywny: jest brakiem dobra, wynikającym z radykalnej róż‑
nicy pomiędzy Bogiem a stworzeniem oraz z hierarchizacji tego ostat‑
niego. Wszystkie byty stworzone istnieją na jakimś szczeblu realizacji 
dobra, stosownie do otrzymanej od Boga natury, wyrażającej się w mie‑
rze, postaci i porządku. Dobrem jest cała natura, aż po najniższy moż‑
liwy jej poziom – materię pierwszą. Stwórca jest ostateczną racją dobra 
w świecie, a jego antytezą nie może być jakaś zasada zła, lecz po pro‑
stu nicość, w której brak natury dochodzi do swego kresu ostateczne‑
go. Augustyn identyfikuje z dobrem również wolną wolę, która należy do 
chcianego przez Boga porządku rzeczy. Jako stworzona, nie może jed‑
nak być dobrem pełnym, co wyjaśnia możliwość grzechu. Przynależy 
ona do dóbr pośrednich: nie jest zasadniczą treścią moralności jak cno‑
ty, których nie można używać w niewłaściwy sposób, ale stoi też wyżej 
w hierarchii niż dobra przynależne ciału. Z tymi ostatnimi łączy ją to, że 
jej wartość pozostaje zależna od sposobu użycia, co nadaje właściwy 
sens w obrębie problemu moralności, w której zasadnicza rola przypada 
wyborom. Skierowanie tak rozumianej woli ku właściwemu dobru (może 
nim być wyłącznie to, co jest wyższe niż dobro natury ludzkiej, a za‑
tem dobro niezmienne i wspólne) gwarantuje szczęście. To zatopienie 
duszy człowieka w Dobru Najwyższym określone jest jako najwyższe 
i osobiste dobro człowieka. W sensie społecznym najwyższym absolut‑
nym dobrem jest „pokój szczęśliwości” wiecznej, który jest zasadniczym 
i wspólnym celem chrześcijan wszystkich czasów i wszystkich społecz‑
ności ziemskich, tworzących przez to Państwo Boże. Relatywne zna‑
czenie ma zaś pokój państw ziemskich, który stanowi najwyższe dobro 
doczesne (obejmujące sobą wszystkie inne dobra dla chrześcijan uży‑
teczne, nie zapewniające jednak celu ostatecznego, wynikającego ze 
wspólnej wiary i miłości do Dobra Najwyższego), ale jego wartość nale‑
ży rozpatrywać ze względu na realizację Państwa Bożego. 
 W koncepcji św. Tomasza dobro pojęte jest jako jedno z pojęć trans‑
cendentalnych, tzn. ponadkategorialnych i zamiennych z pojęciem bytu. 
Dobro jest sposobem bytowania (modus essendi) ufundowanym w sa‑
mej istocie rzeczy. Różni się od bytu tylko myślowo, a nie realnie, do‑
określając go pozytywnie w relacji do wolitywnej funkcji duszy. Kluczo‑
we dla tej relacji jest to, że ma ona charakter doskonalący i zakłada 
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ukierunkowanie na cel, co wyznacza pierwotny sens dobra. Wtórne jej 
znaczenie sprowadza się do wskazania środków pozwalających osiąg‑
nąć ten cel. Dobrem w sensie bezwzględnym, tzn. ze swojej istoty, a nie 
względu na coś innego, jest sam Bóg. Dopiero w odniesieniu do Stwór‑
cy sensu nabiera dobro stworzenia. Jego istota wymaga podporządko‑
wania pierwszej zasadzie, która nie może mieć celu poza sobą. Z jednej 
strony oznacza to, że byt powołany do istnienia jest dobry nie przez swą 
istotę, tylko przez uczestnictwo, z drugiej – uwydatnia powszechność 
dobra w świecie chcianym i stworzonym przez Boga nie z konieczno‑
ści, lecz dobrowolnie. Każdy bowiem byt rozpatrywany w perspektywie 
związku z wolą jego Stwórcy jawi się jako dobry. Rozwiązanie Tomasza 
nawiązuje do analiz prezentowanych w VI wieku przez Boecjusza, który 
w traktacie „W jaki sposób substancje przez byt swój są dobre, skoro nie 
są substancjalnymi dobrami” (De hebdomadibus) wykazywał za pomo‑
cą eksperymentu myślowego, że wyłącznie istnienie Boga, który nie jest 
czymś innym niż dobro, umożliwia wyjaśnienie dobra złożonego bytu 
przygodnego, całkowicie różnego od substancjalnego dobra, stanowią‑
cego jego źródło (Boecjusz, 1926). Skoro bycie i przymioty towarzyszą‑
ce mu w przypadku stworzenia stanowią całość, to przy założeniu braku 
Boga problemem staje się, czym jest samo bycie i samo dobro do bycia 
nie przypisane. Wzajemne ich dopasowanie możliwe jest wtedy, gdy się 
przyjmie, że byt rzeczy miał przyczynę w woli Stwórcy i dlatego można 
je nazywać dobrymi. Ścisły związek między realnością i dobrem widocz‑
ny jest w przypadku myśli Tomasza za sprawą jego koncepcji złożenia 
z istoty i istnienia. Samo już istnienie zawiera bowiem rację dobra‑celu, 
na którą składają się dwa elementy: 1) pożądanie tego, czego się jesz‑
cze nie osiągnęło, 2) osiągnięcie celu jest umiłowaniem go i trwaniem 
przy nim. Dobro doskonali sposób istnienia: o ile przysługuje ono każ‑
demu bytowi, o tyle jest on już dobry. W koncepcji św. Tomasza wszyt‑
ko pożąda dobra (omnia bonum appetunt), ale ukierunkowanie to jest 
możliwe na dwa podstawowe sposoby. W przypadku bytów naturalnych 
innych niż człowiek, odpowiada za nie nadana przez Boga naturalna 
skłonność do odpowiednich im dóbr, przez co mogą one działać samo‑
dzielnie, spełniając jednocześnie wolę Stwórcy. Człowiek jednakże zaj‑
muje wśród stworzenia pozycję specjalną, bo ma możliwość zwrócenia 
się w stronę właściwego mu celu niejako sam przez siebie, poznając 
go. Ludzką wolę cechuje skłonność zaszczepiona jej przez Boga, ale 
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jest to skłonność wyłącznie do celu ostatecznego (ultimi finis), pojętego 
wyłącznie w sposób ogólny jako szczęście – spełnienie się człowieka 
w dobru. Sposób jego osiągnięcia jest uzależniony od jej własnej wol‑
nej aktywności, wspieranej rozeznaniem, że cel jest zasadą środków 
pożądania. 
 W filozofii nowożytnej pojęcie dobra zostało w znacznej mierze zde‑
terminowane przez zainteresowanie tzw. zwrotem ku podmiotowości 
oraz sproblematyzowaniem możliwości wiedzy o świecie. Sensu dobra 
szukano nie w metafizycznym jego charakterze, tylko w ludzkich działa‑
niach lub określonych czynnościach duszy lub ciała. Według Kartezju‑
sza najwyższym dobrem jest cnota, która polega na stałym i niewzru‑
szonym działaniu na podstawie tego, co umysł rozpoznaje za najlepsze. 
Jest to jedyne dobro, które w pełni zależy od naszej wolnej woli. Jeżeli 
wola użyta jest poprawnie, jej najwyższa wartość nie podlega dyskusji. 
Relatywnie dobre są namiętności duszy, bo z natury mają one za zada‑
nie zachować ludzkie ciało. Ich aktywność może jednak wprowadzać 
w błąd i kierować wolę na dobro pozorne, dlatego wymagają kontroli ro‑
zumu, pod którego kierownictwem mogą uzupełnić szczęście wynikają‑
ce z cnoty przyjemnością wspólną dla duszy i ciała. 
 Subiektywistyczny sens dobra widoczny jest zwłaszcza w natura‑
listycznie zorientowanej filozofii Thomasa Hobbesa, który namiętno‑
ści człowieka uczynił właściwym wyznacznikiem dobra. Stosownie do 
nominalizmu Hobbesa, dobro nie może oznaczać żadnego ogólnego 
przedmiotu realnego, ani też nawet ogólnej idei. Dobro zatraca obiek‑
tywny wymiar, stając się li tylko słowem, którego treść jest wyznaczana 
przez nieustanne dążności konkretnego człowieka do egoistycznie ro‑
zumianych celów. Z natury każdy człowiek troszczy się o własne dobra, 
do których zalicza się również bezpieczeństwo. Ponieważ uzgodnienie 
sprzecznych interesów poszczególnych jednostek możliwe jest wyłącz‑
nie przez ustanowienie umowy społecznej, której gwarancją jest wyróż‑
niona pozycja suwerena, to na niego przeniesiona zostaje rola określa‑
nia tego, co dobre i złe w społeczeństwie. 
 Ze stanami duszy wiązał pojęcie dobra również John Locke. W ogól‑
nym rozumieniu dobrem jest to, co wywołuje lub wzmacnia w nas przy‑
jemność, albo zmniejsza przykrość. Tak rozumiane, nie jest ono jednak 
tożsame z dobrem moralnym. Istotną rolę pełni w nim bowiem adekwat‑
ność względem prawa, w szczególności zaś prawa dobrego i mądrego 
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Boga. Dobro moralne jest jednak umotywowane subiektywistycznie. 
Prawo boskie, mając status wyższy niż prawo państwa i obyczajów, po‑
zostaje ostateczną instancją moralności, w której dobro oznacza zgod‑
ność rozmyślnych działań człowieka z wyznaczoną przez Boga regułą, 
ale jest ono usankcjonowane nagrodą przyjemności i karą cierpienia dla 
człowieka. 
 Jeszcze dalej posuniętą tezę zaproponował David Hume, który roz‑
winął ideę obecną wcześniej u takich myślicieli, jak lord Shaftesbury czy 
Francis Hutcheson, że moralne dobro (i zło) jest kwestią nie rozumu, 
lecz uczucia. Zbliża to zagadnienie moralności do ocen estetycznych. 
Rozum bowiem, inaczej niż emocje, nie może być bezpośrednią przy‑
czyną działań. Pełni on względem uczuć funkcję wyłącznie instrumen‑
talną: ustala dane wyjściowe, będące przedmiotem kwalifikacji moral‑
nej. Sprowadza się ona do przyjemnego odczucia aprobaty lub przykrej 
nagany, wynikających jednak z właściwej naturze ludzkiej struktury. To 
„wewnętrzne uwrażliwienie czy smak” ma odpowiadać za empirycznie 
pewny fakt rozróżniania przez ludzi moralnego dobra od zła oraz wybo‑
ru tego pierwszego i odrzucenia drugiego. W odpowiedzi na pytanie, na 
jaką konkretną cechę czynu uwrażliwiony jest człowiek, czyli co właś‑
ciwie wywołuje odczucie aprobaty i zasługuje na określenie jako „do‑
bre”, Hume wskazuje na użyteczność czynu albo na zasadę oddźwięku 
uczuciowego (sympathy), polegającą na współprzeżywaniu ludzkiego 
szczęścia i nieszczęścia. Jej przejawem jest również skłonność do pub‑
licznego dobra. 
 Interpretacja ludzkiej aktywności w duchu zasad hedonizmu i uży‑
teczności, pojawiająca się w brytyjskim empiryzmie XVII i XVIII wieku, 
ulega wzmocnieniu w utylitaryzmie Jeremy’ego Benthama i Johna Stu‑
arta Milla. Dobro funkcjonuje tam jako synonim przyjemności i szczęś‑
cia, a kryterium umożliwiającym moralną ocenę czynów i praw jest za‑
sada użyteczności: te czyny są dobre, które prowadzą do zwiększenia 
ogólnej sumy przyjemności, a złe są te, które prowadzą do jej zmniej‑
szenia. Reguła ta obejmuje zarówno jednostkę, jak i społeczeństwo, 
którego celem jest oszacowanie i pomnażanie powszechnego dobra, 
pojmowanego jako suma szczęścia jego członków. O ile jednak uty‑
litaryzm w wersji Benthama opierał się wyłącznie na ilościowym cha‑
rakterze przyjemności, którą można było oszacowywać (tzw. rachu‑
nek przyjemnościowy), o tyle koncepcja Milla wprowadzała jakościowe 
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zróżnicowanie przyjemności na niższe i wyższe oraz zasadę przedkła‑
dania tych ostatnich nad pierwsze, nawet mimo radykalnej ilościowej 
różnicy między nimi. Głównym celem człowieka jest więc samorozwój 
duchowy, co zgodnie z wyjściową zasadą utylitaryzmu sprzyjałoby do‑
bru całego społeczeństwa. 
 Maksymalistycznie rozumiane dobro pełni kluczową rolę w filozofii 
Immanuela Kanta. Według niego dobrem bezgranicznym i samym dla 
siebie jest dobra wola, która stanowi warunek wszystkich innych dóbr 
(np. intelekt, talenty, przymioty osobowe, majątek). Te ostatnie są do‑
bre w sposób ograniczony i względny, bo mogą służyć czynom zarów‑
no moralnym, jak i moralnie indyferentnym, a nawet złym. Wyłącznie 
dobra wola nie może w żadnych okolicznościach zostać wykorzysta‑
na w niewłaściwy sposób, co wynika niejako z samego jej pojęcia. Jest 
ona dobra nie ze względu na jakikolwiek zewnętrzny wobec niej cel (na‑
wet szczęście), tylko sama dla siebie, na mocy własnej, wewnętrznej 
wartości. Oznaczałoby to, że jej dobro nie może być rezultatem dobre‑
go czynu, i odwrotnie – nawet jeśli dobry czyn nie zostanie spełnio‑
ny, np. z uwagi na okoliczności losu, a zachodzi moralna jego inten‑
cja, w niczym nie umniejsza to absolutnej wartości dobrej woli. Takie 
ujęcie dobra musi w przypadku istoty ludzkiej uwzględniać jej słabo‑
ści i dialektyczne rozdwojenie między apriorycznym prawem moralnym 
i empirycznymi maksymami, opartymi wyłącznie na skłonnościach, co 
prowadzi do pojęcia obowiązku. Jest on warunkiem specyficznie ludz‑
kiej dobrej woli, przy czym podkreślenia wymaga różnica między czy‑
nem spełnionym wyłącznie w zgodzie z obowiązkiem (legalnym) a czy‑
nem z obowiązku. Tylko ten ostatni spełnia wymogi apriorycznej zasady 
moralności, w której, wbrew empirystycznie ukierunkowanym etykom, 
nie ma miejsca na inne motywacje (np. namiętności duszy, oczekiwa‑
ny skutek, cel w postaci szczęścia) niż zgodność z powszechnym pra‑
wem rozumu praktycznego. Dobro moralne nie jest zatem skutkiem 
działania, lecz jest implicite zawarte w osobie ludzkiej, która zgodnie 
z nim postępuje. Sam rozum w praktycznym zastosowaniu jest w sta‑
nie ocenić za pomocą miary imperatywu kategorycznego, co jest dobre 
(wypływające z obowiązku), a co złe. Etyka w ujęciu Kanta prowadzi 
do religii. Sensem dobra moralnego okazuje się być dobro najwyż‑
sze, rozumiane jako oczekiwana przez człowieka zgodność moralności 
ze szczęśliwością. Zbieżność ta jest możliwa tylko przy praktycznych 
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postulatach: a) istnienia nieśmiertelnej duszy ludzkiej, która będzie re‑
alizować  ideał adekwatności intencji z prawem moralnym, b) istnienia 
najwyżej i wszechmocnej instancji moralnej (Boga), która zapewni do‑
pasowanie szczęśliwości z moralną doskonałością. Szczęście nie jest 
zatem ani zasadniczym dobrem człowieka ani celem etyki, która jedynie 
poucza, w jaki sposób skończona istota rozumna może stać się godną 
szczęścia.

problemowe ujęcie pojęcia
Współczesna problematyka dobra wyznaczona została w istotnej mie‑
rze przez metaetyczne dyskusje nad sensem i znaczeniem sądów 
i orzeczników wartościujących, szczególnie w kontekście problemu na‑
turalizmu w filozofii moralnej. Tematyzacji uległa funkcja, jaką pełni w ję‑
zyku przymiotnik „dobry”. W intuicjonizmie George’a E. Moore’a kwestia 
definicji pojęcia „dobry” uznana została za fundamentalny problem ety‑
ki. Krytykując etyki naturalistyczne oraz metafizyczne Moore dowodzi, 
że sądy, w których definiowano dobro, miały charakter nie analityczny 
lecz syntetyczny, tzn. utożsamiono „dobro” z czymś innym niż ono samo 
(np. z przyjemnością lub użytecznością). Definicja polega tu na procesie 
analizy (rozkładu pojęcia na prostsze cechy opisowe) i jako taka zakła‑
da złożoność przedmiotu definiowalnego. Gdy przedmiot ten jest prosty, 
jak ma to miejsce w przypadku cech „żółty” lub „dobry”, definicja jest nie‑
możliwa (Moore, 2003, s. 10–11). Pojęcia proste jako nierozkładalne 
terminy graniczne myślenia stanowią bowiem materiał definicji i są uj‑
mowalne intuicyjnie jako swoiste „dane etyki” (Ross, 1930, s. 40). Ozna‑
cza to, że człowiek potrafi zidentyfikować, jakie rzeczy są dobre, nawet 
jeśli nie jest w stanie poprawnie zdefiniować treści wyrazu „dobry”. Ina‑
czej rzecz się ma z pojęciem „tego, co dobre”. Jest ono zawsze mniej 
lub bardziej złożone, wyrażając ogół tych rzeczy, do których proste po‑
jęcie „dobry” znajduje zastosowanie, ale które dopuszczają również 
inne orzeczenia, przez co możliwa staje się definicja (Moore, 2003, 
s. 14). Wtedy może to być określane przez prostsze kategorie przymio‑
tów, które oprócz „dobra” stale mu towarzyszą, np. „przyjemny”, „uży‑
teczny”, „godny pożądania”. Prowadzi to jednak do błędnego przeświad‑
czenia o tożsamości pojęcia „dobry” z samymi tymi przymiotami, co 
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nazwane zostaje błędem naturalistycznym (naturalistic fallacy). Polega 
on na zrównaniu jakości „dobry” zarówno z jedną z cech naturalnych, 
a więc tych, które mają charakter empiryczny (Moore, 2003, s. 21), jak 
i każdą inną, również metafizyczną w szerokim znaczeniu tego słowa, 
obejmując na równi takich myślicieli, jak stoicy, Spinoza i Kant. Zwodni‑
czość tego błędu uwidacznia się zwłaszcza wtedy, gdy zapytamy, czy 
dany kompleks definicyjny pojęcia „dobry” sam jest dobry. Pytanie takie 
okazuje się jednak sensowne na gruncie języka naturalnego i zdrowego 
rozsądku, nie prowadząc do spodziewanego truizmu (Moore, 2003, 
s. 24–25). Intuicjonizm, którego rzecznikiem był nie tylko Moore, lecz 
również Harold A. Prichard oraz William D. Ross, wskazuje na niezależ‑
ność pojęcia dobra względem empirycznych składników świata. Stano‑
wi to rozwinięcie tezy Hume’a o niemożliwości wyprowadzania zdań 
normatywnych z przesłanek o charakterze wyłącznie faktualnym. Roz‑
wiązanie proponowane przez intuicjonizm wskazuje na konieczność 
wyjaśnienia specyficznego statusu dobra, w szczególności względem 
treści czysto opisowych. Jest to również temat przewodni emotywizmu, 
głoszonego m.in. przez Alfreda J. Ayera oraz Charlesa L. Stevensona. 
Terminy etyczne nie wzbogacają treści wypowiedzi o jakiś nowy ele‑
ment, ale dają wyraz aprobacie lub dezaprobacie wypowiadającego 
sąd, co zdradza podobieństwo współczesnego emotywizmu do ustaleń 
filozofów angielskiego oświecenia. Funkcję pojęć moralnych spełnia 
równie dobrze zdanie opisowe, o ile zostaje ono wyrażone tonem obu‑
rzenia lub opatrzone wykrzyknikami (Ayer, 1946, s. 107). Sądy etyczne 
nie cechują się zatem żadną obiektywną prawomocnością i jako wyra‑
żające uczucia nie mówią właściwie nic (Ayer, 1946, s. 108). Pozbawio‑
ne charakteru deskryptywnego, nie informują zwłaszcza (wbrew poglą‑
dom Hobbesa i Hume’a) o interesach poszczególnych ludzi czy całych 
społeczności (Stevenson, 1937, s. 18). Ich celem nie jest ujawnianie ja‑
kichkolwiek faktów, tylko wyrażanie własnych uczuć oraz wywoływanie 
podobnych u odbiorców wypowiedzi (Ayer, 1946, s. 107). Wkład Ste‑
vensona w emotywizm polegał na przypisaniu pojęciom wartościującym 
sensu perswazyjnego i sugestywnego, który wykorzystuje się, by wzbu‑
dzić określone emocje i w pożądany sposób ukierunkować postawy lu‑
dzi oraz zmienić czyjeś interesy (Stevenson, 1937, s. 18). Emotywizm 
w takiej postaci pozwala zachować przynajmniej względny sens orzecz‑
nika „dobry”, nie czyniąc z niego pseudopojęcia pozbawionego 
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jakiegokolwiek znaczenia, jak dzieje się to w logiczno‑pozytywistycznej 
wersji Ayera (Ayer, 1946, s. 112). Zdaniem Stevensona, wyraz ma zna‑
czenie emotywne wtedy, gdy jego treść, na mocy historii użycia, wywo‑
łuje emocjonalne reakcje wśród ludzi (Stevenson, 1937, s. 23). Odróż‑
nia on deskryptywną i dynamiczną funkcję języka. W pierwszej chodzi 
o przekazywanie i wyjaśnianie przekonań, w drugiej – o ekspresję 
uczuć, stworzenie pewnego nastroju albo skłonienie ludzi do określonej 
czynności lub postawy (Stevenson, 1937, s. 21). W przypadku przypisa‑
nia czemuś cechy „dobry” zachodziłaby sytuacja, w której wydający 
ocenę dynamicznie: a) wyraża własne uczucia odnośnie do czegoś, b) 
jednocześnie sugeruje, za pomocą emotywnego znaczenia przymiotni‑
ka „dobry”, że również jego interlokutor powinien ową ocenę uznać za 
słuszną (Stevenson, 1937, s. 24–25). Metaetyczne dociekania nad sen‑
sem dobra zarówno w przypadku intuicjonistów, jak i emotywistów nie 
pozwalają natomiast zrozumieć swoistego charakteru normatywności 
zawartej w dobru moralnym na tle innego niż moralne zastosowania 
tego przymiotu (np. „dobry obiad”, „dobra muzyka”). Zdaniem intuicjoni‑
stów, w obu przypadkach jakość ta byłaby sprowadzona do pewnego 
dalej niepodzielnego elementu, o którym powiedzieć można tylko tyle, 
że „dobry jest dobry”. Możliwe jest co najwyżej wyróżnienie różnych klas 
przedmiotów, do których stosuje się intuicyjnie cechę „dobry sam w so‑
bie” (Ross, 1930, s. 86). Do podobnych wniosków dochodzą emotywiści 
podkreślając, że problematyzowana cecha nie jest rozkładalna na bar‑
dziej elementarne składniki. Groziłoby to bowiem sprowadzeniem jej do 
kategorii interesów, co zniekształcałoby emotywne znaczenie „unoszą‑
ce się” wokół terminu „dobry”. (Stevenson, 1937, s. 26). Przyznaje się 
wprawdzie, że niezróżnicowane, emotywne znaczenie tego słowa może 
różnić się w użyciu moralnym i pozamoralnym, ale ma to zależeć od 
licznych czynników, od których ważniejsze wydaje się być sprowadze‑
nie znaczenia dobra do jego funkcjonalności jako narzędzia sugestii 
w obu tych użyciach (Stevenson, 1937, s. 26). Próbą przezwyciężenia 
tych trudności jest stanowisko Richarda Hare’a, który dociekania meta‑
etyczne uprawiał nie tylko w duchu empiryzmu Hume’a, lecz również fi‑
lozofii Kanta. Pozwala to uzupełnić kluczowe rozróżnienie faktyczności 
i oceny (w terminologii Hare’a odpowiednio: znaczenie deskryptywne 
i preskryptywne) o charakterystykę obszaru moralności. Pojęcie „dobry” 
jest terminem wartościującym (value-term) i jako takie zawiera 
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niezmienny składnik preskryptywny – określenie czegoś jako „dobre” 
każdorazowo oznacza w praktyce językowej zalecenie go w sytuacji wy‑
boru. Zalecenie to dokonuje się na bazie określonych kryteriów, które 
pozostają w związku ze zmiennym znaczeniem deskryptywnym (przed‑
mioty polecane mają różne charakterystyki), choć się do niego w całości 
nie sprowadzają (Hare, 1991, s. 118). Nie jest bowiem możliwe wypro‑
wadzenie znaczenia preskryptywnego wyłącznie z deskryptywnych 
przesłanek (Hare, 1991, s. 94). „Dobry” to zatem nazwa określonej cha‑
rakterystyki (cech deskryptywnych) danego przedmiotu, wedle ustalo‑
nych kryteriów, które to kryteria wypowiadający sąd szczerze uznaje za 
wartościujące. Zastrzeżenie autentyczności uznania jest tu konieczne, 
by można było mówić o właściwym ewaluatywnym sensie dobra, które 
może także pełnić funkcję deskryptywną, gdy przekazuje się za jego po‑
mocą informacje na temat uznawanych przez kogoś innego standardów 
(użycie konwencjonalne) lub w przypadku ironii (Hare, 1991, s. 125). 
Zdaniem Hare’a, błędem jest sądzić, że termin „dobry” ma różne zna‑
czenie w sensie pozamoralnym i moralnym – w obu przypadkach zna‑
czenie to sprowadza się do „polecenia czegoś” (commanding), a zatem 
jest znaczeniem ewaluatywnym. Różnica polega na składniku deskryp‑
tywnym, na bazie którego wypracowuje się standardy oceny. Tym bo‑
wiem, co polecamy używając słowa „dobry” moralnie, jest zawsze (bez‑
pośrednio lub pośrednio) sam człowiek, z ważnym zastrzeżeniem, że 
słowo „człowiek” nie może tu mieć sensu instrumentalnego (Hare, 1991, 
s. 145). Dobro człowieka ma dla nas tak olbrzymią wagę, bo jesteśmy 
ludźmi. Za tym na pozór trywialnym wyjaśnieniem kryje się inspiracja 
kantowska, bowiem akceptacja sądu, że dany czyn człowieka w okre‑
ślonych okolicznościach jest dobry, pociąga za sobą wniosek, że byłoby 
dobrze, gdyby w podobnych okolicznościach zgłaszający sąd postąpił 
tak samo (Hare, 1991, s. 141). Dobro moralne nie może zatem być kwe‑
stią smaku czy prywatnym wyrazem emocji, przy którym akceptowalna 
byłaby różnica poglądów, bo zawiera w sobie roszczenie do uniwersal‑
ności, odzwierciedlające typową dla terminu wartościującego, niezmien‑
ną i prymarną funkcję preskryptywną. Co więcej, standardy, do których 
„dobry” odsyła w użyciu moralnym, wydają się mieć dla Hare’a sens ko‑
operatywy i zakładać życie społeczne jako właściwą dla moralności are‑
nę realizacji, przez co może on stwierdzić to, co dla emotywistów pozo‑
stawało trudnością: tylko ktoś żyjący w zupełnej izolacji zgodziłby się na 



87dobro

zawężenie dobra moralnego do tego, co sam uważa za słuszne (Hare, 
1991, s. 142). Dobro w takim znaczeniu suponuje istnienie napięć po‑
między jednostkami, uwarunkowanych niezgodą pomiędzy różnymi 
sposobami rozumienia tego, co jest dobre. Nie musi to jednak przekre‑
ślać wspólnotowego sensu dobra, który takie konflikty zakłada jako nie‑
usuwalny fakt życia społecznego (Vossenkuhl, 2012, s. 280). 

refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami
Preskryptywizm ujmuje zagadnienie dobra w sposób bardziej komplek‑
sowy niż teorie intuicjonistów, a zwłaszcza emotywistów. Zachowując 
ważną dystynkcję prawa Hume’a, która nie może zostać pominięta we 
współczesnych dyskusjach na temat dobra, wskazuje jednocześnie na 
potrzebę uniwersalizacji terminów wartościujących. Ma to znaczenie dla 
tych współczesnych koncepcji, które ‒ podążając klasyczną wykładnią 
dobra ‒ podkreślają jego społeczny sens (dobro jako dobro wspólne). 
Problemem pozostaje jednak, w jaki sposób wybierane są konkretne 
standardy ewaluatywnego użycia tego terminu. Dopuszcza się wpraw‑
dzie możliwość rzeczowej argumentacji praktycznej (otwarta możliwość 
zapytania o kryteria dobra, wyrażona formułą: „dlaczego uważasz X 
za dobry?”), ale zgodnie z tezą, że żaden wniosek preskryptywny nie 
może wynikać wyłącznie z przesłanek deskryptywnych, lecz zawsze 
w grę musi wchodzić przynajmniej jednak przesłanka wartościująca, 
niejasne pozostają źródła akceptacji tej ostatniej. Rodzi to podejrzenie 
o decyzjonizm oraz subiektywizm (MacIntyre, 1995, s. 326) i otwiera 
możliwość dalszej dyskusji na temat dobra, w której brane będą pod 
uwagę inne (poza językowymi) czynniki wpływające na jego rozumie‑
nie. W szczególności pilne wydaje się uzasadnienie możliwości dobra 
właściwego człowiekowi, które czyniłoby zadość wizji życia spełnionego 
i szczęśliwego, tak indywidualnie, jak i w kontekście struktur społecz‑
nych (Vossenkuhl, 2012, s. 279). Dobro takie, jak pokazuje historia roz‑
woju jego pojęcia, może być ściśle wiązane z odpowiedzią na pytanie 
o naturę ludzką. Taka strategia teoretyczna oznaczałaby jednak obro‑
nę utraconego współcześnie w dużej mierze za sprawą filozofii anali‑
tycznej obiektywizmu sensu dobra kosztem powrotu do jakiejś postaci 



88 SeBaStian śpiewaK

naturalizmu (Foot, 2001, s. 44), przeciwko któremu skierowane były 
dwudziestowieczne krytyki metaetyczne. Odczuwalnym brakiem współ‑
czesnego namysłu nad dobrem, który wynika niejako z założeń progra‑
mowych lingwistycznego paradygmatu filozofowania, jest niemożliwość 
wskazania jakiejś wyższej instancji wartościowania (czy to moralnej, 
czy metafizycznej), która czyniłaby zrozumiałymi standardy ewaluacji 
i działań człowieka oraz wskazywałaby na powszechny charakter dobra 
jako jednej z wartości najwyższych. Historycznym odpowiednikiem ta‑
kiej instancji było wyróżnione pod względem statusu dobro najwyższe 
czy też samoistne. Sama istota pytania o dobro wymaga jego komplek‑
sowej koncepcji, tzn. takiej, w której uwzględni się zarówno szczegóło‑
we, analityczno‑krytyczne aspekty rozważań nad językiem wartościo‑
wania, jak i związek pojęcia dobra z charakterystyką ludzkiego życia 
i suponowanych przez nie celów i aspiracji. 

Bibliografia

Arystoteles. (1956). Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska. Warsza‑
wa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ayer, A.J. (1946). Language, Truth and Logic. New York: Dover 
Publications.

Boecjusz. 1926. O pociechach filozofii. Traktaty teologiczne, przeł. T. Ja‑
chimowski. Poznań: Wydawnictwo Fiszer i Majewski.

Foot, Ph. (2001). The Natural Goodness. Oxford: Clarendon Press.
Hare, R.M. (1991). The Language of Morals. New York: Oxford Univer‑

sity Press.
MacIntyre, A. (1995). Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności 

od czasów Homera do XX wieku, przeł. A. Chmielewski. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN.

Moore, E. (2003). Zasady etyki, przeł. C. Znamierowski. Warszawa: 
De Agostini Polska.

Ross, W.D. (1930). The Right and the Good. Oxford: Oxford University 
Press.

Stevenson, Ch.L. (1937). The emotive meaning of ethical terms. Mind, 
t. 46, nr 181, s. 14‒31.

Vossenkuhl, W. (2012). Możliwość dobra. Etyka w XXI wieku, przeł. 
K. Rynkiewicz. Kraków: Wydawnictwo WAM.



Jacek Surzyn
Akademia Ignatianum w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-7959-243X

Sprawiedliwość

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: termin sprawiedliwość pojawił się już w starożyt-
ności. Klasyczna definicja, sformułowana w prawie rzymskim, wskazuje 
na sprawiedliwość jako na słuszną zapłatę.

ANALIZA HISTORYCZNA: w filozofii greckiej sprawiedliwość wiązano 
z kategorią dobra. w myśli platona sprawiedliwość jest harmonią, upo-
rządkowaniem, przeciwieństwem chaosu. z kolei w myśli arystotelesa 
sprawiedliwość została związana z kategorią dystrybucji dóbr.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: w czasach współczesnych sprawied-
liwość łączy się głównie z rozwojem nurtu liberalnego. Klasyczną kon-
cepcję sprawiedliwości sformułował John rawls, określając ją jako bez-
stronność. rawls wprowadza dwie zasady sprawiedliwości: pierwsza 
dotyczy wolności i praw obywatelskich, druga zaś – prawa do równości 
szans wszystkich jednostek. Koncepcję rawlsa skrytykował robert no-
zick, odrzucając powiązanie sprawiedliwości z odgórną dystrybucją dóbr. 
Jego zdaniem, kluczem do problemu sprawiedliwości jest minimalizacja 
roli państwa i umożliwienie wolnej działalności jednostek. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
najistotniejszym wątkiem dotyczącym sprawiedliwości jest powiązanie 
jej z systemem prawnym i z zasadą równości.

Słowa kluczowe: sprawiedliwość, dystrybutywność, wolność, 
równość, państwo minimalne
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definicja

Sprawiedliwość – termin został zdefiniowany przez rzymskiego praw‑
nika i teoretyka Ulpiana Domicjusza (Gnaeus Domitius Annius Ulpia‑
nus), według którego sprawiedliwość jest stałą i wieczną wolą przyzna‑
wania każdemu należnego mu prawa (iustitia est constans et perpetua 
voluntas ius suum cuique tribuere). Wzmiankę taką można znaleźć 
w sławnym kodeksie „Digesta Justyniana” (Iustiniani Augusti Digesta 
seu Pandectae), który jest kodyfikacją prawa rzymskiego dokonanego 
na polecenie cesarza Justyniana I Wielkiego w II wieku n.e. Definicja 
ta wyraźnie odwołuje się do prawa (łacińskie ius) i w historii traktowana 
jest jako tak zwana klasyczna definicja sprawiedliwości. Poza sensem 
definicji prawnej można wskazać jeszcze kilka znaczeń sprawiedliwo‑
ści. I tak, w sensie religijnym sprawiedliwość jest pewną moralną cno‑
tą, którą człowiek otrzymał od Boga i która odnosi się do jego działania. 
W Kodeksie Kościoła Katolickiego (KKK 1807) sprawiedliwość określo‑
na jest jako stała i nieustająca wola „oddawania Bogu i bliźniemu tego, 
co im się należy”. Sprawiedliwość może być również ujęta filozoficznie 
jako odniesiona do dobra. Można ją także ujmować w sensie społecz‑
nym jako odwołanie do trzech obszarów: 1. działanie jednostki w ra‑
mach wspólnoty; 2. działanie władzy i państwa; 3. funkcjonowanie wy‑
miaru sprawiedliwości jako narzędzia egzekucji prawa we wspólnocie.

analiza historyczna pojęcia sprawiedliwości
Starogrecki termin sprawiedliwość to διϰαιοσύνη, który ma wyraźny 
związek z boginią Dike. W tym znaczeniu sprawiedliwość wiąże się 
z boską proweniencją i jest pewnego typu miarą, dzięki której bogowie 
rozstrzygają sporne kwestie. Bogini Dike była jedną z trzech Hor, uwa‑
żano ją za córkę Zeusa i tytanidy Temidy, co sprawia, że do jej kompe‑
tencji należało karanie, rozsądzanie i wydawanie wyroków. W tym zna‑
czeniu Dike stała na straży porządku i harmonii świata, działając w imię 
ich dochowania. Jej symbolem była waga, na szali której odmierzała 
wedle porządku sporne uczynki. Greckie διϰαιοσύνη można także uj‑
mować jako złożone z rdzenia διϰαιο, co pierwotnie oznaczało działa‑
nie Dike, które zawsze rozumiano jako „prawe”, stąd termin prawo. Tu 
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greckie διϰαιο łączy się z łacińskim ius i prowadzi do związania spra‑
wiedliwości z prawem. 
 Najwcześniej sprawiedliwość pojawiła się w pismach Platona, szcze‑
gólnie w jego dziele Państwo, które w podtytule ma odniesienie do spra‑
wiedliwości. W tym znaczeniu filozof szukał sprawiedliwości jako odpo‑
wiednika najwyższej idei dobra, zatem miała ona wymiar ontologiczny 
i epistemologiczny zarazem. Problem podjęty przez Platona dotyczył 
bowiem ujęcia sprawiedliwości nie w sensie pytania, czy ona istnieje, 
lecz w pytaniu, czym ona jest (jaka jest). Istnienie sprawiedliwości nie 
podlega więc, zdaniem filozofa, wątpliwości, problemem jednak okazu‑
je się droga do jej poznania i ujęcia jej istoty. Z tego względu sprawied‑
liwość jako miara (waga) oceny wszelkiego działania człowieka przekła‑
da się na posiadanie cnoty zwanej męstwem. Filozof połączył tu boską 
harmonię i porządek z oceną ludzkiej aktywności, co przekłada się na 
kształtowanie właściwego (prawego) porządku w życiu wspólnotowym. 
W tym znaczeniu ustrój życia wspólnotowego, a innymi słowy państwo 
jest sprawiedliwe wtedy, gdy jest całkowicie zharmonizowane i uporząd‑
kowane, zatem nie występują w nim żadne braki i chaos. Zdaniem Pla‑
tona takie państwo można zbudować wyłącznie na gruncie uzyskania 
harmonii w duszy każdej jednostki, a ta ostatnia wiąże się z odkryciem 
przez każdą rozumną jednostkę własnych zdolności i miejsca w świe‑
cie oraz w społecznej strukturze polis. Wewnętrzna harmonia duszy 
przekłada się na harmonię wspólnoty, a to buduje polityczny wymiar 
sprawiedliwości jako realizacji idei dobra w postaci doskonałego pań‑
stwa – kallipolis. Platon połączył więc filozoficzny aspekt sprawiedli‑
wości odniesionej do nadrzędnej, wiecznej i absolutnej idei dobra z jej 
wymiarem społeczno‑politycznym, to znaczy określeniem koniecznych 
warunków do realizacji sprawiedliwości we wskazanych wyżej trzech 
aspektach: działania jednostki, działania władzy i jurysdykcji. W ideal‑
nym państwie wszystkie jednostki działają sprawiedliwie, ponieważ każ‑
da zajmuje właściwe sobie miejsce w strukturze społecznej (w idealnym 
państwie występują trzy kasty: robotnicy‑rzemieślnicy, żołnierze i rzą‑
dzący filozofowie). Zachowane są zatem pełna harmonia i porządek, co 
definiuje i określa Platońską definicję sprawiedliwości. 
 Arystoteles z kolei wyróżnił trzy rodzaje sprawiedliwości. Po pierw‑
sze, wskazał on, że funkcją sprawiedliwości jest właściwa dystrybucja 
szeroko pojętych wartości, które w odniesieniu do różnych grup są różnie 



93Sprawiedliwość

rozumiane. W ustroju demokratycznym najwyższą wartością jest wol‑
ność, dlatego dla demokracji sprawiedliwość to wolność dystrybuowana 
wszystkim jednostkom jako członkom danej społeczności. W przypad‑
ku ustroju oligarchicznego najwyższe wartości to bogactwo i pochodze‑
nie, zatem sprawiedliwość odwołuje się do nich. W ustroju arystokra‑
tycznym sprawiedliwość to właściwa dystrybucja najwyższej wartości, 
którą jest cnota‑męstwo. Arystoteles wskazał przeto na ważny aspekt 
sprawiedliwości, który ostatecznie wyznacza jej znaczenie. Poza mia‑
rą i niezmienną wolą przyznawania ludziom należnych im praw, spra‑
wiedliwość wskazuje zawsze na odpowiednie dystrybuowanie tego, co 
dana wspólnota ceni jako wartość, a co w zasadzie zawsze występuje 
w stopniu niewystarczającym, by zaspokoić potrzeby wszystkich. Moż‑
na więc powiedzieć, że sprawiedliwość to określanie kryteriów i reguł, 
wedle których dokonuje się rozdział owych wartości‑dóbr, a to prowadzi 
do jej politycznego wymiaru związanego z określeniem wizji wspólnoty‑
‑państwa, które będzie w stanie zapewnić określoną kryteriami i reguła‑
mi dystrybucję dóbr‑wartości społecznie cennych.

problemowe ujęcie pojęcia sprawiedliwości
We współczesnym ujęciu sprawiedliwości dominuje jej wymiar społecz‑
no‑polityczny. W tym znaczeniu w XX wieku pojawiły się dwie przeciw‑
stawne koncepcje sprawiedliwości związane z poglądami Johna Rawlsa 
i Roberta Nozicka. W koncepcjach tych i w sporze, który toczyli ci dwaj 
antagoniści, kumuluje się cała tradycja i historia problemu sprawiedli‑
wości, zarówno we wskazanym już przez Platona wymiarze indywidual‑
nej harmonii duszy, która przekłada się na porządek życia społecznego 
(idealne państwo), jak i w poszukiwaniu ostatecznego kryterium przy‑
znawania dóbr jednostkom w wymiarze porządku politycznego. Tym 
samym pojęcie sprawiedliwości w sensie ścisłym wiąże się z pojęciem 
równości, a także wolności. 
 Koncepcja sprawiedliwości zaproponowana przez Johna Rawlsa 
wpisuje się w sposób rozumienia i ujęcia tego centralnego zagadnienia 
w obszarze polityki oraz filozofii, czy też tego, co określa się mianem fi‑
lozofii polityki. Filozofię polityczną ujmuję tu w znaczeniu, jakie próbo‑
wał nadać jej Leo Strauss w tekście „Czym jest filozofia polityczna?” 
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(Strauss, 1999). Według niego myśl polityczna stara się opisać i okre‑
ślić modele życia politycznego, zaś filozofia polityczna próbuje poddać 
je ocenie w kategoriach dobra i zła. Innymi słowy, istotą filozofii politycz‑
nej jest refleksja nad modelami życia politycznego i społecznego, ideo‑
logiami oraz ustrojami społeczno‑politycznymi pod kątem ich etycznej 
wartości. Teorię sprawiedliwości Rawlsa badam właśnie w ramach fi‑
lozofii politycznej, sprawdzając nie jej skuteczność, ale moralne odnie‑
sienie (czy jest to koncepcja prowadząca do dobra, czy też nie). Rawls 
zakładał, że przyniesie ona dobre (moralnie) skutki, jest więc pewnym 
panaceum na bolączki liberalno‑kapitalistycznego świata. 
 Anglosaska kultura polityczna jest zakorzeniona w nowożytnych kon‑
cepcjach umowy społecznej i analizie aspołecznej natury człowieka. Fi‑
lozoficznie wiąże się ona z rozwijającym się bujnie w okresie nowo‑
żytnym nastawieniem empirycznym (ujętym genetycznie). Genetyczny 
empiryzm, zakładający prymarność poznania wobec ontologii (metafizy‑
ki), był zarazem nowożytną wersją starożytnego sceptycyzmu, a przede 
wszystkim zainicjowanego pod koniec średniowiecza nominalizmu. Ten 
ostatni nurt oddziaływał zasadniczo na filozoficzne podstawy koncepcji 
społeczno‑politycznych, w tym głównie na mocno rozwijaną w anglo‑
saskiej kulturze politycznej myśl liberalizmu. Sam liberalizm filozoficz‑
nie zakładał ontologiczną autonomiczność jednostki (indywidualizm). 
Z kolei w teorii poznania odwoływał się do sceptycyzmu, wskazujące‑
go na ograniczone zdolności poznawcze człowieka jako jednostki (jako 
indywiduum), ale też na pewność poznania wynikającą z pewności po‑
strzegania (sławne esse est percipi), czyli pierwszeństwo poznania 
zmysłowego wobec poznania rozumowego. Ostateczną konsekwen‑
cją wskazanych założeń było przyjęcie niemożliwości poznania pełnego 
i ostatecznego, co przenosiło się na rozumienie nauki‑wiedzy jako cią‑
gle weryfikowanego, ale progresywnego procesu, w którym nie można 
nigdy ująć całości. 
 Wskazane tu założenia i wynikające z nich skutki wpłynęły na rozu‑
mienie i opis człowieka oraz ogólnie jego życia społecznego i politycz‑
nego. U takich myślicieli i teoretyków, jak Thomas Hobbes, John Locke, 
David Hume czy George Berkeley ujawnił się dramatyzm ludzkiej isto‑
ty: problem nienaturalności życia społecznego, czyli pierwotnie aspo‑
łeczny charakter natury ludzkiej. Ujęcie to zostało oparte na specyficz‑
nych założeniach filozoficznych, akcentujących empiryzm, sensualizm 
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i metodologiczny sceptycyzm. Z tej perspektywy istnienie społeczeń‑
stwa (society, community) i państwa ma „nienaturalny” charakter, co jed‑
nak nie przekreśla konieczności istnienia państwa i wspólnoty w wymia‑
rze politycznym. Napięcie między aspołecznym charakterem człowieka 
i koniecznością życia we wspólnocie doprowadziło do pojawienia się 
koncepcji umowy społecznej, czyli wolnej decyzji podejmowanej przez 
autonomiczne jednostki, które rezygnują z części naturalnie przysługu‑
jącej im wolności po to, by zyskać inne korzyści niezbędne w życiu czło‑
wieka, na przykład bezpieczeństwo i zachowanie biologicznego życia. 
Według Hobbesa i Locke’a, korzyści wynikające z takiej umowy zde‑
cydowanie przewyższają stratę pierwotnej, naturalnej wolności, choćby 
dlatego, że tylko w ramach społeczeństwa naturalnie należną wolność 
(choć w pewnej części umniejszoną) można realizować. Rola państwa 
staje się kluczowa, gdy myślimy o zabezpieczeniu tej umowy gwarantu‑
jącej wolność, z oczywistym zastrzeżeniem, że umowa społeczna jest 
również wiążąca dla władzy lub suwerena. Jeśli władza lub suweren 
nie wypełniają swych powinności, bądź je przekraczają, to członkowie 
społeczeństwa mają prawo sprzeciwić się temu (według Hobbesa, na 
czele państwa stoi suweren, którego wola jest ostateczna, bowiem jako 
strażnik umowy społecznej w celu jej przestrzegania i ochrony posia‑
da szeroki zakres kompetencji do działania). Zatem umowa społeczna 
jest kontraktem zawieranym przez wolne jednostki i władzę, przy czym 
członkowie wspólnoty‑społeczeństwa zawsze pozostają podmiotami 
(co gwarantuje zasada ontyczna: ponieważ istnieją tylko jednostki, nie 
istnieje nic ogólnego) a nie przedmiotami wobec jakiejkolwiek struktury 
państwowej, czy też wszelkiej władzy. Pojawiły się przy tym co najmniej 
dwa modele „techniczne”, wskazujące na ową relację jednostka‑władza, 
państwo. Jeden reprezentował Thomas Hobbes, który mówił o bezpo‑
średnim odniesieniu każdej jednostki do suwerena i scedowaniu na nie‑
go pełni władzy egzekwowania praw wynikających z umowy społecznej. 
Drugi model zaproponował John Locke, wskazując na podwójny cha‑
rakter umowy społecznej, która w pierwszej fazie (umowa pierwotna) 
wiąże w społeczeństwo (community, czy nawet peopling, jak Locke czę‑
sto pisał) jednostki. Potem następuje druga faza – umowa wtórna, którą 
wspólnota‑społeczeństwo zawiera z władzą. Model Locke’a przypisuje 
ważną rolę społeczeństwu, które staje się w pewnym sensie podmiotem 
relacji względem władzy i państwa. Obie propozycje, przedstawione tu 
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w dużym uproszczeniu, wprowadzają odrębne konsekwencje w prakty‑
ce życia społecznego, przede wszystkim inaczej sytuują prerogatywy 
w relacji państwa do jednostek. Pomijając zasadnicze różnice szcze‑
gółowych propozycji, należy przyjąć, że w koncepcji liberalizmu władza 
pełni zawsze rolę służebną wobec podmiotów państwowych (wolnych 
jednostek), a jednocześnie relacje zachodzące pomiędzy jednostkami 
(podmiotami) w obszarze przestrzeni społecznej muszą opierać się na 
formalnej regulacji i na sankcji. Owa regulacja i sankcja to prawo, zatem 
państwo jako wynik umowy społecznej jest państwem prawa, w którym 
naczelną regułą działania i normowania relacji społecznych jest reguła 
prawa. 
 Jednym z podstawowych zagadnień tak zarysowanej koncepcji, sta‑
nowiącej oparcie dla idei liberalizmu, jest zagadnienie sprawiedliwości, 
czyli postulatywnego założenia, że istnieje równość podmiotów struktu‑
ry społecznej płynąca z natury, a więc z tego, że każdy człowiek rodzi 
się jako autonomiczna, niepowtarzalna, absolutna ontycznie jednostka, 
której przysługuje bezwzględna wolność i prawo do posiadania. Dla‑
tego sprawiedliwość zasadza się na tym, że wolność i prawo do po‑
siadania muszą być przestrzegane również na poziomie społecznym, 
zatem sprawiedliwość musi stać się jedną z fundamentalnych zasad 
budujących wspólnotę – commonwealth. Problem sprawiedliwości stał 
się więc niejako osią dyskusji toczonych w ramach nurtu liberalnego. 
Ważne przy tym było (i jest) to, aby z dyskusji filozoficznej przekształ‑
cić go w formę sankcji prawnej, uwzględniając wszystkie podstawowe 
założenia liberalizmu, to znaczy progresywny charakter życia ludzkie‑
go i społecznego, opozycję względem przyjmowania absolutnych praw 
czy reguł rządzących życiem społecznym, ludzką jednostkową autono‑
mię i wolną wolę swobodnego działania. Pluralizm społeczny i politycz‑
ny wyrażał się przede wszystkim w krytyce wszelkich dogmatyzmów, 
wynikających z założeń religijnych, ale też filozoficznych. Z tej perspek‑
tywy pytanie o sprawiedliwe unormowanie stosunków społecznych na‑
brało szczególnego znaczenia, jest bowiem podstawą dla zbudowania 
właściwych i korzystnych relacji wewnątrz wspólnoty. 
 Problem sprawiedliwości nie pojawił się w czasach nowożytnych 
wraz z opisanymi tu ideami liberalnymi. Było to ważne zagadnienie, 
które zaprzątało głowy pierwszych myślicieli analizujących zagadnie‑
nia polityczne. Temat pojawił się już w starożytnej Grecji, a najlepszym 
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przykładem może być odwołanie się do namysłu Platona i jego dialogu 
Państwo. Dzieło to jest dyskusją o tym, czym jest sprawiedliwość, a róż‑
ne propozycje jej definiowania wypełniają prawie całą pierwszą część 
tego obszernego tekstu. Studiując Platona można stwierdzić, że przy‑
tacza on w zasadzie pełną listę sposobów rozumienia sprawiedliwości, 
a wszelkie późniejsze rozważania dotyczące tego zagadnienia odwołu‑
ją się do niego w mniejszym lub większym stopniu. Nowożytny nurt kon‑
traktywizmu nie jest wyjątkiem. Poza zasadniczymi różnicami w ujęciu 
przyczyn i skutków kontraktu społecznego i jego moralnych oraz poli‑
tycznych konsekwencji, w nowożytnej koncepcji władzy i państwa pozo‑
staje zgoda co do znaczenia sprawiedliwości. John Rawls w swoim na‑
myśle nad tym zagadnieniem wpisuje się zatem w tradycyjny dyskurs, 
a szczególnie ważne w jego ujęciu jest odniesienie do idei liberalnej 
zarówno w pozytywnym, jak i krytycznym znaczeniu. Rawls pozosta‑
je wpływowym współczesnym dyskutantem problemu sprawiedliwości, 
zwłaszcza w kontekście współczesnego liberalizmu oraz nurtów po‑
krewnych: utylitaryzmu czy komunitaryzmu. 
 Teorię sprawiedliwości Rawlsa można odnieść do liberalizmu kla‑
sycznego z jednej strony oraz na przykład do komunitaryzmu z drugiej 
strony. Sens rozważań Rawlsa i jego propozycja ujęcia sprawiedliwo‑
ści być może stają się w pełni zrozumiałe dopiero wtedy, gdy zostaną 
usytuowane zarówno wobec liberalizmu, do którego w jego mniemaniu 
było mu blisko, oraz wobec pełnej krytyki jego rozwiązań, która wyra‑
stała z postawy komunitarystycznej. Takie ujęcie wydaje się ze wszech 
miar pożądane, gdyż dopiero w zarysowanym kontekście znaczenio‑
wym koncepcja sprawiedliwości Rawlsa nabiera pełnej, właściwej bar‑
wy, staje się bardziej czytelna i zrozumiała. 
 Dla koncepcji sprawiedliwości Rawlsa kluczowe są dwie jego prace, 
oddzielone w czasie o ponad dwie dekady. Pierwszą jest Teoria spra-
wiedliwości z 1971 roku, w której autor przedstawia formalne warun‑
ki postulatu sprawiedliwości opartej na dwóch zasadach, które ostroż‑
nie można porównać do Kantowskich imperatywów funkcjonujących 
w obszarze moralności (Rawls, 1971, 1994, 1999, 2001). W dziele tym 
Rawls konstruuje pewien określony formalny model niezbędny do opisa‑
nia i zdefiniowania, czym jest i czym powinna być sprawiedliwość. Dru‑
ga praca pod tytułem Liberalizm polityczny z 1993 roku jest dokonaną 
po dwudziestu latach modyfikacją pierwotnej koncepcji sprawiedliwości 
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dokonanej w odniesieniu do deklarowanego w tytule liberalizmu (Rawls, 
1993, 1998). Można powiedzieć, że drugie dzieło jest rezultatem toczo‑
nej przez dwie dekady dyskusji z pierwszą pracą Rawlsa. Obie te książ‑
ki stanowią w pewnym sensie całość, w której pierwsza próbuje ukazać 
teoretyczny, formalny model sprawiedliwości, co w intencji autora mia‑
ło oznaczać stworzenie „obiektywnego”, czy też prawdziwego modelu 
sprawiedliwości pozbawionego wszelkich obciążeń związanych z przy‑
jęciem jakiego dogmatycznego podłoża determinującego rozumienie 
sprawiedliwości. Z kolei w drugiej książce Rawls, doświadczony już to‑
czącą się dyskusją, pozbywa się wcześniejszego naiwnego przeświad‑
czenia o możliwości zbudowania formalnego, nieobciążonego dog‑
matycznie modelu sprawiedliwości, i próbuje problem sprawiedliwości 
rozwiązać na gruncie liberalizmu. 
 W kontekście metodologicznym warto odwołać się w tym miejscu 
do znanego stanowiska Jerzego Szackiego, który uważał, że analiza 
myśli politycznej z perspektywy historii idei może odbywać się na dwa 
sposoby. Pierwszy sposób, zwany prezentyzmem, polega na analizie 
odpowiedzi na „wieczne pytania” dotyczące konkretnych kwestii spo‑
łeczno‑politycznych, natomiast drugi sposób, zwany kontekstualizmem, 
rekonstruuje głównie kontekst historyczny myśli danego autora (Szacki, 
2002). W rozpatrywaniu koncepcji sprawiedliwości, szczególnie w przy‑
padku Rawlsa, warto oprzeć się na prezentyzmie, co wydaje się o tyle 
cenne, że lepiej wpisuje się w szeroki kontekst rozumienia problemów 
filozoficzno‑politycznych, unikając drobiazgowości, która czasem potrafi 
zatrzeć istotę badanego poglądu lub myśli, ponieważ podąża wyłącznie 
za historyczną rekonstrukcją „tego co autor miał na myśli”. Prezentyzm 
może wprowadzić w sam środek dyskusji o sprawiedliwości, podczas 
której badaniu i ocenie poddana jest propozycja Rawlsa, jednak nie ona 
sama staje się głównym zagadnieniem. Koncepcja Rawlsa wydaje się 
tylko punktem wyjścia do wszechstronnej dyskusji na temat sprawiedli‑
wości i znaczenia ludzkiej kondycji w ujęciu społecznym i państwowym.
 Rawlsowską koncepcję sprawiedliwości zawartą w jego Teorii spra-
wiedliwości należy określić jako teorię formalną, trochę na kształt impe‑
ratywów Kantowskich, w której odwołuje się on do zasady „Justice as 
Fairness”, czyli sprawiedliwości (justice), która łączy się z bezstronnoś‑
cią, uczciwością (fairness), to znaczy oferuje każdemu te same możli‑
wości. Podobnie jak Locke, Rousseau i Kant, John Rawls okazuje się 
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myślicielem, który opowiada się za umową społeczną, jednak nadaje 
jej nieco inny wymiar w odniesieniu do wymienionych kontraktualistów. 
Zasady teorii sprawiedliwości są oparte na całkowitym pominięciu aktu‑
alnego realnego stanu społecznego i odwołują się do w pełni teoretycz‑
nej konstrukcji, do teoretycznego założenia, które Rawls nazywa pier‑
wotnym. Mamy zatem do czynienia z wymyślonym tworem społecznym, 
nieobciążonym historycznymi i realnymi uwarunkowaniami, co umożli‑
wia jednostkom ustalenie w sposób całkowicie wolny struktury społe‑
czeństwa. W tym motywie Rawls naśladuje zasadniczo intencję wyra‑
żoną w myśli Immanuela Kanta, który wyraźnie wskazywał, że wszelkie 
zasady moralne i polityczne, w tym wszelkie modele teoretyczne nie 
mogą opierać się na empirii i doświadczeniu, lecz muszą odwoływać do 
rozumu i jego racji (zasad). Kant najdobitniej takie stanowisko przed‑
stawił w dziele Ku wieczystemu pokojowi. Projekt filozoficzny, w którym 
odniósł się do kwestii „teoretycznego marzycielstwa” filozofia i konfron‑
tacji z „politycznym realizmem” „praktykującego polityka” (Kant, 2012). 
Rawls przejmuje w pewnym zakresie postulat królewieckiego filozofa, 
implementując go do ciekawego zabiegu, który ma umożliwić człowie‑
kowi dokonanie w pełni „czystego”, niczym nieskrępowanego wyboru, 
co jego zdaniem może sprzyjać odkryciu naturalnych intencji, który‑
mi kieruje się człowiek w przypadku działań podejmowanych w sferze 
społecznej. Tak uchwycony człowiek tkwi w swym naturalnym stanie, 
co może prowadzić do ukonstytuowania sprawiedliwości, która będzie 
w sposób właściwy sprawiedliwością dla wszystkich. Rawls zakłada, że 
w sytuacji nieskrępowania wiedzą i bez zdawania sobie sprawy z miej‑
sca, które jednostce przypadnie w budowanej strukturze społecznej, ry‑
suje się największa szansa zbudowania rzeczywiście sprawiedliwego 
społeczeństwa i państwa, bez jakichkolwiek przywilejów mogących de‑
terminować decyzje podejmowane przez jednostki. Postulował oparcie 
takiego systemu sprawiedliwości na dwóch zasadach. Pierwsza to za‑
sada dyferencji, która głosi, że wszelkie odejścia od zasady równości są 
możliwe i uzasadnione jedynie w sytuacji, w której wiążą się z korzyś‑
ciami dla najsłabszych jednostek danej społeczności, ponieważ ochro‑
na ich interesu winna być determinantem działania sprawiedliwości. 
Jest to więc koncepcja wskazująca na zasadę egalitaryzmu, co wywo‑
łało mnóstwo sporów i polemik, ponieważ burzyło liberalny obraz ludz‑
kiej natury i naturalne, wrodzone zdolności i talenty, które winny być 
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chronione i rozwijane w ramach państwa. Druga zasada to merytokra‑
cja, czyli w zasadzie stworzenie na poziomie społecznym‑państwowym 
właściwych instytucji i mechanizmów, które zagwarantują możliwość re‑
alizacji wskazanej zasady dyferencji, co ma w prosty sposób przekładać 
się na powstanie społeczności równych szans, nawet jeśli jest to postu‑
lat jedynie potencjalny (dający jedynie możliwości).
 Rawls założył, że jego teoria sprawiedliwości ma charakter dynamicz‑
ny i musi podlegać stałej rewizji. Wyrazem tego jest jego drugie wielkie 
dzieło, opublikowane pod tytułem Liberalizm polityczny (Rawls, 1993, 
1998), w którym nie wycofał się ze swych wcześniejszych pomysłów, a je‑
dynie przeszedł od etapu teoretycznego założenia do realnego, politycz‑
nego ujęcia sprawiedliwości. W tym dziele zmodyfikował teorię sprawied‑
liwości i przekształcił ją w koncepcję, która uwzględnia niezbywalne realia 
życia politycznego. Zaznaczony jest moment „polityczności sprawiedli‑
wości”, to znaczy pamiętanie o wspólnotowym charakterze społeczno‑
ści, która nie jest wyłącznie sumą, prostym połączeniem zatomizowanych 
jednostek, lecz także inną jakością determinującą zachowania jednostek 
i w tym znaczeniu konieczną do uwzględnienia w przypadku budowania 
zasady sprawiedliwości. Dlatego też Rawls niejako przyłożył swą teore‑
tyczną koncepcję sprawiedliwości do praktycznego wymiaru życia wspól‑
notowego z jego ogromnym zróżnicowaniem, pluralizmem, dynamicz‑
ną progresją i ostatecznie brakiem możliwości osiągnięcia pełnej wiedzy 
(sceptycyzm epistemologiczny). Oczywiście wszystkie te założenia sta‑
nowią ogólnie przyjmowane założenia liberalizmu, dlatego dla Rawlsa li‑
beralizm stał się punktem odniesienia dla koncepcji sprawiedliwości, choć 
należy pamiętać, że nie rozumie on liberalizmu jako uniwersalistycznej 
doktryny, ale chce jedynie podkreślić jego polityczny charakter. 
 Oceniając teorię sprawiedliwości Rawlsa należy wskazać na jej od‑
działywanie zarówno negatywne, jak i pozytywne. Krytykę można zna‑
leźć w poglądach takich myślicieli, jak Alasdair MacIntyre, Charles Tay‑
lor, Michael Sandel czy Michael Walzer. Do grona zwolenników jego 
koncepcji zaliczani są Ronald Dworkin, Stephen Macedo, a przede 
wszystkim Jürgen Habermas. Szczególne miejsce w odniesieniu do 
koncepcji Rawlsa, a także do współczesnych rozważań nad pojęciem 
sprawiedliwości w ogóle, zajmuje myśl Roberta Nozicka.
 Nozick zarzuca teorii sprawiedliwości Rawlsa przede wszystkim to, że 
opiera się ona na ukrytym i ograniczającym założeniu dystrybutywności 
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jako podstawy dla tworzenia wszelkich sprawiedliwych więzów społecz‑
nych, nawet jeśli Rawls wprost się do tego nie przyznaje. Zgodnie z tym 
Nozick wskazuje na inne podstawy, na których winny opierać się wszel‑
kie rozważania dotyczące problemu sprawiedliwości. Chodzi przede 
wszystkim o podkreślenie proceduralnego charakteru sprawiedliwości 
i ściśle z nim związanego rozumienia sprawiedliwości udziału. Decydu‑
jąca przy tym staje się, jego zdaniem, rola państwa jako struktury nad‑
rzędnej w odniesieniu do wszelkich relacji międzyludzkich w przestrze‑
ni publicznej, zaś struktura takiego państwa winna sprowadzać się do 
absolutnego minimum Stąd Nozick jest postrzegany jako współczesny 
protagonista idei państwa minimalnego. Tak rozumiane państwo wypeł‑
nia swe minimum w postaci stanowienia fundamentalnego wsparcia dla 
koncepcji sprawiedliwości proceduralnej. 
 Państwo minimalne to dla Nozicka zdecydowanie jedynie „strażnik 
nocny”, bowiem jego rola ogranicza się do pasywnego zabezpieczania 
przyjętego porządku i reguł funkcjonujących w ramach danej wspólnoty. 
To sławne określenie działań ograniczających się do ochrony obywate‑
li przed bezprawnym stosowaniem przemocy, kradzieżą dóbr, czy inny‑
mi oszustwami, zdecydowanie wskazuje na praktyczną i administracyj‑
ną rolę państwa. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad wydaje się dla 
Nozicka całkowicie wystarczającym warunkiem zachowania reguły spra‑
wiedliwości społecznej, pełni też zbawienną funkcję zachowania spoko‑
ju społecznego oraz obrony przed konfliktami, które skutecznie mogą 
zrujnować życie społeczne. Zdecydowanie podkreśla on ochronną rolę 
państwa minimalnego, co sprawia, że wszelkie symptomy kontroli spo‑
łecznej związanej na przykład z koniecznością dystrybutywności dóbr 
uważa za zjawisko niepożądane i szkodliwe. Sprawiedliwość społeczna 
jest zatem osiągana na poziomie indywidualnym dzięki realizacji przez 
jednostkę jej własnych zamiarów wedle talentu i umiejętności. Nozick 
sugeruje, że powstawanie różnego typu instytucji państwowych, pełnią‑
cych jedynie wskazane wyżej funkcje proceduralne, może wynikać z od‑
dolnej inicjatywy obywateli. Ich istnienie ma więc zupełnie inne źródło niż 
w państwie o dystrybutywnym charakterze, i w tym znaczeniu jest bar‑
dziej akceptowane i skuteczne. Według niego podstawą sprawiedliwości 
jest podkreślanie i chronienie możliwości realizacji ludzkiej indywidualnej 
aktywności. Aktywność ta przejawia się wytwarzaniem dóbr, które stają 
się własnością tych, którzy je wytworzyli. Oczywiście, w wyniku wolnej 
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wymiany dobra te mogą być przejmowane przez innych, którzy nabywa‑
ją je w świetle obowiązujących zasad, przestrzeganych przez wszystkich 
pod ochroną państwa. Tym samym dobra stają się elementem różnicu‑
jącym poszczególnych członków danej społeczności, co jednak wcale 
nie jest przejawem niesprawiedliwości, mimo że powoduje nierówność. 
Jest to wynik nieskrępowanej aktywności obywateli i jeśli to działanie od‑
bywa się w ściśle określonych ramach wyznaczonych przez ogólnie ak‑
ceptowane i przestrzegane zasady, wówczas wcale nie musi prowadzić 
do powstawaniu konfliktów i napięć wewnątrz wspólnoty. Nozick był zda‑
nia, że napięcia i konflikty mają raczej inne źródła, związane z funkcjo‑
nowaniem różnego rodzaju regulacji. Sądził, że regulacje te negatywnie 
ingerują w zawierane w ramach kapitalistycznej struktury umowy, pod‑
pisywane przez ludzi wolnych i w pełni poczytalnych, czyli kierujących 
się rozumem i biorących odpowiedzialność za konsekwencje, również 
za ryzyko wynikające z umów. Najważniejszym argumentem użytym 
przez Nozicka w książce Anarchia, państwo, utopia wydaje się przykład 
sławnego koszykarza Wilta Chamberlaina, pokazujący szerszy kontekst 
działania wolnych, niczym nieskrępowanych ludzi (Nozick, 1974, 2010). 
Mając wolność w dysponowaniu własnymi dobrami, ludzie wykazują po‑
wszechną hojność bez odgórnego nakazu dystrybucji. Tak właśnie było 
w przypadku Chamberlaina, gwiazdy koszykówki, któremu poruszeni 
jego talentem i wysiłkiem sympatycy i kibice przekazywali duże sumy 
i w rezultacie sportowiec stał się człowiekiem bardzo majętnym. Na tej 
zasadzie funkcjonuje całe społeczeństwo. Ludzie w imię realizacji włas‑
nych pragnień i zaspokajania potrzeb, np. rozrywki, w całkowicie wolny 
sposób cedują część swych dóbr na tych, którzy zaspokajają owe po‑
trzeby, co w konsekwencji powoduje, że cała ta grupa bogaci się w dużo 
większym stopniu niż reszta społeczeństwa. Zdaniem Nozicka, nie ma 
w tym niesprawiedliwości, a jest jedynie doskonały przykład oddolnych 
mechanizmów kierujących społeczeństwem składającym się z wolnych 
i nieskrępowanych w działaniu jednostek. Takie działanie miałoby też ła‑
godzić zarzewia konfliktów, w odróżnieniu od przypadków funkcjonowa‑
nia sztywnych odgórnych regulacji i dystrybucji, które właśnie te konflikty 
napędzają. 
 Państwo minimalne realizuje zatem sprawiedliwość w kontekście 
absolutnej ochrony jednostki. Nie opiera się to na jakiejkolwiek odgór‑
nej dystrybucji dóbr i przywilejów. Monopolizacja państwowa odnosi się 
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wyłącznie do funkcji ochronnych, dlatego taka idea państwa w pełni re‑
alizuje jego naturalną konieczność. Nozick uważa, że sprawiedliwość 
nie jest sprawiedliwością materialną (czyli opartą na odgórnym podzia‑
le dóbr), lecz sprawiedliwością udziału, to znaczy opartą na równym 
i nieskrępowanym dostępie wszystkich jednostek do powszechnie do‑
stępnych dóbr. W tym kontekście pojawiają się trzy etapy właściwego 
pozyskiwania dóbr. Pierwszy etap to zapewnienie w sensie funkcjonal‑
nym pełnej i nieskrępowanej możliwości pozyskiwania dóbr. Wszyscy 
członkowie danej społeczności czy narodu muszą mieć równą możli‑
wość w nabywaniu wszelkich dóbr. Oczywiście nie wszyscy są w stanie 
te dobra pozyskać, jednak liczy się sama możliwość, gdyż na niej opiera 
się poczucie sprawiedliwości w dostępie. Następnym etapem jest moż‑
liwość transferu dóbr, co również dzieje się w ściśle określonych, czytel‑
nych i równych dla wszystkich ramach. Kolejnym i ostatnim etapem jest 
zachowanie pełnej ochrony nabytych we właściwy sposób dóbr, to zna‑
czy bezwzględna ochrona własności. 
 Nozick uważał, że podstawą dla zaistnienie trwałej sprawiedliwości 
jest zachowanie niezmiennych, właściwych warunków dla dwóch pierw‑
szych etapów. Nabywanie i transfer są ze sobą ściśle związane. Nabywa‑
nie pierwotne wydaje się przy tym kluczowe, ponieważ uruchamia i wa‑
runkuje powszechny transfer dóbr w ramach wspólnoty. Dla tego filozofa 
pierwotne prawo do posiadania dóbr wiąże się z pracą, którą w nie włożo‑
no, dlatego pierwotnym właścicielem jest ogólnie pojęty „wytwórca” dane‑
go dobra. To wydaje się podstawą uruchomienia wszelkiego „ruchu” dóbr. 
 Transfer dóbr opiera się na zasadzie dobrowolnej wymiany między 
pierwotnymi właścicielami dóbr. Dobrowolność takiej wymiany wydaje 
się jedynym i wystarczającym warunkiem sprawiedliwości transferu. Wy‑
chodząc z tego założenia, Nozick zdecydowanie krytykuje zasadę spra‑
wiedliwości dystrybutywnej, w której poprzez odgórne regulacje ingeru‑
je się w swobodny transfer dóbr, ponieważ uważa, że takie działanie 
w konsekwencji zaprzecza samej tej idei. Jego zdaniem, wszelka kontro‑
la procesu wymiany, nabywania i zbywania dóbr jest niedopuszczalna, 
a nawet niemoralna, ponieważ narzuca odgórne regulacje, które łamią 
wewnętrzną wolność jednostki rozumianą jako prawo swobodnego po‑
dejmowania decyzji, nawet jeśli taka aktywność człowieka niesie ryzyko 
porażki. Jeśli zatem wszelkie ograniczanie jednostki jest niedopuszczal‑
ne, to w konsekwencji nie można wymagać od jednostki posiadającej 
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pełne i wyłączne prawo do całości nabytego dobra, aby oddawała część 
owego dobra państwu, które miałoby administracyjnie przeprowadzić 
podział tak otrzymanych dóbr między innych członków społeczeństwa 
w imię sprawiedliwego wyrównywania szans. Nozick z jednej strony usu‑
wa konieczność narzucania takiego prawa, ale z drugiej strony nie wy‑
klucza, że jednostka podejmie takie działania sama, kierując się zasadą 
równości szans. Wtedy jednak, jak twierdzi filozof, będzie to działanie 
oparte na wolnej i niewymuszonej decyzji jednostki, która oddaje swo‑
je dobra w imię realizacji własnych przekonań moralnych lub skłonności 
społecznych. Takie działanie byłoby uprawnione i wpisywałoby się w mo‑
del sprawiedliwości proceduralnej przedstawiony przez Nozicka.

refleksja systematyczna nad sprawiedliwością 
z wnioskami i rekomendacjami

Pojęcie sprawiedliwości wydaje się jednym z centralnych zagadnień na‑
mysłu politycznego. Posługując się intuicją Platona i Arystotelesa moż‑
na przyjąć, że sprawiedliwość jest pewną miarą oceny relacji społecz‑
nych. Tym samym staje się podstawą lub przynajmniej niezbędnym 
punktem odniesienia dla wszelkich rozważań dotyczących ujęcia i usze‑
regowania miejsca człowieka we wspólnocie, a także wzajemnych rela‑
cji między członkami danej społeczności, narodu, czy państwa. W tym 
kontekście sprawiedliwość jest nierozerwalnie związana z problemem 
równości i prawa. Ostateczną miarą sprawiedliwości jest zatem ocena 
stanu prawnego obowiązującego w jakiejś określonej wspólnocie (tu po‑
jawia się napięcie między pojęciami lex i ius). 
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równość

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: przy próbie zdefiniowania „równości” w kontek-
ście społeczno-politycznym koncentrujemy się z jednej strony na „po-
czuciu równości”, z drugiej zaś podążamy tropem arystotelesowskie-
go rozróżnienia na równość numeryczną i proporcjonalną, wskazując na 
szczególną rolę tej drugiej.

ANALIZA HISTORYCZNA: analiza historyczna w sposób zwięzły i syn-
tetyczny ukazuje stosunek do idei równości od starożytności po czasy 
współczesne. Szczególny nacisk położony został na najważniejsze źródła 
nowożytnego i współczesnego rozumienia tejże idei.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: przeprowadzono analizę różnych 
aspektów i sposobów rozumienia idei równości w kontekście społecz-
no-politycznym. akcent kładziemy na równości wobec prawa, równości 
praw politycznych oraz równości społecznej.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
wskazujemy na najważniejsze wyzwania społeczno-ekonomiczne oraz 
polityczne związane z ideą równości, podkreślając między innymi ko-
nieczność uwzględnienia postulatu bardziej egalitarnego podziału dóbr 
oraz poszerzania zakresu podmiotowości politycznej jednostki.

Słowa kluczowe: równość, sprawiedliwość, własność, wolność, 
społeczeństwo
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definicja pojęcia
Próba zdefiniowania pojęcia „równość” z perspektywy filozofii i etyki polity‑
ki jest zadaniem niezwykle trudnym. Można wręcz pokusić się o postawie‑
nie tezy, że „równość” należy do najbardziej kontrowersyjnych, niejasnych 
i wieloznacznych pojęć w refleksji nad aspektem etycznym i społeczno‑
‑politycznym. Zarazem należy ono – obok sprawiedliwości i wolności – do 
najbardziej podstawowych i niezbędnych pojęć tejże refleksji. 
 W punkcie wyjścia próby zdefiniowania „równości” chcemy wskazać 
na dwie kwestie. Pierwszą z nich jest dwuznaczność pojęcia „równość” 
w refleksji nad polityką. W jednym znaczeniu mamy na myśli równość 
decyzyjną (podmiotową) ‒ postulat równości głosów wszystkich obywa‑
teli. W drugim znaczeniu mamy na myśli równość dystrybutywną (przed‑
miotową) ‒ postulat równego podziału dochodu narodowego, równość 
korzyści z umowy społecznej. 
 Drugie zagadnienie było już sygnalizowane w haśle Podstawy spo-
łecznych zachowań człowieka. Chodzi tu o emocjonalne źródła równo‑
ści, czyli poczucie równości. W opisywanych we wspomnianym haśle 
obserwacjach dotyczących małp i małp człekokształtnych zetknęliśmy 
się z poczuciem równości w odniesieniu do nagrody za wykonanie tego 
samego zadania. Ten względnie prosty przypadek pozwala uchwycić 
główne cechy „poczucia równości” – „koszt” i „zysk” muszą pozostawać 
w takiej samej proporcji niezależnie od podmiotu podejmującego dzia‑
łanie. Powstaje więc pytanie, czy „poczucie równości” manifestuje się 
w jakikolwiek sposób przed ujawnieniem się nierówności? A może ra‑
czej doświadczenie nierówności rodzi sprzeciw, który ujawnia się jako 
„poczucie równości”? Wydaje się, że to drugie brzmi bardziej przekonu‑
jąco, choć można argumentować, że aby doświadczenie nierówności 
mogło zrodzić sprzeciw, musi być już jakaś fundamentalna, zarodkowa 
forma „poczucia równości”. Badania z psychologii rozwojowej (poczu‑
cie sprawiedliwości u dzieci przejawia się początkowo wyłącznie po‑
przez „poczucie równości”, dopiero w nieco starszym wieku uwzględ‑
nienie różnorodnych aspektów społecznych rodzi akceptację, a nawet 
preferencję dla rozwiązań nie‑egalitarnych) wskazują, że pierwotnym 
swoistym default w relacjach międzyludzkich jest „poczucie równości”. 
 Wychodząc od tak rozumianego emocjonalnego źródła, proponujemy 
następującą definicję równości, czy raczej idei równości – jest to próba 
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racjonalnego uzasadnienia ewentualnie sformułowania ponadsubiek‑
tywnych kryteriów regulujących „poczucie równości”. Definicja ta wyma‑
ga podjęcia jeszcze kilku wątków, które pozwolą na jej sprecyzowanie. 
 Jak wskazuje wielu autorów, należy odróżnić „równość” zarówno od 
„identyczności”, jak i od „podobieństwa”, choć to drugie jest w pewnym 
sensie implikacją „równości”. Warunkiem koniecznym sensownego za‑
stosowania idei równości jest odniesienie jej do co najmniej dwóch róż‑
nych obiektów. W ten sposób równość związana jest w sposób nieroze‑
rwalny z różnością (Gosepath, 2011). 
 Już Arystoteles wskazywał na różnicę między równością numerycz‑
ną i równością proporcjonalną, uznając tę drugą za powszechnie spra‑
wiedliwą, podczas gdy pierwsza z nich jest sprawiedliwa tylko w szcze‑
gólnych sytuacjach. Stawiamy tezę, że w odniesieniu do równości 
decyzyjno‑podmiotowej najwłaściwszym rozwiązaniem zdaje się model 
numeryczny (rozwiniemy tę kwestię w ostatniej części). Nieco inaczej 
wygląda to w odniesieniu do równości dystrybutywno‑przedmiotowej. 
Przy głębszej analizie tego zagadnienia pojawia się problem dotyczący 
kryterium tego, co uznajemy za sprawiedliwe. Postawmy hipotezę, że 
przewaga równości proporcjonalnej nad numeryczną wynika z uwzględ‑
nienia zasygnalizowanego powyżej bilansu „kosztów” i „zysków”. Dla 
ilustracji posłużmy się banalnym przykładem. Dwóch pracowników wy‑
konuje identyczną pracę. Jeden z nich mieszka tuż obok zakładu pra‑
cy, a drugi musi dojeżdżać do pracy komunikacją miejską. Numerycznie 
równa płaca oznaczałaby, że pracownik dojeżdżający osiąga mniejszy 
zysk, gdyż ponosi większe koszty. Wyrównanie tych kosztów przez pra‑
codawcę (np. przez refundację biletu miesięcznego) prowadzi do spra‑
wiedliwej równości proporcjonalnej – równego bilansu między kosztami 
i zyskami. Kryterium stanowi tu równość rozumiana jako proporcjonal‑
ność. Jednakże łatwe i proste osiągnięcie pożądanego z perspektywy 
proporcjonalnej efektu, jak w podanym powyżej przykładzie, jest bardzo 
rzadkie. Rzeczywistość społeczno‑polityczna jest z reguły o wiele bar‑
dziej złożona, a liczba czynników wymagających uwzględnienia dużo 
większa, bardzo często będą to czynniki subiektywne i bardzo trudne 
(bądź niemożliwe) do wymierzenia. Niemniej fundamentem będzie tu 
zawsze uzasadnienie z perspektywy równości proporcjonalnej. 
 Spróbujmy sprecyzować zaproponowaną powyżej definicję, uwzględ‑
niając przytoczone wyżej uwagi. Idea równości jest próbą racjonalnego 



111równość

uzasadnienia ewentualnie sformułowania ponadsubiektywnych kry‑
teriów regulujących naturalno‑emocjonalne „poczucie równości”, do‑
tyczące relacji między co najmniej dwoma różnymi (nieidentycznymi) 
podmiotami, mające na celu nadanie tym relacjom kształtu zgodnego 
z modelem równości proporcjonalnej.

analiza historyczna pojęcia
Można zaryzykować tezę, że u zarania dziejów historycznych idea 
równości w kontekście społeczno‑politycznym była obca znanym nam 
formacjom i ustrojom politycznym. W basenie Morza Śródziemnego 
w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza najbardziej powszechną była 
idea władzy pasterskiej. Odrzuca ona ideę równości, uznając ludzi za 
zróżnicowanych quasi‑gatunkowo: władcy jako w pewnej części lu‑
dzie, w pewnej zaś bogowie, są predestynowani do pełnienia swej roli 
pasterskiej w stosunku do niższych wobec nich ludzi‑owiec. Koncep‑
cja boskiego pochodzenia władzy przybiera następnie formę wybrania 
i namaszczenia przez bogów/boga, już wprawdzie nie związaną z kon‑
cepcją różnicy quasi‑gatunkowej, niemniej antyegalitarną.
 Idea równości społeczno‑politycznej pojawiła się najprawdopodob‑
niej w starożytnej Grecji. Tu powstały pierwsze demokratyczne ustro‑
je polityczne, aczkolwiek dziś trudno byłoby je takimi określić. Niewy‑
kluczone, że u źródeł antycznych idei egalitarnych leżała dyskusja nad 
prawem natury. Klasycznie rozumiane prawo natury postrzegano jako 
prawo silniejszego – było to prawo określające ścisłą hierarchię i regu‑
lujące relację pomiędzy poszczególnymi poziomami i elementami hie‑
rarchicznej wspólnoty (np. eposy Homera). W refleksji sofistycznej po‑
jawia się hipoteza dotycząca równości epistemicznej wszystkich ludzi 
(zasada anthropos metron/homo mensura Protagorasa z Abdery) oraz 
połączonej z nią równości uczestnictwa w poczuciu wstydu i sprawied‑
liwości, stanowiących konieczny fundament skutecznego funkcjonowa‑
nia ludzkich wspólnot i będących podstawą uzasadnienia demokracji 
ateńskiej.
 W kontekście społeczno‑politycznym chrześcijaństwo podtrzymuje, 
a nawet wzmacnia stanowisko antyegalitarne. Czyni to poprzez jedno‑
znaczne uznanie pochodzenia wszelkiej władzy od Boga, odwołując się 
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do idei organicystycznej i podkreślając konieczność zachowania hierar‑
chii społeczno‑politycznej. Jednocześnie wprowadza specyficzną ideę 
równości wobec Boga oraz, kontynuując rzymskie tradycje prawne, 
podtrzymuje idee, że z perspektywy prawa natury wszyscy ludzie rodzą 
się wolni (Brown, 1988).
 U źródeł fundamentalnych przemian zachodzących w epoce Re‑
formacji leżą spory dotyczące znaczenia i roli autorytetu. Odrzucono 
autorytet papieża i Kościoła oraz monopol religii chrześcijańskiej na 
definiowanie dobra w życiu publicznym. Konsekwencją tego było za‑
kwestionowanie legitymizacji władzy politycznej odwołującej się do woli 
bożej i tez planu bożego. Za kluczowe należy uznać wystąpienie Tho‑
masa Hobbesa, który w Lewiatanie przedstawił teorię powstania pań‑
stwa i władzy politycznej na drodze umowy społecznej (przymierza). 
Została ona zawarta przez każdą jednostkę z każdą inną jednostką 
wchodzącą w skład wspólnoty. Wynika to z przyjętego przez Hobbesa 
założenia o naturalnej równości (choć nie identyczności) między ludź‑
mi w stanie natury. Ludzie rodzą się równi i jako tacy w równym stopniu 
uczestniczą w umowie. Równość ta wyczerpuje się jednak w akcie przy‑
mierza (Hobbes, 2013).
 Koncepcję umowy społecznej rozwinął John Locke, osadzając ją 
(podobnie jak w przypadku teorii Hobbesa) w kontekście hipotetyczne‑
go stanu natury ‒ stan ów cechuje wolność i równość wszystkich jed‑
nostek. Umowa społeczna potwierdza fundamentalną równość między 
ludźmi również w państwie, jest to jednak wyłącznie równość wobec 
prawa. Czynnikiem wprowadzającym nierówność społeczno‑ekono‑
miczną jest własność prywatna – majątek (estate). Próbując uzasad‑
nić sprawiedliwość tak rozumianej nierówności, Locke argumentuje, 
że w sytuacji nadmiaru dóbr majątek zależy zasadniczo wyłącznie od 
pracowitości. W świetle takiego argumentu można byłoby utrzymywać, 
że równość szans jest w pełni zachowana. Za powstałą w społeczeń‑
stwie nierówność odpowiada nie tyle system, co poszczególne jednost‑
ki. W istocie, o ile założenie Locke’a dotyczące nadmiaru dóbr miało‑
by jakieś uzasadnienie w odniesieniu do kontynentu amerykańskiego 
(choć też trzeba uznać je za wątpliwe), o tyle w odniesieniu do Euro‑
py argument taki jest całkowicie bezzasadny: nierówność społeczno‑
‑ekonomiczna jest koniecznym skutkiem Locke’owskiej koncepcji włas‑
ności prywatnej (Brown, 1988). 
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 Kwestię tę podejmuje filozof Jean‑Jacques Rousseau, wskazując wy‑
raźnie na nierówność, a co za tym idzie na niesprawiedliwość umowy, 
której istota sprowadza się do ochrony własności. Cóż bowiem zysku‑
ją na niej ci, którzy są jej pozbawieni? Rousseau dowodzi, że równość 
nie może zostać sprowadzona wyłącznie do równości wobec prawa, 
wcześniej czy później stanie się ona całkowicie nieegzekwowalną fikcją. 
Ideał równości wymaga zatem uwzględnienia również aspektów spo‑
łecznego i ekonomicznego (Rousseau, 1956).
 Od strony praktyki społeczno‑politycznej dokumentami, które stano‑
wiły doniosły etap w rozwoju idei równości, były Deklaracja niepodle‑
głości Stanów Zjednoczonych (1776), Konstytucja Stanów Zjednoczo‑
nych (1787/88), Karta praw Stanów Zjednoczonych (1789), Deklaracja 
praw człowieka i obywatela (1789), która stała się preambułą Konstytu‑
cji francuskiej z 1791 roku.
 Druga połowa XIX wieku przyniosła powolny wzrost popularności 
egalitaryzmu, przejawiającego się w różnym stopniu i w różnych aspek‑
tach w takich nurtach politycznych, jak liberalizm, marksizm, socjalizm 
czy anarchizm. Towarzyszyły mu rosnąca świadomość coraz większych 
potrzeb społecznych i oczekiwań odpowiednich działań ze strony pań‑
stwa oraz dążność do systemu reprezentatywnego, wspartego na pro‑
cedurach demokratycznych. 
 Wydarzenia dwudziestego stulecia, wraz z dwoma wojnami świa‑
towymi, przyniosły w ramach cywilizacji Zachodu triumf egalitaryzmu 
politycznego, przejawiający się upowszechnieniem w tej części świata 
systemu demokracji liberalnej. Egalitaryzm społeczno‑ekonomiczny po‑
zostaje wciąż ideą bardzo kontrowersyjną, ale zdobywa sobie (a przy‑
najmniej pewne jego aspekty) coraz większe uznanie zarówno wśród 
polityków, ekonomistów, jak i szerokich rzesz społecznych.

problemowe ujęcie pojęcia
W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że istnieje kilka form równości. 
Każda z nich determinuje konsekwencje polityczne i społeczne oraz 
w dużym stopniu kształtuje model życia wspólnotowego. Każda z wy‑
dzielonych kategorii równości bezpośrednio wprowadza w skompliko‑
wane i dynamiczne procesy polityczne, które od wieków kształtowały 
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rozumienie polityki. Można zaryzykować stwierdzenie, że kategoria rów‑
ności w największym stopniu wpływa na procesy społeczno‑polityczne, 
które dzieją się na naszych oczach i determinują współczesną politykę. 
 Podstawową formą równości ukształtowaną w długim procesie histo‑
rycznym jest równość wobec prawa – dzisiaj jest to główny wyznacz‑
nik rozumienia równości. W obrębie jakiejkolwiek wspólnoty (społe‑
czeństwa) kategoria równości wobec prawa wydaje się kluczowa dla 
opisania wszelkich relacji, które występują wewnątrz takiej struktury. 
Innymi słowy, relacje jednostek w ramach dowolnej struktury społecz‑
no‑politycznej są zawsze zdeterminowane odniesieniem do ogólnie 
przyjętych i akceptowanych reguł, rozumianych ogólnie jako reguły pra‑
wa. Prawo nie tylko opisuje, ale także kształtuje relacje międzyludzkie 
w społeczeństwie, ponieważ wyznacza efektywność tych relacji, ocenę 
skuteczności podjętych działań oraz ich sprawiedliwy charakter, akcep‑
towany przez jednostki danej społeczności. Reguły prawa mają z oczy‑
wistych powodów dwojaki charakter. Z jednej, strony poprzez klarowne 
zasady chronią bezpieczeństwo działań podejmowanych przez jednost‑
kę, w tym także interakcji z innymi jednostkami. To otwiera przed po‑
jedynczą osobą spore pole działania, ponieważ daje jasne przesłanki 
dla realizacji konkretnych, podmiotowych planów oraz intencji w grani‑
cach możliwości. Jednostka osiąga poczucie bezpieczeństwa i pewne‑
go komfortu, co zwykle przekłada się na pozytywne efekty jej inicja‑
tyw, działania i postawy wobec siebie i innych. Z drugiej strony, reguły 
prawa chronią bezpieczeństwo jednostek poprzez ograniczanie jedno‑
stek w ich aktywnościach, krępując je świadomością kar za przekrocze‑
nie zakreślonych prawem możliwości działań. To bardzo ważny aspekt, 
ponieważ nieuchronność i dotkliwość ewentualnych kar w wielu przy‑
padkach powstrzymuje ludzi przed podejmowaniem działań przynoszą‑
cych prywatne korzyści, ale szkodliwych dla innych osób. Dlatego pra‑
wo w równym stopniu powinno karać lub profilaktycznie grozić karą tym, 
którzy łamią przyjęte ogólne zasady. W takim sensie rozumiał równość 
i sprawiedliwość społeczną Immanuel Kant, który nie miał wysokiego 
mniemania o naturze ludzkiej i skłaniał się ku poglądowi, że człowiek 
ma zdecydowanie większą skłonność do czynienia zła, jeśli tylko uzy‑
skuje przeświadczenie, że może uniknąć sankcji. Uważał, że człowiek 
z natury jest potencjalnie zły, dlatego aby utrzymać funkcjonalność ży‑
cia społecznego, którego apoteozą jest ostatecznie państwo, musi ono 
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wykazywać nieustępliwość w obszarze stosowania prawa. Państwo 
sprawiedliwie wspiera jednostki, ale również karze tych, którzy z ja‑
kichkolwiek powodów łamią przyjęte reguły prawa. Kant skonstruował 
ideę państwa, które jest dobre ze względu na nieuchronność stosowa‑
nia prawa, a nie dlatego, że obywatele tego państwa mają nienaganne 
kręgosłupy moralne (zatem dobre państwo może być złożone z samych 
„diabłów”). 
 Jeśli więc jedną z głównych form równości jest równość wobec pra‑
wa, to w wyniku procesu historycznego ostatecznym czynnikiem kształ‑
tującym i definiującym prawo jest państwo rozumiane jako instytucja 
(lub zbiór instytucji), która ma formalne narzędzia do legislacji oraz pa‑
letę środków do bezwzględnej egzekucji prawa. Państwo formuje trzy 
struktury niezbędne dla skuteczności prawa, a co za tym idzie, dla usta‑
nowienia i zachowania sprawiedliwości. Pełnią one określone funkcje. 
Pierwsza to funkcja legislacyjna, która definiuje prawa obejmujące daną 
społeczność czy wspólnotę. Druga to funkcja egzekutywna, związana 
z wprowadzaniem w życie i stosowaniem ustanowionego prawa. Trze‑
cia to funkcja sądownicza, która służy sprawiedliwemu sposobowi oceny 
tych, którzy przekroczyli reguły prawa i wymierzeniu im kary przewidzia‑
nej regułami prawa. W tym kontekście można powiedzieć, że członek 
danej społeczności staje się poddanym państwa i z tego powodu jest 
związany prawem ustanowionym w takim państwie. Jeśli jakaś jednost‑
ka danej społeczności jest podległa obowiązującemu w państwie pra‑
wu, to oznacza, że wszyscy pozostali członkowie tej społeczności rów‑
nież w ten sam sposób i na tych samych zasadach są podlegli – tak 
rozumiemy równość wobec prawa. Głównym motywem takiego założe‑
nia jest determinacja wobec prawa wynikająca nie z jego ogólności (pra‑
wo ze swej istoty musi być ogólne, gdyż dotyczy ogółu), ale z podległo‑
ści jednostki wobec prawa. Innymi słowy, równość w takim ujęciu oparta 
opiera się na statusie bycia podległym, który jednak musi powszechnie 
obowiązywać wszystkich obywateli danego państwa. Ten status bycia 
podległym musi być neutralny względem jakichkolwiek różnic, które wy‑
stępują między jednostkami w danym społeczeństwie. Różnice te mają 
charakter klasowy lub ekonomiczny, powodują uprzywilejowanie niektó‑
rych osób czy całych sfer do różnego rodzaju korzyści i dóbr. Status 
równości prawnej oparty na byciu podległym musi zachować maksymal‑
ną jednolitość odnośnie do swej treści. Zdarza się, że taki wymóg budzi 
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kontrowersje i wątpliwości, ponieważ wachlarz możliwości wynikających 
właśnie z uwarunkowań klasowych lub ekonomicznych z całą pewnoś‑
cią ma wpływ na ludzkie działania oraz ich konsekwencje, a to wszyst‑
ko podlega ocenie prawnej. Status społeczny rozumiany jako nierów‑
ność często determinuje ludzkie działania, co pozostaje w sprzeczności 
z zasadą równości wszystkich wobec prawa, wynikającej z bycia pod‑
danym. W imię zachowania zasady równości prawo musi być stosowa‑
ne bezstronnie. W praktyce sprowadza się to do zasady, że kary przy‑
znawane są za popełnianie poszczególnych przestępstw wobec prawa, 
co oznacza, że pomijają one wszelkie różnice społeczne. Przyznawa‑
ne kary muszą być identyczne w odniesieniu do tych samych czynów, 
bez uwzględniania statusu osoby, która popełniła przestępstwo lub wy‑
kroczenie (płeć obwinionej jednostki, jej pochodzenie, klasa społeczna, 
poziom finansowy, czy wykształcenie nie mogą zmienić reguł prawa). 
W powszechnym ujęciu postulat bezstronności sprowadza się do za‑
sady, że prawo musi być takie samo dla bogatych i dla biednych. Po‑
dobnie dotyczy to wszelkich różnic występujących w społeczeństwie: 
wieku, wykształcenia, płci, świadomości społecznej, uwarunkowań fi‑
zyczno‑biologicznych. W idei równości wobec prawa występuje postu‑
lat zabezpieczenia tego właśnie warunku równości, i najczęściej jest on 
cedowany na państwo. Zatem państwo musi pełnić rolę ochronną, co 
przekłada się na powszechną korzyść, ponieważ oznacza, że każda 
jednostka czerpie korzyść z istnienia państwa, bo chroni ono jej prawo 
do równości. 
 Inną formą równości jest równość wobec praw politycznych. Prze‑
de wszystkim należy stwierdzić, że prawa w sferze politycznej są bez‑
pośrednio związane z prawem jako takim, więc równość w przestrzeni 
politycznej jest także determinowana równością wobec prawa. Jednak 
równość wobec prawa nie musi być tożsama z równością w procesie 
tworzenia prawa. Oczywiście rodzi to pewne napięcie, ponieważ człon‑
kowie społeczności poddani w równym stopniu rygorom prawa mają 
słuszne roszczenie, aby na podobnie równych zasadach brać udział 
przy tworzeniu i wdrażaniu samego prawa. Wydaje się to naturalnym 
i niepodważalnym warunkiem zachowania równości, bo musi istnieć 
pełna symbioza pomiędzy prawem i jego rygorami a udziałem przy jego 
tworzeniu. W procesie rozwoju życia społecznego obserwujemy proces 
uświadamiania sobie tej zależności: aktywny udział w tworzeniu prawa 
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powoduje, że istnieje zdecydowanie większe przyzwolenie na jego prze‑
strzeganie ‒ jest to prosty czynnik udziału poszczególnych jednostek 
w życiu społeczno‑politycznym. Z perspektywy pojedynczego obywa‑
tela wydaje się bowiem, że zaakceptuje on uciążliwości dostosowania 
się do istniejącego prawa czyli wypełni postulat równości wobec prawa 
tylko pod warunkiem, że będzie miał poczucie wpływu na kształtowanie 
prawa i realne narzędzia, które mu to umożliwią. Można sądzić, że po‑
między równością wobec prawa a równością polityczną istnieje symbio‑
za: aby uzyskać pełnię równości w jednej, należy również uzyskać to 
samo w drugiej. Występowanie takiej wzajemnej zależności obserwuje‑
my we współczesnym życiu politycznym. 
 W sferze równości politycznej pierwszą kwestią jest ustalenie mini‑
mum warunków (lub warunku granicznego), które muszą być spełnione, 
aby nabyć prawa polityczne. Najpopularniejsze rozwiązanie (najłatwiej‑
sze) ustala granicę wieku dopuszczającego jednostkę do bezpośred‑
niego udziału w tworzeniu prawa politycznego. Współcześnie mówi się 
o tak zwanym okresie dorosłości, czyli przekroczeniu wieku, który uwa‑
żany jest za wystarczający, aby w sposób świadomy i odpowiedzialny 
podejmować decyzje dotyczące własnego życia i otoczenia. Ten wiek 
ustalony jest powszechnie na 18 lat. Po przekroczeniu tej granicy wieku 
uzyskuje się prawa polityczne, ale nie są one jeszcze całkiem powszech‑
ne, ponieważ istnieje lepiej lub gorzej uzasadniona sfera pojedynczych 
praw, w których ta bariera wieku jest przesunięta dalej z różnych powo‑
dów (np. bierne prawo wyborcze w odniesieniu do niektórych urzędów 
i stanowisk państwowych, odpowiedzialność karna w przypadku pew‑
nej grupy przestępstw itp.). Najczęściej warunkiem postulowania pew‑
nych ograniczeń jest niedojrzałość intelektualna związana z wiekiem, 
ale może to być również niedojrzałość spowodowana upośledzeniem 
umysłowym. Z tej perspektywy wydaje się uzasadnione wykluczenie 
dzieci oraz osób z poważnymi upośledzeniami umysłowymi z równo‑
ści wobec praw politycznych. Uwarunkowanie pozwalające rozstrzygać, 
czy dana jednostka może lub nie może uczestniczyć w obszarze poli‑
tycznym państwa i mieć wpływ na tworzenie prawa, przenosi się wtedy 
na czynniki biologiczne i medyczne, które w zasadzie są powszechnie 
akceptowalne w społeczeństwach, a ich arbitraż nie budzi wątpliwości. 
Najpowszechniej przepisy te widoczne są w obszarze praw wyborczych, 
stanowiących największą część wszelkich praw politycznych. Prawa te 
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z konieczności są poddane pewnym ograniczeniom, ponieważ nie spo‑
sób zaakceptować zasady, że w imię zachowania równości owe prawa 
wyborcze miałyby dotyczyć wszystkich członków społeczności czy pań‑
stwa, tak jak to się słusznie dzieje w przypadku równości wobec prawa.
 Omawiając kwestię równości praw politycznych należy zwrócić uwa‑
gę na dwojaki charakter owych praw. Najogólniej mówiąc, sprowadzają 
się one do wymiaru formalnego i faktycznego. Formalny wymiar praw 
politycznych, przy zastosowaniu wskazanych powyżej oczywistych ogra‑
niczeń, odnosi się do reguły głoszącej, że w ramach przyjętych zało‑
żeń prawa polityczne nabywają wszyscy członkowie danej społeczności 
bez względu na ich pochodzenie, kondycję ekonomiczną i rolę społecz‑
ną, którą pełnią. Można uznać, że obowiązuje w ten sposób zasada po‑
wszechności, na której we współczesnym świecie opiera się demokracja. 
W formalnym sensie zasada równości politycznej jest zachowana i wy‑
daje się niezbywalna. Jednak równość praw politycznych posiada tak‑
że wymiar faktyczny, który nie przedstawia się tak klarownie i prosto jak 
formalny, wręcz przeciwnie ‒ bardzo mocno komplikuje problem. Chodzi 
o bezsporny wpływ uwarunkowań związanych z różnorodnymi relacja‑
mi między ludźmi, które są obecne i dynamicznie oddziałują w każdym 
społeczeństwie. Rozumiemy przez to uwzględnianie faktycznych czyn‑
ników społecznych, klasowych i ekonomicznych w danym społeczeń‑
stwie. I tak, mimo zachowania formalnego warunku równości praw nie 
ulega wątpliwości, że pozycja człowieka zamożnego i biednego jest cał‑
kiem inna, determinująco wpływając na wykorzystanie przez tych ludzi 
potencjału politycznego i efektywnej zdolności do korzystania z równych 
praw. Można to obserwować choćby w czasie każdej kampanii wybor‑
czej. Osoba dysponująca większymi zasobami finansowymi (lub mająca 
wsparcie prywatnych majętnych osób czy różnego rodzaju instytucji spo‑
łecznych) uzyskuje zdecydowaną przewagę nad mniej zamożnym rywa‑
lem, co zwykle przekłada się na wynik głosowania. Zamożniejszy kandy‑
dat może sobie pozwolić na wykupienie czasu antenowego w mediach, 
wydrukowanie większej ilości ulotek wyborczych, zorganizowanie oka‑
zalszych spotkań z wyborcami, zapłacenie różnym ekspertom za pomoc. 
Takie działania nie gwarantują natychmiastowego sukcesu, ale bez wąt‑
pienia przekładają się na rezultat wyborczy. Nie zastanawiamy się czę‑
sto, że podczas takiej rywalizacji rolę odgrywa nie tylko sam zasób środ‑
ków ekonomicznych kandydata, ale również wynikający z zamożności 
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sposób życia (np. tak prosta rzecz, jak możliwość swobodnego dyspono‑
wania swoim czasem). Dla osoby biednej, która musi bardzo dużo czasu 
poświęcać swojej pracy i jest zagrożona utratą pracy w razie niewyko‑
nania obowiązków, ta rywalizacja jest znacznie trudniejsza, a z pewnoś‑
cią nie jest równa już na starcie. Faktyczna równość polityczna staje się 
więc iluzoryczna, mimo że w sensie formalnym jest zachowana. Z tego 
względu zwolennicy równości politycznej silnie podkreślają konieczność 
uwzględnienia czynnika pozaformalnego (np. bogactwa) w formowaniu 
reguł mających gwarantować równość wszystkich uprawnionych obywa‑
teli wobec praw politycznych. Wobec tego państwo poza wskazanym za‑
daniem bezwzględnej ochrony równości jednostek wobec prawa musi 
także sprawować kontrolę w sytuacji, gdy potencjał ekonomiczny może 
w dużym stopniu ograniczać równość w sferze politycznej. Tym samym 
postulat ograniczania przez państwo nierówności ekonomicznych naby‑
wa uzasadnienia politycznego, gdyż służy zachowaniu równości w tej 
przestrzeni. Budzi on jednak niemałe wątpliwości, ponieważ narzuca‑
ne przez państwo ograniczenia, na przykład w finansowaniu kampanii 
politycznych, przynoszą negatywny skutek, bo są rozumiane jako ogra‑
niczanie możliwości działania poszczególnych jednostek, a co za tym 
idzie, swobody podejmowania decyzji i inwestowania własnego kapitału. 
Innymi słowy, odgórne ograniczenia w działalności politycznej prowadzą 
bezpośrednio do pojawienia się problemu ograniczania osobistych wol‑
ności, ponieważ obywatel, członek danego państwa, nie ma wtedy moż‑
liwości, aby w wolny i swobodny sposób realizować swoje plany.
 Czynnikiem, który może mocno wpływać na kształtowanie się kate‑
gorii równości, jest również pozycja społeczna, którą dana jednostka 
zajmuje w ramach wspólnoty. Rysuje się tu problem równości w sen‑
sie społecznym: z jednej strony mamy odniesienie do równości statusu 
społecznego, a z drugiej strony hierarchię społeczną opartą na relacji 
dominowania jednych osób nad drugimi. Kwestia wpływu statusu spo‑
łecznego na równość jest niepodważalna i powoduje stałe napięcia spo‑
łeczne, które domagają się uspokojenia, a przede wszystkim potrzebne 
są pomysły na rozwiązanie tych problemów. Nierówność statusu może 
mieć różne źródła, jednym z nich jest nierówność wynikająca z pod‑
staw ekonomicznych. Zawsze jednak nierówność statusu prowadzi do 
daleko idących i niekorzystnych przekształceń życia społecznego, po‑
legających zwykle na gettoizacji całych grup społecznych, która z kolei 
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odbija się silnie i toksycznie na ludzkim poczuciu sprawiedliwości, two‑
rząc w tak podzielonym społeczeństwie realne poczucie nierówności 
i niesprawiedliwości społecznej. Dobrym przykładem takiej sytuacji jest 
funkcjonowanie w wielu miastach dzielnic pozostających w stanie izo‑
lacji względem siebie. To odseparowanie jest często nieformalne, bo 
nie ma dla niego żadnego najmniejszego oficjalnego ugruntowania, 
ale realnie wprowadza warunki sprzyjające pojawieniu się nierówno‑
ści w sposobie traktowania dzielnic i ludzi ich zamieszkujących. Doty‑
czy to wtedy bardzo różnych obszarów życia społecznego, politycznego 
oraz ekonomicznego. Powszechna jest wiedza, że miejsce pochodze‑
nia lub zamieszkania potrafi stygmatyzować daną osobę i sprawić, że 
nie jest ona równo traktowana nie tylko w prywatnych kontaktach mię‑
dzyludzkich, ale także przez instytucje, urzędy i różnych przedstawicieli 
państwa. Panuje także przekonanie, że pewna grupa obywateli zajmuje 
wyższą pozycję życiową względem całej reszty właśnie ze względu na 
uwarunkowania społeczne: płeć, pochodzenie rodzinne, wykonywaną 
pracę, a nawet przekonania polityczne. Wytwarza to specyficzny układ 
nierówności w relacjach międzyludzkich, w którym ludziom wyżej usy‑
tuowanym wydaje się, że mają (nieformalnie) więcej praw od niżej usy‑
tuowanych współobywateli. Przekonanie to jest obustronne, nie tylko 
uprzywilejowani tak sądzą, ale w pewnym sensie również ludzie nie‑
uprzywilejowani są skłonni tak myśleć. Szkodliwa obustronna akcepta‑
cja tego podziału i jego życiowych konsekwencji prowadzi do utrwalania 
nierówności w danym społeczeństwie mimo bezspornego faktu zacho‑
wania przez państwo (i egzekwowania) równości względem prawa oraz 
równości politycznej. Zachowanie równości społecznej wydaje się waż‑
nym warunkiem zachowania równości w ogóle, ponieważ wytwarza po‑
czucie solidarności społecznej, zaś izolacja różnych grup społecznych 
prowadzi wprost do rozbicia ludzkiej jedności i osłabienia danej spo‑
łeczności. Te procesy stają szczególnie mocno widoczne w momentach 
kryzysowych, kiedy poczucie solidarności i akceptacja uciążliwych ko‑
nieczności (np. jakichś wyrzeczeń) musi się opierać na poczuciu spra‑
wiedliwości i równości. Jeśli tego poczucia solidarności brakuje, to mo‑
bilizacja społeczna nie będzie wysoka i wysiłek antykryzysowy całego 
społeczeństwa nie przyniesie pożądanych skutków. Należy podkre‑
ślić, że społeczeństwo równości statusu społecznego musi być oparte 
na zdrowych relacjach międzyludzkich, wolnych od tak powszechnych 
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zjawisk, jak egoizm, snobizm, czy brak szacunku. Wysiłek budowania 
społeczeństwa, w którym te niekorzystne cechy są jak najmniejsze, 
opłaca się, ponieważ prowadzi w stronę społeczeństwa obywatelskie‑
go, w którym wzajemne relacje opierają się indywidualnych kompeten‑
cjach, osiągnięciach czy potrzebach, bez uwzględniania nadmiernie 
zróżnicowanego statusu społecznego, który wypacza relację równości.

refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami
Jak wykazują wyniki licznych badań socjologicznych i socjopsycholo‑
gicznych, negatywna ocena zastanej struktury i organizacji społecz‑
no‑politycznej oraz uznanie jej za niesprawiedliwą wynika głównie nie 
tyle z konfrontacji z jakimś stałym, absolutnym kryterium sprawiedli‑
wości czy stałym wzorcem poziomu życia i zaspokojenia potrzeb, ile 
z obserwacji różnic w statusie społeczno‑ekonomicznym zachodzących 
pomiędzy mieszkańcami danego regionu czy państwa. Poczucie nie‑
sprawiedliwości wynika przede wszystkim z zakłócenia fundamentalne‑
go „poczucia równości”. W społeczeństwach, w których zdecydowana 
większość dochodu narodowego przypada w udziale małemu odsetko‑
wi, zaś różnica w poziomie życia między tą nieliczną elitą finansową 
a resztą społeczeństwa rośnie z roku na rok w sposób astronomiczny 
(przykładowo, w Stanach Zjednoczonych od roku 1978 wynagrodzenia 
CEO wzrosły o 940%, podczas gdy płace pracownicze o 12%; Mishel 
i Wolf, 2019), należy spodziewać się stale rosnącego poczucia krzywdy, 
niesprawiedliwości, a w konsekwencji coraz częstszego dochodzenia 
do głosu tendencji kwestionujących sensowność całego systemu spo‑
łeczno‑politycznego. W celu odwrócenia tego procesu należy oprzeć się 
na bardziej egalitarnym modelu podziału dóbr, z poważnym uwzględnie‑
niem idei basic income włącznie. Należałoby również zadbać o bar‑
dziej egalitarny model dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej; po‑
stulat ten dotyczy zwłaszcza Stanów Zjednoczonych.
 Niezwykle doniosłym jest aktualnie zagadnienie równości politycznej. 
W państwach o modelu demokratycznym (z reguły jest to model libe‑
ralno‑demokratyczny) dominuje rozwiązanie kładące nacisk na formal‑
ną równość polityczną – każdy, kto z szczególnych powodów nie jest 
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pozbawiony praw obywatelskich, posiada czynne i bierne prawo wybor‑
cze. Nie sposób jednak uznać realizacji formalnych wymogów za wystar‑
czająco satysfakcjonujące. Coraz częściej w krajach liberalnej demokra‑
cji mamy do czynienia z rosnącym przekonaniem, że pomimo swobodnej 
realizacji formalnych procedur demokratycznych maleje przyczynowość 
poszczególnych obywateli i ich wpływ na funkcjonowanie systemu po‑
litycznego, wyznaczanie celów ekonomicznych, społecznych i politycz‑
nych oraz na dobór środków służących do ich realizacji. Zdaniem niektó‑
rych badaczy system liberalno‑demokratyczny zaczyna coraz bardziej 
przypominać oligarchię, w której faktyczny wpływ na decyzje i działania 
w sferze publicznej ma bardzo wąska elita, składająca się z przywódców 
głównych sił (partii) politycznych oraz z najbogatszych obywateli. W pub‑
licznym dyskursie pojawiają się nawet głosy (co ważne, nie na margine‑
sie sceny politycznej, lecz w mediach mainstreamowych) o konieczności 
rewizji podstawowych założeń systemu politycznego i formalizacji więk‑
szych uprawnień elit polityczno‑ekonomicznych (Azari, 2020). 
 Nieco upraszczając, mamy zatem do czynienia z dwoma propozy‑
cjami: 1) formalizacją nieegalitarnej praktyki polityczno‑ekonomicznej, 
oraz 2) dostosowaniem praktyki polityczno‑ekonomicznej do założeń 
egalitaryzmu politycznego. U podstaw realizacji pierwszej propozycji 
leżą wszelkiego rodzaju instytucje pośredniczące, takie jak ciała przed‑
stawicielskie, kolegia elektorskie czy partie polityczne. Zwiększanie ich 
uprawnień kosztem wpływu ogółu obywateli rodzi sytuację, w której gło‑
sowanie powszechne coraz częściej pełni rolę wyłącznie zatwierdze‑
nia nominacyjnych decyzji podjętych przez elity, któremu towarzyszy 
brak faktycznej kontroli nad działaniami rządzących. Co więcej, owo 
zatwierdzenie jest w znacznej mierze jedynie propagandowe. Zaczyna 
to przypominać systemy autorytarne z fasadowymi instytucjami demo‑
kratycznymi. W takich systemach autorytarnych wybór np. prezyden‑
ta jest całkowicie kontrolowany przez grupę rządzącą. Liczy się tu nie 
samo zwycięstwo kandydata elity rządzącej, lecz jego skala (60, 80, 
a może nawet 95%). W systemach liberalno‑demokratycznych, zwłasz‑
cza w systemach z dominacją dwóch partii (szczególnie widoczne jest 
to w Stanach Zjednoczonych), niezależnie od tego, z jaką będziemy 
mieć do czynienia frekwencją wyborczą, przedstawiciele elity politycz‑
no‑ekonomicznej (republikańskiej albo demokratycznej) mają zapew‑
niony sukces wyborczy. Wybór, jaki de facto ma amerykański wyborca 
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w wyborach prezydenckich, jest najmniejszy z możliwych –  wybiera jed‑
nego z dwóch. Co więcej, nie czyni tego bezpośrednio, lecz poprzez 
gremium elektorów. Jeśli dodamy do tego ważną kwestię finansowania 
wyborów, okazuje się, że zdaniem niektórych badaczy mamy do czynie‑
nia z systemem, w którym realny wpływ na decyzje polityczne ma około 
0,02% obywateli (Lessig, 2019). Doprawdy, trudno o bardziej nie‑egali‑
tarny model sprawowania władzy.
 Zgodnie z drugą propozycją należy dążyć do poszerzenia demokracji 
poprzez zwiększanie realnego wpływu każdego z obywateli na proces 
decyzyjny oraz na działania polityczne i ich kontrolę. Demokratyzacji 
powinien podlegać przede wszystkim proces nominowania kandydatów, 
jak też sposób finansowania działalności politycznej. Bez wątpienia na‑
leży rozważyć wprowadzenie do systemu instytucji demokracji bezpo‑
średniej, takich jak referendum.  
 Nie sposób budować wspólnoty społeczno‑politycznej bez uwzględ‑
nienia jednego z naturalno‑moralnych fundamentów relacji społecznych, 
jakim jest „poczucie równości”. Realizacja „poczucia równości” winna 
mieć miejsce zarówno w odniesieniu do aspektu decyzyjno‑podmioto‑
wego, jak i dystrybutywno‑przedmiotowego. Z jednej strony powinniśmy 
dążyć do numerycznej równości politycznej, leżącej u podstaw demo‑
kracji, a z drugiej do proporcjonalnej równości dystrybucji dochodu na‑
rodowego, leżącej u podstaw systemu sprawiedliwości społecznej.
 Jak akcentowaliśmy już w uwagach dotyczących definicji równości, 
jej niezbywalnym aspektem jest nie‑identyczność, odmienność podmio‑
tów uznanych za równe. Przy odpowiednich uwarunkowaniach ta róż‑
norodność nie tylko nie utrudnia realizacji idei równości, a wprost prze‑
ciwnie – wspiera ją. Jednym z koniecznych warunków pożyteczności 
różnorodności jest brak izolacji i segregacji społeczności kulturowych 
i etnicznych. Doświadczenia, które dla politologii, psychologii społecznej 
i socjologii wynikają z amerykańskich doświadczeń i całkowitego niepo‑
wodzenia zasady separate but equal, winny być nieustającym źródłem 
inspiracji dla wszystkich badaczy życia społeczno‑politycznego.
 Koniecznym warunkiem realizacji idei równości zarówno w aspekcie 
politycznym, jak i społeczno‑ekonomicznym jest permanentny wzrost 
otwartości myślenia i naukowej świadomości całego społeczeństwa. 
Nie sposób wyobrazić sobie przezwyciężenia różnorodnych, wciąż nie‑
zwykle licznych społecznych zabobonów i stereotypów, które utrudniają 
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realizację idei równości, bez równego i powszechnego dostępu do no‑
woczesnego systemu edukacyjnego. Tylko edukacja może doprowa‑
dzić do powszechnej akceptacji postulatu, że pomimo jednostkowych 
(biologicznych i osobowościowo‑charakterologicznych) i grupowych (et‑
nicznych i kulturowych) różnic pomiędzy ludźmi przyjęcie idei równości 
za fundament życia społeczno‑politycznego pozwoli na budowę rzeczy‑
wistości, która umożliwi harmonijne połączenie samorealizacji jedno‑
stek z owocnie funkcjonującą wspólnotą.
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osoba i jednostka

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: pojęcie osoba, powiązane z pojęciami jednostka 
i jednostkowość, ze względu na przypisywane osobie unikatowe walory, 
m.in. niezbywalną godność, uznaje się za pojęcie „wymykające się” defini-
cjom, a traktuje się je na podobieństwo pojęć pierwotnych.

ANALIZA HISTORYCZNA: Historię pojęć osoba i jednostka należy roz-
patrywać wychodząc od aktualnych wyzwań intelektualnych i praktycz-
nych, ze względu na które uznaje się historię tych pojęć za ważny prob-
lem badawczy. w tym haśle pojęcia osoba i jednostka rozpatruje się ze 
szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli etycznej i myśli o inspira-
cji chrześcijańskiej (skłaniają do tego racje merytoryczne, a nie wybory 
światopoglądowe). 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Jeśli pojęcie osoba „wymyka się” 
definicjom, a odwołuje się do indywidualnego doświadczenia warto-
ści „bycia osobą”, to jego rozumienie pozostaje ustawiczną sytuacją 
problemową. na gruncie etyki należy nieustannie powracać do jego 
rozpatrywania w powiązaniu z dynamicznie zmieniającym się doświad-
czeniem wartości, aby nie dopuścić do banalizacji rozumienia osoby 
i jednostki. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
refleksja systematyczna musi zarazem problematyzować pozorną pew-
ność do sensu „zastygłych” pojęć. w analizie pojęć osoba i jednost-
ka ujawnia się też ich wymiar praktyczny i pedagogiczny, nieustanne 
wezwanie do uczenia się „bycia osobą” na miarę osobowej godności 
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(zwłaszcza, gdy personalistyczna paidea konfrontowana jest z formami 
kolektywizmu). 

Słowa kluczowe: osoba, jednostka, substancja, rozumność, refleksja, 
kolektywizm
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definicja pojęcia 

Na źródłowe dla rozumienia osoby nieusuwalne trudności w jej definio‑
waniu zwraca uwagę etyk‑personalista, Antoni Siemianowski: „doświad‑
czenie faktu, że jesteśmy osobą, […] nie daje się zamknąć w ścisłe jed‑
noznaczne pojęcia i definicje” (Siemianowski, 2018, s. 69). Idąc tym 
tropem, rozwija dość wyrazistą wizję osoby, która

[…] jest nie tylko niedefiniowalna za względu na swoją jedyność, wyjątkowość 
i godność, ale […] [jest] nieuchwytna dla kogoś z zewnątrz. Istnieje tylko […] 
 w-sobie-dla-siebie i poznawczo dostępna jest bezpośrednio tylko sobie samej. 
[…] zawsze ja pozostaję kimś radykalnie odrębnym, kimś tylko w-sobie-dla-sie-
bie (Siemianowski, 2018, s. 81). 

 To nie jest zadekretowanie monadycznego zamknięcia się w sobie, 
ale to jest początek analiz, który uzmysławia wieloraki radykalizm towa‑
rzyszący namysłowi nad osobą i jednostką.
 Jeśli człowiek jest osobą, jak ujmuje to personalizm, a nie tylko i nie 
przede wszystkim bytem przyrodniczo‑społecznym (kształtowanym lub 
całkowicie zdeterminowanym przez siły przyrodniczo‑społeczne), to 
osoba stanowi tego rodzaju osobliwą rzeczywistość, że nie wszystko jest 
możliwe: nie wszystko można z człowiekiem zrobić. Osoba jest takim 
bytem, który – dzięki unikatowemu uposażeniu – jest nieredukowalny 
do innych form istnienia w środowisku przyrodniczo‑społecznym. Mimo 
ułomności, mimo niedomagań psychofizycznych albo moralnej zapaści, 
osoba ma („daną jej”) niezbywalną godność osobową, pozostającą poza 
zasięgiem sił dążących – na modłę jakiejś ideologii, także zespolonej 
z biotechnologią – do radykalnej zmiany sposobu istnienia człowieka (po‑
zbawienia dotychczasowych cech ludzkich i nadania odmiennych włas‑
ności) lub nawet całkowitego unicestwienia w nim człowieczeństwa. Jeśli 
stwierdza się, że człowiek nie jest osobą i nie ma ontycznych właściwo‑
ści osoby, to wszystko staje się możliwe (na wiele sposobów). Jeśli nie 
ma ostatecznych granic dla działań z człowiekiem jako bytem przyrod‑
niczo‑społecznym, to można uczynić cokolwiek zapragnie władcza wola 
(np. wola władzy politycznej lub religijnej) zespolona z siłą wystarczającą 
do realizacji pragnień i dążeń woli, zdolną przemóc wszelki napotykany 
opór (np. można w pełni unicestwić człowieczeństwo). Osoba „obdarzo‑
na” niezbywalną godnością stanowi taką granicę, która – ontologicznie 
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rzecz ujmując – jest nie do przebycia dla władczej woli bezwzględnie dą‑
żącej do urzeczywistniania różnorakich ideologicznych i religijnych wizji 
wygenerowania „nowego człowieka” i „nowej ludzkości”, choćby ta wola 
była uzbrojona w najbardziej potężną siłę i aspirowała do sprawowania 
totalnej kontroli. Takie podstawowe rozumienie osoby splata się z rozu‑
mieniem człowieka jako nieredukowalnej jednostki, zdolnej do wytwarza‑
nia relacji i więzi z innymi tak samo ukierunkowanymi jednostkami; jako 
jednostki tak istniejącej, że nie da się ona w całości sprowadzić do wie‑
lości zjawisk generowanych lub unicestwianych przez siły przyrodniczo‑
‑społeczne (np. przez kolektyw). 
 Poszukując zwięzłego i normatywnego (wiążącego) wyjaśnienia war‑
tości i sensu bycia osobą formułuje się „normę personalistyczną” głoszą‑
cą, że kategorycznie (nigdy) nie wolno traktować osoby tylko jako środka 
używanego w działaniu (zużywanego, aby osiągać cele działania), ale za‑
razem zawsze należy osobę traktować jako cel sam w sobie, niesprowa‑
dzalny do innych celów, jako szczególnie cenną wartość samoistną, która 
jest nieredukowalna do innych wartości (nieprzeliczalna i niewymienialna 
na inne dobra) i nie może być poświęcona dla ich osiągnięcia. Jedynie 
w heroicznym, własnowolnym akcie osoba może ofiarować siebie (czy‑
niąc z siebie wyjątkowej wartości dar), może przekraczać siebie (trans‑
cendować siebie), afirmując i chroniąc w ten wyjątkowy sposób zagrożo‑
ną wartość innej osoby, aby tym samym zaświadczyć, że zawsze zarazem 
należy osobę traktować jako cel sam w sobie. Przy takim podejściu ak‑
ceptuje się powinnościotwórczą moc wartości samoistnych i ufundowa‑
nych na nich celów ‒ wartości, które ceni się ze względu na nie same (po‑
stawa bezinteresowności), a nie uzależnia się tego od uzyskania korzyści; 
wręcz przyjmuje się, że te unikatowe wartości słusznie  wymagają poświę‑
cenia na ich rzecz innych rodzajów (skądinąd ważnych) wartości. 
 W kontekście dyskusji o pojęciu osoby przywołuje się i interpretuje 
wypracowane przez Boecjusza  1 rozumienie osoby: 

1  „Indywidualność, według Boecjusza, jest rozumiana jako numeryczna różnica, któ‑
ra […] jest źródłem wielości, natomiast zasadę jednostkowienia stanowią przypad‑
łości […]. […] [Zasada jednostkowienia] wskazuje na […] cechę indywidualności, 
jaką jest nieudzielalność (incommunicabilitas). […] [Wykazuje się] różnice zakreso‑
we pomiędzy nazwą „osoba” i „indywiduum”: każda osoba jest indywiduum, ale są 
indywidua nie będące osobami. […] [pozwala to] na odróżnienie przyczyn (zasad) 
jednostkowienia (principium individuationis) od przyczyn bycia osobą (principium 
personalitatis)” (Koszkało, 2013, s. 74–75). 
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Grecy nazwali mianem hypostasis indywidualny samoistny byt (subsistentia) 
rozumnej natury, my zaś, z braku właściwych słów, zatrzymaliśmy przenośne 
określenie, nazywając osobą (persona) to, co Grecy określają mianem hyposta-
sis (Boecjusz, 2007, s. 125).

Rozumienie osoby jako „indywidualnej substancji racjonalnej natury”, 
uchodzi za podstawę do rozwijania personalistycznej wizji osoby: 

Od strony metafizycznej – osoba jest bytem. Stanowi o jej bytowości podmio‑
towość (substantia), na mocy której człowiek zachowuje w trakcie swego życia 
osobowego niezmienną tożsamość. […] Druga cecha […], to indywidualność 
(jednostkowość) osoby, jej niepowtarzalność i konkretność złożona z bardzo 
wielu determinacji materialno‑formalnych. Człowiek jako osoba jest jednostką, 
choć jego nazwa ma charakter pojęcia ogólnego (Chudy, 2009, s. 40).

 Uszczegóławiając klasyczne stanowisko, Wojciech Chudy (1947–
2007) wyróżnia trzy (niejako definicyjne) własności osoby: rozumność, 
wolność i refleksja, zespolone z godnością. Wychodząc od formuły: 
Homo est animal rationale przyjmuje, że „‘zwierzęcość’ człowieka, jego 
zmysłowość, popędowość, jest podporządkowana […] rozumności”, 
a wolność przejawia się w zdolności samodzielnego podejmowania de‑
cyzji i odpowiedzialności za swe działania (nawet pod przymusem moż‑
na „powiedzieć «nie»”). Rozumność i wolność wyrażają się w „zdolno‑
ści rozpoznawania prawdy”; człowiek jest zdolny „rozpoznać prawdę 
(rozumność) i wybrać ją, opowiedzieć się za nią (wolność)”. Własnością 
osoby jest też zdolność refleksji: „człowiek zdaje sobie sprawę z tych 
elementów, które go konstytuują. Jest świadomy tego, że jest rozumny 
i wolny i […] wyróżnia się ze świata przyrody […] specyficzną wartością. 
To najogólniej znaczy – «być osobą»”. Rozumność, wolność i reflek‑
sja są przejawami „specificum człowieczeństwa, które jest […] wartoś‑
cią konstytuującą właśnie osobę”, a jest to godność osobowa (Chudy, 
1996, s. 216–217; zob. Mariański, 2016; Dancák 2017, s. 19–31)  2.

2  „Tym, co wymyka się jak gdyby pojmowaniu rozumowemu […] [jest] godność, w któ‑
rej zawiera się element transcendencji ontycznej (metafizycznej), element będący 
tajemnicą. Dopiero on w pełni pozwala człowiekowi na bycie osobą. Element god‑
ności osobowej decyduje o tym, iż […] o osobie ludzkiej może w pełni mówić teolo‑
gia i religia, ponieważ prawdę o człowieku jako osobie wyraża najpełniej jego podo‑
bieństwo do Boga. […]. […] człowiek ma w swej istocie wartość nierelatywną, nie 
może być traktowany jako coś względnego. […] Dzięki takiej koncepcji rysuje się 
[…] optymizm metafizyczny. […] osoba – jej wartość metafizyczna, ontyczna – jest 
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 Wobec tych metafizycznych (metafizyczno‑religijnych) interpreta‑
cji niepodważalności ontycznego statusu człowieka jako osoby (m.in. 
godności, indywidualności, jednostkowości) wysuwa się zastrzeżenia, 
zwłaszcza jeśli nie podziela się tej „metafizycznej skłonności” i jej apo‑
dyktycznych formuł oraz neguje zasadność przeświadczeń o niezbywal‑
nej godności, trwale przypisanej osobie i aksjologicznie ją wyróżniającej 
wśród jestestw. Wyznając wizje człowieka zdecydowanie odmienne od 
wizji personalistycznej można żywić przekonanie, że szczególny sta‑
tus osoby/jednostki to tylko metafizyczne fikcje i złudzenia, ale i wów‑
czas da się przyjąć, że są to (co najmniej) użyteczne fikcje i są to takie 
złudzenia, które (choćby w jakiejś mierze) pozwalają czynić lepszym 
ludzkie życie. Taki pragmatycznie motywowany, a nie pogłębiony me‑
tafizycznie (bez wykazywania ontycznych podstaw i bez roszczeń do 
prawdziwości) sposób myślenia o osobie wydaje się w funkcjonować 
w praktyce życia społecznego, w potocznym dyskursie i w uroczyście 
uchwalanych deklaracjach praw człowieka, obwieszczających wszyst‑
kim ludziom i wzywających do powszechnego uznania, że każdy czło‑
wiek jako osoba ludzka – niezależnie od rasy, narodowości, religii, świa‑
topoglądu – ma szczególnego rodzaju godność osobową i powinno się 
ją respektować w każdych okolicznościach, niezależnie od kulturowych 
kontekstów. Jednak w mających mieć uniwersalny charakter deklara‑
cjach powszechnych praw człowieka pozostaje spora doza nieokreślo‑
ności głównych terminów, gdyż nie ma zgody na ujednoznaczniające 
sformułowania. Mimo tej kłopotliwej ogólności (a nawet ogólnikowości) 
te dokumenty pełnią w praktyce ważną rolę w promocji kategorii osoby 
i praw jednostki. Ich definicyjne delikty w zakresie kategorii osoby nie są 
tylko ich cechą, lecz zdają się mieć o wiele istotniejsze źródła. Jak za‑
uważa Bartosz Brożek:

Pojęcie osoby przypomina […] pojęcia pierwotne w matematycznych systemach 
aksjomatycznych. W geometrii euklidesowej puntu albo prostej nie sposób zde‑
finiować, […], a postulaty (aksjomaty) i twierdzenia geometryczne dostarczają 
rozbudowanej charakterystyki punktów i prostych. Podobnie […] aksjomatycz‑
ne rozumienie „osoby”, choć nie sposób jej (kryterialnie) zdefiniować. Rozmaite 

ukryta pod powierzchnią różnych […] zjawisk wiążących się z życiem człowieka 
[…]. […] człowiek przykuty do łóżka i […] nie przejawiający […] funkcji intelektual‑
nych jest również osobą […]” (Chudy, 1996, s. 217). 
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tezy dotyczące osób dostarczają rozbudowanej charakterystyki tego pojęcia 
(Brożek, 2019, s. 369).

Nieostry „Bóg” pozostaje Tajemnicą, „ostry” Absolut jest […] pustym frazesem. 
Podobnie jest z pojęciem „osoby”. Nie jest ono absolutnie precyzyjne, a każda 
jego definicja byłaby „ślepa” na jakiś jego aspekt. Nie da się go sprowadzić na 
drodze analizy do pojęć prostszych. Nie opisuje ono świata tak jak pojęcia em‑
piryczne, ale coś temu światu „narzuca”. Nie jest czymś, czego definicję można 
„wykuć na pamięć”, ale czymś, co trzeba przeżyć (Brożek, 2019, s. 376). 

 Dążeniu do zrozumienia wartości i sensu osoby towarzyszy stała 
doza niewiedzy o tym, kim w istocie jest osoba oraz jak można najbar‑
dziej trafnie i zarazem przekonująco określić różnicę między kimś (oso‑
bą) a czymś (co nie jest osobą). Gdyby jednak wypracowano w pełni 
uniwersalną i powszechnie przekonującą formułę osoby, formułę narzu‑
cającą się każdemu i to z niedającą się zakwestionować mocą jako po‑
nadkulturowa oczywistość, to mogłaby być ona przecież użyta jako siła 
nieodpartego przymusu, a więc jako siła depersonalizująca człowieka, 
i na wzór tej formuły możnaby konstruować inne narzucające się i przy‑
muszające do uznania formuły. W sytuacji takiego zagrożenia wskaza‑
ny niedobór definicji osoby i jednostki zdaje się również chronić dobro 
osoby i jednostki. 
 Nadmienić należy, że zasadniczo odmienne od personalistycznej wi‑
zji osoby jest takie jej ujęcie, w którym głównym warunkiem „bycia oso‑
bą” jest samoświadomość (zob. Szutta, 2018); co może pozwalać na 
eliminację spośród osób ludzi bez samoświadomości (włącznie z wąt‑
pliwościami w sytuacji śpiączki i snu), a zarazem może rozszerzać zbiór 
osób na jestestwa nieludzkie, którym przypisano samoświadomość 
(zdolność do niej). 

analiza historyczna pojęcia

Analizę historyczną pojęć osoba i jednostka można rozpocząć od obec‑
nej sytuacji zmagań z pandemią, gdy część ekspertów i decydentów 
wysuwa tezę o potrzebie szybkiego uzyskania „uodpornienia stadne‑
go”, dla którego osiągnięcia warto poświęcić życie i zdrowie słabszych 
jednostek, bo i tak w bliskiej perspektywie czasowej odeszłyby z tego 



132 mareK remBierz 

świata. Jeśli wysuwa się strategię zmagań z pandemią opartą na walo‑
rach szybkiego „uodpornienia stadnego”, to pojęcia osoba i jednostka 
schodzą na margines lub znikają z pola widzenia, gdyż przyjmuje się 
skrajnie kolektywistyczne (stadne) postrzeganie społeczeństwa. Pyta‑
nie o sens i historyczne źródła pojęć osoba i jednostka staje się więc 
tym bardziej aktualne. 
 Analizy historyczne pojęć osoba i jednostka bywają często moty‑
wowane aksjologicznie (eksponowaniem wartości) i są zaangażowane 
(dostarczają argumentów) na rzecz współcześnie doniosłego rozumie‑
nia tych pojęć, zwłaszcza jeśli ich wykładnia ma służyć dobru zagrożo‑
nych osób/jednostek i przyczyniać się do przezwyciężenia zagrożeń. 
Założenia i potrzeby ideowe, z którymi solidaryzuje się badacz/myśli‑
ciel, motywują (determinują) analizę dziejów tych pojęć.
 Z punktu widzenia historii idei należy zauważyć, że na gruncie myśli 
chrześcijańskiej używanie pojęcia osoby ludzkiej, tak jak proponuje się 
to w doktrynach personalistycznych, wcale nie jest czymś oczywistym. 
Choć potocznie i dość powszechnie bywa uznawane za coś samo przez 
się zrozumiałego, że chrześcijańska myśl etyczna posługuje się poję‑
ciem osoby ludzkiej jako jednym z jej pojęć elementarnych i wręcz kon‑
stytutywnych. Dlatego warto uwzględnić mogącą wzbudzać dyskusję 
tezę, którą sformułował znawca zarówno klasycznej myśli chrześcijań‑
skiej, jak i filozofii współczesnej, Józef M. Bocheński OP (1902‒1995): 

Personalizm jest wyrażeniem importowanym z zewnątrz do myśli chrześcijań‑
skiej. Idzie za tym mętne wyobrażenie. Lepiej by było, gdybyśmy się bez tego 
obeszli. Kategoria osoby nie jest potrzebna dla problematyki filozoficznej. Per‑
sonalizm jest słabą kopią poglądów Schelera (Bocheński, 1992, s. 130). 

Do personalistycznego pojęcia osoby odnosi się również postulat, aby 
„[nie] operować słowami i pojęciami, które nie przynoszą korzyści” 
(ibidem)  3. Jeśli do tych radykalnych uwag dodać, że w myśli francuskiej 
pierwszy raz pojęcia personalizm użył Charles Renouvier (1815–1903) 

3  „Odpowiednika ‘osoby’ u Arystotelesa, w jego filozofii, nie ma. […] Co mu nie prze‑
szkodziło być jednym z największych moralistów […]. U św. Tomasza z Akwinu wy‑
rażenie ‘persona’ występuje bardzo często w teologii dogmatycznej. Ale w moralnej 
występuje tylko raz […] w De acceptione personarum. Przy mianowaniu na urzę‑
dy itp. uwzględnia człowiek swój stosunek osobisty do kandydata […]” (Bocheński, 
1992, s 142). 
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w Le Personnalisme (zob. Turlot, 2003), rozwijając doktrynę osobowo‑
ści jako racjonalną religię, to personalistyczne rozumienie osoby w my‑
śli chrześcijańskiej staje się tym mniej oczywiste.
 Poważne zagrożenia, z powodu niedostatków krytycznego (filozo‑
ficznego) rozeznania ontologii osoby i jednostki w kontekście uchodzą‑
cej za nadrzędną ontologii społeczeństwa w dominujących koncepcjach 
nauk społecznych, sygnalizuje Margaret Scotford Archer: 

Imperialiści socjologiczni długo i ciężko pracowali nad człowieczeństwem przy 
użyciu pompy próżniowej, zasysając własności i siły naszego gatunku, pozo‑
stawiając próżnię, którą można wypełnić siłami społecznymi. […] widoczna 
w ostatniej dekadzie fascynacja „ciałem” była […] ostatnim rozdziałem projektu 
obalenia człowieczeństwa. […] im mniej znaczące staje się człowieczeństwo, 
tym większa przestrzeń dla teorii socjologicznej (Archer, 2013, s. 319).

 W tej perspektywie nauki określane jako „społeczne”, aby mimowol‑
nie nie spełniały – przydatnej ideologiom – roli „pompy próżniowej”, któ‑
ra zasysa człowieczeństwo i pozostawia pustkę do zapełnienia, powin‑
ny stawać się naukami dogłębnie humanistycznymi, dążąc do trafnego 
rozpoznawania własności i sił cechujących człowieczeństwo. Rozwija‑
nie teorii społecznych (socjologicznych, pedagogicznych) okazuje się 
zobowiązaniem poznawczym o wymiarze aksjologicznym (etycznym). 
Uprawianie teorii dotyczącej nieredukcjonistycznie rozumianej proble‑
matyki społecznej, teorii uwzględniającej i rozpatrującej wielowymiaro‑
wość człowieczeństwa, a zarazem dającej odpór koncepcjom zapełnia‑
jącym go pośpiesznie siłami społecznymi, to wciąż aktualne wyzwanie 
intelektualne.
 O niszczeniu człowieczeństwa i unicestwianiu ludzkiej sprawczości 
w systemach politycznych XX wieku przenikliwe pisał, kierując się intui‑
cjami personalistycznymi, w 1939 roku Stefan Wyszyński (1901‒1981): 

Wysoce niebezpieczna jest dążność kierunków totalistycznych, które przy po‑
mocy szablonu politycznego niwelują właściwości indywidualne człowieka; ja‑
kie szkody kulturalne stąd wynikną – przyszłość pokaże. […] jest pilną rzeczą 
podjąć walkę w obronie człowieka przed pozytywistycznym socjologizmem, 
ubóstwiającym – kosztem człowieka – społeczeństwo, przed totalizmem – wy‑
noszącym do roli nowego bóstwa – państwo. Przykładem bezwzględnej likwi‑
dacji człowieka [są zbrodnie] w Rosji Sowieckiej […] i w państwie hitlerowskim 
[…] – oto bezwzględny wał aparatury dyktatorskiej […] poświęca, rzekomo dla 
dobra państwa, życie ludzkie i prawa człowieka do samodzielności myśli […] 
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[i] działania. Nie trzeba powoływać się na te […] przykłady, by wykazać niebez‑
pieczeństwa, grożące osobie we współczesnym państwie; […], gdzie zazna‑
czyła się przewaga grupy rządzącej nad społeczeństwem, […] [gdzie] podział 
władz stał się fikcją, a aktualni rządcy używają wszelkich środków, nie wyłącza‑
jąc władzy sądowniczej, dla likwidacji obywatela inaczej myślącego (Wyszyński, 
2001, s. 154).

 Wciąż aktualnym wyzwaniem społecznym pozostają dążenia mają‑
ce na celu obronę człowieka „przed pozytywistycznym socjologizmem, 
ubóstwiającym – kosztem człowieka – społeczeństwo, przed totali‑
zmem – wynoszącym do roli nowego bóstwa – państwo”, dążenia, aby 
„wzbudzić w człowieku wolę indywidualnego postępu duchowego, wolę 
przekształcania społeczeństwa przez spotęgowanie swych osobistych 
wartości” (Wyszyński, 2001, s. 165).
 Rozpatrując w 1938 roku antropologię komunizmu, Józef Pastusz‑
ka (1897‒1989) wskazywał na negatywne skutki kolektywistycznej kon‑
cepcji społeczeństwa: 

Materializm komunistyczny przerwał dotychczasową linię rozwojową i spowodo‑
wał pomniejszenie, zdeklasowanie i depersonifikację człowieka. W komunizmie 
człowiek zajmuje stanowisko podrzędne. [...] Produkcja, kapitał, praca, towar, 
pieniądz, wartość – to są nowe pojęcia metafizyczne, choć występują w szacie 
ekonomicznej, pojęcia, które przesłaniają właściwe oblicze człowieka, a czynią 
go towarem, pracą, pieniądzem itp. Determinizm sił ekonomicznych przytłacza 
człowieka, odbiera mu jego twórczość, autonomię i samodzielność, a czyni wy‑
padkową sił przyrody, małym kółkiem, w olbrzymiej maszynerii świata, podda‑
nym prawom fizycznym, działającym ze ślepą koniecznością (Pastuszka, 1938).

 Przyjmując personalistyczne założenia i krytykując kolektywizm, Pa‑
stuszka wykazuje, że instrumentalizacja i uprzedmiotowienie człowieka 
opierają się na apoteozie materii: 

Człowiek ginie w materii. […] Osobowość ludzka przestaje być wartością samą 
w sobie, staje się tylko narzędziem […] celów gospodarczych, a człowiek traci 
możność samoobrony, ponieważ światopogląd materialistyczny, uczyniwszy go 
istotą areligijną i arodzinną, mechanizuje go w kolektywie, wynaturza i odciąga 
od źródeł pełnego, duchowego życia kulturalnego. […] Jednostka staje się ko‑
mórką organizmu i zatraca swą indywidualność. Ton nadaje gromada i narzu‑
ca jednostce swą wolę. Nawet życie duchowe jednostki jest dziełem kolektywu, 
który przepisuje co trzeba […] myśleć, kiedy się cieszyć, a z czego smucić (Pa‑
stuszka, 1938). 
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Redukcjonizm antropologiczny kolektywizmu sięga tak daleko, że także 
życie duchowe, dzięki któremu ma wzmacniać się samoistność jednost‑
ki, staje się wytworem aktywności kolektywu.
 Przypominając o zwracaniu uwagi na walory personalizmu w róż‑
nych nurtach polskiej myśli społecznej przed II wojną światową, warto 
przywołać Ludwika Chmaja (1888‒1959). Po krytycznej ocenie sytuacji 
społecznej i duchowej, promuje on idee ukazujące wartość osoby: 

Personalizm jest właściwą próbą przezwyciężenia […] niebezpieczeństw, jakie 
z jednej strony niesie światu dezorganizujący społeczeństwo liberalizm, z dru‑
giej zaś niszczący osobowość ludzką totalizm. Personalizm szanuje godność 
każdej jednostki ludzkiej, domaga się kształcenia jej jako wolnej, twórczej i od‑
powiedzialnej osobowości (za: Szulakiewicz, 2003, s. 72). 

 Na problemy społeczne dotyczące respektowania wartości poszcze‑
gólnego człowieka w latach stalinizmu zwrócił uwagę czołowy przedsta‑
wiciel etyki niezależnej Tadeusz Kotarbiński (1886–1981), kładąc akcent 
na walory personalizmu w (przedstawianym także na publicznych wy‑
kładach) tekście Główne kierunki poglądu na świat, które nurtują współ-
czesność i znajdują odbicie w umysłowości naszego społeczeństwa: 

[…] w wielkiej walce marksizmu z katolicyzmem katolicyzm wziął w opiekę pe‑
wien punkt, którego jeśli marksizm w opiekę nie weźmie, to […] znaczna ilość 
młodej inteligencji u nas będzie odpływała do katolicyzmu, mianowicie mar‑
ksizm musi wziąć w opiekę osobowość poszczególnego człowieka. Nie jest to 
jego specjalizacja. Marksizm zajmuje się […] sprawą wielkiej przebudowy ustro‑
ju społecznego, a na człowieka poszczególnego patrzy jako na uczestnika tej 
wielkiej reformy, uczestnika, który ma przede wszystkim obowiązki. Atoli czło‑
wiek poszczególny chce mieć zagwarantowane prawa indywidualne, chce mieć 
zagwarantowaną pełnię szacunku dla swojej osobowości, chce, by mu nie mó‑
wiono tak często, że można go zawsze kim innym zastąpić, że on jest nieważny 
wobec społeczeństwa i sił dziejowych (Kotarbiński, 1958, s. 515). 

 Współcześnie spadkobiercy etyki społecznej Kotarbińskiego mogą 
podjąć dyskusję nad koncepcjami personalistycznymi, wyrażającymi bli‑
skie Kotarbińskiemu dążenia, aby „wziąć w opiekę osobowość poszcze‑
gólnego człowieka”. Personalizm o inspiracji chrześcijańskiej może być 
w takiej – potrzebnej dziś – debacie ważną inspiracją intelektualną dla 
etyki społecznej. 
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problemowe ujęcie pojęcia
Jeśli z jednej strony pojęcie osoba „wymyka się” definicyjnym (ujedno‑
znaczniającym i zawężającym) określeniom, a z drugiej strony – jak wy‑
kazują to personaliści – odwołuje się do indywidualnego doświadcze‑
nia wartości „bycia osobą” (tak w aktach afirmacji osoby, jak i w stanie 
zagrożenia, konfrontacji z deprecjonowaniem osobowej godności i ne‑
gacją osobowego statusu człowieka), to rozumienie tego pojęcia jest 
ustawiczną sytuacją problemową. Na gruncie etyki należy na nowo 
powracać do jej rozpatrywania w powiązaniu ze zmieniającym się do‑
świadczaniem wartości, aby nie „recytować” przebrzmiałych formułek, 
nieprzystających do doświadczenia, doprowadzając tym do zubożenia 
rozumienie osoby i jednostki, czyniąc z ważnych w praktyce życia spo‑
łecznego pojęć pozbawione żywotnych treści banalne slogany.
 Kwestia rozumienia osoby i jednostki nabiera wyrazistości i namysł 
nad nią staje się szczególnie potrzebny w zderzeniu z systemami ideo‑
wymi i politycznymi negującymi swoisty status ontyczny osoby. Do tych 
przypadków można zaliczyć propagowaną przez niektórych ekspertów 
i niektóre siły polityczne wizję „stadnego uodpornienia” w warunkach 
epidemii, gdy „poświęca się” – jako niezbędny koszt – słabsze zdrowot‑
nie jednostki dla domniemanego uzyskania odporności przez ogół.
 Postępując wedle tradycji uprawiania etyki zespolonej z dociekania‑
mi filozoficznymi i przestrzegając kultury logicznej nakazującej czynie‑
nie rozróżnień, należy zwrócić uwagę na mające teoretycznie i praktycz‑
nie doniosłe konsekwencje rozstrzygnięcia ontologiczne, które dotyczą 
zależności między statusem bytowym jednostki a statusem bytowym 
społeczeństwa. 
 Co jest ontycznie (bytowo) prymarne: jednostka czy społeczeństwo? 
Jakie są ontyczne (bytowe) zależności między istnieniem jednostki a ist‑
nieniem społeczeństwa? Co bez czego istnieć nie może? Czy może ist‑
nieć społeczeństwo, jeśli nie będą istnieć jednostki, jeśli nie będą one 
wchodzić w relacje, dzięki którym kształtują się i wzmacniają więzi mię‑
dzy nimi? 
 Dość proste – i nawet wręcz oczywiste – w ogólnym ujęciu wydaje 
się jednoznaczne rozstrzygnięcie sprawy ontycznych zależności między 
istnieniem jednostki a funkcjonowaniem społeczeństwa. Chodzi tu o za‑
leżności między prymarnym istnieniem jednostki i relacji występujących 
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między jednostkami (zwłaszcza relacji, w których jednostki na mocy 
własnej decyzji z zaangażowaniem uczestniczą, wytwarzając nowe 
i ważne dla nich jakości) a możliwościami i warunkami funkcjonowania 
społeczeństwa. W tej perspektywie istnienie społeczeństwa jest wtórne, 
gdyż zależne od istnienia jednostek, ufundowane na uprzednim istnie‑
niu jednostek i relacji (więzi) między nimi. 
 Ontyczną prymarność jednostki akcentuje socjolog i pedagog, An‑
drzej Niesiołowski (1889‒1945): „teza, że «zjawiska społeczne wyrasta‑
ją ze stosunków między jednostkami i tylko w odniesieniu do jednostki 
są rzeczywiste», oraz fakt, że jednostka zawiera […] dyspozycje spo‑
łeczne […] – [to] stanowisko poznawcze, zasadniczo słuszne” (Niesio‑
łowski, 2017, s. 105, przyp. 60). Dopełniają się więc tu z sobą dwie tezy 
ontologiczne: (1) „zjawiska społeczne wyrastają ze stosunków między 
jednostkami” oraz (2) „zjawiska społeczne tylko w odniesieniu do jed‑
nostki są rzeczywiste”. Ta druga teza uwyraźnia to, co uznaje się za 
realne.
 Analiza zależności ontycznej między faktem istnienia jednostki ma‑
jącej (co najmniej potencjalnie) określone własności a sposobami wy‑
twarzania i funkcjonowania społeczeństwa nie zamyka dociekań, lecz 
prowadzi do kolejnych doniosłych aksjologicznie i pedagogicznie kwe‑
stii. Wymagane są próby dalszego rozwinięcia i konkretyzacji, także 
z uwzględnieniem doświadczeń historycznych, konstatacji o ontycznej 
prymarności istnienia jednostki oraz społecznotwórczej roli relacji i wię‑
zi między jednostkami. 
 W klarowny i elementarny sposób jednoznaczne zalecenie metodo‑
logiczne i zarazem moralne, będące wyznaniem określonej ontologii, 
konsekwentnie formułował Bocheński: „Trzeba zawsze zdania o społe‑
czeństwie sprowadzać do zdań o jednostkach. W pełni istnieje tylko jed‑
nostka” (Bocheński, 1992, s. 200). Postulował, aby „to, co ogólne, spro‑
wadzać do konkretu. Wszystko przez jednostkę, zawsze” (Bocheński, 
1992, s. 180). Rozpatrując ontologiczną kwestię: „Co jest bardziej real‑
ne, społeczeństwo czy człowiek?”, wskazywał jako zasadne rozstrzyg‑
nięcie, w którym przyjmuje się zasadę, że bardziej realny jest człowiek: 
„Oczywiście, człowiek. Bo człowiek jest rzeczą, a społeczeństwo nie 
jest rzeczą. Społeczeństwo jest zespołem rzeczy powiązanych rela‑
cjami realnymi”, i podkreślał ontyczny status i twórczą rolę tych relacji: 
„społeczeństwo zawiera poza ludźmi coś realnego: relacje, które nie 
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są jednak rzeczami” (Bocheński, 1992, s. 100). Uznanie istnienia rela‑
cji nie zmienia podstawowego faktu, że „świat składa się z jednostek, 
a wszystko inne jest wtórne. Wtórne jest również, gdy chodzi o wartoś‑
ciowanie” (Bocheński, 1992, s. 121).
 Kolektywizm to jeden z wiodących w XX wieku zabobonów, które 
niosły społeczne spustoszenie. Unicestwienie podmiotowości i spraw‑
czości jednostki staje się jednym z celów moralistyki i pedagogii kolek‑
tywizmu. Dając odpór niosącym zbrodnicze skutki roszczeniom kolek‑
tywizmu, Bocheński dobitnie stwierdza: „jedyną ważną rzeczywistością 
w społeczeństwie są właśnie poszczególni ludzie, nie zbiorowość. Jeśli 
ona posiada także pewną rzeczywistość, to mniejszą od rzeczywisto‑
ści jednostek ludzkich” (Bocheński, 1994, s. 70). Zdecydowany akcent 
położony jest na „ważną rzeczywistość” (dla podkreślenia powiada się: 
„jedyną ważną rzeczywistość”) i analiza ontologiczna splata się ściśle 
z mającym etyczne konsekwencje aktem wartościowania. Doświadcze‑
nia społeczne XX wieku zaświadczają, jak trudno było uznać, że „jedy‑
ną ważną rzeczywistością” są „poszczególni ludzie, nie zbiorowość”; co 
więcej wciąż jeszcze narzuca się – w wielu koncepcjach i praktykach 
społecznych – przekonanie, że „jedyną ważną rzeczywistość” stanowi 
zbiorowość, a poszczególni ludzie są względem niej wtórni. 
 W kontekście naporu dążeń kolektywistycznych, rozpatrując logikę 
nauk społecznych, wśród zagadnień Karl R. Popper (1902‒1994) wy‑
mienia teorię instytucji i zasady analizy funkcjonowania instytucji: „In‑
stytucje nie działają, lecz działają tylko jednostki w tych instytucjach lub 
dla tych instytucji. Ogólna logika sytuacyjna tych działań byłaby teo‑
rią quasi‑działań instytucyjnych” (Popper, 1997, s. 101). Jeśli uznać, że 
we właściwym sensie „działają tylko jednostki”, to działania przypisane 
bytom zbiorowym są antropomorfizacją, przenośnym przypisywaniem 
ludzkich właściwości. Respektowanie rygoru językowego w opisie dzia‑
łania (podmiotowości i sprawstwa) powstrzymuje od wiary (zawierzenia 
iluzji), że kolektywistyczne kategorie i slogany są wyrazem realistyczne‑
go ujęcia funkcjonowania życia społecznego. 
 Konkurencyjne wobec idei, że „w pełni istnieje tylko jednostka”, są 
tezy o ontycznej prymarności i dominacji świata społecznego, jako „ge‑
neratora” jednostek i procesów ich uspołecznienia, jako rzeczywistości 
istniejącej nadrzędnie względem jednostki (ustanawianej mocą świata 
społecznego i w pełni podlegającej jego regulacji). Tezy te rzutują na 
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ujęcie funkcji społecznych (m.in. pedagoga) podporządkowanych domi‑
nacji świata społecznego.
 Formułowane przez Bocheńskiego i Poppera tezy ontologiczne doty‑
czące statusu jednostki mogą mieć teoretyczne rozwinięcia inspirowane 
przez reizm (konkretyzm). Do reizmu odwoływał się Kotarbiński w pole‑
mice z ontologicznymi, epistemologicznymi i antropologicznymi założe‑
niami badań społecznych, które dostrzegał u wybitnego badacza spo‑
łecznego, Stefana Czarnowskiego (1879‒1937). 
 Na plan pierwszy wysuwają się trzy kwestie budzące sprzeciw Ko‑
tarbińskiego. Po pierwsze, wytwarzanie przez nauki społeczne fikcji, że 
tak samo realnie jak indywidualna jednostka – a nawet jeszcze silniej – 
istnieje społeczeństwo, które nauki te kreują jako główny przedmiot ba‑
dań. Badacz świata społecznego z tej racji, że „pracuje na materiale 
dziejów, gromad ludzkich, kultur masowych”, może dokonać nietrafnych 
uogólnień i bywa „urzeczony fikcją rzeczywistości społecznej ponadin‑
dywidualnej, a różnej od międzyosobniczych stosunków” (Kotarbiński, 
1986, s. 240–241). Po drugie, szerzenie przekonań relatywistycznych 
(negacja bezwzględności prawdy), gdyż badania społeczne mają niby 
ostatecznie potwierdzać tezę o społecznym uwarunkowaniu i kulturowej 
względności prawdy. Po trzecie, sprzeciw budzą negatywne skutki od‑
dzielania się nauk społecznych od filozoficznych analiz, którym bliżej do 
konkretu egzystencji człowieka jako jednostki i osoby. 
 Użyteczność reistycznego opisu przyjmuje Andrzej Grzegorczyk 
(1922‒2014), aby trafnie i przekonująco ukazać zakres sprawstwa 
jednostki w kontekście świata społecznego, który w ujęciu kolektywi‑
stycznym przedstawia się jako siłę pozbawiającą jednostkę sprawstwa 
i w jakiejś mierze ją ubezwłasnowolniającą. Wybór opcji reistycznej po‑
dyktowany jest jej walorami teoretycznymi i praktycznymi: „Reistyczny 
sposób opisu świata […] dobrze porządkuje nasze wyobrażenia o życiu 
zbiorowym, o praktycznych zachowaniach i społecznej odpowiedzialno‑
ści” (Grzegorczyk, 1989, s. 28). W reistycznym opisie relacji jednostka – 
społeczeństwo: (1) ontyczne pierwszeństwo jednoznacznie przyznaje 
się jednostce; (2) neguje się istnienie „substancjalizowanych” własności 
i mocy zbiorowych; (3) akcentuje się odpowiedzialność jednostek. Przy 
czym w stanach rzeczy inicjowanych przez jednostki (przez jednostkę 
lub jednostki współdziałające z sobą) może wystąpić sprzeczność mię‑
dzy zamiarem jednostki podejmującej działania a społecznymi skutkami 
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jej aktywności. To wytwarzanie nowych sytuacji przez jednostki funkcjo‑
nujące w zbiorowości nie unieważnia jednostkowego sprawstwa. Źród‑
łowych przyczyn należy szukać zawsze w aktywności jednostki i jej re‑
lacjach z innymi jednostkami:

[…] w świecie ludzkim podstawowymi bytami są jednostki ludzkie. Zachowanie 
się zbiorowe grup ludzkich należy więc tłumaczyć mechanizmami psychicznymi 
ukrytymi w tych jednostkach. Jak długo się tylko da nie należy przyjmować […] 
mechanizmów ponadjednostkowych (Grzegorczyk, 1989, s. 110). 

Należy podkreślić, że zalecenie „jak długo się tylko da” nie wyklucza 
możliwości wystąpienia mechanizmów ponadjednostkowych. Postuluje 
się jednak wyjaśnianie zachowań zbiorowych na podstawie ontycznego 
prymatu jednostki, aby uniknąć schematów kolektywistycznych. 
 Aby nie propagować ideologicznego „mitu dobrego człowieka w złym 
społeczeństwie” albo „mitu złego człowieka w dobrym społeczeństwie” 
(Wielecki, 2003, s. 79), trzeba w krytycznym namyśle powracać do ele‑
mentarnych analiz dotyczących statusu osoby i jednostki. 

refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami

Refleksja systematyczna nad pojęciami osoba i jednostka musi być za‑
razem problemowa i profundystyczna, problematyzując pozornie nie‑
podważalny i pewny porządek pojęć. Żywotne (dynamiczne) treści po‑
jęcia osoba i jednostka nie powinny zostać zamknięte w ramy jakiegoś 
systemu idei, czyniącego z nich zakładników uprzednich założeń; nie 
wolno postępować jak „szalony krawiec”, przycinający klienta do uni‑
formu. Potrzeba stałego rozpoznawania i uczenia się (niedającego się 
ująć definicyjnie) sensu pojęć osoba i jednostka w powiązaniu z do‑
świadczeniem wartości „bycia osobą” (tak jednostkowym, jak i wspól‑
nym danej społeczności doświadczeniem wartości). W analizach pojęć 
osoba i jednostka uwidacznia się też wymiar praktyczny i pedagogicz‑
ny  4, wezwanie do uczenia się „bycia osobą” na miarę osobowej godno‑

4  „O istocie personalizmu, […], stanowi zatem atrakcyjna siła leżącego u ich podstaw 
ideału pedagogicznego oraz ludzie, dla których stał się on naczelną wartością. To 
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ści (zwłaszcza, gdy personalistyczna paidea konfrontuje się z formami 
kolektywizmu). 
 Refleksję systematyczną oraz wnioski i rekomendacje praktyczne 
warto oprzeć na myśli personalistycznej Karola Wojtyły (1920‒2005). 
Rozpatrując w kontekście wyzwań końca lat siedemdziesiątych XX wie‑
ku różne ujęcia relacji jednostka‑społeczeństwa, Wojtyła uważa za trwa‑
łą wartość intelektualną tradycji tomistycznej przekonanie, że 

tylko człowiek jako osoba jest bytem substancjalnym, społeczeństwo jest ze‑
społem relacji, a więc rzeczywistością przypadłościową, która zakłada tę jedyną 
substancję, jaką w różnych wspólnotach, społecznościach i społeczeństwach 
jest sam „człowiek” (Possenti, 2007, s. 64).

 Takie ujęcie statusu jednostki to także „zapora […] dla kolektywizmu 
i indywidualizmu, zapora wobec totalizmu, […] jak wobec ekonomizmu” 
(ibidem). Według Wojtyły, analizującego kwestię alienacji destrukcyjnie 
dotykającej człowieka w naznaczonym patologiami życiu społecznym, 
stwierdzenie, że „tylko człowiek jako osoba jest bytem substancjalnym, 
społeczeństwo jest zespołem relacji” pozwala na rozpoznawanie aliena‑
cji i daje możliwość jej przezwyciężania. 
 Skąd bierze początek personalistyczny ogląd sposobu istnienia czło‑
wieka w relacjach międzyludzkich? Jak stwierdza Wojtyła: „Świat osób 
znajduje swój doświadczalny punkt wyjścia i swoje znaczeniowe opar‑
cie w doświadczeniu własnego «ja» osoby” (Wojtyła, 2000, s. 215). To 
prymarny punkt wyjścia oglądów i analiz współuczestnictwa i współ‑
działania osoby w relacjach społecznych. Przedstawiając sposób pro‑
wadzenia analiz, ich źródła i intencje badawcze, Wojtyła uwzględnia ich 
istotny – już od samego początku – związek z praktyką: 

[…] nasze poznanie od praxis zdąża do theoria – […] do ujęcia owej rzeczywi‑
stości, którą pragniemy poznać i poznajemy poniekąd „w niej samej”. Dążenie 
poznawcze od praxis do theoria tłumaczy się potrzebą ujęcia rzeczywistości „w 
niej samej” – takiej, jaką ona jest. Dążenie to tłumaczy się […] także względem 
na praxis. Staramy się […] posiąść możliwie pełne „widzenie” rzeczywistości 
w niej samej (widzenie – to znaczy właśnie theoria) po to, aby nadać większą 
dojrzałość […] naszej praxis. Staramy się […] posiąść możliwie pełne widzenie 

oni są najczęściej nośnikami tkwiącego w nim przesłania […]” (Śliwerski, 2011, 
s. 22). Zob. Nowak, 1997, s. 5–24; Nowak, 2013, s. 13–33.
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człowieka „w nim samym”, aby nadać możliwie największą pełnię tej autoreali‑
zacji, jaką niosą w sobie jego czyny (Wojtyła 2000, s. 472–473). 

 Wyjaśniając personalistyczne rozumienie osoby, Alfred M. Wierzbicki 
wskazuje na powiązanie podmiotowości, sprawczości i samostanowienia: 

Nieredukowalnym podmiotem ludzkiego czynu jest jego osobowy sprawca. 
Osoba nie jest jedynie wiązką aktów, ale jako podmiot swego bytu i działania 
spełnia się poprzez czyn, którego źródłem jest jej samozależność wyrażająca 
się w samostanowieniu (Wierzbicki, 1994, s. 9). 

 Moment samozależności osoby i rozwijanie zdolności jej samostano‑
wienia mają doniosłe konsekwencje etyczne, społeczne i pedagogicz‑
ne. Zwraca na nie uwagę Wojtyła, rozpatrując związek tzw. normy per‑
sonalistycznej ze samostanowieniem osoby wychowanka w procesie 
wychowania. Norma personalistyczna brzmi: 

Osoba bowiem nie powinna być dla drugiej osoby li tylko środkiem do celu. Jest 
to wykluczone z uwagi na samą naturę osoby, […] na to, czym każda osoba po 
prostu jest. Jest […] podmiotem myślącym i zdolnym do samostanowienia – te 
dwie przede wszystkim właściwości odnajdujemy we wnętrzu osoby. […] każda 
osoba z natury swej jest zdolna do tego, aby sama określała swe cele. Gdy ktoś 
inny traktuje ją wyłącznie jako środek do celu, wówczas osoba zostaje pogwał‑
cona w tym, co należy do samej jej istoty, a równocześnie stanowi jej naturalne 
uprawnienie (Wojtyła, 1962, s. 17).

Zarazem jednak w optyce aksjologii personalistycznej przyjmuje się, że 

[…] trzeba wymagać od osoby jako od jednostki myślącej, ażeby te cele [które 
wybiera] były prawdziwie dobre, dążenie […] do celów złych jest osoby przeciw‑
ne rozumnej naturze.

Kwestia kształtowania umiejętności odróżnienia i wyboru celów dobrych 
odnosi się też do wychowania: 

Tym się tłumaczy […] sens wychowania, zarówno wychowywania dzieci, jak też 
w ogóle wzajemnego wychowywania się ludzi; chodzi właśnie o szukanie celów 
prawdziwych, czyli prawdziwych dóbr jako celów działania, oraz o znajdowanie 
i pokazywanie dróg do ich realizacji (Wojtyła, 1962, s. 17).

Jak tego dokonać? Tu rodzi się pokusa, aby osobę (wychowanka) 
traktować jako przedmiot urabiania moralnego i dopiero po urobieniu 
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(„skrojeniu na miarę”) uzdatniać go do samodzielności. Z takim podej‑
ściem, usprawiedliwianym („uświęcanym”) też religijną hierarchią warto‑
ści i dyscypliną, nie godzi się Wojtyła jako personalista:

[…] w tej działalności wychowawczej, zwłaszcza gdy chodzi o wychowanie ma‑
łych dzieci, nie wolno nigdy traktować osoby jako środka do celu. Zasada ta ma 
zasięg […] powszechny; nikt nie może posługiwać się osobą jako środkiem do 
celu: ani żaden człowiek, ani nawet Bóg‑Stwórca. […] ze strony Boga jest to […] 
wykluczone, gdyż On, dając osobie naturę rozumną i wolną, […] zdecydował, 
że będzie ona sama sobie określała cele działania, a nie służyła jako narządzie 
cudzym celom. Skoro więc Bóg zamierza człowieka do jakichś celów skierować, 
to […] daje mu te cele poznać, tak aby człowiek mógł je uczynić swoimi i samo‑
dzielnie do nich dążyć (Wojtyła, 1962, s. 17).

 Wybrzmiewa tu polemika z instrumentalizacją osoby wychowanka 
i instrumentalizacją Boga (boskiego autorytetu) jako środka przymusu 
w urabianiu przekonań i postaw moralnych. Opierając się na persona‑
listycznej antropologii Wojtyła daje odpór instrumentalizacji, która (nie 
tylko w religii) uchodzi za właściwy sposób socjalizacji i wychowania. 
Z punktu widzenia personalizmu w teorii i praktyce należy konsekwen‑
tnie uwzględniać i afirmować zdolność osoby do samostanowienia:

Dzięki temu, że człowiek – osoba – posiada wolną wolę, jest też panem siebie 
samego, […] osoba jest sui iuris. W […] powiązaniu z tym […] rysem osoby po‑
zostaje druga jej […] właściwość […], osoba jest alteri incommunicabilis – nie‑
przekazywalna, nieodstępna. Nie chodzi […] [o to], że osoba jest zawsze jakimś 
bytem jedynym i niepowtarzalnym, to […] można twierdzić […] o każdym innym 
bycie […]. Owa nieprzekazywalność czy też nieodstępność osoby jest najści‑
ślej związana z jej wnętrzem, ze samostanowieniem, z wolna wolą. Nikt inny nie 
może za mnie chcieć. Nikt nie może podstawić swojego aktu woli za mój. Zda‑
rza się, że ktoś […] chce, ażebym ja chciał tego, czego on chce. Wówczas naj‑
lepiej uwydatnia się owa nieprzekraczalna granica pomiędzy nim a mną, o któ‑
rej stanowi właśnie wolna wola. Ja mogę nie chcieć tego, czego on chce, abym 
ja chciał – i właśnie w tym jestem incommunicabilis. Jestem i powinienem być 
samodzielny w swoich poczynaniach. Na tym założeniu opiera się całe współ‑
życie ludzkie; prawda o wychowaniu i o kulturze do niego się sprowadza (Woj‑
tyła, 1962, s. 14).

Takie rozumienie osoby/jednostki dobitnie artykułował Wojtyła, także 
jako wyzwanie, aby profundystycznie przemyśleć i zarazem przekształ‑
cać (praxis) „całe współżycie ludzkie” wedle wymagań wyprowadza‑
nych z personalistycznego rozumienia osoby/jednostki. 
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wolność

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: wolność jest brakiem przymusu i możliwością 
swobodnego wyboru. 

ANALIZA HISTORYCZNA: problem wolności pojawił się w starożyt-
nej Grecji, gdzie został związany ze zdolnością do podejmowania decyzji 
przez rozum, który rozpoznając wszystkie możliwe opcje dokonuje wy-
boru najbardziej korzystnego z perspektywy uniwersalnego determini-
zmu. wraz z chrześcijaństwem powstał uniwersalny woluntaryzm, który 
głosił, że akt stworzenia świata dokonany przez wszechmocnego, trans-
cendentnego Boga jest aktem absolutnie wolnym, dlatego wola dominuje 
nad rozumem. w okresie nowożytnym wolność została określona jako 
naturalna właściwość, która przysługuje każdemu człowiekowi i jest nie-
zbywalna. współcześnie wolność rozumie się w aspekcie pozytywnym 
(„do”) i negatywnym („od”).

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: wolność dotyczy istoty i natury czło-
wieka. wiąże się w ludzką podmiotowością i wyrażeniem jego pragnień 
i dążeń. wolność jest niezbędnym czynnikiem realizacji szczęścia.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
wolność stanowi niezbywalne prawo człowieka. nie jest nabyta, ale wro-
dzona, zatem konstruuje ludzką podmiotowość. wolność stanowi funda-
mentalny czynnik relacji społecznych, ściśle wiążąc się ze stanem rów-
ności i sprawiedliwością. 

Słowa kluczowe: wola, rozum, liberalizm, determinizm, woluntaryzm





149wolność

definicja pojęcia
Najczęściej wolność definiuje się jako działanie, które w żaden sposób 
nie łączy się z przymusem. Najprostszym przykładem takiej sytuacji jest 
działanie wedle własnej woli, to znaczy działanie oparte tylko i wyłącz‑
nie na własnym motywowanym chceniu. W kontekście współczesnym 
wolność łączy się nierozerwalnie z wolą, czyli bycie wolnym to możli‑
wość swobodnego działania wedle własnej woli, która nie jest niczym 
zdeterminowana. Tak ujęta wolność jest wolnością wyboru, a to pro‑
wadzi do dalszych konsekwencji. Wybór dotyczy zawsze pewnych op‑
cji, oczywiste minimum wolności wyboru opiera się na wyborze między 
przynajmniej dwiema opcjami. Wolny wybór może istnieć także w przy‑
padku jednej opcji, ale pod warunkiem, że istnieje możliwość zaniecha‑
nia wyboru w ogóle. W takiej sytuacji formalnie zachowany jest warunek 
wyboru, który dotyczy alternatywy: albo wybieram, albo nie wybieram. 
Z kolei maksymalna wolność wyboru, często określana jako wolność 
absolutna, polega na wyborze spośród wszystkich możliwych opcji. I tu 
pojawia się zasadnicze pytanie: jeśli poszerza się zakres możliwości 
wyboru, to czy wtedy wybór jest wolny? Przecież poszerzanie zakresu 
możliwości wyboru prowadzi do nieskończoności, a wtedy problema‑
tyczne wydaje się dokonywanie wyboru rzeczywiście wolnego. Trudno 
zgodzić się z tym, że wola decyduje w sytuacji, która nie pozwala jej na 
rzeczywiste rozpoznanie wszystkich możliwych opcji. Dość szybko do‑
prowadziło do przyjęcia pewnych obostrzeń wolności wyboru możliwych 
opcji przez wskazanie, że ta możliwość musi dotyczyć wszystkich do‑
stępnych opcji w jakichś opisanych warunkach. 
 Wyróżnia się kilka rodzajów wolności. Może ona odnosić się do bra‑
ku osobistego ograniczenia, do warunków naturalnych, lub zależności 
społecznych. Przyjmując za Izaakiem Berlinem rozumienie wolności 
w sensie politycznym, wolność dzieli się na wolność negatywną, czy‑
li wolność „od”, oraz wolność pozytywną, czyli wolność „do”. Pierwsza, 
negatywna, jest wolnością pasywną, ponieważ ogranicza się do wska‑
zania braku przymusu. Druga, pozytywna, to wolność aktywna, próbuje 
bowiem określić realną możliwość dokonywania wyborów. Wolność po‑
lityczna sprowadza się do określenia warunków życia społecznego, dla‑
tego najczęściej wyraża się postulatami wolności wyznania (religijnej), 
wolności zgromadzeń, wolności słowa, oraz wolności w działalności 
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ekonomicznej. Na przestrzeni dziejowej problem wolności doprowadził 
do powstania dwóch głównych nurtów: determinizmu i indeterminizmu. 
Mówiąc najprościej, determinizm albo w ogóle kwestionuje istnienie 
wolnej woli, albo silnie ogranicza jej działanie. Natomiast indeterminizm 
absolutyzuje wolną wolę i twierdzi, że działa ona wyłącznie wedle siebie 
samej i nic innego nie wpływa na jej decyzje.

analiza historyczna pojęcia
W starożytnej Grecji problem wolności był jednym z rozważanych za‑
gadnień filozoficznych. Grecy byli zwolennikami koncepcji determini‑
stycznej, co było uzasadnione na gruncie ich wizji świata i niekwestiono‑
wanego priorytetu rozumu. Radykalny racjonalizm wydawał się greckim 
filozofom realizacją zasadniczego postulatu mądrości i poszukiwania 
podstawy rzeczywistości. Problem wolności został przez nich związany 
z istnieniem czegoś, co jest zdolne do podejmowania decyzji. Dla staro‑
żytnych Greków czymś takim była dusza (psyche, pneuma) lub rozum 
(nous). Uważano, że istnienie duszy, która jest czymś całkowicie odręb‑
nym od ciała i zmysłowości, gwarantuje właściwe (wolne) podejmowa‑
nie decyzji. Jednak takiego pojęcia duszy nie sposób połączyć z wolą, 
ponieważ wola sprowadza się raczej do sfery pożądliwości i pragnień 
związanych najczęściej z obszarem materialnym. Sokrates zakładał, że 
dusza jest tym, co sprawia, że w człowieku pojawia się pewien boski 
głos (dajmonion), który często podpowiada, „jak się rzeczy mają”. Od‑
wołanie się do tego boskiego głosu w duszy było dla Sokratesa prze‑
błyskiem mądrości, gdyż prowadziło do właściwej i prawdziwej (nie po‑
zornej) wiedzy. Myśl tę rozwinął Platon, dla którego dusza to nic innego 
jak cząstka wieczności w człowieku, dlatego (podobnie jak u Sokratesa) 
człowiek to w zasadzie dusza, gdyż to ona jest nieśmiertelna i ma do‑
stęp do prawdziwego świata niezmiennych, wiecznych idei. Z tego wy‑
nika zniewolenie człowieka: uwięzienie duszy w ciele. Zatem realizacją 
wolności w tym wypadku jest wyzwolenie duszy, i to staje się zadaniem 
dla człowieka. Konkludując, wolność człowieka polega na oddzieleniu 
się duszy od ciała, a następnie na odkrywaniu przez duszę (za pomo‑
cą anamnezy) wiecznych idei. Ludzka dusza, oddzielona od ciała, czyli 
od sfery zmysłowej (od „cieni” w sławnej metaforze jaskini), dostrzega 
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doskonałość świata idei oraz odkrywa konieczne prawa i zasady, któ‑
re leżą u podstawy wszystkiego, co istnieje. Ową podstawą jest to, co 
„rzeczywiście bytujące”, czyli idee, z ideą dobra na czele. Ostatecznym 
celem dla duszy staje się dobro i na tym właśnie, według Platona, pole‑
ga poznanie i wiedza: na podążaniu i bezwarunkowej kontemplacji idei 
dobra. Wobec tego mądrość to wiedza, która dotyczy dobra (tego, co 
„jest”), a człowiek wolny to mędrzec, którego dusza wyzwala się z po‑
zornego świata zmysłowego i podąża w stronę kontemplowania wiecz‑
nego dobra. Tak wyznaczony został cel, któremu powinno być podpo‑
rządkowane wszelkie ludzkie działanie, każdy ludzki wysiłek. Wcześniej 
Sokrates oraz pozostający pod jego wpływem Platon zbudowali podsta‑
wy pod filozoficzny determinizm, w którym wolność polega na poznawa‑
niu konieczności i nieuchronności tego, co zdarza się każdemu człowie‑
kowi oraz całemu światu – poznawaniu nie z perspektywy cząstkowych, 
czasowo mierzalnych wydarzeń i faktów, ale w wymiarze całościowym, 
absolutnym. Tym samym bycie wolnym oznaczało wyzwolenie się z po‑
wszednich, krępujących albo całkiem zniewalających człowieka, spraw 
świata zmysłowego i zaakceptowanie wiecznych i koniecznych praw 
wiążących całą rzeczywistość. Wszystko to, z uznawaną przez greckich 
filozofów wiecznością świata, skłaniało do przekonania, że wolny czło‑
wiek to taki, który akceptuje to co musi się zdarzyć, a jego katharsis 
(oczyszczenie) polega na godzeniu się i przyjęciu konieczności – nici 
przeznaczenia, którą każdemu przędą boginie Mojry. W takiej koncepcji 
nie ma miejsca na wolność podejmowania decyzji na podstawie auto‑
nomicznej woli, bowiem to dusza‑rozum (nous) kieruje działaniami czło‑
wieka, a skoro dusza odnosi się jedynie do tego co wieczne i konieczne, 
to zawsze „wybiera” tylko to, co musi się wydarzyć. Owszem, rozum do‑
konuje wyborów, ale jest to uwarunkowane jego zdolnościami poznaw‑
czymi, a te z kolei są powiązane z mądrością. Im bardziej ktoś ćwiczy 
rozum, w tym większym stopniu staje się wolny, ponieważ lepsze po‑
znanie daje mu głębszy wgląd w determinizm świata, pozwalając na wy‑
bór tego co konieczne, a zatem także dobre.
 Filozofowie greccy raczej zaniżali wartość ludzkiej woli oraz związa‑
nych z nią wszelkich emocji, pragnień czy wstrętów. Podobnie jak Pla‑
ton, uważali oni, że harmonia duszy polega na odpowiednim ułożeniu jej 
części, wedle ważności. Na czele tej hierarchii stoi zawsze i niezmien‑
nie rozum, który jako jedyny jest w stanie sięgnąć do wyższych sfer 
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episteme: dianoetycznej (sfera czystych bytów matematycznych) czy 
noesis (sfera idei jako takich). Ateński filozof łączył to rozważanie z ob‑
szarem wspólnotowym (politycznym) i na tym gruncie budował hierar‑
chię społeczną idealnego państwa. W państwie tym wolność związana 
jest z naturalną wewnętrzną harmonią duszy, która poleca człowiekowi 
zająć odpowiednie dla niego miejsce w ramach trzech kast społecznych: 
robotników, żołnierzy lub filozofów. W idealnym państwie Platona wol‑
ność można rozumieć jako harmonijny porządek społeczny, w którym 
każdy członek wspólnoty odnajduje i zajmuje właściwe sobie miejsce. 
 Inaczej ów porządek polityczny był rozumiany w ramach demokracji, 
w której wolność oznaczała bycie obywatelem polis w przeciwieństwie 
do niewolników, barbarzyńców czy jeńców wojennych. W demokracji 
ateńskiej po reformach Peryklesa ustaliły się dwa warunki, które umoż‑
liwiały bycie wolnym obywatelem. Obywatelem ateńskiego polis (spo‑
śród mężczyzn powyżej 21. roku życia) zostawał ktoś urodzony z matki 
i ojca Ateńczyków, zatem człowiek ten nabywał praw obywatelskich oraz 
praw wolności politycznej z samej natury – z urodzenia. Inną możliwoś‑
cią było nabycie tych praw na zasadzie powszechnej zgody zgromadze‑
nia wolnych obywateli Aten, w wyniku decyzji Zgromadzenia Ludowe‑
go (eklesia). Zatem wolność polityczną związano nie tylko z czynnikiem 
genetycznym, naturalnym, ale też społecznym, czyli z chęcią przyję‑
cia kogoś do wspólnoty wolnych obywateli polis. Wolność obywatelską 
wzmacniała filozoficzna koncepcja sofistów, którzy wychodząc od epi‑
stemologicznego sceptycyzmu, wskazywali na człowieka jako ostatecz‑
ną miarę wszystkiego (homo mensura Protagorasa). W takim ujęciu, 
mimo działania determinizmu, człowiek jawi się jako centralna postać, 
poznająca i aktywna. Stąd też rozważana przez sofistów demokratycz‑
na wolność daje każdemu obywatelowi możliwość decydowania o lo‑
sach swoich i całej wspólnoty, ale wiąże ją z poszukiwaniem porozumie‑
nia, powszechnej zgody w sprawach podejmowanych decyzji. Zdaniem 
sofistów, znajomość pragmatycznej strony języka (retoryka), znakomita 
umiejętność posługiwania się językiem, a przede wszystkim wprawne 
stosowanie logicznych zasad argumentacji, są kluczem do bycia kom‑
petentnym obywatelem polis. Taki obywatel jest w stanie wytłumaczyć 
innym swój pogląd na daną sprawę oraz sprawnie przekonać współ‑
obywateli do działania wedle swoich zamiarów, czyli potrafi skutecz‑
nie uzyskać ich zgodę. W skrajnej postaci sofistyka przybrała postać 
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bezwzględnej manipulacji i działalności pozbawionej moralnych zasad, 
która miała realizować wyłącznie pragnienia i zamiary jednostek. Trze‑
ba jednak pamiętać, że sofistyka, poza tą marginalną skrajnością, przy‑
czyniła się do zwrócenia uwagi na niezwykle ważny aspekt wolności 
politycznej ‒ pełną równość i swobodę poglądów, co przejawiało się 
w nienaruszalności wskazanych swobód obywatelskich: wolności zgro‑
madzeń, wolności słowa, wolności ekonomicznej, i w pewnym sensie 
wolności wyznania. Sofistyka silnie podkreślała aspekt wolności wybo‑
ru między dokładnie określonymi i przedyskutowanymi opcjami. Wybór 
w sensie alternatywy miał opierać się na swobodzie głosowania. U pod‑
staw wszelkiej dysputy i ścierania się poglądów  (różnych, ale wzajemnie 
równych, bo prezentowanych przez wolnych obywateli) leżała zasada 
uzyskania porozumienia i zgody większości. Wolność w sensie indywi‑
dualnym została podporządkowana wolności opartej na woli większo‑
ści, co sprawiało, że odpowiedzialność za podejmowane decyzje była 
odpowiedzialnością powszechną. 
 Koncepcja wolności zrewolucjonizowała się z nastaniem chrześci‑
jaństwa. Chrześcijaństwo jako religia monoteistyczna opiera się na ob‑
jawieniu, co oznacza, że pojawiła się wraz z nim specyficzna wizja rze‑
czywistości, w której najważniejszą wartość zyskał motyw związku (np. 
przymierza w judaizmie) między człowiekiem a jedynym Bogiem. Ergo, 
nastąpiła znacząca zmiana rozumienia uniwersum. Świat utracił cechę 
wieczności, pojawiła się linearność, bowiem przyczyną powstania (po‑
czątku) świata okazał się akt Bożej kreacji. Ów akt kreacji musiał być ak‑
tem wolnym, co w konsekwencji sprawia, że u ontologicznej podstawy 
świata leży akt Bożej wolności, akt Bożego chcenia, ponieważ Bóg jako 
absolutnie wszechmocny i doskonały działa w absolutnie wolny sposób, 
a efektem tego wolnego działania jest właśnie istnienie świata. Wolunta‑
rystyczną koncepcję świata szczególnie mocno podkreślał jeden z naj‑
ważniejszych dogmatyków chrześcijaństwa, św. Augustyn Aureliusz.
 Według Augustyna, Bóg jako stwórca świata jest absolutnym, naj‑
wyższym dobrem. Wobec tego świat stworzony z niczego też musi być 
ontycznie dobry, choć oczywiście miarą jego dobra jest dobro najwyż‑
sze, czyli Bóg. Istnieje jednak ontologiczna przepaść między powsta‑
łym światem a wiecznym Bogiem. Zdaniem Augustyna, powoduje to 
daleko idące konsekwencje w pojmowaniu dobra i zła: istnienie świata 
jest z natury dobre, więc nie ma możliwości naturalnego istnienia zła. 



154 JaceK Surzyn

Koncepcja prywatywnego rozumienia zła jest ściśle związana z koncep‑
cją wolności: skoro świat jest rezultatem wolnego aktu działania Boga, 
to sam w swej istocie jest wolny. Jednak Boża transcendencja i bez‑
względność aktu stworzenia powodują, że zmuszeni jesteśmy przyjąć 
istnienie w świecie pełnej determinacji związanej z Bożą predestyna‑
cją. Z perspektywy Boga jako bytu wiecznego, niezmiennego i aczaso‑
wego, wszystko już istnieje niejako in actu i nie ma żadnej możliwości, 
aby realizowała się jakaś bytowa możność. Zatem istnienie świata jest 
realizacją planu Bożego, co w ostateczności determinuje całe uniwer‑
sum. Jak w tych warunkach odnaleźć wolność człowieka? Otóż, Boża 
predestynacja, choć ontycznie determinuje świat, musi być także ujmo‑
wana z perspektywy wolnego aktu kreacji. Innymi słowy, wolność aktu 
stworzenia to również wolność stworzeń, a przede wszystkim wolność 
człowieka. Człowiek odkrywa, że jest wolnym bytem, a znakiem jego 
wolności jest posiadanie woli. Augustyn poświęcił temu zagadnieniu 
traktat O wolnej woli, przedstawiając w nim koncepcję wolności w uję‑
ciu negatywnym (Augustyn, 1999). Jego zdaniem, wolność jest przede 
wszystkim wolnością od przymusu. Wybór jest zawsze uwarunkowany 
autonomicznym aktem woli, która nie jest związana jakimiś innymi prze‑
słankami, na przykład przez rozum podpowiadający, co jest lepsze. We‑
dług Augustyna, autonomia woli i wolność jako brak przymusu sprawia, 
że wolność uzyskuje możliwość swej realizacji, zaś realizacja wolności 
to zawsze wybór odnoszący się do tego, co jest, co istnieje. Nie jest to 
wybór między dobrem i złem (skoro zło nie istnieje, bo nie zostało stwo‑
rzone przez Boga), tylko wybór, który musi być wyborem niezależnym 
od przymusu. W takiej sytuacji wola wybiera między różnymi dobrami, 
ponieważ w świecie istnieje ich hierarchia. Świat podporządkowany 
zmianie jest światem, który podlega ujmowanemu w czasie procesowi 
przechodzenia od swego początku do swego końca, a wszystko dzieje 
się wedle określonego planu Bożego. Taki świat zawiera różnego rodza‑
ju byty, które tworzą hierarchię względem siebie. Hierarchia bytów jest 
oczywiście narzucona przez Boga i w sensie całości świata niezmienna 
(nie ma możliwości zmiany zaplanowanego porządku bytowego i w tym 
zawiera się sens predestynacji), jednak istnieje zmiana i ruch, bo każdy 
byt ma z natury swoją postać, miarę oraz porządek, i w trakcie swego 
istnienia każdy z tych elementów może podlegać zmianie. Zatem wol‑
ność polega na konieczności działania i dokonywania wyborów, które 
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wychodząc od jakiegoś aktualnego stanu określonego konkretną sytua‑
cją „tu i teraz” dotyczą czegoś co ma nastąpić w przyszłości, czyli w mo‑
mencie wyboru pozostaje względem dokonującego wyboru człowieka 
(jego woli) w możności. Innymi słowy, człowiek dokonując wyboru ni‑
gdy nie ma pewności odnośnie do jego skutków, ponieważ musi doko‑
nywać wyboru pomiędzy pewnymi możliwościami, czyli czymś co może 
się pojawić, może zaistnieć. Wolność pojawia się w ramach podejmo‑
wania decyzji w obrębie tego co jest, co istnieje, czegoś co jest z natury 
dobre, zatem nie jest alternatywą wyboru między dobrem a złem, lecz 
jest wyborem między możliwościami realizacji czegoś. Kiedy w wyniku 
wyboru owa możliwość się zrealizuje, wtedy pojawia się zdolność do 
ocenienia, w jakim stopniu to, co w momencie wyboru było możliwością, 
zostało uaktualnione. Jeśli uaktualniona zostaje pełna możliwość, to akt 
wyboru jest w pełni dobry, natomiast jeśli między możliwością a jej uak‑
tualnieniem istnieje różnica, to znaczy, że możność nie została w pełni 
uaktualniona i pojawia się dysonans pomiędzy tym, co było możliwe do 
zrealizowania a tym, co się zrealizowało. Owa różnica to brak, i w tym 
znaczeniu brak jest złem, ponieważ coś co mogło być zrealizowane, nie 
zostało zrealizowane w wyniku podjęcia takiej a nie innej decyzji, czyli 
w rezultacie wolnego aktu woli. 
 Zdaniem Augustyna, zło nie polega na wyborze czegoś, co z natury 
jest złe, ale zło jawi się jako brak dobra, czyli niepełna realizacja tego co 
mogło (powinno) się pojawić, ale się nie pojawiło. Człowiek zachowu‑
je więc wolność i nie zaprzecza ona ani Bożej predestynacji, ani Bożej 
prawiedzy. Augustyn silnie podkreśla, że wolność jest uwolnieniem się 
od możliwości czynienia grzechu, czyli zła, co oznacza takie kształtowa‑
nie własnego charakteru i woli, aby wyzbyć się chęci czynienia czegoś 
grzesznego i złego. W kontekście psychologicznym wolność jest rezul‑
tatem kształtowania własnego charakteru i woli w taki sposób, by usu‑
nąć wszelką pokusę skłaniającą do tych rzeczy, które w hierarchii byto‑
wej sytuują się niżej, co może powodować pojawienie się różnicy między 
możliwością realizacji czegoś a uaktualnieniem – w konsekwencji grozi 
to wystąpieniem braku, czyli zła. Augustyński antropocentryzm twierdzi, 
że wolność wyboru stawia człowieka najwyżej w hierarchii stworzone‑
go świata i daje mu możliwość działania dużo większego w stosunku 
do innych bytów stworzonych. Jednocześnie wolność człowieka nie stoi 
w sprzeczności z koncepcją predestynacji i Bożej prawiedzy, bowiem 
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istnieje ontyczna różnica między Bogiem jako wiecznym i pozaczaso‑
wym bytem a człowiekiem jako bytem niewiecznym i czasowym. Inny‑
mi słowy, jeśli człowiek realizuje postulat wolności, zawsze dzieje się 
to w warunkach ograniczenia czasowego, co sprawia, że podejmując 
działania musi posłużyć się wolą i jedynie przewidywaniem tego, co 
może się stać. W koncepcji Augustyna ważnym elementem jest pomoc 
Boga, który może wspomóc człowieka przez udzielenie mu łaski. Ła‑
ska dana człowiekowi jest przepustką do zbawienia‑życia wiecznego 
oraz prowadzi go do działań, które mają na celu dobro i unikania zła 
(braku). Filozof podkreśla, że udzielenie łaski jest autonomiczną i nie‑
zależną decyzją samego Boga i nie można sobie na nią zasłużyć włas‑
nymi czynami, choć akurat tutaj wniosek nie jest jednoznaczny (może 
istnieje jakiś związek między otrzymaną łaską a czynami). Wiązanie 
ludzkich czynów z możliwością zasłużenia sobie na życie wieczne jest 
nieuprawnione, ponieważ narusza podstawowy porządek ontyczny, to 
znaczy miesza z sobą porządek Boski z porządkiem ziemskim. Zatem 
udzielenie łaski lub jej brak determinują wszelkie działania człowieka, 
ale wyłącznie z perspektywy wiecznego Boga. Z perspektywy człowie‑
ka działanie obciążone jest niedoskonałością wynikającą z ograniczo‑
ności jego bytu, dlatego dysponuje wolnością wyboru, która w sensie 
formalnym jest ujęta jako wolność od przymusu. Augustyn przyjmuje, że 
w podejmowaniu właściwych (zorientowanych na wyższe dobro) decy‑
zji pomaga zwrócenie się ku dobru najwyższemu ‒ Bogu, który zawsze 
pozostaje miarą i punktem odniesienia wszelkiego innego dobra. Owo 
odniesienie jest wyrazem miłości (caritas), dlatego Augustyn zdecydo‑
wanie twierdzi, że kierując się w stronę Boga, miłując Boga, człowiek 
dokonuje dobrych wyborów. Przede wszystkim uwalnia się od przymu‑
su, czyli powoduje wyzbycie się wszelkiej skłonności do grzechu, a to 
jest właśnie reprezentacja wolności, ponieważ skłonność do grzechu to 
nic innego jak zniewolenie. Koncepcja miłości prowadzi do uruchomie‑
nia w człowieku pełnej wolności, stąd Augustyn mógł ogłosić „miłuj i rób, 
co chcesz!”. 
 Augustyńska koncepcja wolności oddziałała bardzo mocno na 
chrześcijańską doktrynę, wprowadzając woluntaryzm, który w późnym 
średniowieczu rozwijali filozofowie różnych nurtów. I tak Jan Duns Szkot 
autonomizował wolę jako całkowicie niezależną, a nominalista Wilhelm 
Ockham oparł na wolności istnienie świata: Bóg stworzył świat działając 
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w sposób absolutnie wolny, zaś po jego stworzeniu mocą swej woli pod‑
trzymuje go w istnieniu – conservatione in esse. Zatem koniec istnienia 
świata nastąpi w chwili, kiedy Bóg wyrazi taką wolę. 
 W nowożytności koncepcja wolności pojawiła się w ramach szero‑
ko pojętego liberalizmu. Liberalizm wprowadził wolność na nowe ścież‑
ki myślowe, w sensie filozoficznym związał wolność z naturą człowie‑
ka. Założył, że każdy człowiek rodzi się jako istota wolna i wolność jest 
mu przypisana od zarania, co skłania do wniosku, że człowiek nie może 
w żaden sposób utracić wolności. Posiadanie wolności ex natura rei 
diametralnie zmieniło podejście do człowieka. Po pierwsze, wyróżniało 
i podkreślało jego indywidualność, jednostkowość, a po drugie, wpro‑
wadzało równość. Od tej chwili człowiek jako jednostka (w doktrynie 
liberalnej oznacza to niepodzielny jednostkowy byt) posiada z natury 
wolność w jednakowym stopniu względem każdego innego. Wspólno‑
tę ludzi jako wspólnotę jednostek wyróżnia woluntarystyczna równość, 
ponieważ właśnie pod względem wolności i wynikających z niej praw 
nie istnieje żadna hierarchia. Liberałowie szczególnie mocno podkre‑
ślali istnienie pierwotnego, naturalnego stanu człowieka, w którym nie 
istniały żadne ograniczenia sprawiające, że człowiek działał pod wspły‑
wem jakiegoś przymusu. Wolność prowadzi do pełnej swobody dzia‑
łania, ale te ludzkie działania muszą być ograniczone koniecznością 
zabezpieczenia podstawowych funkcji życiowych gwarantujących prze‑
życie. Człowiek w stanie pierwotnym w swych działaniach kieruje się 
wyłącznie wewnętrznymi przesłankami i w tym przejawia się jego natu‑
ralna wolność podejmowanych decyzji, ale działanie to wywołuje także 
konsekwencje, z którymi należy się liczyć. Przede wszystkim, w takim 
stanie natury pojawia się problem: jednostka korzystając z wolności po‑
dejmuje wolne działania i ta aktywność ma wpływ na działania i czyny 
innych jednostek, a co za tym idzie, ma wpływ na ich wolność. Zatem 
istnienie wolności w stanie natury w prosty sposób prowadzi do konfliktu 
wolnych jednostek, co ostatecznie powoduje, że niektóre jednostki uzy‑
skują możliwość wolnego działania, ale kosztem ograniczania wolności 
innych. Ów konflikt ujawniał zagrożenie wynikające z powszechnej, nie‑
zbywalnej wolności jednostek ‒ w radykalnej postaci było to zagrożenie 
życia. Najdobitniej wyraził to Thomas Hobbes wskazując, że w stanie 
natury każdy człowiek może być dla innego niebezpieczny (homo ho-
mini lupus est) i ten istniejący w naturze stan absolutnej wolności ściśle 
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wiąże się z nieustannym zagrożeniem życia (Hobbes, [1651] 1954). 
Wyjściem z tego niekorzystnego stanu jest wypracowanie porozumie‑
nia wszystkich jednostek wspólnoty, czyli sporządzenie podstaw umowy 
społecznej. Owa umowa odbiera jednostkom wolność w zakresie poli‑
tycznym i przekazuje ją w ręce akceptowanej przez wszystkich władzy. 
Tak narodziło się państwo, które przejęło wolność jednostek, a następ‑
nie zwróciło tę wolność jednostkom, ale już jako członkom społeczeń‑
stwa. Zdaniem Hobbesa, rezygnacja z wolności okazuje się konieczna 
wobec nieznośnego stanu ustawicznego zagrożenia. Jednostka wstę‑
pując do wspólnoty otrzymuje ograniczony zakres praw, ale za to zysku‑
je bezpieczeństwo, które gwarantuje jej władza polityczna.
 Pesymistycznej wizji naturalnego stanu i kondycji człowieka, przed‑
stawionej przez Hobbesa, przeciwstawiali się inni protagoniści liberali‑
zmu, przede wszystkim Jan Jakub Rousseau i John Locke. U obu ob‑
serwujemy radykalnie inną ocenę stanu naturalnego. Dla Rousseau 
stan pierwotny człowieka to stanem absolutnej szczęśliwości, której 
przejawem była przypadająca każdej jednostce naturalna wolność. Te 
warunki zamieniono na stan społeczny odbierający człowiekowi abso‑
lutną naturalną wolność, ale w zamian człowiek zyskał wolność poli‑
tyczną w ramach życia wspólnotowego. Ów proces jest podstawą umo‑
wy społecznej, którą wolne jednostki zawierają w celu unormowania 
i usankcjonowania wzajemnych relacji w ramach społeczeństwa. Locke 
zaproponował rozbudowaną koncepcję umowy społecznej, wychodząc 
od podobnego do Rousseau założenia co do stanu natury. Uważał, że 
człowiek rodzi się jako absolutna i niepodzielna jednostka (indywidu‑
um) i od razu przysługuje mu wolność. Ergo, wolność jest stanem na‑
turalnym, choć pozostaje ograniczona przez konieczność aktywności 
w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Locke wskazy‑
wał, że naturalną wolnością człowieka jest stan całkowitej niezależności 
względem ziemskiej władzy, a także niepodleganie woli lub władzy pra‑
wodawczej innego człowieka. Jedynym ograniczeniem są powszechne 
i niezbywalne prawa natury, które wprawdzie są człowiekowi narzuca‑
ne (z woli Boga), lecz są oczywiste i niezbędne dla zachowania życia. 
Należy je akceptować, bo zależność od praw natury w żaden sposób 
nie powoduje ograniczenia naturalnej wolności. Filozof twierdzi, że stan 
naturalny wraz ze stanem wolności był dla człowieka korzystny i reali‑
zował postulat szczęśliwości, jednak pewne warunki (działanie oparte 
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na egoizmie i potrzeba posiadania dóbr) sprawiły, że wolne z natury 
jednostki szybko pojęły, że kolektywne życie przynosi o wiele więcej 
korzyści, bo ludzkie czynności są wtedy skuteczniejsze. Ograniczone 
uwarunkowanie działania jednostki oznacza po prostu, że nie każda 
jednostka w jednakowym stopniu potrafi działać i uzyskiwać oczekiwa‑
ne efekty. W rezultacie zmian osiągnięto przejście od stanu natury do 
stanu społecznego, który z istoty jest anaturalny, ale to nie znaczy, że 
narzucony i niekorzystny. Wprost przeciwnie, w stanie społecznym czło‑
wiek jest zdolny do skuteczniejszego działania i lepszego zaspokajania 
własnych potrzeb: od realizacji swych pragnień i życzeń po zwykłe po‑
czucie większego bezpieczeństwa, co prowadzi do większej swobody 
w działaniu. Locke uważał to za pierwszy etap realizacji umowy spo‑
łecznej, tak zwanej umowy pierwotnej, którą wolne z natury jednost‑
ki zawierają na równych zasadach między sobą, powołując do istnie‑
nia społeczeństwo‑wspólnotę (community). Społeczeństwo‑wspólnota 
jest więc pierwszym i podstawowym warunkiem stanu politycznego, jest 
też w pewien sposób owa wspólnota deponariuszem wolności, a zatem 
ostateczną instancją, do której każda jednostka może się odwołać, jeśli 
uzna, że jej wolność jest ograniczona lub zagrożona. Sprawą nadrzęd‑
ną jest stworzenie reguł prawa, które opisują strukturę wspólnoty oraz 
wyznaczają ramy jej funkcjonowania. Zdaniem Locke’a, pod takimi wa‑
runkami możliwe jest przejście do drugiego etapu życia społecznego, 
to znaczy do zawarcia umowy społecznej wtórnej, która zobowiązuje 
do powołania władzy i rządzenie wedle przyjętych reguł prawa. Istotne 
jest, że nad wszelką władzą polityczną dominuje formalny aspekt pra‑
wa, dlatego wszelka władza ma wymiar formalny i dzieli się na władzę 
legislacyjną, wykonawczą oraz „federacyjną”, którą można porównać do 
później przyjętej władzy sądowniczej. Każda z tych władz działa w spo‑
sób niezależny, tworząc autonomiczny element życia wspólnotowego, 
ale każda jest podporządkowana przyjętym zasadom prawa. W ramach 
owych zasad najważniejsze jest zachowanie i poszerzanie wolności, co 
ostatecznie staje się celem działania państwa i wszelkiej władzy. 
 Według Locke’a celem istnienia państwa (władzy) jest nie tylko bier‑
na ochrona wolności, którą obywatele otrzymują jako członkowie społe‑
czeństwa‑wspólnoty, ale czynienie wszystkiego, aby tę wolność wzmoc‑
nić i poszerzyć. Ta wolność, wywodząca się z wolności naturalnej, musi 
przybrać postać wolności politycznej i na równej zasadzie przysługiwać 
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każdemu członkowi wspólnoty jako jednostce będącej w wolny, nieskrę‑
powany sposób podmiotem umowy społecznej na poziomie pierwotnym, 
czyli tworzącej wspólnotę‑społeczeństwo. W konsekwencji dotyczy to 
także umowy wtórnej, w wyniku której powstaje państwo prawa. Wol‑
ność w sensie politycznym zawiera kilka prerogatyw. Przede wszystkim 
jest to wolność od ograniczeń i przemocy, którą mogą zastosować jed‑
ni ludzie wobec innych. Taki warunek zachowany jest wyłącznie w sy‑
tuacji, gdy istnieje prawo. Wolność polityczna w ramach prawa nie jest 
akceptacją pełnej swobody działania jednostek, to znaczy nie jest przy‑
zwoleniem na czynienie wszystkiego wedle woli, gdyż taka akceptacja 
byłaby zaprzeczeniem wskazanej wcześnie zasady wolności, czyli bra‑
ku przymusu i ograniczeń ze strony innych. Locke uważał, że wolność 
polega na swobodnym dysponowaniu własnymi działaniami, własnym 
majątkiem i całą swoją własnością, a owo dysponowanie musi odbywać 
się w ramach przyjętego prawa, któremu podlegają wszystkie jednostki‑
‑obywatele danej społeczności.
 W kontekście prawa i władzy Locke wskazał także, czym jest wolność 
polityczna. Przede wszystkim jest to wolność zrzeszania się, wolność 
słowa‑wypowiedzi, oraz wolność w zakresie działalności gospodarczej. 
Uważał, że wszystkie te trzy elementy wolności związane są z prawa‑
mi naturalnymi członków wspólnoty. Prawa te, przekształcone w kazu‑
sy prawa, przechodzą od stanu naturalnego do stanu społecznego. Po‑
dobnie dzieje się z wolnością. Pierwotna naturalna wolność zachowana 
jest w wolności politycznej jako jej podstawa, w odpowiedni sposób 
przekształcona i dostosowana do wymogów życia wspólnotowego. 

problemowe ujęcie wolności
Przedstawione w historycznym ujęciu wybrane koncepcje wolności 
wskazują na stopniowe poszerzanie problematyki wolności. Perspek‑
tywę otwiera grecki necesaryzm, w którym wolność została sprowa‑
dzona do wiedzy i rozumu (duszy), następnie wraz z chrześcijaństwem 
i jego woluntaryzmem pojawia się decyzjonizm, a dalej nowożytne kon‑
cepcje oparte na naturalnym zakorzenieniu wolności w istocie człowie‑
ka, na wolności jako niezbywalnej wartości każdego człowieka. Kon‑
sekwentnie wymienić należy przejście do stanu umowy społecznej 
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i przedefiniowanie wolności naturalnej w wolność polityczną oraz okre‑
ślenie jej jako oczywistą wartość społeczeństwa. 
 Współcześnie dyskusja o wolności dotyczy zasadniczo dwóch kwe‑
stii. Po pierwsze, pojawiło się pytanie, jak daleko sięga obszar, w ra‑
mach którego jednostka lub grupa społeczna może lub powinna działać 
w sposób całkowicie swobodny, bez jakiejkolwiek ingerencji. Po dru‑
gie, kto lub co jest ostatecznym źródłem władzy, która ma przesądzać 
o ingerencji w swobodne działanie jednostki lub grupy społecznej, aby 
uzyskać takie a nie inne skutki. W pierwszym przypadku mamy do czy‑
nienia z koncepcją wolności, którą określamy jako wolność negatyw‑
ną – wolność „od”. W drugim przypadku jest to koncepcja wolności po‑
zytywnej – wolności „do”. Najpełniejszy wykład dotyczący obu typów 
wolności, i tym samym jej teoretycznej problematyzacji, dał Isaiah Berlin 
w dziele Dwie koncepcje wolności. Jego poglądy staną się punktem wyj‑
ścia dla opisania problemowego ujęcia wolności (Berlin, 1969, 2000).
 Berlin założył, że ważniejszym typem wolności jest wolność nega‑
tywna, ponieważ bez wskazania jej właściwego (najbardziej dla czło‑
wieka korzystnego) zakresu nie ma możliwości realizacji przez jednost‑
kę jej osobistego potencjału twórczego, zamiarów i pragnień, czyli brak 
możliwości tego, co zasadniczo jest celem wszelkiego działania ‒ po‑
wszechnego dążenia do szczęścia. Wolność negatywna jest wyraże‑
niem ludzkiej natury i podmiotowości jednostki, bowiem wyznaczając 
pole swobodnego działania uwzględnia nie tylko podejmowanie dzia‑
łania, ale też zachowanie bierności w zupełnie dowolnym stopniu, czyli 
niepodejmowanie żadnego działania. To ważny aspekt wolności, dotych‑
czas w większości dyskusji brano pod uwagę niemal wyłącznie aktywną 
stronę ludzkiej natury. Zakładano, że każdy człowiek działa i w działaniu 
się realizuje, co opiera się na ukrytym założeniu, że aktywność polega‑
jąca na podejmowaniu wyborów wyraża ludzką naturę w najpełniejszym 
stopniu, pozwalając na przejście od „jedynie możliwości” do „realiza‑
cji możliwości”. Tymczasem wolność polega również na zaniechaniu 
działania i niepodejmowaniu „realnego” wyboru, co w sensie teoretycz‑
nym oczywiście też jest wyborem (działam ze świadomością wyboru 
tego, co chcę, lub mam świadomość, że mogę działać, ale wybieram 
zaniechanie), ale w powszechnym odbiorze działanie takie objawia się 
jako postawa bierna. Zatem wolność negatywna podkreśla aspekt peł‑
nej swobody: nie muszę czegoś robić i zachowywać się w określony 
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sposób, nie muszę wybierać i podejmować działania itp. Można powie‑
dzieć, że wolność negatywna ujmuje ludzką naturę całościowo, zarów‑
no stronę aktywną, jak i pasywną. Z tej perspektywy strona pasywna 
wydaje się dużo szersza zakresowo. Posługując się terminologią Sta‑
giryty, aby podjąć jakieś działanie czyli uaktualnić coś (urealnić) pry‑
marnie, wcześniej musi zaistnieć możliwość owego uaktualnienia, czyli 
coś, co zakresowo jest szersze od działania. Możność‑możliwość (lub 
potencja) wyprzedza zatem wszelkiego typu działanie, nawet jeśli do‑
piero to działanie (uaktualnienie) ją określa i niejako „powołuje do ist‑
nienia”. Możliwość jest więc obszarem tego, co może się zdarzyć, a to 
wydaje się kluczowe dla określenia wolności, ponieważ swoboda dzia‑
łania zakłada przede wszystkim możliwość owego działania. Oczywiste 
jest przecież, że jeśli nie ma możliwości do działania, to nie ma również 
działania, natomiast w odwrotnym kierunku to nie obowiązuje: możli‑
wość wcale nie wymaga jej uaktualnienia. Możliwość może na zawsze 
pozostawać w stanie potencjalności. Jeśli przeniesiemy to rozumowa‑
nie do wolności, to zauważymy, że zasadniczo wolność do możności‑
‑potencjalności odnosi się prymarnie, gdyż założenie możliwości samo 
w sobie już jest podstawą jej uznania. W obszarze wolności negatywnej 
ujawniają się dwa aspekty: pierwszy dotyczy odkrycia i wydobycia grun‑
tującej ludzką podmiotowość naturalnej potencjalności, która musi po‑
przedzać wszelkie podejmowanie decyzji. Tym samym wolność ujawnia 
się nie tylko jako swoboda działania, ale przede wszystkim jako swobo‑
da zaniechania, niepodejmowania działania, czyli swoboda pozostawa‑
nia w stanie biernym. Drugi aspekt wolności negatywnej wynika z pierw‑
szego ‒ w rozważaniach Berlina jest to próba wskazania granicy, której 
przekroczenie powoduje, że wolność zanika. Należy uznać za miarę, że 
dzięki temu wyraźnie oddzielimy od siebie obszar swobodnego działa‑
nia (lub braku aktywności) od obszaru, w którym takiej swobody już nie 
ma, czyli pojawia się przymus.
 Koncepcja wolności negatywnej spotkała się z krytyką. Charles Tay‑
lor wskazał, że skoro można wybrać bierność, to tak przedstawiona 
wolność całkowicie zwalnia z odpowiedzialności, a to w pewien spo‑
sób zaprzecza samej idei. Jego zdaniem, wolność negatywna okazu‑
je się postulatem nieprzydatnym, ponieważ naturę człowieka kształtuje 
nie tyle możliwość, co przede wszystkim konieczność działania. Czło‑
wiek nie może przejść przez życie w sposób całkowicie bierny, bo jest 
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zmuszony do aktywności (choćby w celu zapewnienia sobie dóbr nie‑
zbędnych do przeżycia), zatem musi podejmować decyzje. Z tej per‑
spektywy uświadomienie sobie, że można coś zrobić, ujawnienie pew‑
nych „szans”, nie zwalnia człowieka od konieczności decydowania, 
a więc nie zwalnia od odpowiedzialności. Wolność negatywna jedynie 
ujawnia istnienie szans i może służyć za punkt wyjścia do właściwego 
problemu wolności, ale sama w sobie jest bezwartościowa.
  Zdaniem krytyków, sensownie można mówić jedynie o wolności, 
w której musi dojść do wyboru i podjęcia wszelkich konsekwencji, które 
z niego wynikają. I tak dotarliśmy do drugiego aspektu wolności, czyli 
wolności „do” – wolności pozytywnej. Przede wszystkim należy zazna‑
czyć, że wolność pozytywna prowadzi w stronę pełnej samorealizacji. 
Kładzie ona nacisk na uzyskanie symbiozy między wewnętrzną zdol‑
nością jednostki do realizacji własnego ja i celów z tym związanych 
a zewnętrznymi możliwościami do ich urzeczywistnienia. Stąd kluczem 
do realizacji wolności staje się istnienie odpowiednich środków samo‑
realizacji. Wolność pozytywna jest zatem wolnością od przymusu i nie 
ma charakteru biernego, ale czynny: podkreśla obszary, na którym na‑
leży aktywnie działać i realizować się jako jednostka, a nie ‒ jak w przy‑
padku wolności negatywnej ‒ dawać wybór w pełnym spektrum możli‑
wości. Dlatego wydaje się, że kluczowym zagadnieniem w przypadku 
wolności pozytywnej jest wskazanie na to, kto lub co ma prawo, i w ja‑
kim zakresie, decydować o granicach wolności. Zasadniczym proble‑
mem wolności pozytywnej jest więc określenie źródła dla władzy, która 
ma prawo wyznaczania granic wolności. Taka wolność równocześnie 
odkrywa obszar samorealizacji człowieka, bo jest próbą wyznaczenia 
granicy między wewnętrznymi potrzebami płynącymi z naszej podmio‑
towości a możliwościami ich realizacji w ramach posiadanych środków. 
Dlatego też władza polityczna, mając ku temu ściśle określoną legity‑
mację, musi wyznaczyć to, co przysługuje każdej jednostce na gruncie 
prawa funkcjonującego we wspólnocie‑społeczeństwie jako niezbywal‑
ne dla realizacji jej własnych celów. Musi też wyznaczyć, w jakich grani‑
cach te cele jednostek mogą zostać zaakceptowane, tak aby nie naru‑
szały prawa innych jednostek do realizacji własnych celów. W związku 
z tym pojawia się problem posiadania legitymacji władzy politycznej, 
dzięki której jednostka lub grupa ludzi sprawuje kontrolę i wyznacza 
granice wolności członków danej wspólnoty. Legalność władzy może 
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być uzasadniona w różny sposób, na przykład jako warunek hierarchii 
społecznej, gdzie wyżej urodzeni niejako z natury nabywają prawo na‑
rzucania reszcie społeczeństwa obowiązków i nakazów, które wyzna‑
czają granice wolności „do”. Innym warunkiem jest posiadanie przywile‑
jów władzy na podstawie cenzusu majątkowego. Jeszcze inny warunek 
może polegać na tym, że ktoś lub coś sprawuje władzę polityczną i tym 
samym wyznacza granicę wolności z racji posiadania prawa, które w ja‑
kiś sposób przejmuje od wyższej istoty, na przykład Boga. Tak ukonsty‑
tuowana wolność wyznaczona jest w obszarze religii: władza należy do 
tych, którzy na mocy decyzji Boga (prawidłowo odczytanej i uznanej) 
w jego imieniu sprawują władzę. 
 Współcześnie dominuje podejście liberalne, które władzę polityczną 
konstytuuje jako wynik szeroko pojętej umowy społecznej. Zatem za‑
kres wolności pozytywnej, to znaczy takiej, która mówi każdej jednost‑
ce, co powinna czynić i w jakich granicach może swobodnie realizować 
swe możliwości, jest ograniczony ramami umowy społecznej. W takim 
ujęciu wolność rozumiana jest bardzo szeroko i ujmuje cały pakiet swo‑
bód obywatelskich realizowanych w przestrzeni politycznej. Należy do 
nich przede wszystkim prawo do kontroli wybranej władzy politycznej, 
co wiąże się z prawem do swobody wypowiedzi, czyli wolności słowa, 
wolności poglądów oraz swobody wyznania. Wolność pozytywna to 
również swoboda zgromadzeń i tworzenia różnego typu wspólnot, grup, 
stowarzyszeń. Zakłada ona także pluralizm społeczny, co najpełniej re‑
alizuje się w ustroju demokratycznym, w którym trójpodział władzy i nie‑
zależność każdej z nich względem innej gwarantuje dużą kontrolę spo‑
łeczną, a tym samym sprawia, że wyznaczanie granic wolności i ich 
przestrzeganie pozostaje pod kontrolą społeczną. Tak przedstawiona 
wolność łączy się z pojęciem sprawiedliwości, ponieważ wolność „do” 
realizuje postulat sprawiedliwości, choć nie zachodzi tu pełna współ‑
zależność (wiele zależy od rozumienia sprawiedliwości). Dlatego kolej‑
nym czynnikiem silnie związanym z wolnością jest równość. Okazuje 
się, że tylko pod warunkiem uznania równości w przestrzeni społecz‑
nej, głównie równości wobec prawa, udaje się zachować pewną rów‑
nowagę pomiędzy wolnością jako prawem do działania a jednakowym 
dostępem do takiej wolności. Człowiek jest istotą wolną i posiada swo‑
bodę działania w określonych, wskazanych wyżej obszarach wtedy, gdy 
w równym stopniu dotyczy to wszystkich członków danej społeczności. 
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Zatem akceptując wolność „do” równocześnie akceptujemy pewien stan 
równości wszystkich oraz sprawiedliwość jako czynniki kształtujące od‑
powiednią postawę jednostki wobec siebie i innych członków danej 
społeczności‑wspólnoty. 

refleksja systematyczna i podsumowanie
Wolność to jedno z najważniejszych zagadnień związanych z natu‑
rą człowieka. Wydaje się, że stanowi kluczowe zagadnienie politycz‑
ne, które odzwierciedla i kształtuje relacje wewnątrz wspólnoty. Wol‑
ność opisuje możliwości działania człowieka, i to w dwojakim sensie. Po 
pierwsze, za pomocą ujawniania pełni owych możliwości, co zasadni‑
czo wyraża się brakiem przymusu w działaniu, czyli wolnością negatyw‑
ną („od”). Po drugie, wolność zakreśla granice samego działania, czyli 
pokazuje, w jakim obszarze człowiek może swobodnie realizować to, co 
chce. Ten aspekt podkreśla znaczenie pewnych praw, które przysługują 
każdemu członkowi danej społeczności, i jest to wolność w sensie pozy‑
tywnym („do”). Najogólniej można stwierdzić, że wolność musi zawierać 
zarówno brak przymusu w działaniu, jak i wyznaczać jego granice, co 
w fundamentalny sposób buduje podstawy życia społecznego i regulu‑
je relacje międzyludzkie. Wprowadza też kategorię równości (wszyscy 
podlegają tym samym zasadom i prawom, zatem w jednakowym stop‑
niu przysługuje im wolność, obojętnie jak w praktyce będą z niej korzy‑
stać) oraz sprawiedliwości, która stanowi miarę przysługiwania wolności 
danym jednostkom. 
 Wolność zawiera także obszar wewnętrznej relacji między rozumem 
a wolą (duszą). Człowiek za pomocą rozumu (przy udziale zmysłów) 
poznaje otaczający go świat i odkrywa jego zasady, co sprawia, że jest 
w stanie dokonywać świadomych i lepszych wyborów, uwzględniać ko‑
rzyści z nich wynikające. Taki model rozumienia wolności dominował 
w starożytnej Grecji, co było uzasadnione specyficznym porządkiem 
świata jako kosmosu i zarazem jego pełnym determinizmem. W tym fi‑
lozoficznym ujęciu człowiek wolny to człowiek posługujący się rozumem 
i nie ulegający pożądliwościom, których źródłem są pragnienia, emocje 
i ambicje, czyli to co w pewien sposób związane jest ze sferą wolicjo‑
narną. Późniejsze wieki coraz mocniej akcentują wolicjonarny charakter 
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wolności, która ujawnia się w decyzjach absolutnie niezależnych od ro‑
zumowych racji i kalkulacji. W tym obrazie wolności ujawnia się zasad‑
niczy konflikt woli i rozumu, oraz całkowita niezależność tych dwóch sfer 
ludzkiej podmiotowości. Wolna wola, posługując się własnymi racjami, 
podejmując decyzje jest autonomiczna wobec rozumu i działa niezależ‑
nie od niego, czasami nawet ujawniając „irracjonalizm” (działa całkowi‑
cie sprzecznie i absurdalnie z perspektywy oceny rozumowej). Jednak‑
że właśnie ta cecha ujawnia prawdziwą naturę człowieka i pokazuje, na 
czym polega pełna wolność, która może łamać schematy determinizmu 
rozumowego i wychodzić poza nie. Taki charakter wolności, przypisany 
człowiekowi z natury, sprawił, że pojawiła się przed nim niemal pełnia 
działania, a co za tym idzie ujawniła się jego autonomia i pełnia natu‑
ry. Wolność stała się niezbywalnym czynnikiem determinującym czło‑
wieczeństwo. W przestrzeni publicznej zaistniała wtedy potrzeba unor‑
mowania działań poszczególnych jednostek, tak aby wolność jednego 
człowieka nie zagrażała wolności innych. Skutkiem tego było pojawienie 
się wolności politycznej, która polega na posiadaniu w równym stopniu 
przez wszystkich członków danej społeczności tych samych praw, ale 
też na podleganiu tym samym ograniczeniom. Akceptacja takiego sta‑
nu rzeczy tworzy podstawę obywatelskości i umowy społecznej, wspól‑
nota przyjmuje też istnienie władzy, której zadaniem jest kontrolowanie 
przestrzegania praw przez wszystkie jednostki. W tym miejscu wolność 
łączy w sobie aspekt pozytywny („co mogę czynić”) i negatywny („czego 
nie mogę czynić, gdyż ogranicza wolność innych”).

Bibliografia

Augustyn, św. (1999). O wolnej woli. W: Św. Augustyn, Dialogi filozoficz-
ne, przeł. A. Trombala. Kraków: Znak, 630‒649. 

Berlin, I. (1969). Two concepts of liberty. W: I. Berlin, Four Essays on Li-
berty. London: Oxford University Press, 118‒172.

Berlin. I. (2000). Cztery eseje o wolności, przeł. D. Grinberg, D. Lachow‑
ska, J. Łoziński. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Brennan, J. i Schmidtz, D. (2010). A Brief History of Liberty. Oxford: 
Wiley‑Blackwell. 

Carter, I. (1999). A Measure of Freedom. Oxford: Oxford University 
Press. 



167wolność

Crocker, L. (1980). Positive Liberty. London: Nijhoff. 
Dworkin, R. (2011). Justice for Hedgehogs. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press.
Hayek, von F.A. (1960). The Constitution of Liberty. London: Routledge 

and Kegan Paul.
Hobbes, Th. ([1651] 1954). Lewiatan czyli materia, forma i władza pań-

stwa kościelnego i świeckiego, przeł. Cz. Znamierowski. Warszawa: 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 

Honneth, A. (2011). Das Recht der Freiheit. Grundriß einer demokratis-
chen Sittlichkeit. Berlin: Suhrkamp. 

Kramer, M.H. (2003). The Quality of Freedom. Oxford: Oxford Univer‑
sity Press.

Locke, J. (1992). Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau. Warszawa: Pań‑
stwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rothbard, M.N. (1982). The Ethics of Liberty. Atlantic Highlands: Huma‑
nities Press. 

Skinner, Q. (1998). Liberty before Liberalism. Cambridge: Cambridge 
University Press.





mariusz wojewoda
Uniwersytet Śląski w Katowicach
https://orcid.org/0000-0003-0732-7500

odpowiedzialność moralna

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: zdefiniowanie pojęcia „odpowiedzialność” przy-
sparza wielu trudności. może być ona rozumiana jako wartość moralna 
lub jako zasada prawna, bez utożsamiania tych dwóch aspektów. zagad-
nienia odpowiedzialności jest aktualne w odniesieniu do współczesnych 
problemów cywilizacyjnych.

ANALIZA HISTORYCZNA: omówiono historyczny i kulturowy mo-
ment, w jakim odpowiedzialność moralna stała się jednym z głównych po-
jęć etycznych. wskazano, że odrzucenie lub niepodjęcie odpowiedzialno-
ści wywołuje szkodliwe następstwa społeczne.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: w kontekście problemowym omó-
wiono kwestię odpowiedzialności w ujęciu aksjologicznym, prawnym 
i moralnym. różne aspekty rozumienia tego zagadnienia zostały przed-
stawione na podstawie koncepcji polskich i niemieckich przedstawicieli 
etyki odpowiedzialności.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
wskazano na powiązania filozoficznej refleksji nad odpowiedzialnoś-
cią z Katolicką nauką Społeczną, szczególnie z nauczaniem Benedyk-
ta XVi i Franciszka i. w nauczaniu papieskim rozwijane są współczes-
ne filozoficzne koncepcje odpowiedzialności, m.in.: 1) kwestia źródeł 
odpowiedzialności moralnej, 2) różnica między odpowiedzialnoś-
cią prawną i moralną, 3) zagadnienie historycznego i cywilizacyjnego 
 wyzwania wpływającego na zmianę i sposób rozumienia odpowiedzial-
ności. rozszerzeniem filozoficznej koncepcji odpowiedzialności jest 
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formuła logiki daru papieża Benedyka XVi oraz ekologii integralnej 
Franciszka i. 

Słowa kluczowe: odpowiedzialność moralna, odpowiedzialność 
prawna, logika daru, ekologia integralna, ingarden, 
Jonas, picht, Benedykt XVi, Franciszek i
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definicja odpowiedzialności
Umieszczenie odpowiedzialności moralnej w centrum współczesnej 
etyki politycznej wiąże się ze świadomością aktualnych zagrożeń cywili‑
zacyjnych. Optymizm dotyczący postępu naukowego, charakterystycz‑
ny dla kultury XIX i początku XX wieku, uległ wyczerpaniu. Próbujemy 
bilansować zyski i zagrożenia wynikające z przyrostu wiedzy i technicz‑
nych możliwości ingerowania w przyrodę, ludzkie ciało i umysł, oraz 
z technicyzacji życia społecznego. Systematycznie wzrastająca liczba 
ludności na świecie, szczególnie w państwach ze średnim lub niskim 
dochodem na jednego mieszkańca, dysproporcje dochodu między pań‑
stwami bogatymi i biednymi, rabunkowa eksploatacja naturalnych za‑
sobów ziemi, zadłużenie państw biednych, przeludnienie niektórych 
regionów, głód, migracja zarobkowa ludności ‒ to wszystko sprawia, 
że zagadnienie odpowiedzialności jednostek, firm, banków, instytucji, 
państw, międzynarodowych korporacji powinno stać się obecnie spra‑
wą podstawową. 
 Trudno zdefiniować pojęcie odpowiedzialności. Można ją rozumieć jako 
wartość lub jako zasadę postępowania zbudowaną na tej wartości. Na jej 
podstawie określamy, które zachowania zasługują na pochwałę, a które na 
naganę, które są społecznie lub prawnie akceptowane, a które odrzuca‑
ne w kontekście określonych zachowań właściwych bądź niewłaściwych. 
Wartość odpowiedzialności określa zakres i charakter powinności moral‑
nej, stanowiąc podstawę dla odpowiedzialności prawnej, jednak nie można 
utożsamiać tych dwóch aspektów. Odpowiedzialność moralna ma szerszy 
zakres, a w porównaniu z odpowiedzialnością prawną w większym stopniu 
bierze pod uwagę intencje osoby działającej. W ujęciu aksjologicznym od‑
powiedzialność moralna stanowi dopełnienie wolności. Gdy odniesiemy 
ją do praworządności, to skupiamy uwagę na kontekście prawnym; gdy 
mówimy o uznaniu lub przyzwoitości, to mamy na myśli aprobatę spo‑
łeczną naszego postępowania lub stylu życia. 
 Za niemieckim filozofem Karlem Jaspersem można uznać, że od‑
powiedzialność wiąże się z racjonalnością wyboru moralnego, ponie‑
waż autentyczna odpowiedzialność powstaje, gdy podmiot świado‑
mie i dobrowolnie przyjmuje na siebie zobowiązanie moralne. W tym 
ujęciu wolność jednostki to nie tyle przezwyciężanie przymusu, ze‑
wnętrznych ograniczeń, ile przezwyciężanie własnej skłonności do 
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samowoli i buntu wobec reguł życia społecznego. Wolność oparta 
na postulacie racjonalności w istocie jest odpowiedzialnością, ponie‑
waż wartość odpowiedzialności określa właściwy sens wolności (Ja‑
spers, 1990, s. 189–190). Wówczas mówimy o wolności „do”, czyli 
do dobrowolnego przyjęcia na siebie odpowiedzialności za faktycz‑
ne i przypuszczalne konsekwencje naszych wyborów. Zasady, któ‑
re podmiot na siebie przyjmuje, opierają się na wewnętrznym prze‑
konaniu podmiotu o słuszności obowiązywania tych zasad. Wartość 
odpowiedzialności odczytana przez rozum przyjmuje postać zasa‑
dy (normy etycznej), której powinniśmy przestrzegać we wszystkich 
aspektach życia. Obecnie systematycznie przyrasta rejestr spraw, 
za które mamy odpowiadać, m.in. za środowisko naturalne, właści‑
we użytkowanie artefaktów nowoczesnej techniki, relacje społeczne 
związane z wykorzystaniem nowych mediów. Z tym powinna wiązać 
się większa i pogłębiona świadomość odpowiedzialności za skutki 
naszych decyzji, ale nie zawsze się tak dzieje.
 Najważniejszy wkład w refleksję nad problematyką odpowiedzialno‑
ści mają myśliciele z kręgu filozofii niemieckiej, austriackiej, francuskiej: 
Maks Scheler, Nicolai Hartmann, Martin Buber, Wilhelm Weischedel, 
Dietrich Bonhoeffer, Karl Jaspers, Georg Picht, Hans Jonas, Emmanu‑
el Levinas. Ważny wkład do dyskusji nad zagadnieniem odpowiedzial‑
ności wniósł także polski filozof Roman Ingarden – fenomenolog, uczeń 
Edmunda Husserla (Filek, 2004, s. 9–10). Poniżej skupimy się na anali‑
zie wybranych aspektów niektórych koncepcji odpowiedzialności, odno‑
sząc je do nauczania papieży, szczególnie Benedyka XVI i Franciszka I.

analiza historyczna
Odkrycie wartości osoby i prawa do wolnego decydowania o sobie wy‑
nika z tradycji chrześcijańskiej (Tertulian, Boecjusz, św. Augustyn). Sta‑
rożytna filozofia grecka nie umieszczała tego problemu w centrum swo‑
jego zainteresowania. Filozofia chrześcijańska widziała w człowieku 
istotę wolną, ale niezdolną do samodzielnego dobrego postępowania. 
Receptą na skłonność człowieka do moralnego życia miała być łaska, 
czyli niezasłużony dar udzielany człowiekowi przez Boga, który uzu‑
pełniał naszą naturalną sprawność moralną o nowe kompetencje do 
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dobrego postępowania. Dowartościowanie życia indywidualnej osoby 
ludzkiej, które dokonało się w filozofii średniowiecznej, w filozofii nowo‑
żytnej przybrało nową postać. O ile wcześniej życie ludzkie było częś‑
cią naturalnego, stworzonego przez Boga porządku świata, to w myśli 
nowożytnej człowiek stanął w jego centrum. Zazwyczaj dostrzega się 
w tym rezultat zmiany modelu rozumienia świata i tzw. zwrotu karte‑
zjańskiego. Orientacja egologiczna doprowadziła do umieszczenia ro‑
zumnego podmiotu w centrum aksjologicznej struktury świata. Jedną 
z konsekwencji tego przestawienia uwagi na ego cogito było jeszcze 
wyraźniejsze niż w filozofii średniowiecznej wyeksponowanie wartości 
wolności, samostanowienia, jednostkowego spełniania, autonomii su‑
mienia, oraz prawa jednostki do wydawania sądów moralnych nieza‑
leżnie od głosu autorytetów. Można w tym dostrzec odległe następstwo 
ewangelicznego dowartościowania jednostkowego ludzkiego życia. Na‑
pięcie między tym, co wynika z natury a tym, co jest konsekwencją pra‑
wa stanowionego zachowujemy obecnie w dyskusji dotyczącej różnicy 
między prawami obywatelskimi a prawami człowieka.
 Nie każda decyzja moralna jest dobra dla osoby i społeczności, w któ‑
rej ona funkcjonuje. Aby zrealizować postulat samospełnienia, ducho‑
wej autentyczności, potrzebny jest punkt odniesienia. Immanuel Kant 
powiązał wolność z rozumnością, wprowadzając regułę dobrowolnego 
samoograniczenia woli podejmującej autonomiczne decyzje moralne. 
Wola ludzka uznając zewnętrzne (biologiczne lub społeczne) ograni‑
czenia traciłaby swoją niezależność decyzyjną, stając się wolą hetero‑
nomiczną, ograniczoną przez pragnienia zmysłowe, reguły życia wspól‑
notowego. Paradoksalnie, ograniczenia wynikające z „czystego rozumu 
praktycznego” nie odbierają woli prawa do samostanowienia, nie nisz‑
czą wolności człowieka. Autonomiczny czyn jednostki nie może wynikać 
ze strachu przed Boskim lub ludzkim prawem, ani z reguły wzajemno‑
ści, czyli oczekiwania społecznej nagrody, aby inni odwzajemnili wobec 
nas czyny podobnego rodzaju (np. uczciwość za uczciwość), ale z do‑
browolnego uznania wartości tego czynu.
 Współcześnie wartość wolności jest czymś wysoko cenionym, co 
z jednej strony sprawia, że jest ona warunkiem realizacji innych war‑
tości, a z drugiej strony wolność staje się niejednokrotnie przedmiotem 
marketingowej manipulacji, na przykład gdy jest odczytywana jako uza‑
sadnienie dla nieograniczonej konsumpcji dóbr materialnych lub wrażeń 
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zmysłowych. Takie rozumienie wolności jest niebezpieczne szczególnie 
wtedy, gdy podmiot traci miarę w rozważnym korzystaniu z dóbr, uza‑
leżnia się od rzeczy, bądź zaburzaniu ulegają jego podmiotowe zdolno‑
ści do oceny własnych zdolności. Wtedy powoduje nim hybris (pycha), 
traci miarę do adekwatnej oceny sytuacji i podejmuje nieodpowiedzialne 
decyzje. Stąd potrzeba powiązania wolności z odpowiedzialnością. Wa‑
runkami realizacji wolności są: świadome działanie podmiotu, faktyczna 
możliwość dokonywania wyboru, wiedza o sobie i o świecie, uznanie, że 
za swoje wybory ponosimy konsekwencje, oraz psychiczna zdolność do 
przyjęcia na siebie odpowiedzialności. Współczesne odmiany ucieczki 
od wolności to w istocie nie ucieczka od przyjemnych aspektów wolno‑
ści, ale ucieczka od odpowiedzialności rozumianej jako coś, co przekra‑
cza siły podmiotu, bądź od działania zgodnego z regułami narzucany‑
mi przez instytucje. Z psychologicznej perspektywy odpowiedzialność 
jawi się jako coś opresyjnego. Nie jest to jednak właściwe rozumienie 
odpowiedzialności.

problemowe ujęcie odpowiedzialności 

Polski fenomenolog Roman Ingarden wskazywał na cztery sytuacje, w któ‑
rych występuje fenomen odpowiedzialności: 

1. Ktoś ponosi odpowiedzialność za coś albo inaczej mówiąc jest za coś odpo‑
wiedzialny. 2. Ktoś podejmuje odpowiedzialność za coś. 3. Ktoś jest pociągany 
do odpowiedzialności. 4. Ktoś działa odpowiedzialnie (Ingarden, 1987, s. 73–74).

Filozof podkreśla, że wprawdzie są to odmienne perspektywy rozumienia 
czterech aspektów odpowiedzialności, jednak zachodzą między nimi okre‑
ślone powiązania. Wszystkie one odnoszą się do podmiotu, ukazują czło‑
wieka w relacjach odpowiedzialności wobec innych podmiotów lub wobec 
powierzonego im dobra. Zasadniczo odpowiedzialność polega na aktyw‑
nym podjęciu zobowiązania, które wpływa na ludzkie wybory i postępowa‑
nie. Chodzi o możliwość, a nie o konieczność, ponieważ podmiot może nie 
przyjąć na siebie (lub uchylać się od) odpowiedzialności, mimo że z racji 
roli lub wykonywanej pracy odpowiedzialność jest niejako wpisana w wy‑
konywane przez niego czynności. Ingarden wskazał na cztery założenia 
podmiotowej odpowiedzialności:
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1. antropologiczne – człowiek jest świadomym sprawcą swoich czynów; jest 
bytem osobowym; może zrealizować to, co sam postanowił;

2. aksjologiczne – istnieją obiektywne wartości; człowiek może je poznać; sta‑
nowią one punkt odniesienia dla ludzkich wyborów;

3. czasowo ‑przestrzenne istnienie świata – działania człowieka są wpisane 
w relacje przyczynowo‑skutkowe; czyn, za który sprawca jest odpowiedzial‑
ny, jest jego czynem, dokonanym w realnym świecie, który ma określone 
następstwa; 

4. wolność podmiotowa − człowiek jest autonomicznym sprawcą swoich czy‑
nów; o odpowiedzialności mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia z dobro‑
wolnym czynem podmiotu, a nie z czynem wymuszonym przez innych lub 
zdeterminowanym biologicznie (Ingarden, 1987, s. 86–128). 

 Postulat odpowiedzialności jest wymogiem uniwersalnym, ale za‑
zwyczaj jest odczytywany partykularnie, jako zadanie moralne dla pod‑
miotu bądź grupy podmiotów. Te dwie perspektywy, ogólna i partykular‑
na, są niekiedy trudne do pogodzenia. Zakres odpowiedzialności, jaki 
rozpoznaje podmiot, może być różny od tego, jaki wynika z historycz‑
nych i kulturowo określonych okoliczności. 
 Problemem wartym przemyślenia jest odpowiedzialność rozumiana 
jako uniwersalne zadanie, które należy podjąć. Niemiecki filozof Georg 
Picht uważał, że należy odwrócić perspektywę egologiczną w rozumie‑
niu odpowiedzialności, czyli nie wychodzić od podmiotu, ale od przed‑
miotu. To sytuacja, której potrafimy odważnie sprostać, czyni z nas 
osoby odpowiedzialne. Dopiero poprzez zadanie i tkwiącą w nim moż‑
liwość konkretnej odpowiedzialności konstytuuje się podmiot przyjmu‑
jący na siebie zobowiązanie. Zadanie to ma charakter dziejowy i roz‑
ciąga się przed człowiekiem w horyzoncie możliwej przyszłości. Jest 
ono rozpoznawane przede wszystkim z punktu widzenia zagrożeń cy‑
wilizacyjnych. Picht poszukiwał warunków możliwości odpowiedzialno‑
ści w ludzkich dziejach, w których ujawnia się ona w obszarze świado‑
mości zbiorowej (Picht, 1981, s. 238, 255–258). Wiąże się to jednak 
z pewną nadwyżką odpowiedzialności ponad to, co konkretne podmio‑
ty w danym czasie mogą na siebie przyjąć. Zdarzają się sytuacje, za 
które należałoby odpowiadać, ale brakuje osób lub instytucji, które mo‑
głyby przyjąć na siebie taką odpowiedzialność (np. sytuacja głodu lub 
różnych form przemocy na świecie, kwestie związane z wojnami i wy‑
zyskiem ekonomicznym). Nie chodzi tu o unikanie odpowiedzialności 
przez jednostki ze strachu przed możliwymi konsekwencjami, ale o brak 
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propagowania społecznej świadomości zachowań odpowiedzialnych 
w odniesieniu do tych sfer życia społecznego, które wykraczają poza 
naszą percepcję spraw ważnych i godnych zainteresowania. Sprawa 
dotyczy w większym stopniu instytucji, organizacji, sfery biznesu jako 
całości aniżeli poszczególnych osób, jednakże to ludzie podejmują de‑
cyzje w organizacjach.
 W tym kontekście należy mówić o braku modelu edukacyjno‑kultu‑
rowego, w którym zachęca się pracowników organizacji do postaw od‑
powiedzialnych, wyrabiając w nich specyficzne cechy charakteru, czyli 
cnotę odpowiedzialności. Brak takich osób w danym momencie histo‑
rycznym (dotyczy to szczególnie właścicieli dużych firm i szefów korpo‑
racji) Picht ocenia w kategoriach zbiorowej winy moralnej, której konse‑
kwencje spadają na wszystkich (Filek, 2003, s. 209–211). Trudno jednak 
rozważać kwestię niepodejmowania odpowiedzialności w kategoriach 
nowego odczytania konsekwencji grzechu pierworodnego. Po pierw‑
sze, odpowiedzialność to wezwanie do zmiany postawy: od zachowań, 
w których „kawałkuje” się odpowiedzialność na fragmenty, które nas do‑
tyczą, do myślenia w szerokim horyzoncie uniwersalnej odpowiedzialno‑
ści, w którym łączy się istotę człowieczeństwa z odpowiedzialnością. Po 
drugie, chodzi o zmianę sposobu postrzegania instytucji: należy oczeki‑
wać, że będą rozpatrywały podejmowane przez siebie decyzje nie tylko 
w kategoriach ekonomicznych i prawnych, ale także moralnych. 
 Zdaniem kolejnego niemieckiego filozofa, teoretyka odpowiedzialno‑
ści Hansa Jonasa, należy odróżnić odpowiedzialność naturalną, czyli ro‑
dzicielską bądź rodzinną (siostrzano‑braterską), od odpowiedzialności 
kontraktowej (formalnej). Ta pierwsza z wielu powodów ma zawężony 
charakter, chociaż niekiedy sięgamy do retoryki odpowiedzialności natu‑
ralnej, aby wytłumaczyć osobisty i emocjonalny charakter zaangażowa‑
nia w daną sprawę. Ta druga, czyli kontraktowa, jest odpowiedzialnością 
„ustanowioną” na mocy przydzielenia i przyjęcia zadania, jakie zostało 
nałożone na osobę przez umowę. Wtedy przyjęcie przez podmiot odpo‑
wiedzialności na siebie dokonuje się na drodze uprawnienia i ma prawne 
konsekwencje. W przypadku wyrządzenia szkody lub zaniechania działa‑
nia, na podmiot jest nakładana odpowiednia kara finansowa lub kara wię‑
zienia, a niekiedy także obowiązek zadośćuczynienia poszkodowanemu. 
Egzekwowanie kary zakłada istnienie odpowiednich instytucji (sądy), jed‑
nak ich funkcjonowanie nie jest doskonałe (Jonas, 1996, s.180–185).
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 Jonas odniósł odpowiedzialność kontraktową do kategorii „mocy 
sprawczej”, czyli zdolności wpływu człowieka na daną sytuację. Pod‑
miot znajdujący się w orbicie zdarzeń nie zawsze ma wpływ na ich 
przebieg, bądź ten wpływ zależy od roli społecznej lub zawodowej, 
jaką on spełnia. Formuła mocy sprawczej opiera się na założeniu, 
że w jakimś sensie przez nasze działania mamy wpływ na otocz‑
nie i życie innych ludzi. Brak takiego przekonania prowadzi do spo‑
łecznej bierności. Działanie podmiotu podlega kontroli ze strony in‑
nych osób i instytucji, do pewnego stopnia można także przewidywać 
skutki naszych działań, a przynajmniej powinniśmy dokonywać na‑
mysłu nad ich możliwymi konsekwencjami (Jonas, s. 167–168). Wy‑
rażenie „moc sprawcza” sugeruje, że odpowiedzialność zależy od 
realnej władzy podmiotu, jego technicznych i instytucjonalnych moż‑
liwości. Wobec decydentów odpowiedzialnych za działanie firm, in‑
stytucji państwowych i kościelnych powinna obowiązywać zasada: 
„im większa władza, tym większa odpowiedzialność”. Ta zasada czę‑
sto nie jest realizowana, ponieważ decydenci nie mają świadomości 
odpowiedzialności bądź odrzucają taką świadomość.
 Tradycyjne rozumienie odpowiedzialności opiera się na schemacie 
prawniczym ujętym w kategoriach następstw czynu i rozliczaniu pod‑
miotu z tych następstw. W sensie prawnym nie odpowiadamy za inten‑
cje czynu, ale za ich skutek. Bierze się pod uwagę intencje sprawcy, 
o ile wpłynęły one na sam czyn. Dotyczy to ustalania stopnia winy za 
dokonane wykroczenie. Nie można odpowiadać za coś, co się jeszcze 
nie zdarzyło. W przypadku wspomnianych wcześniej zagrożeń cywili‑
zacyjnych prawnicze rozumienie odpowiedzialności nie wystarczy, zda‑
niem Jonasa i Pichta należy je poszerzyć o kontekst odpowiedzialności 
moralnej. Ta ostatnia zakłada odpowiedzialność podmiotu nawet wtedy, 
gdy nie jest on do niej formalnie zmuszony. W tym kontekście wyraźnie 
widać dobrowolny charakter zobowiązania moralnego. Odpowiedzial‑
ność moralna poprzez powiązanie z sumieniem (świadomą zgodą) sta‑
je się bliska odpowiedzialności naturalnej. Wiążemy ją między innymi 
z troską o długoterminowe skutki naszych działań, na przykład dotyczy 
to rodziców lub nauczycieli wobec swoich wychowanków.
 Obecnie postuluje się poszerzanie zakresu odpowiedzialności o te ob‑
szary, które nie były rozpoznawane w kategoriach zobowiązania moralne‑
go, na przykład za ochronę środowiska naturalnego lub odpowiedzialność 
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za przyszłe pokolenia. Rabunkowe gospodarowanie surowcami może to 
skutecznie uniemożliwić. Jonas proponował zastąpienie modelu odpo‑
wiedzialności „po czynie” modelem odpowiedzialności „przed czynem”. 
W zamian za odpowiedzialność post factum zaproponował odpowiedzial‑
ność prewencyjną, w której bierze się pod uwagę przyszłe następstwa 
odpowiednich działań, aby eliminować te zachowania, które wiążą się 
z ewentualnymi zagrożeniami (Jonas, 1996, s. 171–173). Analiza konse‑
kwencji wynikających z koncepcji „mocy” sprawczej podmiotu wskazuje 
na istotne ograniczenia odpowiedzialności konkretnej osoby za skutki jej 
działania. Przewidywanie długoterminowych skutków postępowania jest 
trudne do przewidzenia. Pracownicy zwalniają się z firm, miejsca pra‑
cy podlegają rotacji, zmieniają się członkowie rad nadzorczych i preze‑
si spółek, jednak zakres odpowiedzialności organizacji nie powinien się 
zmieniać. Stąd wyłoniła się tendencja do postulatu odpowiedzialnej or‑
ganizacji, kiedy podmiotem odpowiedzialności jest firma lub instytucja. 
W tym ujęciu pomimo zmiany osoby decydenta firma w dalszym ciągu 
ponosi odpowiedzialność za konsekwencje swoich działań.
 Ograniczenia wynikające z podmiotowego rozumienia odpowiedzial‑
ności dotyczą zawężania zakresu bądź fragmentaryzacji odpowiedzial‑
ności, między innymi różnicuje się zakres odpowiedzialności wobec „bli‑
skich” i „obcych”. Wobec osób bliskich zakres zobowiązań wydaje się 
być szerszy (wchodzi w zakres odpowiedzialności naturalnej) niż w sto‑
sunku do obcych, wobec których bazujemy raczej na odpowiedzialności 
kontraktowej. Przejawy takiego rozumienia odpowiedzialności wydają 
się jednak zaprzeczać odczytaniu wartości solidarności i sprawiedliwo‑
ści społecznej. Postawa odpowiedzialności zakłada zainteresowanie 
osób ekonomicznie zaradnych losem tych, którzy bazując na swoich 
naturalnych i wyuczonych umiejętnościach nie radzą sobie samodziel‑
nie w realiach gospodarki wolnorynkowej. Solidarność i sprawiedliwość 
społeczna zakładają postawę czynną nie tylko w rozpoznaniu sytua‑
cji, ale także w działaniu, zwłaszcza gdy tworzymy takie zasady życia 
społecznego, w których dzielenie się z innymi nie wynika z przymusu 
prawnego (strukturalnego systemu fiskalnego – bogaci płacą większe 
podatki, a ubożsi niższe), ale z dobrowolnego zobowiązania podmiotu 
zaradnego ekonomicznie na rzecz mniej zaradnych.
 Odpowiedzialne postępowanie jest niezbędne dla dobrego funkcjo‑
nowania organizacji. Unikanie odpowiedzialności albo zawężanie pola 
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odpowiedzialności jest powodem obniżonego poziomu zaufania wobec 
wobec konkretnego pracownika i wobec całej instytucji. Zbiurokratyzo‑
wane instytucje, które funkcjonują na zasadzie skomplikowanych pro‑
cedur, zawężają zobowiązane moralne swoich pracowników, czyniąc 
z nich funkcjonariuszy systemu, którzy wprawdzie profesjonalnie ale 
bezdusznie wykonują powierzone im czynności. Edukacja dotycząca 
potrzeby zachowań odpowiedzialnych mogłaby się przyczynić do po‑
prawy funkcjonowania organizacji ujętej jako całość struktury świado‑
mej swojej odpowiedzialności. Jednostki pełnią różne role w organi‑
zacji, a niekiedy zmiana roli wpływa na zmianę odczytywania zakresu 
odpowiedzialności. Indywidualna odpowiedzialność dotyczy konkret‑
nych osób, natomiast społeczna dotyczy przedsiębiorstw i instytucji. 
 W przypadku skomplikowanych procedur decyzyjnych i rozbudowa‑
nych struktur instytucjonalnych należy mówić o społecznej odpowie‑
dzialności organizacji. Postulat ten łączy w sobie elementy odpowie‑
dzialności indywidualnej z wymogami odpowiedzialności prewencyjnej, 
stanowiąc połączenie trzech istotnych aspektów: ekologicznego (zrów‑
noważony rozwój), społecznego (walka z wykluczeniem społecznym) 
i etycznego (przyjęcie zobowiązań moralnych przez firmę). Zasada od‑
powiedzialności wpisuje się w logikę inkluzji, czyli poszerzania zakre‑
su odpowiedzialności o kolejne grupy osób wykluczonych i sprawy, za 
które należy odpowiadać. Chodzi o takie działanie organizacji, które 
wykracza poza czynniki ekonomiczne i uwzględnia aspekty społeczne 
(bezrobocie, wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych) i środo‑
wiskowe (kształtowanie wrażliwości ekologicznej). 
 Wprowadzenie zasady odpowiedzialności w centrum myślenia etycz‑
nego powinno prowadzić do wyrobienia przez podmiot umiejętności 
rozwiązywania sytuacji trudnych. Należy wskazywać na konsekwencje 
przyjętych rozwiązań, rozwijać wewnętrzną wrażliwość sumień i uczyć 
świadomej odpowiedzialności. Odpowiedzialność dotyczy tego, co zro‑
biliśmy, a także zaniechania działania. To zaniechanie może wynikać 
z niepodejmowania nałożonych na nas obowiązków lub być wyrazem 
moralnej obojętności w sytuacji, gdy podmiot mógłby pomóc potrzebu‑
jącemu, ale nie znajduje się to w przyjętym przez niego pakiecie powin‑
ności. Można zachować obojętność wobec form przemocy instytucjo‑
nalnej, której jest się mimowolnym świadkiem, nie dostrzegać pewnych 
rzeczy kierując się przesłanką wąskiego zakresu odpowiedzialności. 
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W podobnym sensie nieprzyjmowanie odpowiedzialności dotyczy sy‑
tuacji, w których decydujemy się nie reagować, gdy widzimy osobę za‑
mierzającą prowadzić samochód pod wpływem alkoholu, albo jesteśmy 
obojętni na to, że nasz sąsiad spala w piecu śmieci i zatruwa powie‑
trze na osiedlu. Zaniechanie działania w tych przypadkach należy roz‑
patrywać jako przejaw unikania odpowiedzialności. Odpowiedzialność 
moralna, ale także prawna zakładają myślenie w kategoriach dobra 
wspólnego. Nie można zwalniać siebie z konieczności reagowania na 
niewłaściwe postępowanie lub złe funkcjonowanie instytucji. Realizacja 
postulatu odpowiedzialności wymaga postawy obywatelskiej polegają‑
cej na przyjmowaniu na siebie zobowiązań, których przestrzeganie jest 
słuszne, ale często nie przynosi społecznego uznania.
 Rozwijanie postawy odpowiedzialności i wrażliwych sumień jest waż‑
ną potrzebą naszych czasów. Stale przybywa obszarów, za które mamy 
odpowiadać. Stąd w etykach stosowanych, szczególnie w etyce spo‑
łecznej (politycznej), wskazuje się potrzebę kształtowania sprawności 
charakteru, nawyków, które określa się jako kompetencje moralne od‑
noszące się do nowych obszarów działania. Umiejętności te, ze szcze‑
gólnym zogniskowaniem uwagi na odpowiedzialność, powinny uzupeł‑
niać sprawności związane z profesjonalnym wykonywaniem zawodu 
i wrażliwością na potrzeby innych. Powinny też uzupełniać kompeten‑
cje społeczne, na przykład te, które dotyczą budowanie więzi wspólno‑
towych, umiejętności komunikacyjnych, medialnych, informatycznych. 
Działania człowieka nie są neutralne aksjologiczne, ponieważ są wkom‑
ponowane w określone odczytanie wartości: nastawienie na maksyma‑
lizację zysku, afirmację życia, sukces zawodowy, działanie na rzecz 
dobra wspólnego. Współczesne wspólnoty mają różną postać, od tra‑
dycyjnie pojmowanych (rodzina, środowisko lokalne, Kościół) po wspól‑
noty internetowe. Potrzebą czasu jest powiązanie tych wartości z odpo‑
wiedzialnością za jakość życia osób tworzących te wspólnoty. 
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refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami

odpowiedzialność w Katolickiej nauce Społecznej 
i nauczaniu papieskim

W Katolickiej Nauce Społecznej o wartości odpowiedzialności mówi się 
w kontekście postawy moralnej człowieka wobec zagrożeń cywilizacyj‑
nych i troski o kulturę, wskazując następujące wartości: osoba, społe‑
czeństwo, wolność, świadomość, prawo, sprawiedliwość, dobro wspólne, 
solidarność, pomocniczość, państwo. Odpowiedzialność jest wartością 
wkomponowaną w wyżej wymienione wartości. Austriacki badacz Alfred 
Klose uważał, że stopniowe demokratyzowanie wszystkich obszarów ży‑
cia społecznego sprawia, że ludzkie działania należy rozpatrywać w od‑
niesieniu do możliwych następstw ludzkich działań. W sytuacjach trud‑
nych oczekuje się poszerzania własnych kompetencji intelektualnych 
i zawodowych, a ponadto poszerzania wiedzy dotyczącej podejmowania 
decyzji oraz świadomej odpowiedzialności (Klose 1985, s. 173). Oczeki‑
wania te dotyczą jednostek, instytucji, które mają możliwość współdzia‑
łania i decydowania w realizacji zadań dotyczących życia społecznego 
i gospodarczego. Punktem odniesienia dla naszych decyzji jest to, jak 
człowiek postrzega swoje możliwości, na co ma realny wpływ, jak rozu‑
mie swoje zadania życiowe, jak postrzega własne role społeczne, oraz 
jak w kontekście tych ról rozumie swoje zobowiązania moralne. Bycie 
członkiem wspólnoty Kościoła wiąże się z odpowiedzialnością za siebie, 
rodzinę (wychowanie swoich dzieci), otoczenie oraz zaangażowaniem 
w życie lokalnej społeczności, państwa, a także odpowiedzialności za 
środowisko naturalne. Bernhard Sutor pisząc o etyce politycznej z punktu 
widzenia KNS odniósł wartość odpowiedzialności do cnoty roztropności. 
Zaleta charakteru, jaką jest roztropność, wiąże się z umiejętnością prze‑
widywania następstw własnego postępowania i skutków ubocznych nie 
zamierzonych przez podmiot. Osoba działająca powinna sprawdzać, czy 
jest w stanie odpowiadać za efekty swojej pracy, oraz odważnie wziąć tę 
odpowiedzialność na siebie (Sutor, 1994, s. 96–97, 175). 
 W papieskim nauczaniu wartość odpowiedzialności i postulat postę‑
powania odpowiedzialnego odgrywa ważną rolę. Papież Benedykt XVI 
w Caritas in veritate odnosił odpowiedzialność do logiki daru. Uznał, że 
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strefa ekonomiczna nie jest moralnie neutralna, ani ze swej natury nie‑
ludzka i antyspołeczna. Możliwa i pożądana jest sytuacja, w której pod‑
mioty zaradne ekonomicznie pomagają słabszym, lub ponoszą większe 
obciążania fiskalne w porównaniu z podmiotami mniej zaradnymi eko‑
nomicznie. Dar oznacza wykraczanie poza zasługę. Regułą przekazy‑
wania daru nie jest nadmiar rzeczy posiadanych, ale dzielenie się nimi – 
relacja miłości. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby teologiczną logikę daru 
odnieść do rzeczywistości ekonomicznej. Benedykt XVI postulował, aby 
w działalności ekonomicznej uwzględniać takie wartości, jak przyjaźń, 
solidarność, wzajemność, bezinteresowność i właśnie odpowiedzial‑
ność za innych (Benedykt XVI, 2009, s. 62–68). Nadzieja chrześcijań‑
ska wynika z odwagi rozumu, który nie traci nadziei, że można popra‑
wiać rzeczywistość polityczną i ekonomiczną wprowadzając w jej obręb 
przesłanki moralne. Bez określonych form solidarności, wzajemne‑
go zaufania oraz odpowiedzialności rynek nie może spełniać właści‑
wych dla siebie funkcji. Logika daru w kontekście społecznym przekłada 
się na logikę inkluzji, czyli włączania osób niezaradnych ekonomiczne 
w różne formy aktywności zawodowej, odpowiedzialności przedsiębior‑
stwa za mieszkańców z lokalnego środowiska, w obszarze którego fir‑
ma prowadzi swoją działalność. Ostatecznie chodzi o pewną konkretną 
i głęboką formę demokracji ekonomicznej. „Solidarność społeczna to 
przede wszystkim fakt, że wszyscy czują się odpowiedzialni za wszyst‑
kich” (Benedykt XVI, 2009, s. 70). 
 Postawa odpowiedzialności może się rozwijać w kontekście społe‑
czeń stwa obywatelskiego i zachowań bezinteresownych, czyli dzie lenia 
się własnym bogactwem bez oczekiwania wzajemności. O ile formu‑
ła społeczeń stwa obywatelskiego jest czymś zrozumiałym i akceptowa‑
nym, to bezinteresowność działań wydaje się czymś rzadkim, szczegól‑
nie w odniesieniu do gospodarki, w której dominuje nastawienie na zysk. 
Odczytywanie życiowych i zawodowych zadań i obowiązków w katego‑
riach odpowiedzialności moralnej odsyła nas do szerszego kontekstu 
 etycznego i antropologicznego. Dotyczy to także postulatu dbania o śro‑
dowisko naturalne.

Człowiek interpretuje i kształtuje środowisko naturalne dzięki kulturze, która ze 
swej strony jest ukierunkowana przez odpowiedzialną wolność, uważaną za 
wskazania prawa moralnego (Benedykt XVI, 2009, s. 96). 
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Odpowiedzialność ma charakter globalny, dotyczy nie tylko dbania o za‑
soby naturalne, ale o całe stworzenie. Wynika z niego szczegółowy po‑
stulat zatrzymania bezmyślnego procesu eksploatacji naturalnych zaso‑
bów ziemi, aby przekazać następnym pokoleniom surowce potrzebne 
do życia. Znakiem czasu jest wprowadzenie i upowszechnienie nowego 
stylu życia, w którym promuje się odejście od postawy konsumpcji na 
rzecz oszczędzania i rozsądnego inwestowania.
 Kwestia odpowiedzialności za środowisko naturalne jest szczegól‑
nie ważna dla papieża Franciszka I. W encyklice Laudato si’ wskazuje 
on na zagrożenia cywilizacyjne, jak zanieczyszczenie wody, globalne 
ocieplenie, utratę różnorodności biologicznej, a w odniesieniu do życia 
społecznego na systematyczne pogarszanie się jakości życia ogromnej 
rzeszy ludzi i związaną z tym globalną niesprawiedliwość. Postulowana 
przez Franciszka I odpowiedzialność wiąże się z przestawieniem wek‑
tora cywilizacyjnego, specyficzną zmianą paradygmatu ekonomiczno‑
‑kulturowego, czyli 

przejścia od konsumpcji do poświęcenia, od chciwości do wielkoduszności, od 
marnotrawstwa do zdolności dzielenia się, do ascezy, która oznacza uczenie 
dawania, a nie po prostu rezygnowania (Franciszek I, Laudato si’, 2015, s. 10).

Wydaje się to proste, ale jest ogromnie trudne, ponieważ postawa dzie‑
lenia się z innymi (nie z nadmiaru dóbr ani współczucia, ale z rozsądku) 
wykracza poza zestaw tych zadań, do których jesteśmy przyzwyczajeni, 
stając się wręcz postawą heroiczną.
 Człowiek współczesny dysponuje technologiczną zdolnością oddzia‑
ływania na świat, wymiany rynkowej, ale wzrostowi mocy działania na ra‑
zie nie towarzyszy rozwój istoty ludzkiej poprzez pogłębioną świadomość 
odpowiedzialności i kształtowania wrażliwych sumień. „Tymczasem pra‑
widłową interpretacją pojęcia człowieka jako ‘pana wszechświata’ jest 
rozumienie go w sensie ‘odpowiedzialnego zarządcy’” (Franciszek I, 
Laudato si’, 2015, s. 103). Czyniłoby to z nas uczestników odpowiedzial‑
nego udziału w stwórczym działaniu Boga w świecie. Mówiąc o środo‑
wisku naturalnym wskazujemy na szczególny rodzaj relacji, jakie zacho‑
dzą między przyrodą, człowiekiem oraz stworzoną przez niego techniką 
i gospodarką. Zdaniem Franciszka I odpowiedzialność stanowi następ‑
stwo odkrycia powiązania między tymi aspektami. Z tego wynika postulat 
ekologii integralnej, która zakłada poszukiwanie przez naukowców i ludzi 
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biznesu oraz ekologów takich rozwiązań integralnych, które uwzględ‑
nią interakcje systemów przyrodniczych między sobą i powiązanie ich 
z systemami społecznymi i technologicznymi (Franciszek I, Laudato si’, 
2015, s. 123). Prowadzi to do tworzenia takich modeli rozwoju, w których 
troskę o środowisko wiąże się z troską o człowieka i jego dobrostan ‒ 
szczególnie dotyczy to osób „przegranych” w cywilizacyjnym konflikcie 
i rynkowej rywalizacji o sprawiedliwy podział dóbr.

wnioski i rekomendacje
Aby poszerzyć wiedzę dotyczącą problematyki odpowiedzialności, war‑
to zapoznać się z koncepcjami z zakresu filozofii i etyki odpowiedzial‑
ności (pozycje w bibliografii). Wątek dotyczący odpowiedzialności poja‑
wia się encyklikach i innych oficjalnych dokumentach papieskich: Jana 
Pawła II (m.in. Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, Centesimus 
annus), Benedykta XVI, Franciszka I (pozycje w bibliografii). Omawia‑
na w encyklikach problematyka dotyczy postawy moralnej decydentów 
(polityków, menadżerów zarządzających dużymi firmami) i ich odpowie‑
dzialnych działań w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju gospo‑
darczego oraz ochrony środowiska. W tym ujęciu chodzi o troskę o oso‑
by najuboższe, wykluczone społecznie i zawodowo. Od rządów państw, 
stowarzyszeń, korporacji biznesowych oczekuje się propozycji rozwią‑
zań, które włączą osoby niepełnosprawne i niezaradne życiowo w rytm 
życia społecznego i zawodowego. Zgodnie z intencjami nauczania pa‑
pieży, postulat wrażliwości na wartość ludzkiego życia wiąże się z od‑
powiedzialnością za ochronę naturalnych zasobów ziemi w trosce o na‑
stępne pokolenia, które także będą ich potrzebowały. 
 Polecana literatura filozoficzno‑etyczna na temat odpowiedzialno‑
ści: Karol Wojtyła. (1991). Człowiek w polu odpowiedzialności, (red.) 
Andrzej Szostek. Rzym–Lublin: TN KUL; Karol Wojtyła. (1994). Oso-
ba i czyn oraz inne studia antropologiczne. W: Człowiek i moralność IV, 
(red.) Tadeusz Styczeń i inni. Lublin: TN KUL; Józef Tischner. (2003). 
Myślenie według wartości. Kraków: Znak; Emmanuel Lévinas. (2012). 
Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności [Totalité et Infini. Essai 
sur l’extériorité], przeł. Małgorzata Kowalska. Warszawa: PWN; Em‑
manuel Lévinas. (2000). Inaczej niż być lub ponad istotą [Autrement 
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qu’étre ou au-delá de l’essence], przeł. Piotr Mrówczyński, Warszawa: 
Fundacja Aletheia.
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przywództwo

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: w tekście przedstawiono trzy podstawowe de-
finicje przywództwa odzwierciedlające debatę teoretyczną pomiędzy 
przedstawicielami paradygmatów: atrybutywnego, sytuacyjno-relacyjne-
go oraz procesualnego. 

ANALIZA HISTORYCZNA: wskazano – w ujęciu historycznym – na 
źródła rozbieżności w traktowaniu fenomenu przywództwa. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: dokonano systematyki wymiarów 
i funkcji przywództwa, zaprezentowano także podstawową typologię 
procesu. w części krytycznej zwrócono uwagę na konieczność odejścia 
od traktowania lidera jako jedynego podmiotu procesów przywództwa 
oraz uwzględnienia w analizach zwolenników udzielających poparcia. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
wskazano na dysfunkcje przywództwa w ustrojach totalitarnych oraz na 
przejawy kryzysu komunikacji w procesach przywództwa w ustrojach 
demokratycznych.

Słowa kluczowe: przywództwo, lider, zwolennik, komunikacja, proces
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definicja pojęcia
Przegląd definicji przywództwa pozwala na wyodrębnienie trzech od‑
miennych perspektyw jego ujmowania. Przywództwo jest w literaturze 
naukowej traktowane bądź jako atrybut jednostki (jeśli wrodzony – jako 
zestaw cech, jeśli nabyty – jako zestaw umiejętności), bądź jako relacja 
społeczna (więź pomiędzy liderem a jego zwolennikami zawiązywana 
w określonej sytuacji dziejowej), bądź też jako proces społeczny (gdy 
konstytuuje go ciąg działań lidera i jego zwolenników na rzecz osiągnię‑
cia wspólnie podzielanych celów). Powyższym perspektywom odpowia‑
dają następujące przykładowe definicje przywództwa:

1. Definicja Kena Blancharda w paradygmacie atrybutywnym: przy‑
wództwo to umiejętność wpływania na ludzi poprzez wyzwalanie 
ich siły i potencjału w celu umożliwienia im dążenia do większego 
dobra (Blanchard, 2007, s. XIV).

2. Definicja Jamesa MacGregora Burnsa w paradygmacie sytuacyj‑
no‑relacyjnym: przywództwo to sytuacja, gdy osoby o określonych 
motywacjach i celach mobilizują – konkurując lub walcząc z inny‑
mi – instytucjonalne, polityczne, psychologiczne i inne źródła po 
to, by pobudzać, angażować i zaspokajać potrzeby zwolenników 
(Burns, 1978, s. 18).

3. Definicja Przemysława Żukiewicza w paradygmacie procesual‑
nym: przywództwo to proces społeczny, w którym podmiot dobro‑
wolnie udziela poparcia innemu podmiotowi, ponieważ uznaje go 
za aktualnie najlepiej odpowiadającego społecznemu wyobraże‑
niu o ideale lidera oraz mającego największe szanse na zrealizo‑
wanie w sferze społecznej wspólnie określonych celów, a popar‑
cie to zostaje odwzajemnione (Żukiewicz, 2014, s. 38).

 W zarysowanych wyżej perspektywach ujmowania przywództwa inne 
elementy konstytuują to pojęcie. W paradygmacie atrybutywnym są to: 
a) lider (jego cechy osobowości lub umiejętności) oraz b) intencjonalny 
wpływ, który wywiera on na innych ludzi. W paradygmacie sytuacyjno‑
‑relacyjnym są to: a) lider, b) osoba, która skłonna jest mu się podpo‑
rządkować, c) więź, która się między nimi wytworzyła i dzięki której lider 
może intencjonalnie wpłynąć na zwolennika, d) określona sytuacja dzie‑
jowa, w której mogło dojść do wytworzenia się tej więzi. W paradygma‑
cie procesualnym są to: a) lider, b) jego zwolennicy, c) poparcie, którego 
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zwolennicy udzielają liderowi, a lider swoim zwolennikom, d) kontekst 
wyznaczający kulturowe oraz społeczne ramy procesu.
 W paradygmacie procesualnym kategoria wpływu – kluczowa dla 
ujęć atrybutywnych i sytuacyjno‑relacyjnych – zastąpiona zostaje kate‑
gorią poparcia. Uczeni, którzy postrzegają przywództwo przez pryzmat 
cech lub relacji, za pewne uznają także i to, że odpowiedni konglome‑
rat atrybutywny bądź emocjonalny, który przejawia w swoim zachowa‑
niu lider polityczny, powoduje jakąś zmianę w postawach lub zachowa‑
niu osób go popierających. Tymczasem w ujęciach procesualnych sam 
wpływ społeczny traktowany jest jako funkcja procesu przywództwa, 
a nie jako jego podstawa.
 Za fundament tego procesu badacze nurtu procesualnego uznają 
poparcie udzielane przez zwolenników liderowi, które nigdy nie ma cha‑
rakteru jednostronnego i bezwarunkowego. Odpłata za jego udzielenie 
daje się wyrazić bądź w kategoriach materialnych (przywództwo trans‑
akcyjne), bądź w kategoriach psychologicznych. W tym drugim przy‑
padku zwolennicy mogą w procesie przywództwa zaspokoić potrzebę 
przynależności, podnieść własną samoocenę, poprawić swoje samopo‑
czucie lub utwierdzić się w wyznawanych poglądach.

analiza historyczna pojęcia
Źródeł napięcia pomiędzy przedstawicielami pierwszego i drugiego 
z wymienionych paradygmatów należy poszukiwać w sporze pomiędzy 
reprezentantami teorii wielkiego człowieka (great man theory) oraz teo‑
riami ducha epoki (Zeitgeist). W pierwszej podkreślano znaczenie cech, 
predyspozycji, charyzmy i kompetencji osoby pretendującej do miana 
przywódcy, w drugiej uwypuklano znaczenie środowiska społecznego 
i sytuacji jako kreujących przestrzeń do pojawienia się określonego typu 
lidera.
 Pytanie o rolę jednostki w historii stanowiło fundament rozważań 
już w starożytności i w tym sensie ujmowanie przywództwa jako zbio‑
ru cech predestynujących do rządzenia należy uznać za pierwotne wo‑
bec pozostałych koncepcji. Próba odpowiedzi na to pytanie pojawia się 
już choćby w idealistycznej wizji króla‑filozofa, którą kreślił Platon. W op‑
tyce greckiego filozofa władca‑myśliciel nie tylko musiał cechować się 
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niezwykłymi przymiotami umysłu pozwalającymi mu odróżniać rzeczy‑
wistość od mniemań i fałszywych sądów, ale powinien także świadczyć 
własnym przykładem o życiu cnotliwym: nie tonąć w rozpuście, nie gonić 
za bogactwem, nie skąpić potrzebującym, być jednocześnie odważnym 
i łagodnym. Ten sposób myślenia o przywódcy charakterystyczny był 
także dla wielu późniejszych istotnych koncepcji filozoficznych, choć – 
co istotne – debata skupiała się na tym, jaki konkretnie zestaw przymio‑
tów daje gwarancje przywódczego sukcesu (omówienie wszystkich kon‑
cepcji z odniesieniami bibliograficznymi w: Żukiewicz, 2011, rozdz. 1).
 W ideale księcia Niccolò Machiavellego miejsce ponadprzeciętnego 
zmysłu moralnego pozwalającego dobro odróżniać od zła oraz realizo‑
wać szlachetne ideały polityczne zgodnie z własnym sumieniem zajęły 
kompetencje i umiejętności zorientowane na ochronę interesu własnego 
i własnej wspólnoty. Fryderyk Nietzsche w swoim projekcie nadczłowie‑
ka podkreślał znaczenie wyjątkowości atrybutów, które musi wykazy‑
wać jednostka wybitna na tle „zwykłych ludzi”. Erich Fromm akcentował 
znaczenie autorytarnej osobowości, która z jednej strony zwolennikom 
daje satysfakcję z wypełniania woli władcy, który ucieleśnia wartości 
wspólnoty, a z drugiej strony manifestuje się u przywódców w poczuciu 
kontroli nad działaniami innych ludzi.
 Istotność interakcji pomiędzy sytuacją historyczną a zestawem cech 
pożądanych u przywódcy politycznego dostrzegli w swoich pracach Gu‑
staw Le Bon oraz José Ortega y Gasset. Pierwszy zauważył istnienie 
swoistej duszy tłumu, która depersonifikuje osoby biorące udział w ja‑
kimś wydarzeniu i wzmacnia poczucie tożsamości członków wspólnoty. 
Tym samym tłum staje się naturalnym środowiskiem do ukształtowania 
przez przywódcę jakiejś zaraźliwej idei. Le Bon wprost formułował dy‑
rektywę, że przywódca powinien być osobą działającą, a nie myślącą, 
oraz że receptą na przywódczy sukces są twierdzenia na tyle proste, by 
łatwo dało się je przyswoić, i powtórzenia na tyle częste, by ugruntowa‑
ły pogląd na daną kwestię. Z kolei Ortega y Gasset przeciwstawiał de‑
magogów, którzy – będąc wierną kopią swoich zwolenników – potrafią 
zarządzać masami, przywódcom intelektualnym, którzy postępują nie 
zgodnie z wolą tłumu, ale w zgodzie z wyznawanymi przez siebie war‑
tościami oraz bez zawierania sprzecznych z nimi kompromisów. 
 Koncepcje relacyjne przywództwa rozwijali od XIX wieku psycho‑
analitycy i psychologowie. Zygmunt Freud oraz jego uczniowie widzieli 
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w przywódcy praojca, którego w toku rozwoju cywilizacyjnego obalili sy‑
nowie. Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym potrzebę bycia podpo‑
rządkowanym wobec przywódcy były dla psychoanalityków predyspo‑
zycje biologiczne – długotrwała zależność dziecka od wszechmocnych 
opiekunów miała powodować, że większość osób była skłonna do od‑
twarzania podobnej relacji w życiu dorosłym, z tym że rolę opiekuna od‑
grywał już wówczas przywódca (religijny lub polityczny).
 Teoria wielkiego człowieka przestała mieć swój walor wyjaśniający 
w obliczu hitlerowskich i stalinowskich zbrodni. Zdecydowana większość 
uczonych przyznała wówczas, że osoba lidera nie może być traktowana 
jako wyłączny i niepodważalny fundament procesu przywództwa, ponie‑
waż grozi to utratą społecznej kontroli nad jego zachowaniem. Istotniej‑
sze dla prawidłowego przebiegu procesu przywództwa okazały się zai‑
nicjowanie i umocnienie psychologicznej więzi, dzięki której zwolennicy 
i lider uświadamiali sobie wspólne cele i która dawała możliwość wza‑
jemnego kontrolowania się przez obie strony procesu. 
 Twórcy relacyjnych teorii przywództwa powstałych po II wojnie świa‑
towej podkreślali znaczenie potrzeb, które zwolennicy mogą zaspoko‑
ić dzięki przywiązaniu do swojego lidera, ale także potrzeb, które dzięki 
zwolennikom może zaspokajać lider. Osiągnięcie odpowiedniego rezo‑
nansu pomiędzy nimi miało gwarantować, że obie strony interakcji po‑
czują się spełnione (Goleman, Boyatzis i McKee, 2002) Współcześnie 
większy nacisk położono na możliwość stymulowania takiej wzajemnej 
relacji, przy czym znaczna część odpowiedzialności za jej jakość wciąż 
zdaje się spoczywać na przywódcy – osobie stojącej w hierarchii wyżej 
i dysponującej narzędziami (talentami, predyspozycjami), którymi nie 
dysponują pozostali uczestnicy interakcji. Dlatego z taką mocą podkre‑
śla się w koncepcjach relacyjnych znaczenie empatii oraz inteligencji 
emocjonalnej lidera.
 Trzecie – procesualne – ujęcie przywództwa bazuje na tradycji holi‑
stycznego ujmowania tego fenomenu. Wskazuje na to czołowa współ‑
czesna badaczka, Barbara Kellerman, podkreślając, że zrozumienie 
istoty przywództwa zależne jest od właściwego przeanalizowania na‑
stępujących triad:

• przywódca – zwolennicy – kontekst,
• władza – stanowisko – wpływ,
• przeszłość – teraźniejszość – przyszłość (Kellerman, 2010).
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Ujmowanie przywództwa jako społecznego procesu stało się możliwe 
dzięki trzem teoretycznym przełomom.
 Pierwszym z nich było odejście od rozpatrywania przywództwa jako 
fenomenu linearnego. Badacze mają dziś świadomość tego, że pro‑
ces ten nie musi przebiegać bezproblemowo. Przeciwnie, możliwe są 
w nim „wzloty” oraz „upadki” liderów, a także nieracjonalne zachowania 
zwolenników.
 Drugim aspektem ewolucji paradygmatu w badaniach nad przy‑
wództwem politycznym były efekty namysłu nad formą uprawomocnie‑
nia tego procesu. Gdy przywództwo traktowano jako osobową postać 
abstrakcyjnej władzy, nie odróżniano metod, za pomocą których władcy 
zyskiwali uznanie dla swojego panowania, od metod, dzięki którym ak‑
ceptowana była w grupie społecznej ich przywódcza pozycja. Odejście 
od postrzegania przywództwa w kategoriach upostaciowionej władzy 
przyczyniło się do tego, że część badaczy zaczęła wyrażać wątpliwość, 
czy w istocie proces uprawomocnienia władzy jest tożsamy z proce‑
sem uznania funkcji przywódczej lidera. Za bardziej adekwatne poję‑
cie, które podkreślałoby psychologiczny aspekt relacji pomiędzy grupą 
a osobami pretendującymi do miana liderów politycznych, uznano po‑
zyskiwanie kredytu zaufania (akredytacji). Należy podkreślić, że o ile 
do zainicjowania procesu przywództwa wymagane jest przede wszyst‑
kim zdobycie warunkowego kredytu zaufania, którego potwierdzeniem 
będzie uzyskanie od grupy społecznej akredytacji pozwalającej objąć 
funkcję przywódczą przy akceptacji i uznaniu członków tej grupy (zwo‑
lenników), o tyle dla władzy politycznej charakterystyczne pozostaną 
procedury legitymizacyjne.
 Trzecią istotną zmianą, która daje się zauważyć w procesie ewo‑
lucji paradygmatu w badaniach nad przywództwem politycznym, jest 
zwiększenie stopnia zainteresowania zwolennikami udzielającymi po‑
parcia liderowi politycznemu. Jeszcze do niedawna utożsamiano anali‑
zę procesu przywództwa politycznego z analizą zachowania przywódcy 
w ramach tego procesu. Znaczący krok w rozwoju nurtu badań zoriento‑
wanych na zwolennika stanowiła praca Barbary Kellerman zatytułowana 
Followership. Autorka odrzuciła w niej te definicje zwolennika, w których 
akcentowano jego bierne podążanie za liderem. W zamian zapropo‑
nowała, by przyjąć, że zwolennik to ktoś, kto wprawdzie nie posiada 
władzy formalnej, ale jest w stanie skutecznie wpływać i modyfikować 
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zachowania przywódcy, by osiągnąć podzielane wspólnie cele (Keller‑
man, 2008, s. xxi).

problemowe ujęcie pojęcia
W języku potocznym istnieje co najmniej kilkadziesiąt pojęć, które trak‑
towane są jako pojęcia bliskoznaczne dla terminu „przywództwo”. Bar‑
dzo często bywa ono mylone z władzą, ponieważ obie kategorie uważa 
się za formy wywierania wpływu przez określoną osobę na innych ludzi. 
Tymczasem różnica pomiędzy przywołanymi terminami wydaje się za‑
sadnicza: proces przywództwa trwa tak długo, jak długo lider otrzymuje 
od swoich zwolenników poparcie, władza natomiast trwa dopóty, dopó‑
ki trwają formalne jej pełnomocnictwa lub też dopóki nie wypowiedziano 
jej posłuszeństwa.
 Z formalnymi zależnościami wiążą się także pojęcia kierowania czy 
zarządzania. Określonym podmiotem można kierować lub zarządzać 
nie posiadając poparcia innego niż poparcie mocodawcy, który udzie‑
li stosownych pełnomocnictw. Nawet jeśli mocą tych decyzji zyskuje się 
wpływ na zachowania innych (na przykład podwładnych), nie jest to rów‑
noznaczne z zainicjowaniem procesu przywództwa. Za taki uznać moż‑
na dopiero stan, w którym współpracownicy stwierdzają, że dany lider 
staje się emanacją ich wyobrażeń na temat skutecznego przywództwa 
i zdecydują się udzielić mu oficjalnego lub symbolicznego poparcia.
 Często o przywódcach mówi się też z odwoływaniem się do pojęcia 
autorytetu. Różnicę między przywódcą a autorytetem widać najpełniej, 
gdy zwróci się uwagę na cele realizowane w procesie przywództwa. 
Zdarza się, że dana osoba uważana jest za autorytet (na przykład ze 
względu na posiadaną wiedzę lub zalety moralne), ale ci, którzy ją doce‑
niają, nie widzą potrzeby udzielania jej oficjalnego poparcia (głosowania 
na nią w wyborach, demonstrowania w obronie głoszonych przez nią 
idei, promowania jej aktywności). Może to wynikać z tego, że dziedzina, 
w której autorytet zyskał swoją pozycję, nie jest traktowana jako właści‑
we miejsce do wypełnienia zakładanej przez zwolenników funkcji lidera, 
albo też sam autorytet nie zabiega o to poparcie (np. przywódca religij‑
ny, który głosi dobrą nowinę, ale nie jest zainteresowany zajmowaniem 
państwowych stanowisk). W każdej z tych dwóch sytuacji zwolennicy 
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uznają zapewne, że cele, które chcą osiągnąć, zostaną lepiej zrealizo‑
wane przez lidera niż przez osobę obdarzoną autorytetem.
 Wyznacznikami pozwalającymi odróżnić przywództwo od innych 
blisko znacznych pojęć są tedy:

• procesualność – przywództwo to zachodzący w czasie ciąg zmian 
następujących po sobie;

• prototypowość – przywództwo stanowi odzwierciedlenie ideałów 
zakodowanych w schematach poznawczych osób należących do 
określonej grupy społecznej;

• dobrowolność – przywództwo to proces, w którym obie strony 
uczestniczą, nie będąc poddane przymusowi;

• teleologiczność – przywództwo to proces, w którym jego uczestni‑
cy realizują wyznaczone i podzielane przez siebie cele.

 Wyróżnić należy cztery wymiary funkcji procesu przywództwa:
1. wymiar teleologiczny – funkcją przywództwa jest osiągnięcie przez 

lidera i jego zwolenników zakładanych wcześniej celów;
2. wymiar edukacyjny – funkcją procesu przywództwa jest nabywa‑

nie nowych umiejętności, których w innym kontekście ani lider, ani 
jego zwolennicy mogliby nie zdobyć;

3. wymiar pragmatyczny – funkcją przywództwa jest usprawnienie 
działań grupy;

4. wymiar psychologiczny – funkcją przywództwa jest zaspokojenie 
potrzeby przynależności oraz potrzeby władzy, a jednocześnie 
wykreowanie pozytywnych emocji związanych z poczuciem, że 
spełniona zostaje wizja idealnego przywódcy, którego cele zbież‑
ne są z celami zwolenników.

 Typologię procesów przywództwa można skonstruować, uwzględ‑
niając bardzo zróżnicowane kryteria.
 Biorąc pod uwagę dziedzinę życia społecznego oraz zakres spraw 
będących przedmiotem zainteresowania stron procesu przywództwa, 
wyróżniamy:

• przywództwo polityczne;
• przywództwo biznesowe;
• przywództwo religijne (duchowe).

 Biorąc pod uwagę zasięg procesu, wyróżniamy:
• przywództwo międzynarodowe;
• przywództwo regionalne;
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• przywództwo państwowe;
• przywództwo lokalne.

 Ze względu na funkcjonalność procesu przywództwa, można mówić 
o nim jako o:

• przywództwie efektywnym – gdy liczba właściwie wypełnianych 
funkcji przewyższa liczbę elementów dysfunkcjonalnych;

• przywództwie nieefektywnym – gdy w procesie dominują dysfunk‑
cje, które mogą skutkować cofnięciem przywódcy poparcia.

 Ponieważ procesy przywództwa mają miejsce w zróżnicowanym oto‑
czeniu społeczno‑kulturowym, można wyodrębnić także:

• przywództwo hierarchiczne – w kulturach (organizacyjnych, po‑
litycznych, religijnych), w których dominującym prototypem przy‑
wódcy jest osoba zajmująca dominującą pozycję w hierarchii;

• przywództwo rozproszone – w tych środowiskach, w których od 
przywódcy oczekuje się koordynacji i kreatywności, nie przewidu‑
jąc dla niego specyficznego zestawu władczych uprawnień.

 Wreszcie po uwzględnieniu kryterium stylu podejmowania decyzji 
można wyodrębnić:

• przywództwo demokratyczne – wówczas, gdy decyzje podejmuje 
przywódca, ale po konsultacji z grupą;

• przywództwo autorytarne – wtedy, gdy decyzje podejmuje przy‑
wódca, ale nie wymaga się od niego konsultacji z grupą;

• przywództwo liberalne (laissez faire) – kiedy decyzje podejmuje 
grupa, a przywódca pełni jedynie rolę koordynatora.

refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami

akredytacja przywódcy i zwolennicy

Niezależnie od preferowanego przez siebie ujęcia uczeni, których inte‑
resował fenomen przywództwa, zwykle rozpoczynali swoje rozważania 
od postawienia następującego pytania: dlaczego to właśnie danej oso‑
bie, a nie komuś innemu, zwolennicy zaufali i pozwolili pełnić funkcję 
przywódcy grupy?
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 Większość odpowiedzi sprowadzała się do nieskomplikowanej kon‑
statacji. Kredyt zaufania zaciągany jest przez pretendenta do roli lidera 
na podstawie jego oceny dokonywanej przez poszczególnych członków 
grupy. Uwzględniają oni w tej ocenie dwa podstawowe kryteria: umiejęt‑
ności, które pomóc mogą w osiągnięciu założonych przez grupę celów, 
oraz poziom zgodności z podstawowymi normami grupy. Wczesne syg‑
nały kompetencji i konformizmu stanowią swoistą przepustkę do tego, 
by późniejsze zachowania innowacyjne lidera były tolerowane dzięki 
ugruntowaniu poparcia (Hollander, 1993, s. 33–34).
 W klasycznych przedprocesualnych koncepcjach przywództwa stro‑
ny relacji pozostawały w wyraźnym stosunku asymetrii. To przywódca 
był postacią decydującą, to on mógł wydawać polecenia oraz narzu‑
cać sposoby rozwiązania problemów. Dla zwolenników przewidywano 
aktywną rolę na etapie ubiegania się przez lidera o władzę. Gdy lider 
polityczny stanowisko władcze już uzyskiwał, zwolennikom przypadała 
w udziale rola biernych obserwatorów.
 Przyjęcie założenia, że przywództwo polityczne jest procesem syme‑
trycznym, nie pozwalało już dłużej traktować zwolenników jako mniej istot‑
nej jego strony. Przełomowymi badaniami, które pozwoliły dowieść zasad‑
ności tego twierdzenia, były analizy amerykańskich uczonych, w których 
wykazano korelację pomiędzy osobowością zwolennika,  stylem przebie‑
gu przywództwa a efektywnością tego procesu (Kellerman, 2008).
 Wbrew tym ustaleniom, w większości prac poświęconych wzajemnym 
relacjom etyki i przywództwa wysokie wymagania etyczne stawiano li‑
derom, lecz niewiele uwagi poświęcano samym zwolennikom (Rhodes 
i ‘t Hart, 2014, s. 3). Warto zatem wyraźnie podkreślić, że etyczne wzorce 
uczestnictwa w procesie przywództwa dotyczyć powinny nie tylko lide‑
rów, ale także ich zwolenników. Emancypacja zwolenników w procesach 
przywództwa nie może bowiem polegać wyłącznie na wzmacnianiu ich 
kontroli nad zachowaniami liderów, musi również polegać na przejęciu 
przez zwolenników części zobowiązań za przebieg tych procesów. Za 
najważniejsze zobowiązania zwolennika należy uznać zwłaszcza:

1. bieżące śledzenie aktywności lidera politycznego, któremu w ak‑
cie wyborczym udzieliło się kredytu zaufania;

2. czynne wsparcie udzielane liderowi w okresie pomiędzy elekcja‑
mi: udział w spotkaniach, demonstracjach, publikowanie listów ot‑
wartych itp.;
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3. dbałość o poszerzanie grona zwolenników lidera;
4. rozliczanie lidera politycznego z jego działalności w trakcie zajmo‑

wania stanowiska władczego (porównywanie obietnic wyborczych 
z realnymi dokonaniami);

5. konfrontowanie poglądów oraz zachowań lidera politycznego 
z aktywnością innych liderów, dbałość o elastyczność relacji na li‑
nii zwolennik – przywódca (Żukiewicz, 2011, s. 138–139).

 Zobowiązanie etyczne do dbałości o charakter procesu  przywództwa 
nabiera dodatkowej wartości w czasach współczesnych, gdy uzyskanie in‑
formacji o działalności lidera nie jest ani czasochłonne, ani problematyczne.
 Brak zaangażowania po stronie zwolenników lidera może prowadzić do 
ujawnienia się czynników destrukcyjnych w procesie przywództwa. Mogą 
one wynikać zarówno z zaburzeń osobowościowych lidera, jak też popeł‑
niania przez zwolenników tzw. błędów percepcyjnych (błędów w postrze‑
ganiu rzeczywistości). Rzadsze, choć możliwe, jest także uaktywnienie 
zaburzeń osobowościowych zwolenników i błędów percepcyjnych same‑
go lidera. Często czynniki destrukcyjne w procesie przywództwa nakłada‑
ją się na siebie. Przykładowo, mimo że przywódcy coraz częściej zacho‑
wują się w sposób, który powinien wzbudzać u zwolenników wątpliwości, 
ci drudzy błędnie interpretują docierające do nich informacje i w efekcie 
nie reagują na nie w odpowiedni sposób. Do głównych czynników osobo‑
wościowych wpływających na destrukcyjność procesu przywództwa zali‑
czamy: narcyzm, paranoidalność oraz skłonność do agresji. Negatywny 
wpływ na przywództwo mogą mieć też inklinacja do ulegania autorytetom 
oraz zachowania konformistyczne (Żukiewicz, 2011, s. 158–165).

przywództwo transakcyjne i transformacyjne

W jednej z kanonicznych prac poświęconych przywództwu James 
MacGregor Burns wyróżnił dwa podstawowe typy liderów: transforma‑
cyjnych i transakcyjnych. Uznał, że podstawowym kryterium ich wyod‑
rębnienia powinno być kryterium etyczne. Zdaniem Burnsa przywódca 
transformacyjny pozwala swoim zwolennikom wznieść się na wyższy 
poziom moralny i motywacyjny poprzez wyznaczanie dalekowzrocz‑
nych celów oraz stymulowanie zmian o wielkiej doniosłości historycznej 
(Burns 1978, s. 20). Przywódca transakcyjny zawiera natomiast kontrakt 
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ze swoimi zwolennikami, ale jego zamierzeniem nie jest transformowa‑
nie wartości zwolenników, ale zrealizowanie ich konkretnych postulatów 
czy interesów (Burns 1978, s. 19).
 Próby modyfikacji koncepcji Burnsa podjął się w kolejnych latach m.in. 
Bernard Bass. Wraz ze współpracownikami przeprowadził wiele ekspe‑
rymentów nad przywództwem w różnych organizacjach, dostarczając 
empirycznych argumentów w obronie idei przywództwa transformacyj‑
nego. Bass zrezygnował jednak w swoich badaniach z posługiwania się 
przy ocenie działalności poszczególnych liderów kategorią moralności.
 Bass wraz z Bruce’em J. Avolio w toku badań wyróżnili cztery (inne 
niż etyczność) atrybuty, które pozwalają uznać przywództwo za transfor‑
macyjne: 1) charyzmę, przez którą autorzy rozumieją specyficzną reak‑
cję zwolenników na zachowanie lidera (zdaniem Bassa i Avolia zwolen‑
nicy identyfikują się z tymi liderami, którzy potrafią wzbudzić zaufanie, 
przekonać do tego, że mają do wypełnienia misję oraz przedstawić wi‑
zję swojego działania); 2) inspirującą motywację, którą autorzy uznają 
za zdolność do takiego przedstawienia przez przywódcę wizji zmian, 
aby zwolennikom łatwo było się z nimi utożsamić (w tym celu liderzy 
używają symboli oraz konstruują proste emocjonalne apele, które po‑
zwalają zwolennikom uświadomić sobie i zrozumieć skomplikowane za‑
mierzenia przywódców); 3) intelektualną stymulację, rozumianą jako za‑
chętę do kwestionowania dotychczasowych rozwiązań oraz stawiania 
nowych pytań (liderzy wspierają swoich zwolenników także po to, aby ci 
potrafili postępować wbrew utartym schematom czy też raz wyznaczo‑
nym celom lub wartościom); 4) zindywidualizowaną uwagę, czyli wymóg 
traktowania zwolenników jako niepowtarzalnych osobowości (nie cho‑
dzi przy tym o zaspokajanie potrzeb każdego zwolennika, ale o takie 
wyznaczenie celów i wyzwań, by odpowiadało ono umiejętnościom oraz 
potencjałowi pojedynczych osób) (Bass i Avolio, 1993, s. 51–52).

przywództwo polityczne w ustrojach totalitarnym 
i demokratycznym

Samo pojęcie przywództwa politycznego często jest negatywnie ko‑
notowane i bywa zestawiane z praktyką reżimów totalitarnych. Jest to 
zapewne efekt personalizacji władzy w totalitaryzmie, wyrażającej się 
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w kulcie jednostki oraz ścisłej realizacji reguły wodzostwa. Różnią się 
one jednak od przywództwa politycznego w zasadniczy sposób.
 Kult jednostki polega na sakralizacji wizerunku przywódcy, który za‑
czyna być traktowany jako władca absolutny, obdarzony nie tylko chary‑
zmą, ale też najwyższymi przymiotami intelektu. W przestrzeni architek‑
tonicznej kult ten wyraża się w budowie monumentalnych pomników lub 
budynków poświęconych osobie władcy. Do propagowania kultu wyko‑
rzystuje się media oraz wszystkie instytucje publiczne. W warstwie języ‑
kowej kult jednostki często przyjmuje formę specjalnych zwrotów używa‑
nych w momentach wypowiadania imienia wodza (Bäcker 2004, s. 123).
 Reguła wodzostwa wiąże się ściśle z ideologizacją władzy w ustroju 
totalitarnym. Ponieważ jedyną ostateczną instancją decydującą o zgod‑
ności bądź niezgodności podejmowanych działań z oficjalnie obowiązu‑
jącą ideologią jest sam władca, pozostaje on ponad wszelkimi formami 
kontroli: politycznej (nie ma innej niż siłowa możliwości pozbawienia go 
władzy), prawnej (nie podlega on jurysdykcji, a reguły prawa mogą być 
dowolnie przez niego zmieniane) czy choćby etycznej (wszelkie warto‑
ści wyznacza sam władca, będąc jednocześnie ich ucieleśnieniem).
 Oba zarysowane zjawiska uprawniają do wysnucia wniosku, że przy‑
wództwo polityczne w totalitaryzmie z czasem staje się dysfunkcjonalne 
i przeradza w stosunek władzy sprawowanej wyłącznie przy użyciu me‑
tod siłowych.
 Ustrojem, który lepiej sprzyja uaktywnieniu wszystkich wymiarów przy‑
wództwa politycznego, jest ustrój demokratyczny. Przestrzeganie reguł de‑
mokratycznego państwa prawa (przynajmniej w modelu idealnym) powin‑
no gwarantować zwolennikom zaangażowanym w proces przywództwa:

• poszanowanie procedur, w ramach których liderzy polityczni mogą 
obejmować stanowiska władcze;

• pełną informację na temat poglądów, zachowań i strategii liderów;
• dobrowolność udzielenia poparcia konkretnemu liderowi 

politycznemu;
• możliwość wyboru lidera politycznego, którego chce się wesprzeć 

(a dzięki temu symetryczność relacji w procesie przywództwa);
• możliwość zabiegania o poparcie dla swoich projektów politycz‑

nych dla osób pretendujących do roli przywódcy politycznego.
 W ustrojach totalitarnych wymienione gwarancje bądź nie są w ogóle 
zapewnione, bądź mają charakter wyłącznie iluzoryczny.
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Komunikacja przywódcza

Problem etyki przywództwa politycznego bywa także podnoszony 
w kontekstach profesjonalizacji oraz tabloidyzacji polityki. Dbałość li‑
derów o wizerunek oraz marketingowe zabiegi służące pozyskiwaniu 
coraz to nowych zwolenników wywołują często dyskusję na temat do‑
puszczalności takich zachowań czy też granic, których przekroczenie 
powoduje uznanie praktyk promocyjnych za niedopuszczalne. 
 Cechą charakterystyczną przyjmowanych przez liderów politycznych 
strategii komunikowania się ze swoimi zwolennikami w systemie demo‑
kratycznym pozostaje ich dynamika i zmienność. Przywódcy muszą się 
liczyć nie tylko z tym, że transformacji ulegają warunki ekonomiczne 
i polityczne, w których muszą oferować swój program wyborczy, ale tak‑
że z tym, że zmieniają się zarówno ich odbiorcy, jak i kanały komunikacji.
 Szczególnie dużą szansę na osiągnięcie politycznego sukcesu w ta‑
kim zmiennym otoczeniu mają ci przywódcy, którzy potrafią zostać za‑
pamiętani dzięki umiejętności nakreślenia ram narracyjnych i interpreta‑
cyjnych dla komentowanych lub kreowanych zdarzeń. Właśnie dlatego 
wyrazistość komunikacyjna i narracyjna zdaje się być kluczowym ele‑
mentem każdego procesu przywództwa. Wyrazistość tę można jednak 
osiągnąć niezależnie od preferowanego przez lidera stylu komunikacji:

• potocznego (swojskiego), charakteryzującego się wieloma błęda‑
mi marketingowymi i nikłą wartością informacyjną przekazu;

• technokratycznego, charakteryzującego się dbałością o spójność 
strategii marketingowej, jednocześnie imitującego dyskurs na‑
ukowy, zorientowany na rozwiązywanie konkretnych problemów 
administracyjnych;

• wizjonerskiego, w którym strategia marketingowa jest spójna, 
a największą wartością przekazu pozostaje silne przekonanie 
o moralnej wyższości racji własnych oraz wskazywanie na zagro‑
żenia czyhające ze strony przedstawicieli grup obcych;

• showmańskiego, w którym nacisk położony jest na strategię mar‑
ketingową i obecność medialną, a treści ważne „mieszają się” 
z treściami tabloidowymi.

 Wymóg wyrazistości komunikacyjnej prowadzi jednak nie tylko do 
profesjonalizacji samych kampanii politycznych, ale także do negatyw‑
nych zmian kulturowych związanych z językiem, którym posługują się 
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liderzy polityczni w mediach. Językoznawcy wskazują w tym kontekście 
zwłaszcza na takie procesy, jak:

• postępującą brutalizację języka, wyrażającą się w używaniu in‑
wektyw lub stygmatyzujących etykiet;

• upowszechnienie się potocznego stylu w publicznych wypowie‑
dziach liderów;

• odejście od języka pozytywnego (pomysłów, wizji, koncepcji dzia‑
łania) na rzecz dyskredytacji oponentów politycznych;

• skrótowość oraz wybiórczość podejmowanych tematów.
 Coraz większa popularność ruchów populistycznych i ekstremistycz‑
nych w Europie i na świecie bardzo często wiązana jest z komunikacyj‑
nymi umiejętnościami ich liderów. W pracach wielu badaczy odnaleźć 
można sugestie, że jednym z atrybutów populizmu jest właśnie obda‑
rzony odpowiednimi kompetencjami lider (Marczewska‑Rytko, 2011, 
s. 275). Wymienia się w tym kontekście takie jego cechy, jak:

• umiejętność przemawiania do tłumu,
• zdolność wywołania emocji,
• ekspresywność, emocjonalność, charyzmę,
• buntowniczość, porywczość.

 Wszystkie te cechy mają pomagać przywódcy politycznemu w zakty‑
wizowaniu tych obywateli, którzy czują się rozczarowani dotychczas pro‑
wadzoną przez rząd działalnością polityczną i pragną gwałtownej zmiany 
w sposobie definiowania i rozwiązywania problemów społecznych. W tym 
celu lider populistyczny często odwołuje się do kategorii „ludu”, przez który 
rozumie „zwykłych/przeciętnych/normalnych obywateli”.

refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami
Powyższe rozważania z pewnością każą zakwestionować pojawiającą 
się niekiedy w dyskursie publicznym tezę o kryzysie przywództwa. Po‑
lityczne znaczenie liderów we współczesnym świecie pozostaje ogrom‑
ne i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. W epoce płynno‑
ści, niepewności i turbulencji zwolennicy poszukują przywódców, którzy 
potrafią wziąć odpowiedzialność za sprawne rządzenie. Jednocześ‑
nie należy się przychylić do stwierdzenia, że przywództwo w ustroju 
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demokratycznym znalazło się w stanie komunikacyjnego kryzysu. Po‑
szukiwaniu nowych narracji i interpretacji towarzyszy swoisty chaos ko‑
munikacyjny, który może dezorientować potencjalnych zwolenników 
i powodować zniechęcenie do partycypacji w życiu obywatelskim.
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nieposłuszeństwo obywatelskie

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: Kategoria nieposłuszeństwa obywatelskiego nale-
ży do pojęć niejednoznacznych. odmienne tradycje intelektualne upatru-
ją w nim bądź sprzeciw wobec legalnej władzy w celu jej obalenia, bądź 
też wymuszenie na niej decyzji oczekiwanych przez protestujących. te 
dwa główne wątki stanowią podstawę moich rozważań.

ANALIZA HISTORYCZNA: pojęcie nieposłuszeństwa obywatelskie-
go na przestrzeni historii było interpretowane w sposób niejednoznacz-
ny, już w starożytności powstawały pierwsze koncepcje. od wczesnego 
oświecenia zarówno teoretyczne ujęcie, jak i jego praktyczne zastosowa-
nie zaowocowały licznymi modelami interpretacyjnymi. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: nieposłuszeństwo obywatelskie to 
kategoria, która w różnych rodzajach dyskursów: politycznym, praw-
nym, społecznym, poprzez nauki społeczne, jak też filozofię, jest ujmowa-
na w trzech różnych aspektach: godnościowo-wolnościowym, przemocy 
jako iluzji, oraz rzetelności (fairness) rozumianej szeroko jako sprawiedli-
wość, uczciwość, przejrzystość, dostępność w sferze publicznej. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
nieposłuszeństwo obywatelskie to sposób kontestacji legalnej władzy. 
zakwestionowanie jej prawomocności może mieć dwa powody: formal-
ny (ze względu na arbitralność działań władzy) lub materialny (ze względu 
na odrzucenie treści decyzji władzy).

Słowa kluczowe: nieposłuszeństwo obywatelskie, sprzeciw sumienia, 
ruch non-violence, Henry d. thoreau, John rawls 
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definicja pojęcia
Problemy, które napotykamy przy próbie definiowania nieposłuszeń‑
stwa obywatelskiego, nie są jedynie wynikiem tego, że różni autorzy 
i aktywiści społeczni rozumieją je na wiele różnych sposobów. Trud‑
ności definicyjne wynikają raczej z teoretycznego ograniczenia pojęcia 
nieposłuszeństwa obywatelskiego.
 Kwestia precyzyjnej definicji pojęcia nieposłuszeństwa obywatel‑
skiego jest bardzo trudna. Występuje ono w wielu różnych ujęciach: 
prawnym, socjologicznym, politycznym i filozoficznym. Wielu autorów, 
zarówno podejmujących ten temat na gruncie nauki polskiej (Michał 
R. Kaczmarczyk, Mirosław Rutkowski), jak i tych, którzy zajęli się nim 
w nauce europejskiej czy światowej (Hannah Arendt, Joseph Raz, Jür‑
gen Habermas), zwraca uwagę na jego rozmyty i nieoczywisty charakter. 
 Z perspektywy prawnopolitycznej działania o znamionach nieposłu‑
szeństwa obywatelskiego możemy kwalifikować jako prowadzące do 
zmiany stanu prawnego lub polityki, albo będące aktem niezgody na 
rezygnację z takich form działania nawet za cenę sankcji polityczno‑
‑prawnych. Nieposłuszeństwo obywatelskie w tym konkretnym znacze‑
niu można uznać za jedną z podstawowych zasad walki z panującymi. 
W jaki sposób „nieposłuszni” dysydenci mogą występować przeciwko 
legalnej władzy? Jakie muszą zaistnieć ku temu warunki? Samo zła‑
manie prawa nie wymaga adresata ani nawet świadomości, że warun‑
kiem nielegalności działania jest istnienie jakiegoś stosunku społeczne‑
go. Protest jest bowiem skierowany do kogoś, wiążąc się intencjonalnie 
z relacją społeczną protestującego i adresata protestu. Na pierwszy rzut 
oka sytuacja wydaje się oczywista. Jednakże po drobiazgowej anali‑
zie nietrudno dostrzec, że nieposłuszeństwo obywatelskie pojawia się 
w stosunkach społecznych jako określonego rodzaju relacja do władzy. 
Sensem tej formuły sprzeciwu wobec władzy jest kontestacja, kwestio‑
nowanie jej w „formie czystej”. Z opisanego powyżej stosunku rodzi się 
pewien paradoks. Jeśli protestującym poprzez akt złamania prawa uda‑
je się doprowadzić do zmiany władzy i zmusić rządzących do ustępstw 
w sensie politycznym, to „nieposłusznym” powinniśmy przypisać więk‑
szą władzę niż rządzącym, w których protest jest wymierzony. Z per‑
spektywy naszej analizy pojęcie władzy ma charakter kluczowy. Od‑
wołując się do klasycznego rozumienia weberowskiego, władza jest 
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zjawiskiem uniwersalnym, pojawia się wszędzie tam, gdzie jednostki 
ograniczają swą wolność poprzez wchodzenie w relacje (Kaczmarczyk, 
2010; Weber, 2002, s. 39). 
 Rozróżnienie między władzą a władczą przemocą, którego dokonu‑
je Hannah Arendt (1999), znosi to przeciwieństwo. Prawo ze swej natu‑
ry łączy się z władzą komunikacyjną, która wytwarza prawo prawowite. 
Tym samym odpada klasyczne zadanie znalezienia namiastki dla wy‑
sychającego źródła sprawiedliwości, jakim było samolegitymizujące się 
prawo naturalne – namiastki, z której faktyczna władcza przemoc mogła‑
by wywieść autorytet siły panującej, wyposażonej w prawowitą władzę. 
Arendt musi zamiast tego wyjaśnić, jak zjednoczeni obywatele, tworząc 
władzę komunikacyjną, ustanawiają prawowite prawo, i jak tę praktykę, 
czyli wykonywanie politycznej autonomii, zabezpieczają prawnie. Bliź‑
niaczo związane konceptualnie stanowienie prawa z tworzeniem wła‑
dzy jeszcze raz wyjaśnia, dlaczego system praw, który daje odpowiedź 
na to pytanie, musi się jawić jako prawo pozytywne i nie może dla sie‑
bie reklamować żadnej ważności moralnej lub wynikającej z prawa na‑
turalnego, która byłaby nadrzędna wobec kształtowania się woli samych 
obywateli (Habermas, 2005, s. 164).
 Cechą konstytutywną nieposłuszeństwa obywatelskiego, która bu‑
dzi najmniej wątpliwości, jest sam akt złamania prawa. Jednak do‑
piero określona jego interpretacja pozwala na odróżnienie omawianej 
instytucji od innych przypadków bezprawia. Nie każde złamanie pra‑
wa wyczerpuje znamiona nieposłuszeństwa obywatelskiego. Prze‑
de wszystkim jest nim złamanie obowiązującego porządku prawne‑
go. „Nieposłuszni” kwestionują jedynie pojedyncze konkretne przepisy 
prawne, decyzje urzędnicze czy ewentualnie politykę wobec konkret‑
nej władzy. W przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia z oporem 
wobec władzy prawa lub władzy. Nieposłuszeństwo obywatelskie jako 
konkretny akt nie podważa bowiem legalności władzy ani legitymizacji 
systemu prawnego. Opór, niezależnie od tego, czy jest prawnie uza‑
sadniony i czy korzysta z przemocy, rodzi inną niż nieposłuszeństwo 
obywatelskie relację między władzą publiczną a osobami stawiającymi 
opór. Taką sytuację można nazwać rewolucyjną, gdyż przeciwnicy wła‑
dzy pragną przywrócić legitymizację prawa i decyzji władczych poprzez 
wymianę rządzących lub ustanowienie nowego porządku (Raz, 2000, 
s. 263‒264). 
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 Podobnie jest w przypadku stanu wyjątkowego, gdy rządzący wbrew 
woli obywateli pragną przywrócić legitymizację porządku prawnopoli‑
tycznego, wykorzystując środki przymusu. 

Ten, kto decyduje o stanie wyjątkowym, jest suwerenny ‒ pisze Carl Schmitt 
w artykule Teologia polityczna. Cztery rozdziały poświęcone nauce o suweren-
ności. ‒ […] Nie można natomiast opisać jej [suwerenności ‒ T.S.] zgodnie ze 
stanem faktycznym. Dopiero stan wyjątkowy stawia nas wobec pytania o pod‑
miot suwerenności, a więc o samą istotę bycia suwerenem. Nie da się w pro‑
stych, jasnych kategoriach określić warunków koniecznych do uznania danej 
sytuacji za wyjątkową. Nie da się również dokładnie wyliczyć, jakie działania są 
dopuszczalne w sytuacji naprawdę skrajnej, którą chcemy opanować. Warun‑
ki, jak i treść kompetencji są tu z konieczności nieograniczone. Dlatego z punk‑
tu widzenia państwa i prawa taka kompetencja w ogóle nie istnieje. Konstytu‑
cja może najwyżej określić, kto w sytuacji wyjątkowej podejmuje działania. Jeśli 
działania podejmowane w czasie stanu wyjątkowego nie podlegają żadnej kon‑
troli, nie są przypisane w formie kompetencji różnym instancjom wzajemnie się 
równoważącym i ograniczającym – tak jak to w praktyce konstytucyjnego pań‑
stwa prawa – wówczas wiadomo, kto jest suwerenem. Jest nim ten, kto decydu‑
je zarówno o tym, czy wystąpiła sytuacja wyjątkowa, jak i o metodach jej prze‑
zwyciężenia (Schmitt, 2000, s. 34). 

analiza historyczna pojęcia 

Powstanie państwa nie oznacza, że prawo przestało mieć od razu cha‑
rakter religijny, co dobrze widać na przykładzie najstarszych kodeksów, 
jak np. kodeks Hammurabiego. Pojawiła się jednak identyfikacja prawa 
z władzą państwową, co sprzyja coraz silniejszemu odróżnieniu się pra‑
wa nie tylko od religii, ale także od moralności. Tymczasem w społeczeń‑
stwach pierwotnych odróżnienie prawa i moralności w ogóle nie było 
możliwe. Można powiedzieć, że upolitycznienie prawa (jego instrumen‑
talizacja) dla mniej lub bardziej partykularnych celów towarzyszy proce‑
sowi oddalania się prawa od moralności (Kaczmarczyk, 2010, s. 103). 
 W tradycji żydowskiej pierwsze przypadki nieposłuszeństwa obywa‑
telskiego wobec prawa stanowionego, a więc i wobec władzy, opierają 
się na motywacjach religijnych i niejednokrotnie zawierają ich niewyraź‑
ną artykulację ‒ szczególnie tam, gdzie pierwotnie państwo jest sła‑
be, a struktury rodowo‑plemienne względnie trwałe. Przykładem takich 
względnie słabych państw, w których starszyzna rodowo‑plemienna była 
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na tyle silna, że mogła zrównoważyć wpływ panujących, są starożytne 
państwa żydowskie. Przed powstaniem obu monarchii Izraela i Judei po‑
rządek polityczny i system pokrewieństwa były tożsame. Nie należy się 
dziwić, że właśnie w Starym Testamencie odnajdujemy szczególnie wie‑
le przykładów nieposłuszeństwa obywatelskiego. Za najstarszy przykład 
sprzeciwu wobec prawa stanowionego może uchodzić nieposłuszeń‑
stwo położnych żydowskich wobec rozkazu faraona, który polecił im za‑
bijać każdego nowo narodzonego chłopca żydowskiego. Innym histo‑
rycznym przykładem nieposłuszeństwa obywatelskiego, pochodzącym 
ze starożytnej Grecji, jest przypadek Antygony, która sprzeciwiła się wła‑
dzy i prawu w imię racji moralnych (Kaczmarczyk, 2010, s. 104).
 W chrześcijaństwie powstanie uniwersalistycznej idei indywidual‑
nej relacji człowieka do Boga, z misją przekształcania świata w zgodzie 
z najwyższymi przykazaniami miłości, miało niemały wpływ na sposób 
postrzegania prawa w tradycji żydowskiej. Pojawia się tam mianowi‑
cie niepewność w odniesieniu do doktryny bezwzględnego stosowania 
prawa, która wynikała z oczekiwania na Mesjasza. Mówią o tym Dzieje 
Apostolskie, przywołując wystąpienie nauczyciela prawa żydowskiego 
Gamaliela (nauczyciela św. Pawła). Przekonywał on Sanhedryn, że nie 
może być całkowitej pewności, czy Jezus rzeczywiście był Mesjaszem. 
Lepiej więc nie zabijać jego uczniów, bo gdyby arcykapłani nie mieli ra‑
cji, to byłby to czyn wymierzony w samego Boga. W przeciwnym wypad‑
ku, gdyby Bóg nie był w sojuszu z chrześcijanami, ich stronnictwo i tak 
się rozpadnie. Gamaliel przestrzega więc przed podejmowaniem decy‑
zji nieodwracalnych w odniesieniu do nieposłuszeństwa motywowane‑
go religijnie. Z naszego punktu widzenia jest to przykład uzasadnienia 
szczególnej reakcji podmiotów stosujących prawo na nieposłuszeństwo 
obywatelskie (Kaczmarczyk 2010, s. 122‒123). 
 Warto również przywołać postać Sokratesa – ten myśliciel często jest 
podawany jako modelowy przykład nieposłuszeństwa obywatelskiego. 
Jednakże niektóre interpretacje platońskiego Kritona idą w drugą stro‑
nę, ukazując Sokratesa jako postać nawołującą do bezwzględnego po‑
słuszeństwa prawu. Na podstawie dialogów Platońskich Kriton i Obrona 
Sokratesa można wskazać na trzecią interpretację, zgodnie z którą nie‑
posłuszeństwo obywatelskie jest instytucją wyjątkową, i to nie z uwagi 
na pozytywność prawa lecz na dylematy, przed jakimi stawia refleksyjną 
jednostkę. 
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 W państwie liberalnym natomiast rzecz ma się inaczej ‒ uważa Jo‑
seph Raz. 

W państwie liberalnym zachodzi sytuacja odwrotna. Uprawnienie do obywatel‑
skiego nieposłuszeństwa nie może się tutaj wywodzić z powszechnego prawa 
do uczestnictwa politycznego. Czyjeś prawo do działania politycznego jest – 
na mocy założenia – adekwatnie chronione przez prawo. Nie może ono nigdy 
usprawiedliwiać złamania prawa. Inaczej mówiąc: każde roszczenie do tego, że 
czyjeś uprawnienie do działania politycznego uprawnia kogoś do podejmowa‑
nia działań w dążeniu do realizacji jego celów politycznych (jakiekolwiek by one 
nie były), nawet jeśli te działania są sprzeczne z prawem, jest ipso facto kryty‑
ką prawa, które zakazuje jego działań. Jeśli bowiem człowiek dysponuje upraw‑
nieniem do podjęcia tych działań, to ich podjęcie nie powinno być obywatel‑
skim nieposłuszeństwem, lecz legalnym aktem politycznym, ponieważ na mocy 
założenia nie można skierować takiej krytyki przeciw państwu liberalnemu, to 
nie może w nim istnieć uprawnienie do obywatelskiego nieposłuszeństwa (Raz, 
2000, s. 262‒276).

 Ikoniczną postacią dla idei nieposłuszeństwa obywatelskiego jest 
Henry D. Thoreau (2016), ale w jego przypadku osąd moralny odnosi 
się raczej bezpośrednio do zachowania osób, które podejmują sprzeciw 
wewnętrzny wobec prawa. Niewłaściwe postępowanie polega w tym 
przypadku na dokonywaniu czynów sprzecznych z zasadami uznany‑
mi przez nich za słuszne. Taka ocena sytuacji może wiązać się ze zna‑
czeniem, jakie w etyce zwykle nadaje się pojęciu godności człowieka. 
Mamy obowiązek dochować wierności wyznawanym zasadom nieza‑
leżnie od konsekwencji, jakie nas za to spotykają, o ile takie postępo‑
wanie nie będzie powodować cierpienia i bólu innych osób ani też nie 
ograniczy przysługujących im praw. W tym miejscu można powziąć wąt‑
pliwość, czy negatywna ocena moralna działań zgodna z koncepcją nie‑
posłuszeństwa prywatnego, która wynika z przyjętego rozumienia god‑
ności, nie jest sprzeczna z oceną tych działań, których dokonujemy ze 
względu na ideę heroizmu. Ich źródłem jest najczęściej brak należytego 
rozróżnienia między czynami heroicznymi wykraczającymi poza obo‑
wiązek oraz tymi, które ludziom ceniącym własną godność jawią się 
jako obowiązek (Rutkowski, 2011, s. 63).
 Od czasów Thoreau liczni teoretycy i praktycy nawiązują bezpośred‑
nio do sformułowanych przezeń idei, powołując się na jego dokona‑
nia. Inni autorzy doszukiwali się początków nieposłuszeństwa obywa‑
telskiego w odległej historii. Akty nieposłuszeństwa obywatelskiego były 
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inspirowane w okresie nowoczesnym poglądami wielu osób, jak m.in. 
Lew Tołstoj, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela czy 
Lech Wałęsa. Przytoczone powyżej przykłady nie zawsze spełniają ści‑
słe wymagania definicyjne, aczkolwiek w sensie historycznym są kluczo‑
we. Innym ważnym elementem praktycznym nieposłuszeństwa obywa‑
telskiego są praktyki amerykańskiego ruchu abolicjonistycznego i ruchu 
praw obywatelskich. Ten ostatni przypadek łączy się z praktyką związaną 
z funkcjonowaniem amerykańskiego Sądu Najwyższego, który w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku musiał ustosunkować 
się do nieposłuszeństwa obywatelskiego, nawet jeśli tego unikał i poszu‑
kiwał rozwiązań należących do kategorii prawa pozytywnego. Omawia‑
ne pojęcie wywołało żywe zainteresowanie: prawoznawców, teologów 
i filozofów, którzy zaczęli włączać je do kanonu podstawowych instytu‑
cji ustroju demokratycznego. Formułowali też precyzyjne kryteria defini‑
cyjne oraz warunki usprawiedliwiające szczególne akty łamania prawa. 
W bogatej literaturze przedmiotu, która pojawiła się w drugiej połowie 
XX wieku, na uwagę zasługuje przede wszystkim John Rawls i jego mo‑
numentalna Teoria Sprawiedliwości (Rawls, 1994, s. 498‒539). 

problemowe ujęcie pojęcia 
Nieposłuszeństwo obywatelskie jest pewną formułą społeczno‑politycz‑
ną, będącą wyrazem „politycznego faktu wielości”. Fakt wielości prowa‑
dzi do konieczności dwojakiej wykładni samego terminu „obywatelskie 
nieposłuszeństwo”: (1) jest ono konkretną wypowiedzią/aktem wobec 
innej, zastanej wypowiedzi, przez co staje się tym, co wytwarza lub roz‑
szerza wielość; (2) jest ono wypowiedzią grupy albo jednostki (jakiegoś 
podmiotu), mającą za cel zamanifestowanie a następnie wytworzenie 
pewnej jedności – np. w postaci nowego, powszechnie obowiązujące‑
go prawa. Nieposłuszeństwo obywatelskie jest zatem aktem opartym na 
fenomenie wzajemności, definiującym jednostkę jako współobywatela, 
jednoczącym aktorów życia społecznego siłą ich wzajemnych powiązań. 
W duchu takiej definicji nie mówimy o „obywatelskim nieposłuszeństwie 
jednostki” – wbrew powszechnie znanym ujęciom tego tematu, które 
można nazwać ujęciami biograficznym. Najważniejsze jest argumento‑
wanie na rzecz tezy, że instytucja nieposłuszeństwa obywatelskiego, 
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czyli pewne rozwiązanie w obrębie instytucjonalnych struktur społecz‑
no‑politycznych, jest zgodą wyrażoną przez wielu na niezgodę mniej‑
szości, ale nie jednostki. W świetle tej koncepcji nieposłuszeństwo oby‑
watelskie jest aktem moralnym o charakterze jawności i solidaryzmu, 
jak również aktem o charakterze zbiorowym. Możemy się zastanowić, 
czy jednostkowy akt sprzeciwu nie jest istotny, gdy znika indywidualizm. 
W wielu opracowaniach na temat kategorii nieposłuszeństwa obywatel‑
skiego autonomiczna wypowiedź jednostki jest jedną z podstawowych 
części składowych tego aktu – najważniejszy element w ocenie jej spo‑
łecznej użyteczności i politycznej funkcjonalności. Paradoksalnie, ta‑
kie ujęcie nieposłuszeństwa obywatelskiego, które rozpoczyna i kończy 
jego opis na akcie solidaryzmu czy nawet heroizmu jednostki, odbiera 
instytucji nieposłuszeństwa moc sanacyjną czyli odnowy prawa/spra‑
wiedliwości. Jak silna jest niewiara w skuteczność polityczną obywa‑
telskiego nieposłuszeństwa, pokazuje marginalizowanie tego narzędzia 
obywatelskiej inicjatywy poza sferę aktywizmu oraz uprawianie owego 
biograficznego, pedagogizującego (pomnikowego) dyskursu. Nieposłu‑
szeństwo obywatelskie warto więc przedstawić w trzech rozumieniach, 
jako: (1) kategorię wolności i godności, (2) iluzję o przemocowym cha‑
rakterze, (3) nieposłuszeństwo definiowane w rawlsowskim duchu rze‑
telności (fairness) w sferze publicznej, rzetelności prowadzącej do bun‑
tu sumienia (Bogaczyk‑Vormayr, 2013, s. 224).
 Wedle innego stanowiska nieposłuszeństwo obywatelskie jest pew‑
ną decyzją polityczną, rozumianą z kolei jako realizacja wartości. Feno‑
men nieposłuszeństwa zostaje wpisany w sferę ethosu, stanowiąc akt 
realizacji wartości etycznych. Stąd przekonanie, że akt obywatelskiego 
nieposłuszeństwa ma służyć realizacji pewnego dobra. Gdy obywatel 
ocenia jakieś obowiązujące go prawo (a ściślej, pewne nakładane na 
niego obowiązki) jako sprzeczne z podstawowymi prawami jednostki 
(chodzi tu o konkurencyjne „prawa większości”), a zatem jako sprzecz‑
ne z prawami opartymi na wolności i godności, wtedy podejmuje on 
tym samym dyskusję nad wykładnią prawa. I właśnie tym jest formuła 
nieposłuszeństwa obywatelskiego: zanegowaniem pewnej interpretacji 
prawa. Samemu prawu (idei prawa) nie zostaje zatem odebrane to, co 
powyżej przypisane zostało także instytucji nieposłuszeństwa, miano‑
wicie zadanie realizacji i ochrony wartości. Tego typu sprzeciw wobec 
prawa możemy więc określić jako godnościowo‑wolnościowy. Zdaniem 
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znanego angielskiego filozofa prawa Ronalda Dworkina, praktyka spo‑
łeczna, która polega na argumentacyjnym sprzeciwie wobec wykład‑
ni prawa, jest postulatem najstarszej tradycji filozofii politycznej. „Pra‑
wo” w tak sformułowanej tezie odpowiada w tym konkretnym przypadku 
przekonaniu antycznej (tak sokratejskiej, jak i Arystotelesowej) kategorii 
sprawiedliwości, podczas gdy „interpretacja prawa” odpowiada właśnie 
prawu jako praktyce. W pracach filozoficznych jako argument na rzecz 
tego rozróżnienia przywoływany jest zwyczajowo przypadek Sokratesa, 
najobszerniej cytowany w literaturze filozoficznej poświęconej zagad‑
nieniu obywatelskiego nieposłuszeństwa (Dworkin, 1998, s. 370‒400; 
Bogaczyk‑Vormayr, 2013, s. 224).
 Z kolei ważnym aspektem nieposłuszeństwa obywatelskiego jako 
pojęcia wewnątrzprawnego jest ukazanie, w jaki sposób prawnicy i filo‑
zofowie prawa starają się zdefiniować tę instytucję, nadając jej charak‑
ter sformalizowany, a w pewnych przypadkach nawet usprawiedliwio‑
ny. Nieposłuszeństwo obywatelskie możemy bowiem zdefiniować jako 
część systemu prawnego funkcjonującą w zgodzie z obowiązującymi 
regułami, takimi jak równość wobec prawa czy racjonalność prawodaw‑
cy. Oczywiście ujęcie to powinno uwzględniać fundamentalne proble‑
my prawa należące do tak zwanej materii konstytucyjnej, czyli zakresu 
spraw regulowanych przez konstytucję lub inne kluczowe akty prawne, 
orzecznictwo sądownictwa konstytucyjnego, a nawet zwyczaje kształtu‑
jące ustrój państwa i miejsce obywatela (Habermas, 2005, s. 164). 
 W kontekście nieposłuszeństwa obywatelskiego warto wspomnieć 
o nurcie, który traktuje przemoc jako sposób wymuszenia właściwych 
decyzji na rządzących. Jednak w literaturze przedmiotu dominuje sta‑
nowisko non-violence, które reprezentuje Józef Tischner. Jego dwa 
główne dzieła, Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, to właśnie 
przykłady formuły nieposłuszeństwa obywatelskiego opartego na dzia‑
łaniu bez przemocy. Jest to dość udana formuła „sięgania po prawo” 
(czyli po sprawiedliwość) oraz po wolność. Uciekanie od wolności oraz 
zniewolenie przez pracę to dwa sposoby działania homo sovieticusa. 
Pierwszym jest przemoc wobec własnej wolności podmiotowej, drugi 
stanowi przemoc wobec drugiego z wyróżnionych przez autora Etyki 
solidarności typów wolności – wolności w społeczeństwie. Solidarność 
można zdefiniować za Tischnerem jako bunt sumienia. Solidarność 
sumień jest, po pierwsze, postawą nieposłuszeństwa prawu‑państwu 
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jako iluzji – mamy tu do czynienia z iluzją prawa w państwie totali‑
tarnym. Po drugie, solidarność jest postawą posłuszeństwa prawdzie‑
‑sprawiedliwości: nakazem posłuszeństwa jako wierności prawdzie 
(Tischner, 1981, s. 5 n., 31 n.). Takie ujęcie nieposłuszeństwa obywa‑
telskiego jest rodzajem wspólnoty solidarności, gdzie opór stawiany 
władzy nie jest oparty na przemocy, lecz na wzajemnej współpracy, so‑
lidarności i relacjach społecznych tworzonych przeciwko władzy w pań‑
stwie totalitarnym. 
 W omawianym kontekście obok Tischnera warto przywołać Bertran‑
da Russella i jego formułę „wolnej myśli”, która sytuuje się w modelu 
nieposłuszeństwa obywatelskiego i stanowi jego pierwszy etap. Drugi 
etap to sam namysł, etap krytyki i argumentacji. Tu przedmiotem zain‑
teresowania jest prawda o faktach, a zadaniem staje się odsłonięcie fał‑
szu. Odkrycie iluzji (wypaczenie prawa, obowiązek vs sprawiedliwość) 
umożliwia przejście do etapu kolejnego, jakim jest zaktualizowanie nie‑
posłuszeństwa – i tu pojawia się Tischnerowski „bunt sumienia”. Za‑
tem iluzja przemocy w ujęciu wspomnianych filozofów to pokazanie, że 
w ramach nieposłuszeństwa obywatelskiego protestujący mogą osiąg‑
nąć swoje cele bez stosowania siły i dzięki różnym formom nacisku na 
władzę. Pokojowe formy sprzeciwu pokazują wyraźnie iluzję przemocy 
i zwracają uwagę na wyższość pokojowego buntu‑protestu (Bogaczyk‑
‑Vormayr, 2013, s. 229‒230). 
 Podstawową kategorią refleksji Johna Rawlsa na temat obywatel‑
skiego nieposłuszeństwa jest principle of fairness. Ta zasada rzeczy‑
wiście zdaje się mieścić w sobie wszystko to, co wpierw intuicyjnie, 
a następnie na gruncie analizy językowej zawiera sam termin fairness: 
sprawiedliwość jako uczciwość, szlachetność jako uczciwość i jako pra‑
wość. Wykładnia Rawlsa przede wszystkim traktuje rzetelność/uczci‑
wość jako rzetelne zachowanie, czyli zawieranie umowy ze słusznymi 
(dobrymi) intencjami, czyli z intencją dotrzymania umowy. Otóż sytuacji 
obywatelskiego nieposłuszeństwa jako uzasadnionej taką „zasadą by‑
cia fair” Rawls nie dostrzeże tak łatwo i tak często w demokracji konsty‑
tucyjnej – jego argumentacja zawiera pewne sprzeczności, ale też pew‑
ną trafność. Można powiedzieć, że ta argumentacja sama jest z ducha 
zasadą uczciwości (principle of fairness), jednakże również ze swoistej, 
a w obrębie Russellowskiej „wolnej myśli” budzącej sprzeciw, zasady 
wykluczenia (principle of exclusivity). 
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 Zasada uczciwości (principle of fairness) powiada, iż ludzie uznając 
zalety, a zatem korzyści płynące dla nich z tzw. sprawiedliwych insty‑
tucji (tj. nienaruszających standardów demokracji), w zgodzie z zasa‑
dą uczciwego/słusznego postępowania przyjmując te instytucje, zobo‑
wiązują się także do podlegania im oraz do ich ochrony. Na gruncie 
prawa konstytucyjnego zostaje to sformułowane jako obowiązek posłu‑
szeństwa wobec sprawiedliwych, praworządnych instytucji państwo‑
wych. Rawls stawia najważniejsze pytanie: jak wytłumaczyć, dlaczego 
musimy być posłuszni wszystkim przepisom prawa, także tym niespra‑
wiedliwym (unjust laws), ale jego odpowiedź nie ma znamion jedno‑
znaczności. Pewne argumenty powinniśmy uznać za stanowisko sokra‑
tejskie, powracając do formuły „sprawiedliwość versus prawo”, z kolei 
inne jego spostrzeżenia mają charakter asekuranckiej wypowiedzi po‑
litycznej. Apeluje on do naszego politycznego rozumu, jednak de facto 
kieruje naszą uwagę na grupy nie tak rozumne jak my („my”!), nieobda‑
rzone w stopniu równym „nam” owym słynnym „skutecznym zmysłem 
sprawiedliwości” – są to grupy szybko popadające w nieposłuszeństwo 
i nieumiejące podołać jego wyzwaniom, konsekwencjom. I nagle okazu‑
je się, że właśnie przed nimi musimy bronić prawa. Rawls operuje ter‑
minem „sprawiedliwość”, jaki pojawia się już w Kritonie. Cały zawarty 
tam wywód traktuje szeroko o obowiązku wspierania i rozwijania spra‑
wiedliwych instytucji oraz obowiązku wystąpienia przeciwko instytucjom 
niesprawiedliwym – bez przemocy, czyli unikając sytuacji występowa‑
nia przeciwko współobywatelom. Jak wiemy, jest to sprzężenie wpisane 
w koncepcję naturalnego obowiązku sprawiedliwości (Rawls 1994). 
 Sprawiedliwość jest pierwszą cnotą instytucjonalną („cnotą instytu‑
cji”) – tym, co jako pierwsze winno charakteryzować instytucje państwa. 
Instytucje społeczne, jak zauważa Rawls, posiadają dwie cnoty główne: 
sprawiedliwość i jej użyteczność. Autor Teorii Sprawiedliwości filozofu‑
je w duchu Arystotelesa, zastanawiając się nad skutecznym działaniem 
sprawiedliwości, i takie ujęcie jest bliskie prezentowanej w tym wywo‑
dzie koncepcji nieposłuszeństwa obywatelskiego. Ma ono uzasadnienie, 
gdyż odwołuje się do sprawiedliwości, jednak jest postulowane i spraw‑
dzane nie jedynie przez wzgląd na „jego bliskość do idei”, ale jako kon‑
kretna metoda działania społecznego, z uwzględnieniem jego użytecz‑
ności. Wobec powyższego nieposłuszeństwo jest sprawdzeniem owej 
sprawności sprawiedliwości (Bogaczyk‑Vormayr, 2013, s. 236‒237). 



217nieposłuszeństwo obywatelskie

 Szczególna rola przypada tu specyficznie rozumianemu pacyfizmo‑
wi. Rawls stwierdza: 

Potrzebny jest zatem nie jakiś pacyfizm generalny, lecz odmowa angażowa‑
nia się w wojnę w pewnych okolicznościach, kierująca się głosem czujnego su‑
mienia. Państwa niechętnie uznają pacyfizm i jego szczególny status. Odmowa 
brania udziału w jakiejkolwiek wojnie, we wszelkich warunkach, jest poglądem 
oderwanym od życia, który musi pozostać doktryną sekciarską. Nie bardziej 
podważa autorytet państwa niż celibat księży – świętość związku małżeńskiego. 
Może się nawet wydawać, że państwo omijające pacyfistów przy egzekwowaniu 
swoich nakazów, okazuje pewną wielkoduszność. Ale dyktowana sumieniem 
decyzja odmowy na podstawie zasad sprawiedliwości między ludźmi, gdy odno‑
si się je do konkretnych konfliktów, to rzecz inna. Ta odmowa bowiem dotkliwie 
godzi w pretensje władzy państwowej, a kiedy się rozprzestrzenia, kontynuowa‑
nie niesprawiedliwej wojny może okazać się niemożliwe. Ponieważ władza czę‑
sto snuje łupieżcze plany, a ludzie mają skłonność do ulegania decyzji swojego 
rządu o prowadzeniu wojny, to gotowość do oparcia się żądaniom państwa jest 
tym bardziej potrzebna (Rawls, 1994, s. 525).

refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami 

Omówienie zaprezentowanych stanowisk pokazuje, że kategoria niepo‑
słuszeństwa obywatelskiego jest niezwykle wieloznaczna. Próba jej ści‑
słego określenia na gruncie politologicznym, socjologicznym, prawnym 
czy filozoficznym jest niemożliwa. Krótki przegląd stanowisk pokazu‑
je duże zawiłości omawianej materii. Nie znaczy to, że nie powinniśmy 
starać się zrozumieć kategorii nieposłuszeństwa obywatelskiego w jej 
różnych odsłonach: politycznej bez użycia przemocy, buntu przeciwko 
władzy w celu wymuszenia na niej określonej decyzji, moralnego sprze‑
ciwu wobec nagiej siły, jaką reprezentuje władza. Historyczne doświad‑
czenia pokazują, że nieposłuszeństwo obywatelskie, wcześniej tak nie 
nazywane, było elementem pokazywania odwagi i heroizmu jednostki, 
który miał służyć innym jako przykład. Na przestrzeni historii tego typu 
zachowania inspirowały całe społeczeństwa do stawiania oporu, czy też 
walki o swoje słuszne prawa. 
 Nieposłuszeństwo obywatelskie może przybierać niezwykle zróżni‑
cowane formy. Generalnie można je podzielić na dwie kluczowe grupy:
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1. Bunt rozumiany jako protest przeciwko legalnej władzy w celu jej 
zakwestionowania, czy nawet jej zdobycia, wiąże się z sytuacją, 
w ramach której osoby chcące zakwestionować istniejący porzą‑
dek władzy robią to na drodze bez przemocy.

2. Pokojowy protest przeciwko nadużyciom władzy historycznie zda‑
rzał się często. Obywatelskie ruchy non-violence są przykładami 
działania, które przeobraża sferę publiczną. 

 Nieposłuszeństwo obywatelskie można uznać za jedną z podstawo‑
wych zasad walki z panującymi. Samo złamanie prawa nie wymaga 
adresata, ani nawet świadomości, że warunkiem nielegalności działania 
jest istnienie jakiegoś stosunku społecznego. Protest jest bowiem skie‑
rowany do kogoś, wiążąc się intencjonalnie z relacją społeczną prote‑
stującego i adresata protestu. Nieposłuszeństwo obywatelskie pojawia 
się w stosunkach społecznych jako określonego rodzaju relacja do wła‑
dzy, w dużej mierze może wynikać z właściwości władzy jako takiej. Po‑
jawia się tu pewien paradoks. Jeśli protestującym poprzez akt złamania 
prawa udaje się doprowadzić do jego zmiany i zmusić rządzących do 
ustępstw, to w sensie politologicznym „nieposłusznym” należałoby przy‑
pisać większą władzę niż rządzącym, w których protest jest wymierzo‑
ny. Odwołując się do klasycznego, weberowskiego rozumienia władzy, 
jest ona zjawiskiem uniwersalnym i pojawia się wszędzie tam, gdzie jed‑
nostki ograniczają swą wolność poprzez wchodzenie w relacje. 
 Zagadnieniem związanym z nieposłuszeństwem obywatelskim, choć 
przez niektórych autorów stanowczo od niego odróżnianym, jest odmo‑
wa posłuszeństwa władzy, dyktowana sumieniem (conscientious dissent, 
conscientious objection). Rawls postuluje rozdzielenie tych dwóch zjawisk: 

Należy również rozróżnić nieposłuszeństwo obywatelskie od odmowy z powodu 
sumienia, muszę jeszcze wyjaśnić to ostanie pojęcie. […] Trzeba jednak zdać 
sobie sprawę, że oddzielenie tych dwóch idei oznacza przyjęcie węższej defini‑
cji obywatelskiego nieposłuszeństwa niż tradycyjnie stosowana; zwykło się bo‑
wiem myśleć o obywatelskim nieposłuszeństwie w szerszym sensie wszelkiego 
dyktowanego sumieniem niestosowania prawa, przynajmniej jeśli nie jest ono 
zatajone i nie przewiduje przemocy (Rawls, 1994, s. 505‒506).

I dodaje:

Odmowa dyktowana sumieniem jest niestosowaniem się do jakiegoś mniej 
lub bardziej bezpośredniego nakazu czy polecenia administracyjnego. Jest to 
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odmowa, gdyż skierowano do nas jakiś nakaz i naturalną koleją rzeczy władze 
wiedzą, czy stosujemy się do niego. Typowymi przykładami są odmowa pierw‑
szych chrześcijan wykonywania pewnych czynności kultowych nakazanych 
przez pogańskie państwo i odmowa salutowania flagi przez świadków Jehowy. 
[…] Odmowa dyktowana sumieniem nie musi opierać się na jakichś zasadach 
politycznych; jej podstawą mogą być zasady religijne lub inne będące w nie‑
zgodzie z porządkiem konstytucyjnym. Obywatelskie nieposłuszeństwo jest od‑
wołaniem się do jakiejś wspólnie wyznawanej koncepcji sprawiedliwości, tym‑
czasem odmowa powodowana względami sumienia może mieć inne podstawy 
(Rawls, 1994, s. 505–507).

 W obronie odmowy dyktowanej sumieniem, jako jednej z form oby‑
watelskiego nieposłuszeństwa, wystąpiła m.in. kanadyjska profesor filo‑
zofii Kimberley Brownlee, pisząc: 

Utrzymuję, w przeciwieństwie do Rawlsa, że istota cywilizowanego charakte‑
ru nieposłuszeństwa obywatelskiego spoczywa nie w niestosowaniu przemocy, 
w działaniu publicznym czy w gotowości na akceptację kary, lecz w sumiennych, 
komunikacyjnych motywacjach stosujących nieposłuszeństwo obywatelskie. 
Nieposłuszeństwo obywatelskie nie pociąga za sobą wyłącznie komunikacyj‑
nego naruszenia [prawa], lecz sumienne komunikacyjne naruszenie prawa mo‑
tywowane niezłomnym, szczerym i poważnym, choć być może błędnym, zo‑
bowiązaniem moralnym. To połączenie sumienności oraz patrzącej zarówno 
w przyszłość, jaki w przeszłość komunikatywności wymusza sposób, w jaki 
stosujący nieposłuszeństwo obywatelskie mogą promować swoją sprawę, […] 
a tym samym czyni ich postepowanie obywatelskim (Brownlee, 2012, s. 23–24).

Uczona wskazuje też na odmienne rozumienie sumienia, ujęte w kon‑
tekście moralnego pluralizmu, zwracając uwagę na szczególną jego 
rolę w kształtowaniu społeczeństwa: 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania pluralizmu moralnego, funkcją sumienia nie 
jest formułowanie obiektywnie słusznych odpowiedzi na pytania moralne. Jego 
funkcją jest raczej czynić nas wrażliwymi na złożoność moralnych decyzji, któ‑
re podejmujemy, oraz pomóc nam w uprzywilejowaniu pewnych wartości nad 
innymi w świetle naszej osobistej sytuacji moralnej. Moje rozumienie sumienia 
może, niezależnie od pluralizmu moralnego, nadawać sens zdroworozsądko‑
wym pojęciom, takim jak „czyste sumienie”, czy „wymóg sumienia”. […] Gdy 
już ukształtujemy sumienie w stopniu wystarczającym, stajemy się wrażliwi na 
szczególne obowiązki moralne, które posiadamy na mocy naszych uwarunko‑
wań, umiejętności i ról moralnych. Nasza wrażliwość na nasze szczególne obo‑
wiązki moralne umożliwia nam rozstrzygnięcie większości konfliktów pomię‑
dzy rywalizującymi obowiązkami moralnymi. Czyni nas to również gotowymi, 
w razie konieczności, na uprzywilejowanie naszych specjalnych obowiązków 
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moralnych ponad formalne oczekiwania, nawet wówczas, gdy oznacza to zła‑
manie praw pochodzących z normatywnie ważnych źródeł w ramach rozsądnie 
dobrego społeczeństwa (Brownlee, 2012, s. 10–11).

 Wydaje się, że zagadnienie rozumienia nieposłuszeństwa obywa‑
telskiego i sprzeciwu sumienia oraz ich wzajemnych powiązań, podo‑
bieństw i różnic między nimi stanowi najważniejszy problem i wyzwanie 
dla etyki polityki, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycz‑
nej. Precyzyjne ujęcie tej kwestii pozwoli z jednej strony na sformuło‑
wanie spójnej teorii nieposłuszeństwa obywatelskiego, z drugiej zaś na 
przygotowanie odpowiednich narzędzi filozoficznych i prawnych, które 
umożliwią w praktyce rozróżnienie (nie będzie to zadanie łatwe i jedno‑
znaczne) między czysto „prywatną” formą sprzeciwu sumienia a jego 
społeczno‑politycznym wymiarem.
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Stosunki międzynarodowe

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: w artykule zostanie omówiona problematyka 
stosunków międzynarodowych zarówno jako rzeczywistości, w ramach 
której dochodzi do interakcji pomiędzy podmiotami państwowymi i nie-
państwowymi, jak również jako dyscypliny naukowej zajmującej się bada-
niem owej rzeczywistości. 

ANALIZA HISTORYCZNA: pod koniec XVii wieku pojawiły się pierw-
sze badania procesów zachodzących między poszczególnymi państwami/
krajami. w tej części zostanie podjęta zostanie analiza historyczna rze-
czywistości oraz rozwoju nauk o stosunkach międzynarodowych.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: analiza specyfiki teorii stosunków 
międzynarodowych będzie zawierać odniesienia do Katolickiej nauki 
Społecznej i jej twierdzeń odnośnie do istoty relacji międzynarodowych. 
pozwoli to na ukazanie formalno-instytucjonalnej strony rzeczywistości 
międzynarodowej oraz na podkreślenie znaczenia czynników normatyw-
nych, na jakie wskazuje Kościół katolicki, apelując o pokój, sprawiedli-
wość, równość oraz szacunek między narodami. w naukowej refleksji 
o rzeczywistości międzynarodowej czynniki te stają się coraz bardziej 
istotnym punktem odniesienia w relacjach między uczestnikami stosun-
ków międzynarodowych. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
refleksja nad specyfiką norm i wartości w stosunkach międzynarodo-
wych zawiera wnioski i rekomendacje odnoszące się do poruszanej 
problematyki.



224 anna SKolimowSK a

Słowa kluczowe: stosunki międzynarodowe, paradygmaty 
teoretyczne, normy, wartości i etyka w stosunkach 
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definicja pojęcia
Stosunki międzynarodowe (ang. international relations) to bogata rze‑
czywistość, w ramach której obecne są zarówno państwa (do niedaw‑
na uznawane za jedynych jej uczestników), jak również w coraz więk‑
szym stopniu (zwłaszcza od lat 70. XX wieku) podmioty niepaństwowe: 
organizacje międzynarodowe, korporacje transnarodowe, narody, ruchy 
polityczne, Kościoły i związki wyznaniowe. W niniejszej analizie zosta‑
nie przedstawiona specyfika rzeczywistości międzynarodowej w uję‑
ciu historycznym oraz definicja pojęć ze wskazaniem głównych kwestii 
problemowych. W dalszej części zaprezentowana zostanie paleta ujęć 
teoretycznych, przez pryzmat których można analizować bogatą rze‑
czywistość stosunków międzynarodowych. 
 Ostatnio w debatach naukowych coraz częściej pojawiają się ważne 
zagadnienia odnoszące się do norm i wartości w ramach relacji między‑
narodowych. Z analitycznego punktu widzenia należą one do tzw. nie‑
materialnych (ideacyjnych) elementów stosunków międzynarodowych. 
Ze względu na dominację paradygmatu neorealistycznego dotychczas 
były one pomijane w badaniach, a ich rola w kształtowaniu stosunków 
międzynarodowych była umniejszana. W artykule podjęto próbę uka‑
zania specyfiki spojrzenia Kościoła katolickiego na rzeczywistość sto‑
sunków międzynarodowych. Ten aktor stosunków międzynarodowych 
proponuje określoną interpretację wartości i norm życia międzynarodo‑
wego, która zostanie zestawiona z cieszącym się popularnością uję‑
ciem konstruktywistycznym. Zakłada się, że uniwersalne wartości i nor‑
my życia międzynarodowego (pokój, sprawiedliwość, suwerenność) 
mogą ulec relatywizacji za sprawą różnego rodzaju prądów filozoficz‑
nych i ideowych. Pojawia się zatem pytanie, jaka jest różnica między 
podejściem do wartości i norm życia międzynarodowego w nauczaniu 
Kościoła katolickiego a stanowiskiem konstruktywistycznym na tle roz‑
woju stosunków międzynarodowych jako dyscypliny naukowej? 
 Zagadnienia te zostaną ukazane na szerszym tle genezy stosun‑
ków międzynarodowych jako dyscypliny naukowej oraz osadzone na 
polu toczących się debat paradygmatycznych, które pozwolą zrozumieć 
ewolucję podejścia do wartości i genezę specyfiki podejścia konstruk‑
tywistycznego. Zastosowano tu metodę analizy historycznej oraz po‑
równawczej, a kanwę refleksji stanowi analiza literatury przedstawicieli 
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wiodących paradygmatów teoretycznych w ramach nauki o stosunkach 
międzynarodowych oraz Kompendium nauki społecznej Kościoła 
(2005). Dla badanego zagadnienia są to jedynie fragmenty bogatej lite‑
ratury odnoszącej się do kwestii norm i wartości w przestrzeni między‑
narodowej. Refleksję zawartą w artykule należy zatem potraktować jako 
zarys problematyki, wymagający pogłębionych dalszych badań i analiz.
 Termin „stosunki międzynarodowe” posiada podwójne znaczenie. 
Z jednej strony odnosi się on do określonej rzeczywistości, a z drugiej do 
nazwy dyscypliny naukowej zajmującej się badaniem owej rzeczywisto‑
ści. Stosunki międzynarodowe są określoną rzeczywistością społeczną, 
na którą składają się: a) uczestnicy ‒ aktorzy państwowi, aktorzy nie‑
państwowi (organizacje międzynarodowe, narody, grupy terrorystyczne 
itp.) i uczestnicy przedmiotowi (fakty, zdarzenia, zjawiska i procesy, za‑
soby naturalne); b) treść relacji zachodzących między uczestnikami – 
celowa i zorganizowana aktywność uczestników w stosunku do zagra‑
nicy, wyrażająca ich interesy, aspiracje, oczekiwania, a której celem jest 
utrwalenie lub zmiana pewnych stanów rzeczy w środowisku międzyna‑
rodowym; c) reguły i zasady postępowania (prawne, polityczne moral‑
ne) w stosunkach międzynarodowych (Zenderowski, 2006, s. 15‒16).
 Współczesne stosunki międzynarodowe charakteryzują się policen‑
trycznością i poliarchicznością. Pojęcia te opisują stan, w którym wy‑
stępuje wiele suwerennych podmiotów, nad którymi nie istnieje żadna 
wyższa władza mogąca narzucić im swoją wolę, dysponując przy tym 
możliwościami użycia siły (Zenderowski, 2006, s. 16). 
 Nauka o stosunkach międzynarodowych jest subdyscypliną nauk 
o polityce i administracji, zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem me‑
chanizmów i prawidłowości relacji między państwami oraz uczestnika‑
mi stosunków międzynarodowych. Jako dyscyplina naukowa, stosunki 
międzynarodowe opisują procesy i fakty zachodzące w systemie mię‑
dzynarodowym, diagnozują i wyjaśniają przyczyny pojawienia się da‑
nych zjawisk o charakterze międzynarodowym oraz prognozują przy‑
szłe tendencje. 
 Stosunki międzynarodowe w ujęciu nowożytnym rozwijają się od 
XVII wieku wraz z podpisaniem pokoju westfalskiego kończącego wojnę 
trzydziestoletnią, a rok 1648 jest symboliczną datą początku kształto‑
wania się nowożytnej Europy. Po raz pierwszy termin „stosunki między‑
narodowe” pojawił się w XVIII wieku dla określenia stosunków między 
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państwami. W 1789 roku sformułowania takiego użył Jeremy Bentham 
(Czaputowicz, 2008, s. 22).
 Nauka o stosunkach międzynarodowych rozwija się w ramach para‑
dygmatów teoretycznych, oferujących często rozbieżne spojrzenie na 
zachodzące w tej rzeczywistości fakty i procesy. Niezależnie od tych 
różnic, do rzeczywistości stosunków międzynarodowych odnoszą się 
klasyczne, podstawowe pojęcia, jak: państwo, system oraz ład między‑
narodowy, równowaga sił, suwerenność, siła, anarchia, polityka zagra‑
niczna, interesy i tożsamości, instytucjonalizacja relacji międzynarodo‑
wych, czy powracające w ostatnim czasie zagadnienia norm, wartości 
oraz etyki w życiu międzynarodowym. W zależności od przyjętego pa‑
radygmatu teoretycznego, są im nadawane znaczenie oraz sens. Przy‑
kładem mogą być różnice w zakresie sposobu definiowania państwa. 
Klasyczny realizm w nauce o stosunkach międzynarodowych głosi, że 
państwo jest głównym aktorem polityki międzynarodowej, a jego poli‑
tyka wewnętrzna oraz zagraniczna są formami walki o władzę w sto‑
sunkach międzynarodowych. Państwo dąży do zabezpieczenia swoich 
egoistycznych interesów, co może prowadzić do stanu permanentnego 
konfliktu każdego z każdym. Stosunki międzynarodowe mają anarchicz‑
ną naturę, a jedynym sposobem uniknięcia wojny jest prowadzenie po‑
lityki równowagi siły (ang. balance of power) (Morgenthau, 2005).
 Liberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych twierdzi, że 
uczestnikami stosunków międzynarodowych są państwa, ale mogą nimi 
też być uczestnicy niepaństwowi: organizacje międzynarodowe, korpo‑
racje transnarodowe, organizacje pozarządowe. Główną oś refleksji li‑
beralnej zajmuje polityka wewnętrzna państwa, prawa jednostek oraz 
kwestie własności prywatnej. Pogłębiający się proces współzależności 
i integracji międzynarodowej prowadzi do tego, że wojna staje się mniej 
prawdopodobna. Siła militarna jest nieskutecznym narzędziem prowa‑
dzenia polityki międzynarodowej (Keohane, 2012, s. 125‒138). W poli‑
tyce międzynarodowej liberałowie opowiadają się za przestrzeganiem 
standardów etycznych i prawa międzynarodowego, które ograniczają 
użycie siły (Czaputowicz, 2008, s. 104).
 Katolicka Nauka Społeczna (KNS) także odnosi się do kwestii sto‑
sunków międzynarodowych. W języku KNS mówi się o wspólnocie 
międzynarodowej: 
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Centralne miejsce osoby ludzkiej oraz naturalna zdolność osób i narodów do 
zacieśniania stosunków między sobą to podstawowe elementy budowy praw‑
dziwej międzynarodowej Wspólnoty, której organizacja powinna zmierzać do 
rzeczywistego, powszechnego dobra wspólnego (Kompendium nauki społecz-
nej Kościoła, 2005, s. 433).

W takim ujęciu istotą relacji w ramach stosunków międzynarodowych 
powinno być dążenie do realizacji zasad dobra wspólnego, a wszel‑
ka aktywność powinna wynikać z uniwersalnych wartości, jak: prawda, 
sprawiedliwość, solidarność, wolność przy jednoczesnym odrzuceniu 
przemocy, wojny, wszelkich form dyskryminacji, zastraszania czy oszu‑
stwa. Wizja rzeczywistości międzynarodowej w ujęciu KNS odwołuje się 
do idei prawa międzynarodowego jako regulatora oraz fundamentu ładu 
międzynarodowego: 

Wspólnota międzynarodowa jest wspólnotą prawną, opartą na suwerenności 
każdego z państw członkowskich, z wykluczeniem krępujących więzów podle‑
głości, które mogłyby podważać lub ograniczać ich niezależność (Kompendium 
nauki społecznej Kościoła, 2005, s. 434).

 Kościół katolicki głosi potrzebę uznania suwerenności narodowej 
będącej wyrazem wolności. Wiąże ją z kategorią tożsamości i kultu‑
ry, które są tutaj postrzegane jako źródło siły danego narodu. Pokojo‑
we współżycie między narodami powinno regulować prawo moralne, 
które winno być szanowane jako rzeczywiste i nienaruszalne. Zanim 
ukształtowało się prawo międzynarodowe regulujące od strony formal‑
nej relacje międzynarodowe, istniało prawo naturalne, rozumiane jako 
uniwersalne pryncypia, uprzednie i stojące ponad prawem wewnętrz‑
nym państw, do których należą: jedność rodzaju ludzkiego, godność 
wszystkich narodów, odrzucenie wojny, obowiązek współpracy na 
rzecz dobra wspólnego oraz wymóg dotrzymywania podpisanych zo‑
bowiązań (łac. pacta sunt servanda). Dla rozwiązywania sporów i kon‑
fliktów międzynarodowych Kościół katolicki proponuje odwoływanie 
się do wspólnych zasad opartych na dialogu oraz odrzucenie wojny 
jako narzędzia polityki międzynarodowej. W zamian oferuje odwołanie 
się do wzajemnego zaufania oraz wszelkich narzędzi normatywnych 
służących budowaniu pokoju, jak: rokowania, mediacje, pojednanie, 
instytucja sądów polubownych (Kompendium nauki społecznej Koś-
cioła, 2005, s. 438). 
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 Zestawienie sposobu spojrzenia na naturę stosunków międzynaro‑
dowych w ujęciu klasycznych paradygmatów nauki o stosunkach mię‑
dzynarodowych (realizm i liberalizm) oraz wizji zawartej w społecznym 
nauczaniu Kościoła katolickiego ujawnia różne istotne akcenty. Dla pa‑
radygmatów teoretycznych jest to państwo oraz system międzynarodo‑
wy wraz z jego elementami (formalnymi i nieformalnymi), dla KNS jest to 
przestrzeń określana mianem wspólnoty, wypełnionej określonymi war‑
tościami i zasadami, w ramach której podmioty winny dążyć do realizo‑
wania uniwersalnych zasad dobra wspólnego celem zachowania pokoju 
i uniknięcia wojny.

analiza historyczna pojęcia
Za początek rzeczywistości stosunków międzynarodowych w ujęciu no‑
wożytnym przyjmuje się wiek XVII. Kształtujący się od tego momentu sy‑
stem międzynarodowy w Europie, oparty na suwerennych państwach, 
stworzył podwaliny pod rozwój nowożytnej europejskiej społeczności 
międzynarodowej. W 1648 roku podpisano pokój westfalski, kończący 
wojnę trzydziestoletnią. Pokój ten stworzył warunki dla wykształcenia 
się zinstytucjonalizowanej współpracy suwerennych państw, której pod‑
stawą było prawo wyboru ustroju politycznego oraz równość katolików 
i protestantów. Państwami uprawnionymi z tytułu suwerenności do rów‑
ności były tylko państwa chrześcijańskie. W 1856 roku kongres paryski 
uznał prawo państw niechrześcijańskich do członkostwa w społeczno‑
ści międzynarodowej (Menkes i Wasilkowski, 2010, s. 26). 
 Podstawą ładu międzynarodowego wykształconego w XVII wieku 
była instytucja równowagi siły, zapisana w Traktacie z Utrechtu w 1713 
roku. W dokumencie tym założono, że w Europie nie ma miejsca na jed‑
no imperium lub silne państwo hegemoniczne. Określona wówczas za‑
sada równowagi sił (łac. justum potentiae equilibrium) jest jednym z naj‑
ważniejszych pojęć w polityce międzynarodowej. 
 W wieku XIX pojęcie społeczności międzynarodowej zostało posze‑
rzone o pierwsze państwa niechrześcijańskie (Turcja, Japonia i Chi‑
ny). Gwałtowny rozwój społeczności międzynarodowej przypada na lata 
60. XX wieku za sprawą postępującej dekolonizacji. Towarzyszyły mu 
procesy państwotwórcze oraz ilościowy przyrost uczestników stosunków 
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międzynarodowych, zarówno państwowych, jak i niepaństwowych (or‑
ganizacje międzynarodowe, korporacje transnarodowe itp.). Procesy te 
zostały przyspieszone przez fenomen globalizacji gospodarki, który uła‑
twił internalizację między uczestnikami stosunków międzynarodowych.
 Współczesne stosunki międzynarodowe ukształtowały się po zakoń‑
czeniu zimnej wojny, na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Stopniowo na‑
stępuje zmiana relacji między uczestnikami stosunków międzynarodo‑
wych; w odniesieniu do podmiotów państwowych zachodzą zjawiska 
deterytorializacji oraz dzielenia się suwerennością z innymi, zwłaszcza 
niepaństwowymi uczestnikami relacji międzynarodowych (instytucje 
międzynarodowe); pojawia się ilościowy i jakościowy przyrost uczestni‑
ków pozapaństwowych. Reinterpretacji ulegają dotychczasowe normy 
stosunków międzynarodowych, powstają nowe reguły, wartości i zasa‑
dy w relacjach międzynarodowych. Wyłania się nowy układ sił, przyspie‑
szają procesy globalizacji oraz integracji (Kuźniar, 2005, s. 8). 
 Umowną datą uznania stosunków międzynarodowych jako dyscypli‑
ny badawczej jest rok 1919, tj. moment rozpoczęcia działalności pierw‑
szej Katedry Polityki Międzynarodowej na Uniwersytecie Walijskim 
w Aberystwyth. Od tego czasu następuje rozwój aktywności badawczej 
w tym zakresie, która do dzisiaj jest zdominowana przez anglojęzyczne 
ośrodki akademickie oraz eksperckie (USA i Wielka Brytania).
 Według polskiej klasyfikacji nauka o stosunkach międzynarodowych 
jest częścią nauk społecznych, subdyscypliną nauk o polityce i admini‑
stracji. W anglosaskiej tradycji badawczej stanowi ona odrębną dyscypli‑
nę naukową. Istnieją jednak spory odnośnie do naukowości tejże dyscy‑
pliny badawczej, wynikające nie tylko z jej relatywnie młodego statusu, 
ale także z braku wyraźnego paradygmatu badawczego. Wyłonił się po‑
dział na stanowiska, które uznają naukowość badań nad stosunkami mię‑
dzynarodowymi, oraz te, które uznają tę dyscyplinę jedynie za swoiste 
pole badawcze oraz obszar eksploracji dla innych tradycji badawczych.
 Wiedza o stosunkach międzynarodowych pozwala opisać zachodzą‑
ce procesy, zdiagnozować i wyjaśnić określone zjawiska, wskazując na 
związki przyczynowo‑skutkowe w stosunkach międzynarodowych. Rea‑
lizuje również kryterium instrumentalności, tzn. pozwala zbudować mo‑
del działania, dostarcza doktryn polityki zagranicznej i uzasadnienia jej 
celów, zatem oprócz celu naukowego spełnia tzw. cel polityczny, poprzez 
wskazanie racjonalnego działania. Nauka ta prognozuje tendencje na 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Walijski
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podstawie obserwacji rzeczywistości międzynarodowej. Odrębną kwe‑
stią jest autonomia tej dyscypliny naukowej. Mimo sporów co do momen‑
tu wyodrębnienia się stosunków międzynarodowych jako odrębnej dy‑
scypliny wiedzy, wyrosła ona na fundamencie nauki o polityce, czerpiąc 
z dorobku wielu pokoleń myślicieli społecznych począwszy od Platona, 
Arystotelesa, poprzez Machiavellego po Kanta, Wilsona, Brzezińskiego, 
Fukuyamę, Wendta itd. Dopiero w XX wieku międzynarodowych zaczęła 
uzyskiwać odrębną tożsamość naukową. Pojawiają się jednak krytycz‑
ne głosy, że nauka o stosunkach międzynarodowych, poprzez swoją re‑
latywną niedojrzałość w odniesieniu do metod i paradygmatów nie po‑
winna aspirować do miana odrębnej dyscypliny naukowej, a jedynie do 
wąskiego obszaru czy pola badawczego. Mimo to na świecie prowadzo‑
ne są badania nad stosunkami międzynarodowymi, istnieją towarzystwa 
naukowe stosunków międzynarodowych, a środowisko badaczy coraz 
intensywniej dąży do podkreślenia swojej autonomii i niezależności. 

problemowe ujęcie pojęcia
Naukowe rozumienie rzeczywistości międzynarodowej jest zorganizo‑
wane wokół teorii, które pozwalają uporządkować wiedzę na temat ob‑
serwowanych faktów oraz procesów. Pełnią one funkcję wyjaśniającą, 
rozumiejącą oraz prognozującą trajektorię jej dalszego rozwoju.
 Teorie w ramach nauki o stosunkach międzynarodowych można upo‑
rządkować według stanowiska ontologicznego i epistemologicznego. 
Stanowisko ontologiczne charakteryzuje się podjęciem pytania, na ile 
rzeczywistość międzynarodowa istnieje obiektywnie, a na ile jest ona 
wytworem ludzkiego umysłu. Obiektywizm zakłada, że stosunki między‑
narodowe istnieją niezależnie od naszej wiedzy o niej, są one natura‑
listyczne i materialistyczne. W perspektywie materialistycznej podsta‑
wowymi determinantami rzeczywistości są przedmioty materialne: świat 
przyrody, siła militarna czy potencjał gospodarczy. Druga perspektywa 
ontologiczna (idealizm) stoi na stanowisku, że podstawowym „budul‑
cem” rzeczywistości społecznej jest struktura świadomości społecznej; 
to idee tworzą strukturę społeczną i wpływają na czynniki materialne. 
Do tych czynników ideacyjnych zalicza się m.in. prawo, język, wartości 
i normy społeczności międzynarodowej. 
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 Teorie stosunków międzynarodowych możemy sklasyfikować we‑
dług powyższych kryteriów, otrzymując: teorie pozytywistyczne, wy‑
znające obiektywizm w stosunku do ontologii, jak i epistemologii; teorie 
postpozytywistyczne, które w obu wymiarach są subiektywistyczne; te‑
orie krytyczne, przyjmujące ontologiczny obiektywizm i epistemologicz‑
ny subiektywizm (Czaputowicz, 2008, s. 403). Można je również sklasy‑
fikować według podziału epistemologicznego na teorie pozytywistyczne 
i postpozytywistyczne. Te pierwsze posługują się metodami podobnymi 
do nauk przyrodniczych, analizując materialistyczne czynniki rzeczywi‑
stości międzynarodowej. Z reguły skupione są na cechach stosunków 
międzynarodowych, takich jak: zależności, wielkość siły militarnej, rów‑
nowaga sił itp. Teorie postpozytywistyczne natomiast odrzucają założe‑
nie, że świat społeczny może zostać zbadany w sposób obiektywny.
 Przykłady teorii pozytywistycznych w nauce o stosunkach między‑
narodowych to m.in. realistyczne teorie równowagi zagrożenia, realizm 
strategiczny, teoria gier czy liberalizm. Przykładami zaś teorii postpozy‑
tywistycznych są np. feminizm, postrealizm czy podejście ekologiczne. 

Tabela 1. Klasyczne teorie stosunków międzynarodowych

Wyszczególnienie Realizm Liberalizm Globalizm

Zainteresowanie
Konflikt, anarchia, 
samopomoc
(self‑help)

Współpraca, in‑
stytucje mię‑
dzynarodowe, 
współzależność

Dominacja i zależ‑
ność, solidarność 
globalna

Poziom analizy Państwo‑centryczny Multi‑centryczny Global‑centryczny

Forma stosunków 
międzynarodowych

Anarchiczny system 
międzynarodowy

Społeczność 
międzynarodowa

Społeczność 
światowa

Prekursorzy Hobbes/Machiavelli Grocjusz/Locke Kant/Marks

Źródło: Czaputowicz, 2008, s. 53.

 Nauka o stosunkach międzynarodowych zajmuje się badaniem 
i wyjaśnianiem mechanizmów oraz prawidłowości relacji między pań‑
stwami. W jej ramach badacze dążą do budowania teorii jako narzędzi 
odkrywania prawdy o świecie. W przypadku nauki o stosunkach mię‑
dzynarodowych można mówić o dwóch rodzajach teorii: wyjaśniającej 
oraz rozumiejącej. Do lat 80. XX wieku w naukowej refleksji nad sto‑
sunkami międzynarodowymi dominował ten pierwszy rodzaj teorii, zaś 
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pod wpływem tendencji w filozofii nauki pojawiła się teoria rozumiejąca. 
Zwolennicy tej perspektywy utrzymują, że:

Teorie w prosty sposób ani nie wyjaśniają, ani nie przewidują, teorie mówią, ja‑
kie istnieją możliwości ludzkich działań i interwencji, ale także horyzonty etycz‑
ne i praktyczne (Burchill, 2006, s. 13).

 Przyczyną poszukiwań teoretycznych na gruncie nauki o stosun‑
kach międzynarodowych jest istnienie zapotrzebowania na wskazów‑
ki uczonych w procesach kształtowania polityki zagranicznej państwa 
w związku z coraz większą złożonością sfery jego działań zewnętrz‑
nych. Warunkują to także pojawiające się żądania społeczne dotyczące 
poszerzania wiedzy o problematyce międzynarodowej oraz poszukiwa‑
nia rozwiązań wielu praktycznych problemów ludzkości, jak np. unika‑
nie wojen (Bieleń, 1988, s. 33). Obecnie nauka o stosunkach między‑
narodowych znajduje się pod wpływem myśli amerykańskiej i brytyjskiej 
w naukach o polityce. Amerykańscy badacze stosunków międzynarodo‑
wych postulują zbudowanie jednej, ogólnej teorii stosunków międzyna‑
rodowych. Mimo to podejmowane są działania na rzecz teoretycznego 
porządkowania wiedzy o stosunkach międzynarodowych, nie wyklucza 
się także walorów poznawczych teorii cząstkowych czy podejść teore‑
tycznych. Ogólna teoria stosunków międzynarodowych musiałaby bo‑
wiem wyjaśniać wszystkie zjawiska w określonym czasie (takiej teorii 
nie ma i kto wie, czy w ogóle możliwe będzie jej powstanie). 
 W teorii stosunków międzynarodowych, na poziomie teorii rzeczywisto‑
ści, istnieje podział na wielkie i cząstkowe teorie. Pierwsze z nich cechuje 
rozciągliwość czasowa i przestrzenna, odnoszą się one do różnych części 
świata i większego zakresu aspektów w ramach stosunków międzynaro‑
dowych. Teoria taka pełni rolę swoistego modelu prowadzenia badań i jest 
bliższa pojęciu paradygmatu. Przykładami takich wielkich teorii stosunków 
międzynarodowych są m.in. neorealizm czy neoliberalizm. Teorie cząst‑
kowe natomiast cechuje ograniczenie czasowe i przestrzenne. Badacze 
analizują za ich pomocą stosunki międzynarodowe w odniesieniu do kon‑
kretnego okresu lub miejsca występowania. Uwaga skupiona jest tutaj 
na wybranych aspektach stosunków międzynarodowych. Przykładami są 
m.in. teoria ról międzynarodowych czy teoria reżimów międzynarodowych.
 Teoria w ramach nauki o stosunkach międzynarodowych znaczą‑
co odbiega od ścisłych kryteriów logicznej poprawności, jaką można 
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zaobserwować chociażby w przypadku teorii w obszarze nauk przyrod‑
niczych. Rozumie się ją raczej jako zespół analogii i porównań, obra‑
zowych modeli, których istotą jest zastąpienie rzeczywistości, oraz/lub 
jako zespół twierdzeń ogólnych, ustalonych a priori, stanowiących pod‑
stawę dla kolejnych badań. Można ją również rozumieć jako zbiór twier‑
dzeń i abstrakcyjnych generalizacji, pochodzących z obserwacji, którym 
przypisuje się wartość uniwersalną. Niemniej musi ona spełniać cztery 
podstawowe kryteria: dawać zrozumienie problemu lub procesu; wyjaś‑
niać, przewidywać zdarzenia; być konsekwentna i spójna; mieć określo‑
ny zasięg i być zdolna do krytycznej samooceny lub sporu z konkuren‑
cyjnymi teoriami (Burchill, 2006, s. 40). 
 Od momentu uznania stosunków międzynarodowych za dyscyplinę 
naukową towarzyszą jej wewnętrzne spory odnośnie do takich kwestii, 
jak: ontologia środowiska międzynarodowego, relacje między jego pod‑
miotami, kwestie epistemologiczne i metodologiczne. Owe spory okreś‑
la się mianem debat interparadygmatycznych. Rozwój teorii stosunków 
międzynarodowych sprowadza się właśnie do owych debat. Pierwsza 
z nich toczyła się między idealistami a realistami, druga między przed‑
stawicielami podejścia historycznego a naukowego, zaś trzecia przybra‑
ła postać debaty między pozytywistami a postpozytywistami. Obecnie 
mówi się o czwartej debacie między racjonalistami a konstruktywistami.
 Pierwsza debata (lata 20. i 30. XX wieku) toczyła się wokół pytania: 
co jest gwarantem ładu międzynarodowego? Stronami w tym sporze 
byli z jednej strony idealiści, z drugiej realiści. Naukowcy z nurtu idea‑
listycznego twierdzili, że gwarantami ładu są prawo międzynarodowe 
i organizacje międzynarodowe. Realiści przypisywali tę właściwość sile 
państw oraz znaczeniu zasady równowagi sił w skali globalnej i regio‑
nalnej. Był to więc spór o ontologiczne elementy rzeczywistości między‑
narodowej: czy są to czynniki materialne, czy czynniki ideacyjne.
 Druga debata (lata 50.‒60. XX wieku) toczyła się w kontekście do‑
tychczasowych sporów o sposoby wyjaśniania i badania rzeczywistości 
międzynarodowej. Tym razem stronami w sporze byli tradycjonaliści (re‑
aliści, idealiści) oraz moderniści (behawioryści i scjentyści). Debata to‑
czyła się wokół rozbieżnych wizji budowania teorii naukowej w obszarze 
stosunków międzynarodowych. Był to spór o epistemologię i metody ba‑
dawcze. Tradycjonaliści opowiadali się za stosowanymi dotychczas me‑
todami dedukcyjnymi, zaś moderniści postulowali wprowadzenie metod 
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indukcyjnych, empirycznych. W angielskojęzycznej literaturze strony 
tego sporu określa się mianem behawiorystów oraz tradycjonalistów.
 Trzecia debata (lata 80. XX wieku), tzw. interparadygmatyczna, nie 
tworzy spójnego systemu paradygmatów, metod czy technik badaw‑
czych, jak we wcześniejszych debatach. Jej uczestnicy to neorealiści, 
strukturalni realiści, neoliberałowie, globaliści, postmoderniści, zwolen‑
nicy teorii feministycznych oraz ekologizmu; można ich podzielić moż‑
na na pozytywistów i postpozytywistów. Różnica między tymi podejścia‑
mi wynika z dwóch kwestii. Pierwszą jest odmienny stosunek do metod 
poznania rzeczywistości międzynarodowej: pozytywiści stosują metody 
nauk społecznych i przyrodniczych, wskazują na autonomię badacza, 
na jego niezależność od badanej rzeczywistości, natomiast postpozy‑
tywiści odrzucają jakiekolwiek metody empiryczne oraz wskazują, że 
badacz nigdy nie jest oderwany od badanej rzeczywistości, gdyż jest 
jej częścią. Druga oś sporu dotyczy kwestii natury rzeczywistości sto‑
sunków międzynarodowych. Pozytywiści stoją na stanowisku, że jest 
ona obiektywnie poznawalna, można tu zaobserwować zachodzenie 
związków przyczynowo‑skutkowych. Postpozytywiści przekonują, że 
rzeczywistość sama w sobie nie istnieje i jest niepoznawalna w sensie 
obiektywnym. Wiedza o niej pochodzi od badacza, który ją interpretuje. 
Zdobyta w ten sposób wiedza o rzeczywistości ma charakter subiektyw‑
ny, gdyż badacz jest w tę rzeczywistość zaangażowany. 

Tabela 2. Wielkie debaty w nauce o stosunkach międzynarodowych
Okres 1920‒1930 1950‒1960 1980 1990

Nazwa Pierwsza
debata

Druga
debata

Trzecia
debata 

Czwarta
debata 

Paradygmaty idealizm vs.
realizm

behawioralizm 
vs.
tradycjonalizm

pozytywizm vs. 
postpozytywizm

konstruktywizm 
vs. racjonalizm vs. 
reflektywizm

Przedmiot 
sporu

instytucje 
vs. interesy

nauka 
vs. historia

epistemologia:
pozytywizm vs. 
postpozytywizm/ 
 teoria krytyczna

ontologia
społeczna vs. siły 
materialne

Potencjał
innowacyjności

system państw 
vs. społecz‑
ność państw

behawioralne 
wyjaśnienie

tłumaczenie vs. 
rozumienie

przypadkowe vs. 
systematyczne 
tłumaczenie i/lub 
rozumienie

Źródło: Wiener, 2006, s. 2.
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 Trzecią debatę odróżnia od dwóch pierwszych wielość rywalizują‑
cych w jej ramach szkół i paradygmatów, brak zgody co do statusu ba‑
dacza oraz świadomość ograniczeń w dążeniu do budowy całościowej 
teorii naukowej.
 Dyskusja w ramach trzeciej debaty toczy się wokół znaczenia wiedzy 
naukowej w stosunkach międzynarodowych. Określa się ją mianem de‑
baty między perspektywą tłumaczenia a rozumieniem rzeczywistości, 
między pozytywizmem a postpozytywizmem lub między racjonalizmem 
a reflektywizmem. Racjonalizm w nauce o stosunkach międzynarodo‑
wych jest zbiorem teorii, reprezentowanych m.in. przez Martina Wighta 
i Hedleya Bulla. Zakłada on, że państwa, w odróżnieniu od członków 
społeczeństwa, są zmuszone zapewnić sobie bezpieczeństwo w wa‑
runkach anarchii, a współzawodnictwo i konflikt często towarzyszą wy‑
siłkom zmierzającym do realizacji tych celów. System międzynarodowy 
nie jest stanem wojny. Istnieje w nim porządek wynikający z tego, że 
państwa mają monopol na środki przymusu i nie są zmuszone podda‑
wać się wyższej władzy. Ład międzynarodowy nie jest jednak pewny, 
dlatego należy go podtrzymywać. Cechy charakterystyczne racjonali‑
zmu na poziomie ontologii to materializm i naturalizm, a na poziomie 
epistemologii i metodologii ‒ pozytywizm i empiryzm. Reflektywizm na‑
tomiast jest zbiorem teorii, które sprzeciwiają się naukowemu pozyty‑
wizmowi, jak feminizm, postmodernizm, teoria krytyczna. Reflektywiści 
utrzymują, że badania empiryczne nie są w stanie wyjaśnić znaczenia 
czynników ideacyjnych, np. norm ‒ tego, jak one powstają i jak wpływa‑
ją na ludzi. Na poziomie ontologii cechuje je idealizm i antynaturalizm, 
a na poziomie epistemologii i metodologii ‒ postpozytywizm i metody 
hermeneutyczne. 
 W obecnej fazie rozwoju teorii stosunków międzynarodowych mówi 
się o czwartej debacie w obszarze tej nauki (po raz pierwszy opisał ją 
Ole Wæver w 1996 roku). Toczy się ona między przedstawicielami re‑
flektywizmu a konstruktywizmu, a jej sednem jest spór o kwestie on‑
tologii rzeczywistości międzynarodowej, który można sprowadzić do 
„debaty między wyjaśnianiem a rozumieniem, między pozytywizmem 
a postpozytywizmem lub między racjonalizmem a reflektywizmem” 
(Kurki i Wight, 2007, s. 20). W jej ramach zakwestionowano funda‑
mentalne założenia nauki o stosunkach międzynarodowych: przed‑
miot i granice dyscypliny oraz dominujące założenia epistemologiczne 
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i ontologiczne. Rezultatem wspomnianych debat jest utrwalenie podzia‑
łu na dwie kategorie: teorie wielkie lub cząstkowe oraz teorie rozumieją‑
ce lub wyjaśniające.
 Dominujący i cieszący się popularnością w ramach czwartej deba‑
ty paradygmatycznej paradygmat konstruktywistyczny, reprezentowany 
m.in. przez Aleksandra Wendta, wykazuje szczególne zainteresowanie 
wartościami jako czynnikami ważnymi dla funkcjonowania systemu sto‑
sunków międzynarodowych. Istotą paradygmatu konstruktywistyczne‑
go jest otwarcie się w badaniach rzeczywistości międzynarodowej na 
takie kwestie, jak: normy, idee, dyskurs, tożsamości, wartości. Czynniki 
te określa się mianem niematerialnych, ideacyjnych. Wedle przedstawi‑
cieli paradygmatu konstruktywistycznego nadają one znaczenie, sens 
i rozumienie czynnikom materialnym, jak potęga, interes (Wendt, 2008, 
s. 112‒113). Wszelkie instytucje międzynarodowe zbudowane są z norm 
i wartości, a najważniejszym czynnikiem w polityce międzynarodo wej 
jest dystrybucja owych idei. Wendt nie podważa wagi oraz znaczenia 
czynników materialnych w badaniach rzeczywistości międzynarodo‑
wej, lecz podkreśla, że nie mają one treści, znaczenia ani sensu bez 
uwzględniania czynników ideacyjnych. 
 Rozwój konstruktywizmu był pochodną zmian zachodzących w filo‑
zofii, w tym w filozofii nauki. Od lat 60. XX wieku rozwija się nurt postmo‑
dernistyczny, którego istotą było zakwestionowanie założeń Oświecenia 
i pozytywizmu poznawczego. Zauważono, że świat społeczny jest inny 
niż świat przyrody, zatem jego poznanie nie może być pełne przy zasto‑
sowaniu metod empirycznych, matematycznych. Należy więc dążyć do 
jego rozumienia, gdyż jest on wytworem człowieka. Prawda o rzeczywi‑
stości społecznej, politycznej oraz międzynarodowej może być odkry‑
ta także w drodze interpretacji. Dzięki postmodernizmowi, na poziomie 
metateorii doszło do ponownego uznania wartości poznawczej norma‑
tywnych teorii polityki. 
 Konstruktywiści twierdzą, że czynniki ideacyjne nadają sens i ro‑
zumienie czynnikom materialnym, jak potęga, interes w przestrze‑
ni międzynarodowej. Wszelkie instytucje zbudowane są z norm i za‑
sad o charakterze ideacyjnym, a najważniejszym czynnikiem w polityce 
międzynarodo wej jest dystrybucja owych idei. W odniesieniu do norm 
konstruktywiści zauważają, że są one zbiorowymi porozumie niami co 
do zachowania aktora, kształtują tożsamości i interesy oraz regulują 
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jego zachowanie. Normy w perspektywie konstruktywistycznej mają 
moc sprawczą, która działa w dwóch kierunkach: za ich pomocą pań‑
stwa konstruują strukturę systemu międzynarodowego, ale również owa 
struktura kształtuje tożsamości i interesy państw. Normy dzielą się na: 
biurokratyczne (jak wykonywać władzę), rynkowe, równości w życiu go‑
spodarczym, politycznym i społecznym (np. zakaz handlu niewolnikami, 
suwerenna równość państw, prawa człowieka) (Wendt, 2008). 
 W ramach konstruktywizmu wyróżnia się dwa nurty. Konstruktywizm 
tradycyjny (ang. conventional constructivism) dominuje głów nie w Sta‑
nach Zjednoczonych, koncentrując się na znaczeniu norm oraz tożsa‑
mości w kształtowaniu polityki międzynarodowej (ideacyjna ontologia). 
Badacze tego nurtu przyj mują pozytywistyczną orientację epistemolo‑
giczną, głosząc potrzebę budowania mostów między różnymi podejścia‑
mi teoretycznymi. W badaniach preferują metody jakościowe i case-stu-
dies. Zakładają, że prawda o świecie jest możliwa do odkrycia w wyniku 
obiektywnej procedury badawczej. Źródłem inspiracji teoretycznej jest 
dla nich socjologia, instytucjona lizm oraz teoria organizacji. Kwestiom 
metateoretycznym nie poświęcają zbyt wiele uwagi. W swoich bada‑
niach stosują metodę process trading (śledzenia zjawiska celem odsło‑
nięcia ukrytych znaczeń). Wśród przedstawicieli tego nurtu znajdują się 
m.in. Jeffrey Checkel, Joseph Jupille, Lewis Caporaso.
 Konstruktywizm objaśniający (ang. interpretative constructivism) cie‑
szy się największą popularnością w Europie. Zajmuje się kwestią języ‑
ka w kształtowaniu rzeczywistości spo łecznej, a głównymi kategoriami 
analitycznymi są potęga i dyskurs. Epistemologicznie badacze ci odwo‑
łują się do postpozytywizmu. Zadając pytania o to, jakie czynniki spo‑
wodowały zmianę tożsa mości państwa w danym zakresie, konstrukty‑
wiści koncentrują się na tle danego wydarzenia oraz na konstrukcjach 
językowych (dyskursie), które towarzyszyły zajściu zmiany. W bada‑
niach odwołują się do metod indukcyjnych, skupiając się na procesie 
re konstrukcji tożsamości państw. Kwestię języka analizują w kontekście 
reprodukcji tożsamości w świecie społecznym, stosując metodę analizy 
dyskursu. In spiracją teoretyczną są dla nich badania językowe prowa‑
dzone na gruncie teorii społecznej przez takich badaczy, jak Jürgen Ha‑
bermas, Pierre Bourdieu czy Jacques Derrida. 
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refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami

Obserwując tendencję odnoszącą się do opisywanej wyżej ewolucji nauki 
o stosunkach międzynarodowych zachodzącej w ramach jej teorii, można 
stwierdzić, że obecnie dominują zagadnienia odnoszące się do wymiaru 
niematerialnego rzeczywistości międzynarodowej, jak normy, wartości czy 
zasady współpracy międzynarodowej. Historycznie rzecz ujmując, zagad‑
nienie wartości i norm w stosunkach międzynarodowych stanowiło jedno 
z początkowych obszarów refleksji nad naturą relacji międzynarodowych. 
Problematyka ta rozwijana była m.in. w ramach liberalizmu politycznego 
oraz idealizmu od pierwszej połowy XX wieku. Paradygmaty te posiada‑
ły znamiona swoistych teorii normatywnych mówiących o tym, jaka po‑
winna być rzeczywistość międzynarodowa: oparta głównie na prymacie 
norm prawnych, ideach sprawiedliwości, suwerennej równości odwołują‑
ca się do zasad etycznych, realizująca zasady dobra wspólnego. Idealiści 
okresu międzywojennego postulowali budowę stosunków międzynarodo‑
wych opartych na zasadach moralnych (Smith, 1986, s. 56‒57). Idealiści 
są przekonani, że głównym zadaniem wszelkich instytucji politycznych jest 
przyczynianie się do rozwijania uniwersalnych praw i wartości, jak spra‑
wiedliwość i godność osoby ludzkiej (Czaputowicz, 2008, s. 114). 
 Szczególnym przykładem podejścia idealistycznego jest wizja kształ‑
tu ładu międzynarodowego prezentowana w społecznym nauczaniu 
Kościoła katolickiego. Jan XXIII w encyklice Pacem in terris podkreśla, 
że stosunkami międzynarodowymi rządzi prawo naturalne, którego pod‑
stawowym fundamentem jest godność człowieka. Ponadto wskazuje na 
zasady współżycia narodów, jakimi są prawda, sprawiedliwość, solidar‑
ność duchowa i wolność, oraz akcentuje potrzebę budowy powojenne‑
go ładu międzynarodowego opartego na prawie moralnym, objawionym 
przez Boga (Jan XXIII, Pacem in terris, 1963, 80).
 W ramach nurtu liberalnego uznaje się, że motywem, dla którego 
państwa podejmują współpracę międzynarodową, jest dążenie do lep‑
szego zabezpieczenia interesów społecznych. Wpływ na decyzje rzą‑
dów w systemie międzynarodowym mają interesy wewnętrzne, które ar‑
tykułowane są w ramach określonych stanowisk ideowych (Moravcsik, 
2004, s. 56). Liberałowie twierdzą jednak, że idee liczą się o tyle 
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w relacjach międzynarodowych, o ile mogą wywierać jakiś istotny wpływ 
na zachowanie państw. Wychodzą oni z założenia, że skoro relacje mię‑
dzy ludźmi zasadniczo są pokojowe, uporządkowane i racjonalne, to 
takie same cechy mają relacje między państwami. Wskazują, że moż‑
liwa jest harmonia interesów narodów i społeczeństw w ramach roz‑
woju więzi ekonomicznych, współpracy gospodarczej, utrzymania po‑
koju między narodami. Wola ich realizacji tworzy odpowiednie warunki 
do rozwoju wszystkich społeczeństw i powiększa dobrobyt. Wszelkie 
zakłócenia tych interesów są sprzeczne ze zdroworozsądkowym dąże‑
niem do podniesienia poziomu życia społeczeństw.
 Druga wojna światowa oraz następujący po niej porządek międzyna‑
rodowy wiązały się z innym niż dotychczasowy sposobem postrzegania 
i analizy rzeczywistości. Od lat 50. XX wieku badacze zaczynają rozwi‑
jać twierdzenia realizmu politycznego, w ramach którego coraz mniej 
jest miejsca na dywagacje odnoszące się do etyki, wartości, norm czy 
idei w relacjach międzypaństwowych.
 Badacze z nurtu realistycznego wychodzili z założenia, że relacje 
międzynarodowe to stan konfliktu, wojny, rywalizacji między państwa‑
mi, gdzie panuje prawo siły, występuje brak nadrzędnej wobec państw 
instytucji mogącej łagodzić owe napięcia (swoisty stan anarchii), a za‑
chowanie państwa jest racjonalne (minimalizacja kosztów i maksyma‑
lizacja zysków z uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych). Re‑
aliści postrzegają stosunki międzynarodowe jako arenę brutalnej walki 
między państwami o zabezpieczenie własnych interesów ‒ stan perma‑
nentnego konfliktu oraz braku zaufania. Stosunki międzynarodowe to 
walka o władzę, gdzie każde z państw dąży do bycia najpotężniejszym 
oraz do utrudnienia innym państwom osiągnięcia tej pozycji (Mearshe‑
imer, 1995, s. 9), stan ciągłej rywalizacji, w którym wojna jest uważania 
za sytuację naturalną dla relacji między państwami. Może dochodzić 
do współpracy, ale jest ona ograniczona interesami państw biorących 
w niej udział. Prawdziwy pokój ‒ świat, w którym państwa nie rywalizu‑
ją o władzę ‒ nie jest możliwy. Podstawowym interesem państwa jest 
utrzymanie własnego bezpieczeństwa oraz maksymalizacja swojej po‑
tęgi. Paradygmat ten powoli zaczął zastępować wcześniejszy idealizm 
w spojrzeniu na rzeczywistość międzynarodową. Do przedstawicieli tej 
szkoły myślenia należą: Edward Hallett Carr, Hans Morgenthau, George 
Kennan, Kenneth Waltz, Henry Kissinger, Martin Wight, Hedley Bull.
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 Nauka o stosunkach międzynarodowych od początku targana jest 
sporami, wewnętrznymi debatami, które decydują o ewolucji stanowisk 
teoretycznych oraz metodologicznych w jej ramach. Pierwszą osią tego 
sporu była debata między przedstawicielami szkoły realistycznej a li‑
beralnej odnośnie do ontologii rzeczywistości międzynarodowej. Jed‑
nym z punktów spornych było ustalenie znaczenia czynników ideacyj‑
nych, jak m.in. wartości, normy prawne, etyczne, moralne w relacjach 
międzynarodowych. O ile szkoła realizmu politycznego uważała je za 
drugorzędne względem czynników materialnych (siła militarna, interes 
ekonomiczny, racja stanu), o tyle przedstawiciele szkoły liberalizmu po‑
litycznego przypisywali im rolę nadrzędną w ustalaniu zasad pokojowej 
współpracy miedzy narodami. Realiści odpowiadali, że podstawowym 
regulatorem stosunków międzynarodowych jest realna siła państwa 
oraz równowagasił w skali regionalnej i globalnej. Z kolei idealiści wska‑
zywali na system prawa międzynarodowego i organizacje międzynaro‑
dowe łagodzące antagonizmy (Zenderowski, 2005, s. 50). 
 Zdominowanie naukowego dyskursu o rzeczywistości międzyna‑
rodowej przez szkołę realizmu politycznego po drugiej wojnie świato‑
wej wiązało się z marginalizacją naukowej refleksji na temat znaczenia 
czynników ideacyjnych w świecie akademickim. Stan taki utrzymywał 
się do lat 80. XX wieku, kiedy za sprawą paradygmatu konstruktywi‑
stycznego kwestie norm, wartości i zasad powróciły do naukowej re‑
fleksji o rzeczywistości międzynarodowej. Wedle konstruktywistów nor‑
my i wartości kształtują tożsamości i interesy oraz regulują zachowanie 
podmiotów w przestrzeni międzynarodowej (Wendt, 2008). Istotą zwrotu 
konstruktywistycznego w nauce o stosunkach międzynarodowych jest 
przekonanie, iż wartości mają znaczenie dla zachowania państw w re‑
lacjach międzynarodowych. Inspirowani takim sposobem ujmowania roli 
wartości w przestrzeni międzynarodowej, przedstawiciele konstruktywi‑
zmu twierdzą, że wartości kształtują zachowania państw w przestrzeni 
międzynarodowej, ich tożsamości, oraz wpływają na ich cele w polity‑
ce międzynarodowej. Założenia konstruktywizmu są następujące: sto‑
sunki międzynarodowe składają się głównie z idei oraz norm; czynniki 
materialne odgrywają w nich rolę drugorzędną (ontologiczny idealizm); 
elementy ideacyjne to intersubiektywne przekonania (idee, koncepcje), 
np. świadomość bycia narodem, uważanie swojego państwa za nie‑
podległe, poczucie toż samości grupowej, własne instytucje polityczne 
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tworzące przekonania oraz wyrażające interesy i tożsamości; skupienie 
się na sposobach kształtowania i wyrażania tych relacji, np. za pomocą 
zbioro wych instytucji społecznych, jak suwerenne państwa; świat spo‑
łeczny nie jest dany i nie należy do świata przyrody; świat jest stwarza‑
ny przez człowieka; wiedzę o nim można zdobyć w drodze wyjaśniania 
lub rozumienia (epistemologiczny pozytywizm i postpozytywizm).
 Włączenie przez przedstawicieli paradygmatu konstruktywistyczne‑
go do analizy rzeczywistości stosunków międzynarodowych zagadnie‑
nia norm i ich zmiany jest sposobem na pokonanie słabości dotychcza‑
sowych teorii w ramach tej sub dyscypliny. Ontologia materialistyczna 
nie potrafiła zmierzyć się ze zmianą relacji między państwami w kon‑
tekście zimnej wojny. Konstruktywiści zauważają, że gdyby skupiono 
się na analizie zmian za chodzących wówczas w normatywnej struktu‑
rze systemu międzynarodowego, dostrzeżono by nadchodzące procesy 
zmian oraz ich kierunek.
 Konstruktywistyczna literatura odnosząca się do wartości poszuku‑
je odpowiedzi na pytania o rodzaje (typy) wartości oraz strategie ich 
rozprzestrzeniania w przestrzeni międzynarodowej (m.in. Finnemore, 
1993; Katzenstein, 1996; Risse‑Kappen, 1994). Wskazuje się tutaj na 
znaczenie procesów społecznego uczenia się i socjalizacji  1 dla dyfuzji 
wartości w przestrzeni międzynarodowej (Checkel, 2009, s. 6). 
 Przyjmując tę konstruktywistyczną hipotezę odnoszącą się do specy‑
fiki wartości w przestrzeni międzynarodowej należy stwierdzić, że z tego 
punktu widzenia nie powinny istnieć obiektywne, zakorzenione w czasie 
i przestrzeni, wynikające z tradycji kanony wartości. Będą one miały za‑
wsze charakter kontekstualny, deliberatywny i procesualny. Ich ewen‑
tualny kryzys wyrażający się w dążeniu do ustanowienia nowego po‑
rządku wartości powinien być zatem rozpatrywany w kategoriach nie tyle 

1  Zjawisko socjalizacji wiąże się z przekonaniem, że idee i tożsamości stają się 
przedmiotem consensusu, gdy aktorzy je internalizują, tzn. postrzegają jako włas‑
ne. Gdy raz idee dotyczące porządku politycznego zostaną uzgodnione, znajdują 
odzwierciedlenie w porządku instytu cjonalnym oraz w kulturze politycznej danego 
państwa. Przez instytucje konstruktywiści rozumieją formalne organizacje, proce‑
dury i zasady, a także kolektywne przekonania nt. sposobu wspólnego działania. 
Jest to zatem ideacyjne a nie materialistyczne ujęcie instytucji. Socjalizacja ozna‑
cza proces, w wyniku którego aktorzy internalizują normy systemowe. Te z kolei 
warunkują sposób, w jaki aktorzy postrzegają siebie oraz swój interes w ramach 
danego systemu politycznego. 
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zagrożenia kanonów wartości już istniejących, ale jako tworzenie no‑
wej „inżynierii wartości”. W odniesieniu do konstruktywistycznego ujęcia 
norm oraz wartości w przestrzeni międzynarodowej istnieje jednak sze‑
reg deficytów. Po pierwsze, jest to kwestia braku precyzyjnego wskaza‑
nia mechanizmów powstawania wartości w przestrzeni międzynarodo‑
wej, a po drugie, konstruktywistyczna refleksja w odniesieniu do norm 
jest opisem stanu istniejącego bez większej wartości prognostycznej.
 Nauka o stosunkach międzynarodowych, uprawiana w ramach wie‑
lu tradycji badawczych (anglosaskiej i kontynentalnej), jest młodą, dy‑
namicznie rozwijającą się dyscypliną wiedzy. Dąży ona do autonomiza‑
cji względem dyscyplin wiodących, jak nauki o polityce, nawiązując do 
dorobku myślicieli od czasów starożytnych po współczesność. Podlega 
zmianom oraz ulega tendencjom, jakie występują w ramach filozofii na‑
uki, a także pod wpływem zmieniającej się rzeczywistości międzynaro‑
dowej. XX wiek był istotny dla nauki o stosunkach międzynarodowych, 
bowiem w tym czasie dążono do rozstrzygnięcia podstawowych kwestii 
odnoszących się zarówno do rzeczywistości międzynarodowej, jak rów‑
nież do nauki, która ją bada. Momentem przełomowym były lata 80. i 90. 
XX wieku, kiedy popularność zaczął zyskiwać paradygmat konstrukty‑
wistyczny, oferujący nowy sposób rozumienia rzeczywistości między‑
narodowej, odwołujący się do czynników niematerialnych, jak normy, 
wartości czy idee. W jego ramach zaczęto podkreślać fundamentalne 
znaczenie wartości i norm w relacjach międzynarodowych. Kwestie te 
od początku podnosił w swoim nauczaniu Kościół katolicki, wskazując 
na etyczną i moralną stronę rzeczywistości międzynarodowej. Te dwie 
wizje oraz spojrzenia na normy i wartości na pierwszy rzut oka wydają 
się akcentować podobne kwestie w odniesieniu do stosunków między‑
narodowych, ale głębsza analiza ujawnia zasadniczą różnicę. Kościół 
katolicki w swoim nauczaniu podkreśla, że stosunki międzynarodowe to 
przestrzeń wartości zakorzeniona w określonej wizji człowieka i społe‑
czeństwa, która nie podlega zmianie czy negocjacjom, natomiast per‑
spektywa konstruktywistyczna zakłada zmienność oraz relatywność 
norm i wartości w przestrzeni międzynarodowej zależnie od kontekstu 
oraz okoliczności. Podsumowując, o ile kwestie norm i wartości wyda‑
ją się być istotnymi elementami rzeczywistości międzynarodowej, o tyle 
ich rozumienie i interpretacja są różne w zależności od przyjętego para‑
dygmatu teoretycznego.
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Decyzje polityczne

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: Decydowanie polityczne to proces intencjonalne-
go wyboru (lub zaniechania) działania politycznego.

ANALIZA HISTORYCZNA: Problem podejmowania decyzji tkwi głębo-
ko w refleksji o polityce, od pytań Platona czy Arystotelesa, przez namysł 
Niccolò Machiavellego, po rozważania Maxa Webera, Roberta Dahla, Pe-
tera Bachracha i Mortona S. Baratza.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Na gruncie etyki personalistycznej 
proces podejmowania decyzji politycznych można rozpatrywać w per-
spektywie cnót: roztropności, sprawiedliwości umiaru i męstwa. Miarą 
odpowiedzialności moralnej jest gotowość brania na siebie ciężaru roz-
strzygnięć najtrudniejszych. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
Odpowiedzialność przywódcy w procesie decydowania dotyczy organi-
zacji procesu decyzyjnego, dbałości o wymiar strategiczny, brania cię-
żaru decyzji personalnych i reagowania w sytuacjach kryzysowych. 
W pro cesie wyborczym przejawem odpowiedzalności jest wierność 
przekonaniom i refleksja nad skutecznością własnego wyboru. Miarą od-
powiedzialności polityków jest unikanie wyborczego klientelizmu i poli-
tycznej wiarołomności.

Słowa kluczowe: etyka polityczna, decydowanie polityczne, cnoty 
polityczne, odpowiedzialność, przywództwo
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Decyzje polityczne

Definicja pojęcia

Decyzje polityczne należą do istoty polityki, a proces decyzyjny leży 
u samych podstaw politycznego działania, jakim jest wykonywanie wła-
dzy, przywództwo, wywieranie wpływów czy dokonywanie wyborów. 
 W polskiej literaturze przedmiotu ogólnie przyjęto, że decydowanie po-
lityczne jest specyficznie politycznym procesem świadomego, a w każ-
dym razie intencjonalnego, wyboru określonego działania politycznego 
(lub zaniechania takiego działania), który ukierunkowany jest na osiąga-
nie zamierzonych politycznych celów, optymalne wykorzystanie istnieją-
cych zasobów, utrzymanie (albo zmianę) status quo, bądź możliwie naj-
skuteczniejsze sprostanie podejmowanym wyzwaniom (Pietraś, 1998, 
s. 53; Czajowski, 2013, s. 74 i nn.; Rydlewski, 2014, s. 13 i nn.) 
 W naszym ujęciu chcemy podkreślić dynamiczny i procesualny (nie 
statyczny) charakter decyzji politycznych, łączący się często z władzą, 
przywództwem, wpływem czy wyborem, a także szczególną rolę i od-
powiedzialność decydentów politycznych, którzy często nie mają pełnej 
wiedzy o złożonym kontekście swych rozstrzygnięć oraz pewności co 
do ich możliwych skutków. 

Analiza historyczna

Problem podejmowania politycznych decyzji tkwi bardzo głęboko w na-
szej refleksji o polityce ‒ od pytań Platona czy Arystotelesa o rolę rozu-
mu w wyborach politycznych, przez namysł Niccolò Machiavellego nad 
dramatyczną naturą nowożytnej władzy, po klasyczne rozważania Maxa 
Webera o polityce jako „zawodzie i powołaniu” (Beruf), rozprawę Rober-
ta Dahla o władzy jako wpływie (Dahl, 1961), studia Petera Bachracha 
i Mortona S. Baratza nad działaniem politycznym jako podejmowaniem 
lub unikaniem decyzji (Bachrach i Baratz, 1963), czy rozmaite ujęcia te-
oretyków racjonalnego wyboru.
 Na ogół przyjmuje się, że decydowanie polityczne jest świadomym wy-
borem określonego politycznego działania (lub zaniechania działania), 
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ale w literaturze nie ma zgody co do przynajmniej kilku istotnych, zwią-
zanych z tym kwestii. Andrzej Czajowski wymienia wśród nich: pytanie 
o „nielosowość” i w pełni świadomy charakter decyzji politycznych (Cza-
jowski, 2013, s. 71 i nn.); kwestię tzw. „niedecyzji” czyli decyzji niereal-
nych lub pozornych (Czajowski, 2013, s. 77 i nn.); pytanie, kiedy należy 
mówić o „decyzjach politycznych” jako fenomenie specyficznie politycz-
nym, a kiedy o „decydowaniu w polityce” jako procesie bardziej uniwer-
salnym, który poza polityką zachodzi także w innych obszarach życia 
społecznego (Czajowski, 2013, s. 87 i nn.). Listę podobnych ważnych 
pytań/dylematów można rozszerzyć, wymieniając choćby kwestię racjo-
nalności decyzji politycznych (co uznajemy za racjonalne?) lub pyta-
nie o znaczenie jawności i formalnego charakteru decyzji politycznych 
(Scott, 2006, s. 74 i nn.).
 Analiza procesu decydowania politycznego bywa prowadzona pod 
bardzo różnym kątem. Ziemowit J. Pietraś zwraca uwagę, że kryterium 
porządkującym różne rodzaje analizy decyzyjnej może być albo przy-
jęty sposób rozumowania („kryterium rozumowania”), albo poszukiwa-
nie najważniejszego czynnika w całym procesie podejmowania decyzji 
(„kryterium najważniejszego czynnika”) (Pietraś, 1998, s. 13 i nn.).
 Kryterium rozumowania wskazuje – w jego ujęciu – na możliwość: 
„indukcyjnej analizy decyzyjnej”, koncentrującej się na sposobie po-
dejmowanych decyzji; „dedukcyjnej analizy decyzyjnej”, pytającej o ra-
cjonalne kryteria podejmowania decyzji; „aksjologicznej analizy decy-
zyjnej”, koncentrującej się na systemach wartości, którymi kierują się 
decydenci; „czynnikowej analizy decyzyjnej”, integrującej powyższe po-
dejścia (Pietraś, 1998, s. 22–26). 
 Kryterium najważniejszego czynnika wskazuje natomiast – jego zda-
niem – następujące typy analizy decyzyjnej: „psychologiczny”, koncen-
trujący się na uwarunkowaniach psychologicznych decydentów; „mikro-
społeczny”, rozpatrujący procesem decyzyjny jako interakcję środowiska 
decyzyjnego; „organizacyjny”, akcentujący wymiar formalny i instytucjo-
nalny procesu decyzyjnego; „matematyczny”, odwołujący się do teorii 
gier i racjonalnego wyboru; „cybernetyczny”, upatrujący w procesie de-
cyzyjnym szukania dynamicznej równowagi ze środowiskiem poprzez 
stosowanie sprawdzonych wzorców reagowania i analizę kilku naj-
ważniejszych zmiennych; „kryzysowy”, rozpatrujący decyzje w kontek-
ście sytuacji kryzysowych; „makrospołeczny”, upatrujący w decyzjach 
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politycznych realizacji politycznych interesów i manifestowania podmio-
towości wielkich grup społecznych (Pietraś, 1998, s. 27–32).

Problemowe ujęcie pojęcia
Istotą zaproponowanego ujęcia etycznego jest spojrzenie na złożo-
ny proces decydowania politycznego z perspektywy klasycznej ety-
ki politycznej, rozumianej jako teoretyczna refleksja nad normami lub 
powin nościami moralnymi towarzyszącymi decydowaniu politycznemu. 
Naszą analizę przeprowadzimy na gruncie chrześcijańskiej etyki perso-
nalistycznej opartej na przekonaniu o godności człowieka jako osoby, 
a w polityce poszukującej dobra wspólnego.
 W refleksji etycznej już od czasów greckich praktykowana jest for-
muła cnót jako sprawności moralnych. Odwołując się do kanonu cnót 
kardynalnych i koncepcji etyki politycznej Bernharda Sutora (1994), bę-
dziemy pytać o roztropność oraz sprawiedliwość, umiar i męstwo w po-
dejmowaniu decyzji politycznych. Zastanowimy się też nad kwestią de-
cydowania, w świetle kluczowego dla każdej etyki politycznej pytania 
o odpowiedzialność polityczną. Na tym szerokim tle problemowym, po-
szukując wniosków i rekomendacji bardziej szczegółowych, rozważymy 
moralne wyzwania, jakie polityczne decydowanie niesie w wykonywa-
niu przywództwa politycznego oraz w dokonywaniu obywatelskiego aktu 
wyborczego.
 R o z t r o p n o ś ć  w perspektywie personalistycznej etyki politycznej 
to sprawność moralna, która w politycznym decydowaniu wydaje się 
kluczowa. W ujęciu chrześcijańskiego personalizmu istotną i celem po-
litycznego działania (a więc i politycznego decydowania) jest bowiem 
roztropna troska o dobro wspólne (Mazurkiewicz, 2009).
 Jako sprawność moralna, roztropność jest praktyczną umiejętnością 
odkrywania tego, co w działaniu politycznym nie tylko dobre, ale w zło-
żonej politycznej rzeczywistości także słuszne, czyli optymalne, realne, 
w praktyce najlepiej służące dobru wspólnemu. W tym sensie politycz-
ną roztropnością jest nie samo tylko kierowanie się ogólnymi zasadami 
moralnymi (np. sprawiedliwością), ale przede wszystkim znajdowanie 
dla nich praktycznego wyrazu (np. w formie sprawiedliwego i efektyw-
nego systemu podatkowego).
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 W złożonym procesie decydowania politycznego należy szukać klu-
czowych elementów, w których roztropność całej decyzji się rozstrzyga, 
albo wskazań bardziej szczegółowych (rozwaga, doświadczenie, dale-
kowzroczność, wyobraźnia), które mogą być wyrazem roztropności. Łą-
cząc te dwie perspektywy, można spojrzeć na proces decydowania – 
jak proponuje Sutor – w sekwencji trzech kluczowych etapów: oceny 
sytuacji, budowania możliwych sytuacyjnych scenariuszy, oraz samego 
podejmowania optymalnej decyzji (Sutor, 1994, s. 95‒96).
 Na etapie oceny sytuacji miarą roztropności wydaje się przede moż-
liwie szybkie, pełne i bezstronne zebranie dostępnych informacji, a tak-
że odwołanie się do politycznego doświadczenia, wyobraźni czy intui-
cji. Dzięki tym ostatnim, z wielu (czasem sprzecznych) danych można 
zbudować w miarę spójny obraz oddający zasadniczy sens i skalę oce-
nianej sytuacji. Jednakże już na tym etapie politycznego decydowania 
trzeba się liczyć z brakiem pełnej wiedzy, stąd roztropność wymaga tak-
że politycznej odwagi (męstwa) oraz nie wyklucza nieusuwalnego w po-
lityce elementu ryzyka. Odnosząc się zwłaszcza do zaawansowanych 
decyzji politycznych, warto podkreślić znaczenie ekspertów czy dorad-
ców, którzy pomagają decydentom zebrać i zinterpretować dostępne 
informacje. 
 Budowanie kilku najbardziej prawdopodobnych sytuacyjnych scena-
riuszy, poza umiejętnością analiz zebranych informacji, musi opierać się 
na politycznej intuicji, wyobraźni i doświadczeniu. Stąd roztropne w tym 
aspekcie wydaje się powierzanie ich budowania politykom lub politycz-
nym doradcom, którzy mieli wcześniej szanse nabycia odpowiedniego 
doświadczenia. Na tym etapie kształtowania politycznej decyzji miarą 
roztropności jest unikanie dwu skrajnych postaw: budowania scenariu-
szy nierealnych i nieosiągalnych; popadania w minimalizm, który już na 
tym etapie gubi reprezentowane w polityce wartości, interesy oraz moż-
liwość ich realizacji (Sutor, 1994, s. 95‒96).
 Równie ważnym wymogiem politycznej roztropności jest wyraźne 
odróżnianie politycznej taktyki, opisującej działania bieżące i odnoszą-
cej się często do sposobu działania (modus operandi), od politycznej 
strategii, która rysuje i uzasadnia zasadnicze cele (principia) polityczne-
go zmagania. Roztropnie sformułowane scenariusze zawierać muszą 
zarówno elementy taktyczne, jak i strategiczne, w żadnym wypadku ich 
nie utożsamiając, nie mieszając i nie myląc. 
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 W życiu publicznym, zwłaszcza w odniesieniu do wielkich zbioro-
wości, ważna bywa też operacyjna jednoznaczność podejmowanych 
decyzji. Niejednoznaczny, pozostawiający pole do samodzielnych in-
terpretacji przepis podatkowy stanie się przedmiotem napięć i po-
kus „obchodzenia” go, tracąc swą efektywność. Z kolei zbyt skompli-
kowane, szczegółowe procedury redystrybucji dochodu narodowego 
mogą zapętlić każdą politykę społeczną w gordyjskie węzły nadmiernej 
biurokratyzacji. 
 W bezpośrednim akcie podjęcia decyzji postulat roztropności odno-
si się zarówno do treści decyzji (wyboru najlepszego ze scenariuszy), 
jak i momentu jej podjęcia. Podejmowanie decyzji przedwczesnych, 
nieprzygotowanych, nieprzemyślanych jest nieroztropne, ale jeszcze 
gorsze wydaje się zwlekanie z decyzjami, oczekiwanie na całkowitą 
pewność i zupełną jasność sytuacji, o które w polityce bardzo trudno. 
Ważnym elementem politycznego kunsztu jest zdolność do zaskakiwa-
nia rywala czy konkurenta. Stąd roztropność wiąże się w tym aspekcie 
z osobistą polityczną odwagą, gotowością do pewnego ryzyka i pono-
szenia za nie odpowiedzialności. 
 W akcie wyboru decyzji istotnym wsparciem, obok wspomnianych 
już politycznej wyobraźni i doświadczenia, mogą być ludzkie przymio-
ty i cechy osobowościowe (np. „chłodna głowa”, zręczność, odwaga). 
Na tym etapie podejmowania politycznych decyzji miarą roztropności 
wydaje się również składanie ciężaru podejmowanych rozstrzygnięć na 
barkach możliwie jednego lub niewielkiej grupy polityków, którzy mie-
li szanse wyrobić w sobie lub odkryć te przymioty czy cechy charakte-
ru. Równie istotne jest łączenie najtrudniejszych decyzji z politycznym 
przywództwem, a zwłaszcza z formalną i polityczną odpowiedzialnością 
za nie.
 S p r a w i e d l i w o ś ć, u m i a r, m ę s t w o  to cnoty uzupełniające i wa-
runkujące polityczną roztropność. Praktykowane w procesie decydowa-
nia politycznego, mogą przybliżać roztropność podejmowanych decyzji 
zarówno w sensie ich wierności wyznawanym przez polityków moral-
nym zasadom, jak i w wymiarze poszukiwania właściwego praktyczne-
go wyrazu dla tych zasad.
 W tym sensie cnota sprawiedliwości w procesie decydowania po-
litycznego to wzgląd na relacyjne i społeczno-moralne konsekwen-
cje podejmowanych rozstrzygnięć. Według klasycznej etyki są to – jak 
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przypomina Sutor – wymogi: sprawiedliwości kontraktowej (iusitita com-
mutativa), która w relacjach partnerskich (symetrycznych lub proporcjo-
nalnych) oznacza szukanie proporcjonalności i lojalności; sprawiedliwo-
ści rozdzielczej (iustitia distributiva), która w relacjach wspólnoty wobec 
jednostki nakazuje szukać tego, co każdemu się należy; wreszcie spra-
wiedliwości legalnej (iustita legalis), która w relacjach jednostki wobec 
wspólnoty jest nakazem lojalności i respektu dla dobra wspólnego (Su-
tor, 1994, s. 131).
 Poza relacyjną strukturą cnoty sprawiedliwości należy podkreślić jej 
aspekt temporalny. Chodzi o to, by w podejmowaniu politycznych decyzji 
mieć na względzie zarówno słuszne dobro pokoleń przyszłych (np. od-
powiedzialność ekologiczna lub demograficzna, zobowiązania finanso-
we państwa), jak i dobro poprzedników (np. troska o zbiorową pamięć).
 Cnota umiaru, najbardziej Arystotelesowska z ducha, w podejmowa-
niu roztropnych decyzji politycznych jest rekomendacją co najmniej po-
trójną. Po pierwsze, jest generalną przestrogą przed kierowaniem się 
skrajnościami. Czasami nadzwyczajne sytuacje polityczne wymagają 
jednoznacznych i stanowczych decyzji, ale nawet wtedy cnota umia-
ru podpowiada zdecydowane ukierunkowanie na uspokajanie sytuacji 
i powrót procesu politycznego do naturalnych ram.
 Po drugie, cnota umiaru to przestroga zarówno przed pokusą roz-
wiązań zbyt skomplikowanych, jak i przed pułapką decyzji łatwych, „cu-
downych”, niemal bezkosztowych. Niekiedy politykom zręcznym i ob-
darzonym wyobraźnią udaje się dostrzec relatywnie proste rozwiązania 
złożonych politycznie problemów i wskazać recepty, których inni do-
strzec nie potrafili (np. roboty publiczne w czasie bezrobocia, prywatyza-
cja nierentownych części sektora publicznego, czy interwencyjny skup 
żywności). W takiej sytuacji cnota umiaru podpowiada jednak, by szcze-
gólnie starannie przemyśleć wszystkie możliwe konsekwencje tych pro-
stych, odważnych kroków. Doświadczenie uczy bowiem, że w polityce 
prawie każdej (skądinąd dobrej) decyzji towarzyszą jakieś koszty lub 
nieplanowane skutki uboczne. Jeśli nie weźmie się ich zawczasu pod 
uwagę, to mogą okazać się znacznie bardziej dotkliwe od tych skalkulo-
wanych na początku.
 Po trzecie wreszcie, cnota umiaru oznacza generalne powściąganie 
emocji w procesie decyzyjnym. Nie ma oczywiście polityki bez emocji, 
bez psychologicznego „ognia”, który mobilizuje do działania i polityków 
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i wyborców (Sutor, 1994, s. 112 i nn.). Także decyzje polityczne nie stro-
nią od emocji, będąc odpowiedzią na nie (np. na wzburzenie społecz-
ne), albo zakładając ich wywołanie (np. poczucie dumy czy satysfakcji). 
Polityczny umiar oznacza jednak rekomendację, by polityk podejmujący 
decyzje nie kierował się emocjami (zwłaszcza swoimi), przedkładając 
nad nie rozum i sumienie.
 Ta ostatnia uwaga prowadzi nas ku cnocie politycznego męstwa. 
W praktyce politycznego decydowania trudno bowiem o roztropność, 
sprawiedliwość czy umiar bez elementarnej politycznej podmiotowości, 
pewności siebie i gotowości do obrony swych racji, które w języku cnót 
kardynalnych nazywamy właśnie męstwem. Niemiecki etyk podkreśla, 
że męstwa w polityce nie należy mylić z lekkomyślnością czy „ślepym 
heroizmem”. Praktykowanie tej cnoty w sensie aktywnym oznacza goto-
wość do zmagania się o swoje racje, zaś w sensie pasywnym „męstwo 
przejawia się jako niezłomność i wytrwałość, jako cierpliwość i opór” 
(Sutor, 1994, s. 106).
 W warunkach złożonej politycznej gry różnych ambicji, interesów czy 
punktów widzenia, każda (nawet najsłuszniejsza) decyzja prawie za-
wsze koliduje z jakimiś interesami, ambicjami czy punktem widzenia. 
Stąd warunkiem jej podjęcia i skutecznego przeprowadzenia jest mę-
stwo, rozumiane właśnie jako gotowość do podjęcia rzeczowego sporu 
i godziwej rywalizacji.
 Ta sama cnota męstwa w procesie decydowania politycznego jest też 
zdolnością do zachowania „chłodnej głowy” i „grubej skóry”, a w kon-
sekwencji wierności sobie, abstrahowania od bieżących emocji i naci-
sków na rzecz własnego rozumu i sumienia. To bardzo ważna moralna 
sprawność przedkładania dalekosiężnych celów i odpowiedzialności za 
wspólną przyszłość nad doraźne naciski i ograniczenia.
 Tak rozumiane polityczne męstwo nabiera szczególnego moralnego 
i politycznego znaczenia w sytuacji nacisków, jakie na współczesnych 
polityków wywierają gwałtownie rozwijające się media społecznościowe 
oraz niezliczone sondaże, organizowane niemal w każdej istotnej pub-
licznej sprawie. Liczenie się przy podejmowaniu politycznych decyzji 
z opinią publiczną, ale bez ulegania jej presji, to warunek roztropności, 
sprawiedliwości i umiaru. W tym sensie cnota męstwa jest gotowością 
do podejmowania i ponoszenia politycznej odpowiedzialności w proce-
sie decydowania.
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 O d p o w i e d z i a l n o ś ć  z a  d e c y z j e  p o l i t y c z n e  to jedno z klu-
czowych zagadnień moralnych i politycznych, którego nie może pomi-
nąć żadna analiza etyczna odnosząca się do politycznych decyzji.
 Odpowiedzialności w polityce nie należy mylić z winą. Pytanie 
o winę, zarówno w sensie politycznym, prawnym, jak i moralnym od-
nosi się zasadniczo do przeszłości: wydarzeń lub aktów już dokona-
nych, świadomie bądź nieświadomie popełnionych błędów, występków 
lub zaniechań. Odpowiedzialność zaś, zwłaszcza w polityce, jest pyta-
niem o teraźniejszość lub o przyszłość ‒ o to, co i kto powinien czynić 
w obliczu wspólnych wyzwań czy problemów, niezależnie od ich przy-
czyn czy źródeł. O ile bowiem wina (indywidualna lub zbiorowa) odnosi 
do konkretnego, dokonanego przez kogoś złego czynu (lub zaniechania 
dobra), o tyle odpowiedzialność ma swe źródło w pełnionej roli (polityka, 
obywatela, nauczyciela, rodzica itp.) lub samym fakcie bycia człowie-
kiem (np. odpowiedzialność wobec bliźniego) czy wspólnotą ludzi (od-
powiedzialność społeczeństwa wobec potrzebujących wsparcia) i jest 
zobowiązaniem do czynienia dobra. 
 W polityce odpowiedzialność stricte polityczną należy odróżniać od 
odpowiedzialności moralnej. W przypadku odpowiedzialności moralnej 
instancją, przed którą powinien stawać czynny polityk, jest jego indywi-
dualne sumienie. Istotą zaś odpowiedzialności politycznej jest troska 
o los wspólnoty politycznej i praktyczne realizowanie wartości oraz in-
teresów, którym polityk zdecydował się służyć. Na problem ten zwracał 
uwagę między innymi Max Weber, upowszechniając klasyczne już roz-
różnienie między obowiązującą w życiu codziennym etyką przekonań 
(Gesinnungsethik), z jakimi podejmuje się rozmaite działania, a etyką 
odpowiedzialności za skutki tych działań (Verantwortungsethik),  która 
w sposób szczególny dotyczy działania politycznego (Weber, 2011, 
s. 311). W tym znaczeniu ciężar odpowiedzialności na przykład ministra 
finansów polega na szukaniu skutecznych rozwiązań kryzysu finanso-
wego, niezależnie od własnego wpływu na powstanie kryzysu. Miarą 
odpowiedzialności przywódcy politycznego jest rozważenie dymisji po 
przegranej kampanii politycznej, niezależnie od tego, czy do tej porażki 
bezpośrednio się przyczynił.
 Ujęcie takie nie oznacza moralnego relatywizmu. W pełni odpo-
wiedzialny i skuteczny może być wyłącznie polityk posiadający moral-
ne przekonania, jasno je artykułujący, a w sytuacjach próby potrafiący 
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ich bronić. Wierność takim moralnym przekonaniom, choć nie zdejmuje 
z polityka odpowiedzialności za skutki jego działań, bardzo często po-
kazuje dopuszczalne granice politycznej gry, mobilizuje do działania, 
i wnosi do polityki bezcenny wymiar służby. 
 Tak szeroko rozumiana odpowiedzialność polityczna w procesie de-
cydowania politycznego odnosi się zarówno do samego podejmowania 
politycznych decyzji, jak i do gotowości ponoszenia odpowiedzialności 
za decyzje już podjęte, stając się ważnym moralnym standardem i wa-
runkiem skutecznego funkcjonowania środowiska politycznego.
 Przy podejmowaniu decyzji politycznych miarą odpowiedzialności, 
zarówno moralnej jak i stricte politycznej, wydają się przede wszystkim 
przywołane już wyżej: roztropność, umiar i męstwo. Rozwijając ostatni 
aspekt warto zauważyć, że niektóre decyzje polityczne niosą za sobą 
albo ryzyko i nieprzewidywalne skutki (np. abolicja podatkowa), albo 
bardzo niskie prawdopodobieństwo sukcesu (np. udział w niektórych 
kampaniach wyborczych), albo też spodziewany sprzeciw społeczny 
(np. ograniczenie świadczeń społecznych). Wówczas politycy próbują 
je sobie „podrzucać” niczym „gorący kartofel” lub odsuwać w czasie. 
Odpowiedzialnością moralną i polityczną, a zarazem cnotą polityczne-
go męstwa w takiej sytuacji wydaje się gotowość podejmowania roz-
strzygnięć we właściwym momencie, w optymalnym (nawet jeśli budzi 
to sprzeciw) kształcie, przez osoby, które podjęły się funkcji lub ról zwią-
zanych z tymi decyzjami.
 Odpowiedzialność moralna wobec decyzji już podjętych różni się 
od tej stricte politycznej. Odpowiedzialność moralna decydenta polega 
na odważnym stawaniu wobec własnego sumienia i własnego rozumu 
z pytaniem, czy podejmując decyzje zrobi wszystko, co mógł i powinien 
zrobić. Z kolei odpowiedzialność polityczna dotyczy przede wszystkich 
pytania o skutki podjętych decyzji, a więc o możliwość minimalizowania 
skutków negatywnych i maksymalizowania pozytywnych. 
 Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w przypadku decyzji politycz-
nych, które doprowadziły do porażki. Wtedy odpowiedzialnością po-
lityczną decydenta jest przyjęcie strategii, która pozwoli na zminima-
lizowanie politycznych strat i skuteczne szukanie nowych rozwiązań. 
W przypadku decyzji kluczowych często praktykuje się polityczne dy-
misje, które z jednej strony są wyrazem szacunku wobec obywateli czy 
własnego środowiska politycznego, z drugiej zaś stwarzają szanse na 
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nowe polityczne otwarcie. Doceniając polityczną i moralną wartość ta-
kiej praktyki warto podkreślić, że miarą politycznej odpowiedzialności 
jest podejmowanie decyzji o dymisji w momencie, który daje realne 
szanse na nowe otwarcie, nie pogrążając własnego środowiska poli-
tycznego w chaosie.
 Należy podkreślić, że zarówno w sensie moralnym, jak i politycznym 
szczególnie ważne wydaje się ścisłe, w pełni transparentne połączenie 
procesu decydowania politycznego z formalnymi i nieformalnymi proce-
durami rozliczeń, weryfikacji i oceny odpowiedzialności.

Refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami
Wnioski i rekomendacje z dotychczasowych rozważań odniesiemy do 
dwu wymiarów politycznego (lub okołopolitycznego) działania, w któ-
rych decydowanie ma znaczenie szczególne: wykonywania polityczne-
go przywództwa i podejmowania obywatelskich aktów wyborczych.
 P o l i t y c z n e  p r z y w ó d z t w o  to działanie, w którym decydowanie 
nabiera znaczenia szczególnego nie tylko ze względu na liczbę podej-
mowanych decyzji, ale przede wszystkim ze względu na ich polityczne 
znaczenie. Z etycznego punktu widzenia, w procesie podejmowania de-
cyzji polityczne przywództwo łączy się ze szczególną odpowiedzialnoś-
cią (Sowiński, 2018, s. 59 i nn.).
 Ogólne ramy tej odpowiedzialności w dużej mierze zostały już omó-
wione. W tym miejscu zaznaczymy jedynie jej specyfikę, odnosząc się 
do kilku kwestii: instytucjonalizacji procesu decyzyjnego, wymiaru stra-
tegicznego decyzji politycznych, szczególnego charakteru decyzji per-
sonalnych, oraz szczególnej odpowiedzialności przywódcy za decyzje 
najtrudniejsze. 
 W perspektywie personalistycznej etyki politycznej instytucjonaliza-
cja i regulacja procesu politycznego jest jednym z głównym warunków 
budowania dobra wspólnego (Sutor, 1994, s. 85 i nn.). W odniesieniu 
do procesu decydowania politycznego oznacza to szczególną odpowie-
dzialność przywódcy politycznego za stworzenie sprawnych i przejrzy-
stych procedur dotyczących zarówno przygotowania, podejmowania, 
jak i politycznej weryfikacji decyzji politycznych. 
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 Przygotowanie optymalnych decyzji politycznych (zbieranie niezbęd-
nych informacji, budowanie potencjalnych scenariuszy możliwych dzia-
łań) obciąża szczególną instytucjonalną odpowiedzialnością przywód-
cę. Powinien on zawczasu zbudować niewielki zespół kompetentnych, 
zaufanych, ale samodzielnych doradców i ekspertów, którzy będą po-
mocni w podejmowaniu decyzji najtrudniejszych i najważniejszych. 
 Na etapie samego podejmowania decyzji miarą dojrzałego przywódz-
twa politycznego jest pilnowanie przejrzystości i efektywności procedur 
decyzyjnych, aby decyzje były podejmowane na czas, wiedza mogła łą-
czyć się w nich z politycznym doświadczeniem, a faktyczny wpływ na 
decyzje wiązał się z formalną i nieformalną odpowiedzialnością za nie. 
Bardzo ważne jest także budowanie roztropnego, przejrzystego i moty-
wującego do działania systemu delegacji kompetencji oraz związanej 
z nią odpowiedzialności. 
 W tym instytucjonalnym kontekście zadaniem odpowiedzialnego 
przywódcy politycznego jest także troska o sprawne procedury weryfika-
cji decyzji już podjętych. Każdy jednostkowy sukces i każda trafna decy-
zja polityczna mają służyć motywacji całego politycznego zespołu, zaś 
błędna decyzja czy polityczna porażka powinny prowadzić do nowego 
otwarcia, a nie brnięcia w złym kierunku lub wewnętrznego chaosu. 
 Inny wymiar odpowiedzialności politycznej przywódcy odnosi się do 
przemyślanej politycznej strategii, która obok politycznej taktyki ma pod-
stawowe znaczenie w budowaniu decyzji politycznych. Bez jej uwzględ-
niania, ale też odróżniania od taktyki, poszczególne decyzje mogą być 
pozbawione politycznego wyrazu, albo okazać się zgoła sprzeczne 
i chaotyczne. 
 Szczególną odpowiedzialnością przywódcy politycznego w tym za-
kresie jest zatem zdefiniowanie, wyartykułowanie i skuteczne promo-
wanie w poszczególnych decyzjach przemyślanej strategii politycznej 
jego środowiska. Polega ona na trafnej diagnozie kluczowych społecz-
nych wyzwań i aspiracji, klarownym zdefiniowaniu strategicznych w tym 
zakresie celów i sposobów ich osiągnięcia, odważnym wyartykułowaniu 
wizji przyszłości całej wspólnoty politycznej, a tym samym budowaniu 
własnej politycznej tożsamości.
 Wyraźna obecność takiego strategicznego przesłania w różnych 
decyzjach politycznych sprawia, że pomimo odmienności i doraź-
ności mogą one budować powagę, wiarygodność i czytelność oferty 
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politycznej, która skutecznie może służyć dobru wspólnemu i wartoś-
ciom, jakie poszczególne partie biorą na swe polityczne sztandary.
 Przedmiotem szczególnej odpowiedzialności każdego politycznego 
przywódcy powinny być decyzje personalne. Polityka jest przestrzenią 
naturalnego ścierania się różnych ludzkich emocji, aspiracji, ambicji, pa-
sji i talentów, bez których trudno sobie wyobrazić polityczny zapał, mo-
tywację czy mobilizację. Dobre polityczne decyzje personalne służyć 
powinny z jednej strony podtrzymaniu tego bezcennego „politycznego 
żaru”, z drugiej zaś ochronie własnego środowiska politycznego i ca-
łej politycznej wspólnoty przed „pożarem” politycznego rozpadu, klinczu 
czy paraliżu (Sutor, 1994, s. 112 i nn.).
 Tam gdzie decyzje personalne podejmowane są gremialnie, odpo-
wiedzialny polityczny przywódca winien dbać o efektywność i przejrzy-
stość związanych z nimi procedur, ale także o promowanie w ich ra-
mach rozstrzygnięć, które spełniają oba wspomniane wyżej warunki. 
 Jeszcze wyraźniej owa odpowiedzialność rysuje się, gdy polityczny 
przywódca podejmuje personalne rozstrzygnięcia osobiście, na przy-
kład budując swe polityczne zaplecze, czy mierząc się z sytuacjami kry-
zysowymi lub błędami współpracowników. W przypadku politycznych 
nominacji lub doboru współpracowników ważne jest, aby obok osobi-
stego zaufania czy emocjonalnego komfortu lidera do głosu dochodził 
w nich szerszy interes całego obozu politycznego, wymagający otwiera-
nia się na polityków nowych, gry zespołowej i reprezentowania różnych 
obecnych w danym środowisku frakcji, wrażliwości czy punktów widze-
nia. W sytuacjach błędów czy politycznych kryzysów, które prędzej czy 
później stają się udziałem każdego niemal polityka, odpowiedzialność 
politycznego lidera polega na podejmowaniu zdecydowanych ale prze-
myślanych decyzji personalnych, które chroniąc interes całego środowi-
ska politycznego lub powagę sprawowanego urzędu dają politykom po-
grążonym w kłopotach możliwość obrony swego imienia i – o ile w grę 
nie wchodzi przestępstwo – szukanie politycznych szans na nowo.
 W sposób wyjątkowy polityczna odpowiedzialność przywódcy do-
chodzi do głosu wobec decyzji najtrudniejszych, związanych z dużym 
ryzkiem, politycznym kosztem, czy sytuacją politycznego kryzysu. Spe-
cjaliści od marketingu podpowiadają czasem, że przywódca polityczny 
powinien być kojarzony przede wszystkim z sukcesem i zadowoleniem 
wyborców, unikając angażowania się w sytuacje trudne, kontrowersyjne, 
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z daleka już „nie pachnące” sukcesem. Nie lekceważąc tej rady i pozo-
stawiając przywódcom politycznym prawo do delegowania swych kom-
petencji oraz kształtowania swego wizerunku należy jednak podkreślić, 
że polityczne kryzysy i najtrudniejsze decyzje są szczególnym egzami-
nem z moralnej i politycznej odpowiedzialności, od której żadnemu lide-
rowi uchylać się nie wolno. To bowiem, czy polityka pozostanie jedynie 
przestrzenią teatralnej gry i walki o władzę, czy też stanie się przestrze-
nią budowania dobra wspólnego, bardzo często rozstrzyga się właśnie 
w sytuacjach kryzysowych, w podjętych (lub nie podjętych) na czas naj-
trudniejszych decyzjach. Dlatego tej szczególnej odpowiedzialności nikt 
z przywódców politycznych zdjąć nie może.
 O b y w a t e l s k i  a k t  w y b o r c z y  to bodaj najpowszechniejszy 
przykład podejmowania decyzji o charakterze politycznym. Pozosta-
wiając na boku pytanie, na ile sama elekcja jest procesem decyzyjnym 
w sensie ścisłym, warto zauważyć, że rodzi ona kwestię odpowiedzial-
ności ‒ nie tylko samych wyborców za: podjęcie (lub zaniechanie) aktu 
wyborczego; jego treść; oraz relację, jaka powstaje między wyborcą 
a wybieranym politykiem.
 Podejmowanie przez obywateli aktu głosowania i udział w wyborach 
jest ważnym wyrazem ich godności, wolności i podmiotowości oraz for-
mą solidarnego uczestnictwa w tworzeniu dobra wspólnego. Mówimy tu 
o istotnym dobru, za urzeczywistnianie którego odpowiedzialni są sami 
obywatele, społeczne elity oraz cała klasa polityczna.
 Odpowiedzialnością (głównie moralną) samych wyborców wydaje się 
takie kształtowanie własnych sumień i taki stopień zainteresowania ży-
ciem politycznym, który – niezależnie od wątpliwości czy zniechęceń – po-
zwoli odkryć wśród różnych politycznych ofert tę jedną godną akceptacji 
w dniu wyborów. Odpowiedzialnością społecznych elit i autorytetów w tym 
względzie jest ciągłe odbudowywanie społecznego przekonania, że po-
lityka mimo jej rozmaitych cieni może być przestrzenią tworzenia dobra 
wspólnego, w które każdy obywatel w zgodzie ze swoim sumieniem może 
i powinien się angażować. Wreszcie wspólną odpowiedzialnością klasy 
politycznej wydaje się ochrona wiarygodności procedur wyborczych, oraz 
„polityczny słuch” i taki sposób kształtowania ofert politycznych, który nie 
gubi żadnych istotnych społecznych potrzeb, odczuć czy aspiracji.
 Treść dokonanego w zgodzie z własnym sumieniem aktu wyborcze-
go jest wyrazem wolności i podmiotowości każdego obywatela. Trudno 
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zatem analizować taką lub inną decyzję wyborczą czy oceniać ją pod 
względem etycznym, ale pewien wyjątek stanowią tu przynajmniej dwie 
sprawy. Granicą akceptowalnej etycznie wolności jest bowiem głosowa-
nie na ugrupowania lub programy wprost i jednoznacznie nawołujące do 
zła: przemocy, łamania godności człowieka, dyskryminacji czy grabieży. 
Pewną odpowiedzialność za wykluczanie z życia politycznego tego ro-
dzaju ofert politycznych ponosi demokratyczne państwo, jednak nieza-
stąpioną instancją jest indywidualne sumienie wyborcy.
 Ważnym politycznym, a do pewnego stopnia także moralnym dy-
lematem, przed jakim stają wyborcy, jest również rozstrzygnięcie, czy 
w politycznym wyborze kierować się skutecznością, głosując na ugru-
powania najsilniejsze ale ideowo dalsze, czy idąc za własnymi przeko-
naniami głosować na ugrupowania sobie najbliższe, bez względu na ich 
spodziewany wynik. Niczego w tej sprawie nie rozstrzygając, możemy 
ogólnie zauważyć, że cnoty roztropności i umiaru podpowiadają unika-
nie dwu skrajności. Politycznie i moralnie wątpliwe wydaje się zarówno 
absolutyzowanie czynnika możliwej skuteczności, a zwłaszcza syndrom 
przyłączenia się ze swymi głosem (za cenę poglądów) do grona spo-
dziewanych zwycięzców, jak i całkowite ignorowanie pytania o szanse 
swych kandydatów, czyli o możliwy efekt własnego głosowania.
 Istotną wartością sceny politycznej jest bowiem jej różnorodność, 
dzięki  której mogą być reprezentowane różne wrażliwości czy punk-
ty widzenia. Obok ugrupowań aktualnie rządzących ważną polityczną 
rolę pełnią ugrupowania opozycyjne, kontrolujące władzę i przygoto-
wujące się w ten sposób do ewentualnego rządzenia w przyszłości. 
Stąd rezygnowanie z głosu na cenionych polityków tylko dlatego, że 
w najbliższym czasie nie mają oni szans na władzę i przenoszenie go 
wyłącznie na potencjalnych zwycięzców nie służy politycznemu dobru 
wspólnemu.
 Z kolei głosowanie na bliskie sobie ale mniej popularne ugrupowa-
nia w przypadku możliwego nieprzekroczenia przez nie progu wybor-
czego powoduje możliwość faktycznego „przeniesienia” tego głosu 
przez system liczenia głosów (np. d’Hondta) na ugrupowania najsilniej-
sze, całkiem nawet odległe od popieranego. Dlatego przed wyborami, 
gdy sondaże coraz dokładniej pokazują rozkład możliwych wyborczych 
wyników, miarą wyborczej odpowiedzialności wydaje się oszacowanie 
i rozważenie konsekwencji takiego ryzyka. 
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 Szczególnym przypadkiem jest tzw. „głosowanie negatywne” czyli 
kierowanie się w politycznych wyborach wyłącznie przekonaniem o po-
trzebie skutecznego powstrzymania polityków bądź partii, których dzia-
łalność uważamy za jednoznacznie szkodliwą dla systemu politycznego. 
Taki sposób współkształtowania w akcie wyborczym sceny politycznej 
wydaje się akceptowalny tylko w sytuacjach zupełnie nadzwyczajnych 
i jednorazowych, gdy owo przekonanie ma szerokie, obiektywne i po-
twierdzone w faktach uzasadnienie, a ten sposób dokonywania politycz-
nego wyboru nie staje się normą. Nadużywanie czy utrwalanie przez 
polityków „mobilizacji negatywnej”, czyli permanentny polityczny prze-
kaz: „głosuj na nas, bo tamci są znacznie gorsi od nas”, prowadzi do 
głębokich, niszczących wspólnotę polityczną polaryzacji oraz do obni-
żenia jakości oferty politycznej. Polityczne dobro wspólne trudno bo-
wiem budować kierując się wyłącznie lękiem czy niechęcią.
 Decyzje wyborcze cechuje tworzenie się swoistych relacji między 
wybieranym politykiem (lub środowiskiem politycznym) a wyborcą. Na-
bierając często kształtu trwałych preferencji wyborczych, niosą one 
pytania o odpowiedzialność, zarówno moralną jak i stricte polityczną. 
Już na etapie kampanii wyborczych ważnym wymiarem takiej odpo-
wiedzialności jest unikanie pokusy coraz częściej dostrzeganego tzw. 
politycznego klientelizmu, czyli oferowania potencjalnym wyborcom 
konkretnych, partykularnych i jednorazowych dóbr czy świadczeń, któ-
re mają skłonić ich do lojalnego „odwdzięczenia się” wyborczym gło-
sem. Stając na gruncie politycznego realizmu i pamiętając, że istotą 
demokratycznej politycznej gry jest podtrzymywanie relacji z własnym 
elektoratem, trudno oczywiście odrzucić wszelkie wyborcze oferty śro-
dowisk politycznych wychodzące naprzeciw aspiracjom czy oczekiwa-
niom swych wyborców. Granicą, za którą kończy się w nich odpowie-
dzialność i zaczyna etycznie i politycznie wątpliwy klientelizm, jest po 
pierwsze wyraźny partykularyzm, przejawiający się w formułowaniu 
ofert skierowanych wyłącznie do własnego elektoratu kosztem często 
innych grup społecznych, po drugie zaś jednoznaczne łączenie oferty 
politycznej z samym aktem głosowania, albo poprzez zbieżność czaso-
wą (np. nadzwyczajne jednorazowe świadczenie społeczne, realizowa-
ne już w trakcie kampanii wyborczej), albo poprzez wyborczą retorykę: 
„tylko głosując na nas macie pewność utrzymania korzystnego dla was 
dobra czy świadczenia”.
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 Podstawową odpowiedzialnością polityka wobec swego wyborcy 
i powierzonego sobie politycznego mandatu jest realizowanie zapowia-
danego w czasie wyborów programu. Także i tu polityczny realizm pod-
powiada ostrożność i umiar w zbyt szybkim formułowaniu ocen, czy tym 
bardziej oskarżeń. Demokratyczne wybory są bowiem ze swej natury 
konkursem politycznych obietnic i kreacji, a twarda polityczna rzeczywi-
stość zawsze niesie wyzwania i ograniczenia, których niepodobna prze-
widzieć ani wyartykułować. Niemniej można tu szukać pewnej granicy, 
po przekroczeniu której w pełni akceptowalna i mobilizująca elektorat 
wyborcza kreacja okazuje się etycznie nieakceptowalnym populizmem 
lub pustosłowiem. W czasie samej kampanii taką otwierającą drogę do 
populizmu granicą jest formułowanie wyborczych obietnic, co do któ-
rych już w momencie ich składania sami oferujący mają jasność, że są 
one szkodliwe lub nierealizowalne. Po wyborach za sprzeniewierzenie 
się politycznej wiarygodności uznać można spotykane czasem w poli-
tyce przypadki zasadniczego odstępstwa od zapowiadanego wcześniej 
generalnego kierunku działań politycznych (np. całkowita rezygnacja 
z reform, które stanowiły istotę programu wyborczego), lub powybor-
czych zmian stanowiska wobec istotnych dla wyborców wartości pod-
stawowych, jak ochrona życia czy rozumienie praw człowieka. 
 Wreszcie odpowiedzialność polityka wobec wyborcy łączy się z pod-
noszonym niekiedy dylematem, w jakim stopniu polityk ma prawo kie-
rować się sumieniem i rozumem własnym (szczególnie wobec roz-
strzygnięć najtrudniejszych), a w jakim ma obowiązek reprezentować 
pokazywane przez sondaże, opinie i przekonania swych wyborców. 
 Z etycznego punktu widzenia, zwłaszcza na gruncie chrześcijańskie-
go personalizmu, ta sprawa wydaje się bardziej jednoznaczna od po-
przednich. Polityk wybierany jest zawsze jako osoba obdarzona godnoś-
cią, wolnością, sumieniem, rozumem i odpowiedzialnością. Stąd jego 
podstawowym prawem i obowiązkiem jest kierowanie się w działalności 
politycznej rozstrzygnięciami własnego rozumu i sumienia. Istotnym na-
tomiast elementem odpowiedzialności polityka wobec rozumu i sumie-
nia jego wyborców wydaje się klarowne artykułowanie swych przekonań 
i wrażliwości moralnej, zanim wyborca podejmie decyzję o tym, by tego 
lub innego polityka uczynić swym reprezentantem.



263Decyzje polityczne

Bibliografia

Bachrach, P. i Baratz, M.S. (1963). Decisions and Nondecisions: 
An Analy tical Framework, American Political Science Review, 
nr 3(57), September.

Czajowski, A. (2013). Decydowanie polityczne. Wrocław: Wrocławskie 
Wydawnictwo Naukowe ATLA 2.

Dahl, R. (1961). Who Governs?: Democracy and Power in an American 
City. New Heaven & London: Yale University Press.

Dylus, A. (2016). Polityka w perspektywie etycznej i religijnej. Warsza-
wa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Mazurkiewicz, P. (2009). Polityka jako roztropna troska o dobro wspól-
ne: koncepcja polityki w katolickiej nauce społecznej. W: W. Weso-
łowski (red.), Koncepcje polityki. Warszawa: Wydawnictwo Scholar, 
98‒126. 

Pietraś, Z.J. (1998). Decydowanie polityczne. Warszawa‒Kraków: Wy-
dawnictwo Naukowe PWN.

Rydlewski, G. (red.). (2014). Decydowanie publiczne. Polska na tle 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Warszawa: Dom 
Wydawniczy ELIPSA.

Scott, J. (2006). Władza, przeł. S. Królak. Warszawa: Wydawnictwo 
Sic! s.c.

Sowiński, S. (2018). Przywództwo polityczne jako odpowiedzialność. 
Kilka uwaga w perspektywie etycznej. W: E. Marciniak i J. Szczupa-
czyński (red), Przywództwo. Etyka. Polityka. Warszawa: Wydawnic-
two Elipsa, 30‒48.

Sutor, B. (1994). Etyka polityczna. Ujęcie całościowe na gruncie chrześ-
cijańskiej nauk społecznej, przeł. A. Marcol. Warszawa: Wydawnic-
two Kontrast. 

Weber, M. (2011). Polityka jako zawód i powołanie, przeł. M. Holona. 
W: M. Weber, Racjonalność. Władza. Odczarowanie. Poznań: Wy-
dawnictwo Poznańskie.





mariusz wojewoda
Uniwersytet Śląski w Katowicach
https://orcid.org/0000-0003-0732-7500

przemoc – perspektywa podmiotowa 
i instytucjonalna

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: adekwatne zdefiniowanie pojęcia „przemocy” 
jest problematyczne z uwagi na złożony charakter odczytywania intencji 
sprawcy przemocy. odmienne sposoby podejścia do przemocy są zależ-
ne od metodologicznego i przedmiotowego nastawienia badacza. 

ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Historyczny kontekst problema-
tyki przemocy został przedstawiony na podstawie koncepcji sofistów 
oraz nowożytnej filozofii polityki, której podwaliny stworzyli thomas 
Hobbes i Jean-Jacques rousseau. obie koncepcje różnią się od siebie, 
jednak w odniesieniu do zagadnienia przemocy instytucjonalnej są zgod-
ne w tym, że przemoc stosowana przez suwerena stanowi ważny aspekt 
wymuszania obowiązku przestrzegania porządku prawnego w państwie.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: przemoc nie jest typowym zagadnie-
niem etycznym. w kontekście problemowym zanalizowano wypowiedzi 
dotyczące przyczyn przemocy oraz omówiono charakterystykę zjawiska 
przemocy dokonaną przez psychologów, socjologów, przedstawicieli nauk 
kognitywnych. Kwestia działania przemocowego została przedstawiona 
jako coś, co wynika z dysfunkcji podmiotowych i społeczno-instytucjonal-
nych. w analizie korzystano z teorii aksjologicznych (max Scheler), filozofii 
polityki (Hannah arendt), teorii opartych na badaniach kognitywnych przy-
czyn złego postępowania (Simon Baron-cohen) oraz wypowiedzi psycho-
logów społecznych i socjologów zajmujących się problematyką przemocy 
(irena pospiszyl, agnieszka widera-wysoczyńska, Jacek pyżalski). 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
Filozoficzne nastawienie do problemu polega na pytaniu o istotę badanego 
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zagadnienia. w analizowanym kontekście przemoc jest rozumiana jako 
jeden z kluczowych aspektów zła moralnego. w życiu społecznym często 
spotykamy się z różnymi postaciami agresji i przemocy (fizycznej i psy-
chicznej). ostatnio obserwujemy nasilenie zjawisk opartych na przemocy 
słownej i obrazowej w przestrzeni medialnej. w końcowej części opra-
cowania wskazano publikacje poszerzające zakres omawianej problema-
tyki (poza pozycjami umieszczonymi w bibliografii).

Słowa kluczowe: przemoc instytucjonalna, postawa etyczna, 
personalizm etyczny, etyka bez przemocy, arendt, 
Baron-cohen
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definicja przemocy
We wszystkich znanych nam społecznościach ujawniają się sytuacje 
związane z przemocą. Wprawdzie zawsze sprawcami przemocy są lu‑
dzie o określonych predyspozycjach psychologicznych, ale wewnętrzne 
życie organizacji i państwa sprawia, że pewne procesy ulegają osłabie‑
niu, albo wzmocnieniu. W strukturach, w których ujawnia się zastraszenie 
i przemoc, wytwarza się atmosfera lęku, ciągłego zagrożenia. Pracow nicy 
czują się źle, nie mogą się rozwijać, są nastawieni na realizację celów do‑
raźnych i pragmatycznych, a skonfliktowana wewnętrznie firma przesta‑
je się rozwijać. Z punktu widzenia etyki społecznej (politycznej) krytycz‑
nie ocenia się sytuacje związane ze stosowaniem przemocy. Nie chodzi 
tu jedynie o napiętnowanie osób, które je stosują, ale także o eliminowa‑
nie sytuacji, które sprzyjają ujawnianiu się zjawisk opartych na przemocy. 
 Etyka społeczna (etyka polityczna) analizuje zjawisko przemocy jako 
formę zła moralnego, które ma określone obserwowalne bezpośred‑
nie konsekwencje i następstwa oddalone w czasie. Dla porządku na‑
leży wskazać, że istnieją okoliczności, w których mamy problem z jed‑
noznaczną oceną przemocy jako zła moralnego. W przypadku obrony 
koniecznej przemoc jest reakcją na przemoc. Z jednej strony, zgodnie 
z etycznym nakazem ochrony własnego życia należy się bronić przed 
agresorem, ale z drugiej strony stosowanie przemocy w akcie odwe‑
tu jest inną formą zła moralnego. W przypadku zła doznanego ze stro‑
ny drugiego człowieka lepiej zdać się na normy prawne i rozstrzygnię‑
cia sądu, aniżeli na własny osąd sprawiedliwości. Oczywiście w sytuacji 
zagrożenia życia nie jest to możliwe, musimy reagować od razu i wte‑
dy pojawia się kwestia użycia adekwatnych środków do własnej obro‑
ny. Niejako skutkiem niezamierzonym wprost naszego działania może 
być wtedy przemoc. Ogólnie ze złem moralnym mamy do czynienia, 
gdy skutkiem działania podmiotu jest krzywda wyrządzona sobie, dru‑
giemu człowiekowi, bądź występuje naruszenie jakiegoś dobra publicz‑
nego o istotnej wartości. Mamy jednak prawo i obwiązek chronić własne 
życie, nawet wtedy, gdy w pewnych okolicznościach musimy zastoso‑
wać przemoc wobec osoby stanowiącej dla nas potencjalne zagrożenie.
 Z punktu widzenia etyki politycznej chodzi o moralną ocenę społecz‑
nego wymiaru ludzkiego życia. Szczególnie dotyczy to struktur instytu‑
cjonalnych, w których zachodzą określone relacje międzyludzkie oparte 
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na wartości zaufania, współpracy, a także podległości, systemu moty‑
wacji i kar za niewłaściwie wykonaną pracę. Zasadnicze pytanie polega 
na tym, czy znane nam formy życia instytucjonalnego są sprawiedliwe, 
czy też są oparte na jakiejś formie przemocy? Etyka społeczna w od‑
różnieniu do etyki indywidualnej odnosi się do struktur instytucjonalnych 
i ma na uwadze określone działanie moralne – sfera praxis (Anzen‑
bacher, 2010, s. 16–18). Chodzi o to, czy znane nam instytucje służą 
dobru wspólnemu, czy generują jakieś formy przemocowe, w których 
pracownicy (funkcjonariusze) tych instytucji są świadomymi sprawcami 
przemocy, bądź bezwolnymi narzędziami wykonywania poleceń swoich 
przełożonych. „Bezwolność” lub „bezmyślność” działania nie jest jednak 
niezawiniona, należy ją traktować jako wyraz postawy, w której funkcjo‑
nariusz systemu rezygnuje ze świadomej wolności działania na rzecz 
podporządkowania się instytucji. W takiej sytuacji pracownik przerzuca 
odpowiedzialność moralną na decydenta, który niejako za niego podej‑
muje decyzję. Oznacza to jednak „ucieczkę” od odpowiedzialności mo‑
ralnej i od poczucia winy za skutki przemocy fizycznej lub psychicznej. 
Taka postawa jest niewłaściwa.
 Etyka społeczna (polityczna) opiera się na określonych założeniach 
normatywnych wynikających z przekonania, że należy: 1) szanować 
godność osoby ludzkiej, 2) dbać o wartości życia wspólnotowego, 3) 
postępować odpowiedzialnie, 4) realizować postulat dobrej komunika‑
cji, 5) maksymalizować pożytek społeczny i minimalizować cierpienia. 
Zasady te są wpisane w określone koncepcje etyczne: personalizm, ko‑
munitarianizm, utylitaryzm, etykę odpowiedzialności, etykę komunika‑
cji (Anzenbacher, 2010, s. 106–130). Różnice dotyczące teoretycznych 
podstaw tych koncepcji nie wpływają na krytyczną ocenę przemocy jako 
zła moralnego. Na podstawie wartości i przyjętych zasad osądza się 
postępowanie konkretnych osób, relacje społeczne, faktyczne prakty‑
ki komunikacyjne, reguły działania osób i instytucji, modele zarządza‑
nia organizacjami, czy są właściwe/niewłaściwe, sprawiedliwe/ niespra‑
wiedliwe. Namysł etyczny oparty na krytycznej analizie funkcjonowania 
struktur instytucjonalnych przedstawia propozycje ich zmiany bądź udo‑
skonalenia, aby wyeliminować zjawiska przemocowe, z odwołaniem się 
przede wszystkim do koncepcji personalizmu etycznego.
 Stosowanie terminów „dobro/zło” jest problematyczne ze względu na 
wieloznaczność tych pojęć. Dotyczy to także pojęcia zła, szczególnie 
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wtedy, gdy skupimy się na przemocy instytucjonalnej, która nie wiąże 
się z przemocą fizyczną, ale z różnymi postaciami przemocy psychicz‑
nej (m.in. mobbing lub inne formy nękania psychicznego). Subiektywne 
postrzeganie tego, co dobre/złe przez sprawcę czynu może być inne 
niż dobro/zło ujęte w perspektywie społecznej, a jeszcze inne w odnie‑
sieniu do naruszenia fundamentalnych zasad i wartości moralnych, ta‑
kich jak godność osoby ludzkiej. Niekiedy jednostki stosujące przemoc 
znajdują usprawiedliwienie dla własnego postępowania bądź przesuwa‑
ją odpowiedzialność na zewnętrzne okoliczności (np. alkoholizm, ubó‑
stwo, przemoc ze strony innych) albo na ofiarę, przypisując jej przyczy‑
nę zachowania przemocowego w myśl pokrętnego uzasadnienia, że to 
ofiara sprowokowała sprawcę czynu. Fakty moralne można widzieć od 
różnych stron – sprawcy, ofiar, instytucji świadków danego zdarzenia. 
Subiektywne sposoby widzenia danego zachowania nie wpływają na 
charakter osądu samego postępowania.
 Przemoc instytucjonalną można wyjaśnić nadmierną rywalizacją, 
która zamiast przyczyniać się zwiększania wydajności i efektywności 
działania instytucji staje się rywalizacją wyniszczającą, podważającą 
zaufanie wewnątrz zespołu. Tak jest w przypadku rywalizacji o miejsce 
pracy, o wysokość wynagrodzenia, o punkty przekładające się na oce‑
nę przydatności pracownika. Dalszą konsekwencją rywalizacji staje się 
przemoc, której jednak bezpośrednią intencją jest podnoszenie jakości 
pracy zespołu. Pośrednią jej formą, niekiedy wbrew lub niejako nieza‑
leżnie od pierwotnych intencji sprawcy/sprawców, jest mobbing. Zna‑
jomość psychologicznych lub społecznych przyczyn działania przemo‑
cowego nie zmienia jednak negatywnej oceny moralnej samego czynu 
opartego na przemocy.

analiza historyczna pojęcia
Z punktu widzenia etyki politycznej początków filozoficznego namysłu 
nad przemocą należy szukać w starożytnych koncepcjach filozofii po‑
lityki i państwa. W starożytności sofiści wprowadzili problematykę do‑
tyczącą państwa i reguł życia w polis w obszar refleksji filozoficznej. 
Protagoras, protoplasta tego nurtu, uważał się za specjalistę biegłego 
w umiejętnościach praktycznych, zawodowego nauczyciela mądrości 
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ściśle związanej z polis (państwem – miastem) i jego potrzebami. Jego 
refleksję kontynuowali Hippiasz, Gorgiasz, Trazymach, Kalikles. W sta‑
rożytnej Grecji mądrość praktyczna była odczytywana (także współcześ‑
nie) jako sposób na zdobycie prestiżu społecznego, intratnej posady, 
albo w celu realizacji postulatu spełnionego życia. Dla sofistów głów‑
nym celem edukacyjnym było wychowanie przywódców. Mieli nimi być 
najmądrzejsi obywatele, czyli ci, którzy opanowali umiejętności politycz‑
ne i komunikacyjne, m.in. potrafili przekonać obywateli do głoszonych 
przez siebie racji, opanowali sztukę retoryki (gr. techne). Mędrzec – po‑
lityk miał być nie jak pies pasterski, ale jak wilk między owcami. Odwo‑
łując się do metafory wilka i owcy sofiści uznawali, że władca wilk w wal‑
ce z innymi wilkami zdobywa panowanie nad stadem owiec. W pewnych 
okolicznościach musi także stosować przemoc wobec owiec, które nie 
podporządkowują się jego woli. Spór o to, jak rozumieć sprawiedliwość 
w państwie, odbywający się między sofistami a Sokratesem i jego ucz‑
niem Platonem, wpłynął na starożytne oraz późniejsze sposoby rozu‑
mienia podstaw ładu społecznego w państwie. Sofiści stali na stanowi‑
sku relatywizmu aksjologiczno‑etycznego uznając, że sprawiedliwość 
jest wartością względną i zależy od woli władcy. Platon stojąc na sta‑
nowisku przeciwstawnym, czyli obiektywizmu aksjologiczo‑etycznego, 
uznawał sprawiedliwość za wartość obiektywną. Poznanie tej wartości 
przez obywateli polis pozwalało oceniać uczynki władcy jako sprawied‑
liwe bądź niesprawiedliwe. Bazując na rozstrzygnięciach sofistów na‑
leżało uznać, że wola władcy i reguły sprawiedliwości są tym samym. 
Pogląd sofistów na sprawiedliwość, biorąc pod uwagę wielowątkowość 
u różnych przedstawicieli tego nurtu, w konsekwencji prowadzi jed‑
nak do usprawiedliwienia tyranii i związanych z nią środków przemocy 
i przymusu do wymuszenia posłuszeństwa obywateli (Korkiewicz, 1995, 
s. 231–241).
 W kontekście sprawowania władzy w państwie lub organizacji przy‑
mus staje się często wstępem do stosowania przemocy instytucjonalnej. 
Wiele zależy od tego, jak wstępnie określimy kompetencje moralne czło‑
wieka–obywatela. Innymi słowy, jacy jesteśmy z natury? Jeżeli uznamy, 
że człowiek u najgłębszych podstaw duchowych jest dobry, to należy 
przez zabiegi majeutyczne proponowane przez Sokratesa (dialogiczna 
metoda wychowania, perswazji) wzmacniać w nim pozytywne nastawie‑
nia do współpracy z innymi, aby stworzyć wspólnotę. Tezę taką uznawał 
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między innymi Arystoteles, uważając człowieka za zoom politikon – isto‑
tę społeczną. Jeżeli przyjmiemy tezę przeciwstawną, że człowiek jest 
egoistą skupionym na własnej przyjemności lub pożytku, istotą zdolną 
do odbierania dóbr innym, to wówczas musimy kontrolować jego ego‑
istyczne skłonności. Wprawdzie Protagoras uznawał człowieka za isto‑
tę z natury dobrą, jednak doświadczenia krwawych konfliktów pomiędzy 
greckimi polis, w czasach tzw. wojen peloponeskich, skłoniły młodszych 
sofistów do uznania, że człowiek jest egoistą. Istotą społeczną staje się 
po zastosowaniu systemu kar; poprzez prawnie usankcjonowaną prze‑
moc zmusza się go do przyjęcia reguł życia w polis. W filozofii średnio‑
wiecznej dominował raczej Arystotelesowski pogląd na naturę ludzką, 
co jednak nie wpływało na to, że w tamtym czasie instytucjonalna prze‑
moc państwowa i kościelna była często stosowanym sposobem na dy‑
scyplinowanie obywateli i członków wspólnot kościelnych. Początki no‑
wożytnej filozofii politycznej wiążą się z koncepcją Thomasa Hobbesa, 
który wrócił do pesymistycznego spojrzenia na naturę ludzką. Skłonność 
jednostki do stosowania przemocy wobec innych jednostek i wynikają‑
cy z niej strach oraz brak poczucia bezpieczeństwa był kluczowym po‑
wodem do wyboru suwerena – władcy, którego woli należało się podpo‑
rządkować. Prowadziło to jednocześnie do usankcjonowania przemocy 
instytucjonalnej, jaką władca stosuje wobec poddanych (Hobbes, 2005, 
s. 307–309). W koncepcji Jeana‑Jacques’a Rousseau zmienia się suwe‑
ren (staje się nim zgromadzenie ludowe), ale nie zmienia się istota przy‑
musu państwowego opartego na przemocy. Według Rousseau człowiek 
ma w sobie elementy pierwotnego dobra (sumienie), lecz jego ludzka 
natura została zdeprawowana przez cywilizację i określona przez po‑
żądanie posiadania dóbr na własność. W konsekwencji wprowadzanie 
nowych reguł politycznych opartych na woli ludu wiązało się z przemo‑
cą instytucjonalną. Prawo oparte na umowie społecznej to kryterium do 
odróżniania dobra i zła. Rozum ludzki zmuszony do niechcianego, a jed‑
nocześnie koniecznego dzieła ochrony przed skutkami złego pożądania 
dóbr i przewagi nad innymi decyduje się na uznanie przemocy i syste‑
mu kar. W koncepcjach starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych 
porządek polityczny opierał się na woli suwerena – człowieka lub grupie 
ludzi (Rousseau, 1956, s. 176–187). Pomysł sprawowania władzy na 
podstawie bezosobowych zasad wynikających z procedur i algorytmów 
wyłonił się dopiero u schyłku okresu nowożytnego. 
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przemoc – ujęcie problemowe
W perspektywie aksjologicznej przemoc jest wartością negatywną, 
a poznanie jej wiąże się z przeciwstawieniem się tej wartości w konkret‑
nym postępowaniu. Działanie moralne oparte na wrażliwym sumieniu 
jest znakiem sprzeciwu wobec sytuacji, w których ujawnia się przemoc. 
Chodzi nie tylko o niezadawanie przemocy innym, ale także o czyn‑
ne i odpowiedzialne reagowanie w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami 
faktycznej lub domniemanej przemocy. Mamy tu na uwadze przemoc 
w miejscu pracy, przemoc domową, którą obserwujemy jako sąsiedzi 
rodzin, w których występuje przemoc, bądź przemoc słowną w prze‑
strzeni publicznej. Za aksjologiczną opozycję wobec przemocy może‑
my uznać brak przemocy, można też uchwycić tę opozycję w szerszej 
perspektywie. Za niemieckim aksjologiem Maksem Schelerem należy 
uznać, że wartości pozytywne poznajemy jako te, które wzywają nas do 
ich urzeczywistnienia, a negatywne do czynnego przeciwstawienia się 
im (Scheler, 1988, s. 62–63). Wtedy, jako wartości antyprzemocowe, 
odkrywamy szacunek dla drugiego człowieka, tolerancję, uznanie, za‑
ufanie, zdolność do współpracy pomimo odmienności charakterów i na‑
stawienia do świata. Nie wszystkie jednak zachowania możemy tolero‑
wać, tak jak nie wszystkie strategie na życie uznawać za możliwe do 
zaakceptowania. Tolerancję należy rozumieć jako wartość pozostającą 
w relacji do innych wartości określających zasady współżycia społecz‑
nego. W tym sensie nie można być tolerancyjnym, wyrozumiałym dla 
człowieka stosującego przemoc. Szczególnie jest to ważne, gdy mó‑
wimy o strukturach instytucjonalnych, w których ujawnia się przemoc 
przełożonych wobec podwładnych. Postulatu działania dla dobra insty‑
tucji nie można stawiać ponad dobrem pracujących w niej osób. Zgod‑
nie z wykładnią personalizmu etycznego i Katolickiej Nauki Społecznej 
zakładamy prymat człowieka nad rzeczą, a konsekwentnie prymat oso‑
by ludzkiej nad dobrem instytucji. 
 Opisowa etyka społeczna może skorzystać ze szczegółowych roz‑
strzygnięć z zakresu psychologii moralności oraz nauk kognitywnych, 
poszukując przyczyn przemocy w indywidualnych uwarunkowaniach 
myślenia i działania osób z określoną dysfunkcją psychiczną lub spo‑
łeczną (psychopaci, socjopaci). Socjologia moralności podpowia‑
da, w jakich czynnikach poszukiwać społecznych przyczyn przemocy. 
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Najczęściej tłumaczy je jako element uwarunkowań rodzinnych, ekono‑
micznych, bądź organizacyjnych. Aby wyjaśnić zjawisko przemocy na‑
leży określić, jakie warunki muszą być spełnione, aby dane zachowanie 
można było uznać za przemocowe. Zazwyczaj wskazuje się na takie 
przyczyny, jak: zachowanie sprawcy/sprawców, intencje osób działa‑
jących, konsekwencje wynikające z przemocy u osoby/osób, które jej 
doświadczyły.
 Jedna z definicji mówi, że przemoc to 

wszelkie nieprzypadkowe akty godzące w wolność osobistą jednostki lub przy‑
czyniające się do fizycznej, a także psychicznej szkody osoby wykraczającej 
poza społeczne zasady wzajemnych relacji (Pospiszyl, 2008, s. 57).

W literaturze przedmiotu odróżnia się przemoc fizyczną od psychicznej. 
Pierwsza dotyczy zachowań związanych z ryzykiem uszkodzenia ciała 
(niezależnie od tego, czy ostatecznie do nich dochodzi), których skut‑
kiem są faktyczne obrażenia ofiary. Drugą, czyli przemoc psychiczną 

stanowią słowa i zachowania werbalne i niewerbalne czy postawy mające na 
celu utrzymanie kontroli nad drugą osobą przez obniżenie poczucia jego war‑
tości, wzbudzenie bezsilności i zaburzenie sensu życia. Takie działania spraw‑
cy mają charakter intencjonalny. Sprawca zrobi wszystko, aby zapanować nad 
emocjami i myślami ofiary, aby w ten sposób zaspokoić swoje potrzeby (Widera‑
‑Wysoczyńska, 2010, s. 37). 

W definicjach tych wskazuje się na zasadniczą rolę czynnika intencjo‑
nalnego w działaniu sprawcy/sprawców. Ta kwestia jest jednak prob‑
lematyczna, ponieważ nie zawsze można go zidentyfikować. Intencja 
przemocowa może być wkomponowana w szereg innych intencji spraw‑
cy, bądź sprawca nie jest świadomy tego, że jego działania w organiza‑
cji wiążą się z przemocą. Dotyczy to szczególnie przypadków przemocy 
psychicznej.
 Istnieje różnica między wyrządzaniem krzywdy innemu człowieko‑
wi a zadawaniem przemocy. Ta pierwsza oznacza czyn bezwzględnie 
zły, ponieważ nie można wyrządzać krzywdy (czynić zła) dla czyjegoś 
dobra. Nie chodzi o osoby o skłonnościach psychopatycznych, ale ta‑
kie, które uznajemy za „normalne”, przystosowane do reguł życia spo‑
łecznego, zdolne do współistnienia i współpracy z innymi. Należy zda‑
wać sobie z tego sprawę, że użycie terminu „normalny” psychicznie 
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jest problematyczne. Może się zdarzyć, że w instytucjach pracują oso‑
by o skłonnościach psychopatycznych, bądź socjopatycznych, ale ten 
czynnik nie tłumaczy jeszcze istoty przemocy instytucjonalnej. Na przy‑
kład sprawca czynu przemocowego, nieprzejawiający skłonności psy‑
chopatycznych, jako przełożony działa dla dobra instytucji, ale skutkiem 
jego postępowania jest przemoc wiążąca się z krzywdą pracowni‑
ków. Wtedy przemoc jest jedynie technicznym narzędziem do dyscy‑
plinowania pracowników w celu poprawy jakości funkcjonowania firmy, 
gdy mamy na uwadze przydział nowych lub zmianę dotychczasowych 
obowiązków, bądź zastąpienie pracowników innymi, chociaż tamci do‑
brze wykonywali swoje obowiązki. Skutkiem tego może być psychiczna 
krzywda pracowników, która wyraża się przez ich wypalenie zawodowe, 
depresję, bądź czyny samobójcze. Dotyczy to szczególnie osób, które 
mają słabą psychikę i źle znoszą życiowe niepowodzenia. Osoba sto‑
sująca przemoc instytucjonalną wobec pracowników nie nazywa tego 
przemocą, ale wiąże ją z działaniami w celu optymalizacji funkcjonowa‑
nia organizacji, a nie z wyrządzaniem komuś krzywdy. 
 Nie zawsze funkcjonowanie instytucji musi wiązać się z przemocą. 
Jest to raczej pewien rodzaj aberracji, odchylenie od normy, ale wpisa‑
ne w ludzką kondycję. Jednak funkcjonowanie w strukturach, w których 
doświadcza się przemocy, w jakimś sensie uznawanej za stan normalny, 
ostatecznie przekłada się na jakość życia pracowników. Struktury prze‑
mocowe ujęte w skali globalnej prowadzą do wyzysku ekonomicznego, 
pogłębiania się nierówności społecznych, zadłużenia, instrumentalnego 
traktowania zasobów ludzkich i dóbr naturalnych. Z jednej strony struktu‑
ralna przemoc wiąże się z biedą, wykluczeniem społecznym, zawodową 
niezaradnością osób słabo wykształconych, nieumiejętnością zmiany pa‑
tologicznego środowiska. Z drugiej strony strukturalna przemoc prowadzi 
do utraty zaufania, poczucia bezradności i braku zaangażowania w po‑
prawę działania organizacji, a w dalszej konsekwencji braku nadziei na to, 
że jednostka będzie w stanie zmienić patologiczne środowisko, w którym 
żyje lub pracuje (uznaje, że tak już musi być). Co ciekawe, najczęściej 
sprawcami przemocy instytucjonalnej, w odróżnieniu od przemocy domo‑
wej, są sympatyczni ludzie, nastawieni na osiągnięcie sukcesu, którzy do‑
brze oceniają swoje kompetencje zawodowe i umiejętności społeczne. 
 Na marginesie tych analiz można dodać, że przemoc słowna doty‑
czy także komunikacji internetowej. Wtedy intencja nadawcy przekazu 
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polega na ośmieszeniu, wyszydzaniu, obrażeniu i nękaniu. Określenia te 
dotyczą różnych form przemocy psychicznej. Na skutek „rozhamowania 
sieciowego”, pozornej anonimowości internauci uznają, że ograniczenia 
związane z przestrzeganiem poprawnych zasad komunikacji publicznej 
nie dotyczą ich. Złudna anonimowość (Internet to przestrzeń publicz‑
na) daje pokrętne przyzwolenie na słowną agresję. Przemoc interne‑
towa skierowana na konkretnych odbiorców przyjmuje postać przemo‑
cy elektronicznej, inaczej cybermobbingu, cyberbullyingu. Osobę, która 
dopuszcza się takich rzeczy, określa się mianem stalkera. Zjawisko to 
badano na podstawie analizy strategii komunikacyjnych stosowanych 
przede wszystkim przez ludzi młodych. Wydaje się, że współcześnie 
agresja elektroniczna upowszechnia się i dotyczy osób w różnym wieku, 
wywodzących się z różnych środowisk (Pyżalski, 2012, 15–20). Wśród 
polskojęzycznych internautów problemy wiążące się z wymianą słów 
opartych na agresji dotyczą sporów o preferencje polityczne i świato‑
poglądowe. Kwestia przemocy internetowej wymaga jednak obszerniej‑
szego opracowania, wykraczającego poza ramy tego hasła.

przyczyny przemocy
W kontekście współczesnych badań kognitywnych przemoc wiąże się 
z moralnym złem. Skłonność do czynienia zła innym ujmuje się w ka‑
tegoriach braku empatii, czyli zdolności do współodczuwania, ale także 
współmyślenia z innymi. Brak ten traktuje się jako rodzaj dysfunkcji psy‑
chicznej, której skutkiem jest zadawanie bólu, sprawianie cierpienia in‑
nym ludziom. Pytania dotyczące skłonności jednych ludzi do zadawania 
przemocy innym wiązano z doświadczeniami wojny i masowej zagłady 
podczas II wojny światowej. Jednak przemoc dokonywana na masową 
skalę uwyraźnia problem, który niejako wpisany jest w kondycję ludzką 
i jest niezależny od czasu. Chodzi o taki rodzaj zachowania, w którym 
traktuje się drugiego człowieka przedmiotowo, instrumentalnie. W uję‑
ciu etycznym działanie to oznacza odrzucenie lub niedostrzeganie obo‑
wiązywania normy personalistycznej, czyli postulatu traktowania drugie‑
go człowieka i siebie samego jako cel, a nie jako środek. Twórcą normy 
personalistycznej był Immanuel Kant, a do myśli chrześcijańskiej zaad‑
optował ją między innymi Karol Wojtyła (Wojtyła, 1986, s. 67–68). Brak 
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empatii sprawia, że innych ludzi traktujemy jak użyteczne przedmioty do 
maksymalizacji zysku ekonomicznego, własnej przyjemności, realizacji 
celów politycznych lub instytucjonalnych.
 Przykładem przedmiotowego traktowania siebie są wszelkiego ro‑
dzaju uzależnienia, od narkotyków, alkoholu, Internetu, pracy. Takich 
sytuacji zazwyczaj nie identyfikujemy z przemocą wobec siebie, cho‑
ciaż wiele za tym przemawia, że powinniśmy. Skala rzeczy, od któ‑
rych można się uzależnić, jest obszerna. Istota uzależnienia polega na 
zawężeniu i zaburzeniu percepcji w odbiorze świata. Przejawia się to 
w lęku przed utratą kontroli nad sobą oraz innymi osobami z otocze‑
niem. Skutkiem uzależnień i związanych z nimi zaburzeń mózgowych 
może być przemoc stosowana wobec innych po to, aby utrzymać nad 
nimi kontrolę, a pośrednio także kontrolę nad sobą i własnymi decyzja‑
mi. Większość ludzi w codziennych aktywnościach nie okazuje empa‑
tii na potrzeby i cierpienia innych, chyba że są to osoby dla nas bliskie, 
z którymi jesteśmy emocjonalnie związani. Afektywne przeżycie złości 
na kogoś może prowadzić do rozważań na temat hipotetycznej krzywdy, 
którą chcemy komuś wyrządzić, jednak zazwyczaj tego nie robimy. Po‑
zostajemy na poziomie wyobrażania sobie takiej sytuacji, ale powstrzy‑
mujemy się przed faktycznym działaniem. Z punktu widzenia badacza 
interesujące jest to, dlaczego niektórzy ludzie wychodzą poza te wyob‑
rażenia i stosują faktyczną przemoc. Zjawisko to analizuje się w kon‑
tekście reakcji mózgowych związanych w włączoną, bądź wyłączoną 
empatią. Nadal jednak nie są to badania rozstrzygające, ponieważ nie‑
wiele wiemy na temat prawidłowości funkcjonowania ludzkiego mózgu 
(Baron‑Cohen, 2014, s. 19–30).
 W przypadku wyłączonej empatii myślimy przede wszystkim o włas‑
nych potrzebach i korzyściach. Kiedy działamy pod wpływem empa‑
tii, to bierzemy pod uwagę dobro i sytuację innych. Można wskazać na 
dwa etapy empatii – rozpoznawanie i reakcję; oba są niezbędne, ponie‑
waż chodzi o wrażliwość na krzywdę, ale także o postawę czynną, czy‑
li okazanie pomocy pokrzywdzonemu. Brak empatii oznacza niezdol‑
ność do współodczuwania z ofiarą, nieumiejętność wyobrażenia sobie, 
że sprawca może się znaleźć w podobnej sytuacji, albo niezdolność do 
przeciwstawienia się zachowaniom przemocowym, gdy jest się świad‑
kiem przemocy doświadczanej przez innych. Bierni obserwatorzy czę‑
sto mimowolnie zgadzają się na przemoc w danej sytuacji, ponieważ 
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ich to bezpośrednio nie dotyczy. W psychologii społecznej tego typu 
zachowanie objaśnia zasada autorytetu (np. w eksperymencie amery‑
kańskiego psychologa Stanleya Milgrama), bądź zasada społeczne‑
go dowodu słuszności. Z tej pierwszej wynika, że obecność autorytetu 
(eksperymentatora ubranego w fartuch lekarski) znosi odpowiedzial‑
ność z większości uczestników eksperymentu. Osoby badane decy‑
dowały się stosować kary, na które prawdopodobnie nie przystałyby 
w innych okolicznościach, pod wpływem obecności autorytetu. W rolę 
autorytetu może wejść państwo, instytucje korporacje, bądź konkretne 
osoby o określonej mocy psychicznego oddziaływania na odbiorców, 
które potrafią przekonać funkcjonariuszy systemu do stosowania środ‑
ków przymusu nawet wtedy, gdy wiąże się z tym jakaś forma przemocy. 
 Brak społecznej reakcji na zło doświadczane przez innych tłuma‑
czy reguła społecznego dowodu słuszności. Osoby oglądające prze‑
moc z bezpiecznej dla siebie odległości lub będące świadkami przemo‑
cy uważają, że to ktoś inny, a nie oni powinni zareagować i czynnie się 
jej przeciwstawić. Bierność i wycofanie się z reakcji wobec zła bardzo 
często prowadzi do mimowolnej akceptacji, a następnie społecznej es‑
kalacji przemocy. Skrajnym przykładem tego typu zjawisk jest narasta‑
nie przemocy w państwach totalitarnych (hitleryzm w Niemczech, sta‑
linizm w Związku Radzieckim w XX wieku), przy biernej postawie lub 
wręcz akceptacji większości społeczeństwa. Odbywało się to zgodnie 
z maksymą usprawiedliwiającą bierność, że widocznie ofiary musiały na 
to zasłużyć i dlatego funkcjonariusze systemu stosują wobec nich środki 
oparte na przemocy. Bierny obserwator uważa, że postępuje uczciwie 
i jego to nie dotyczy. Kiedy funkcjonariusze sytemu przychodzą po nie‑
go, nie ma już nikogo, kto mógłby zaprotestować.
 Społeczna skala wrażliwości empatycznej jest zróżnicowana, stano‑
wi kontinuum, a na jednym z jego krańców znajdują się osoby o zero‑
wym poziomie empatii. Odurzenie alkoholem, zmęczenie, depresja, to 
przykłady stanów, które mogą spowodować obniżenie poziomu empa‑
tii. W przypadku dysfunkcji mózgowych brak empatii wiąże się z niezro‑
zumieniem zasad życia społecznego ‒ mówimy wtedy o niesprawnoś‑
ciach umysłu związanych ze spektrum autyzmu. W innych przypadkach 
dysfunkcji wskazuje się na to, że istnieją osoby o mózgowych skłonnoś‑
ciach do stosowania przemocy wobec innych: psychopaci, socjopaci. 
W obu przypadkach mamy do czynienia z zaburzeniami osobowości, 
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których cechą charakterystyczną jest brak empatii. Dysfunkcje te ujaw‑
niają się pod wpływem czynników środowiskowych i wchodzą w reak‑
cję z ludzkimi predyspozycjami genetycznymi. Oba czynniki, społeczny 
i genetyczny, są równie ważne (Baron‑Cohen, 2014, s. 136–139). 
 Czynnik środowiskowy to także czynnik instytucjonalny. Nie moż‑
na jednak uznać narzucającej się tezy, że przemoc instytucjonalna jest 
zwykłą konsekwencją psychicznych dysfunkcji zatrudnionych w niej 
dysfunkcyjnych jednostek, które pełnią w niej rolę kierowniczą. Można 
rozważyć tezę, że niektóre zawody przyciągają osoby charakteryzują‑
ce się brakiem empatii, szczególnie wtedy, gdy stosowanie przemocy 
jest wkomponowane w czynności zawodowe, na przykład pracowni‑
cy służb mundurowych (policja, wojsko). To rozwiązanie także nie tłu‑
maczy wszystkich patologii systemów instytucjonalnych, bowiem cho‑
dzi o samą instytucję, która wewnątrz wytwarza patologiczne sytuacje 
przemocowe. 
 Niemiecka filozofka Hannah Arendt opisując zjawisko bierności 
świadków wobec przemocy dokonywanej na innych doszła do cieka‑
wych wniosków na temat zła związanego z systemem. „W każdym biu‑
rokratycznym systemie przerzucanie odpowiedzialności jest na porząd‑
ku dziennym i jeśli ktoś zechce zdefiniować biurokrację w kategoriach 
nauk politycznych, to znaczy, jako pewną formę ustrojową – rządy biur 
i instytucji w odróżnieniu od rządów ludzi, jednego człowieka, grupy 
lub masy – to niestety są to rządy nikogo i z tego właśnie powodu jest 
to chyba najbardziej nieludzka i okrutna forma sprawowania władzy” 
(Arendt, 2003, s. 64). 
 Chcąc opisać struktury przemocy zinstytucjonalizowanej, Arendt od‑
woływała się do technicznej metafory – funkcjonariusza rozumianego 
jako trybik w maszynie. Pracownicy instytucji, stając się funkcjonariu‑
szami, wykonują polecenia bez namysłu nad sensem swojego postępo‑
wania, a kwestia indywidualnej odpowiedzialności za działanie w przy‑
padku każdego z nich pozostaje sprawą marginalną. Niekiedy odbywa 
się to w okolicznościach zagrożenia dobrostanu jednostki: utraty pracy, 
środków do życia, obniżenia poziomu życia. Niekiedy zgoda na przemoc 
nie jest do końca uświadamiana przez jednostkę, dokonuje się w kon‑
tekście oportunizmu, wygody i znajdywania łatwych rozwiązań. Chodzi 
o przemoc, którą się stosuje i której się podlega. Od funkcjonariuszy sy‑
stemu oczekuje się aprobaty dla bezosobowych, sparametryzowanych, 
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jasno lub niejasno określonych reguł postępowania. Z czasem organi‑
zacja, zgodnie z etymologią łacińskiej nazwy organum, chce być cało‑
ścią, dlatego domaga się coraz większego uznania i aprobaty dla włas‑
nych priorytetów, identyfikacji celów i misji firmy z celami pracownika.
 Sprawcami przemocy w instytucjach są najczęściej przyzwoici lu‑
dzie, którzy w prywatnych okolicznościach życia przestrzegają standar‑
dów, są pracownikami wzorowo wykonującymi przydzielone obowiązki, 
przykładni rodzice dla swoich dzieci. Funkcjonariusze systemu wyłą‑
czają myślenie i fragmentaryzują własną odpowiedzialność do wąskie‑
go zakresu przydzielonych im czynności. Wtedy przemoc może stać 
się dla nich czymś banalnym, mechanicznym i przestaje być identyfi‑
kowana jako przejaw zła moralnego. W tych okolicznościach sumienie 
funkcjonariusza, nawet gdy go używa, niczego mu nie wyrzuca. Trudno 
w tym okolicznościach mówić o świadomości winy moralnej za popeł‑
niony czyn. Paradoksalnie, stosowanie i doznawanie przemocy staje się 
elementem codziennych czynności zawodowych, elementem wykrzy‑
wionego regulaminu pracy (Arendt, 2003, s. 65–69). W tej argumenta‑
cji nie chodzi o usprawiedliwianie sprawców przemocy, ponieważ odpo‑
wiedzialność prawna i moralna za popełniony czyn dotyczy jednostek. 
Problemem jest sam mechanizm przemocowy instytucji jako takiej. 
Jego skrajne formy obserwujemy podczas wojen i społecznych konflik‑
tów, ale w łagodniejszej postaci mechanizm ten jest elementem niemal‑
że wszystkich struktur zbiurokratyzowanych. 
 Na uwagę zasługuje także wyrażenie: rządy nikogo. Rządy tyranów 
(dyktatorów) zazwyczaj wyobrażamy sobie jako scentralizowane źródło 
władzy, która pragnie kontrolować niemalże każdy aspekt życia jedno‑
stek (obywateli, pracowników). Jednak forma rządów nikogo to w istocie 
rządy bezosobowych, zmatematyzowanych procedur, informatycznych 
algorytmów przekładających się na praktyki życia społecznego i zawo‑
dowego pracowników. Zgoda na podporządkowanie się procedurom 
czyni z nas zakładników systemu kar i nagród za nieprzestrzeganie za‑
sad. Przemoc niejako wkomponowuje się w system kar, czasami także 
nagród, przez odmowę przyznania nagrody bądź nagradzanie posłusz‑
nych za wierną służbę systemowi. Władcą (prezesem korporacji) może 
być sympatyczny i wrażliwy Pan/Pani, który w zhierarchizowanej struk‑
turze odpowiada za właściwy tryb pracy instytucji. Nie ma dysfunkcji 
psychicznych, a przynajmniej nie musi ich mieć, aby instytucja działała 
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opresyjnie. Nie chce zła dla pracowników, jest empatyczny/‑a, co jednak 
nie wpływa na przemocowy charakter działania instytucji. Osoba zarzą‑
dzająca instytucją zawsze ma nad sobą kogoś (inną odmianę nikogo) 
lub coś (prestiż społeczny, wynik ekonomiczny, opinię publiczną), które‑
mu jest faktycznie lub imaginacyjnie podporządkowana. W takiej sytu‑
acji przemoc jest tylko konsekwencją powszechnej opresji, której wszy‑
scy podlegają ‒ co ciekawe, niemalże dobrowolnie.

etyka społeczna wobec przemocy: 
wnioski i rekomendacje
Czy można w takim razie stworzyć instytucje pozbawione są przemocy? 
Człowiek jest istotą wolną i może wpływać na procesy, w których funk‑
cjonuje. W instytucjach pracują ludzie. Często wpływ jednostki jest zna‑
cząco ograniczony przez indywidualne dysfunkcje – niezrozumienie lub 
słabe zrozumienie zasad życia społecznego, albo hierarchiczne zależ‑
ności wewnątrz instytucjonalne. Im niższe miejsce pracownik zajmuje 
w strukturze, tym mniejszy ma wpływ na funkcjonowanie całej instytucji. 
Sprawczość i moc działania, a tym samym odpowiedzialność decyden‑
tów jest większa niż podwładnych. Znacząca większość instytucji, jakie 
znamy, ma charakter hierarchiczny. Ważne jest jednak, aby znać i rozu‑
mieć indywidualne i instytucjonalne przyczyny zjawisk, w których ujaw‑
nia się przemoc i na miarę naszych możliwości przeciwstawiać się im. 
Nie należy rezygnować z nadziei na zmianę funkcjonowania instytucji, 
mimo że wysiłek poszczególnych jednostek może mieć niewielkie od‑
działywanie społeczne.
 W Katolickiej Nauce Społecznej problem przemocy jest traktowany 
jako aspekt zła moralnego, związanego z niesprawiedliwością społecz‑
ną i niewłaściwym działaniem struktur zarządzania ludźmi opartych na 
grzechu. Z powodu pychy i egoizmu w człowieku ujawniają się nasta‑
wienia hermetyczne w rozumieniu świata i niezdrowa potrzeba domi‑
nacji nad innymi. Tendencje te przejawiają się w różnych instytucjach 
i przybierają w nich realne kształty, oparte na konkretnych formach 
przemocy. Ukazywanie i opisywanie form społecznego zła staje się pod‑
stawą do krytycznego osądu instytucji oraz obrony praw ubogich, sła‑
bych, pokrzywdzonych i wykluczonych zawodowo. Ostrość tego osądu 
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zależy od skali niesprawiedliwości i stosowanych form przemocy. Celem 
nauczania Katolickiej Nauki Społecznej nie jest strukturyzacja i organi‑
zacja życia społecznego, ale ukierunkowywanie i formowanie sumień 
pracowników i przełożonych w celu poprawy ich funkcjonowania w in‑
stytucji. Zakłada ona, że człowiek powinien dążyć do osiągnięcia „pełne‑
go humanizmu” w życiu indywidualnym i społecznym. Celem nauczania 
jest uwolnienie człowieka od wszystkiego, co nas ogranicza oraz dąże‑
nie do „wszechstronnego rozwoju całego człowieka i wszystkich ludzi” 
(Papieska Rada Iustitia et Pax, 2005, s. 126) Tutaj pojawia się jednak 
pytanie, w jaki sposób to zrobić?
 W historii myśli ludzkiej wypracowano koncepcje działania (walki), 
które programowo nie stosowały przemocy, a mimo to prowadziły do 
radykalnych zmian społecznych i politycznych. Tak było między innymi 
z zainicjowanym przez Gandhiego ruchem non-violence, a także z pol‑
ską Solidarnością. Ruch społeczny skupiony wokół idei solidarności do‑
prowadził w 1989 roku do upadku struktur opartych na przemocy w blo‑
ku państw socjalistycznych. W przypadku zasady ahinsy, propagowanej 
przez Gandhiego w Indiach w latach czterdziestych XX wieku, i w przy‑
padku „ruchu solidarnościowego” przywiązywano wagę do wartości 
i wynikających z nich postaw, jak: przyjaźń, życzliwość, zdolność do 
składania ofiary z własnego życia na rzecz innych osób, sprawiedliwość 
społeczna, obrona słabszych i pokrzywdzonych, porozumienie między 
ludźmi wywodzącymi się z różnych grup społecznych, reprezentujących 
często odmienne poglądy polityczne. Obecnie w Polsce i w Europie bra‑
kuje solidarnościowego nastawienia i nadziei, że można coś zmienić 
w świecie polityki i funkcjonowaniu znanych nam instytucji. 
 Entuzjazm dla zmian społecznych z tamtych czasów jest obecnie 
trudny do powtórzenia, chociaż nie jest niemożliwy. W idei „walki bez 
przemocy” odchodzi się od niszczenia, a skupia się na kształtowaniu 
własnej postawy etycznej przez kontrolowanie indywidualnych pragnień 
i namiętności. Odmowa współpracy z państwem lub instytucją, którego 
działanie oparte jest na przemocy, podjęta w imię przestrzegania zasad 
etycznych, ma ogromne znacznie społeczne. Nawet wtedy, gdy prakty‑
kuje je jedynie garstka ludzi, nie jest to działanie pozbawione sensu, po‑
nieważ może oddziaływać na innych. Autentyczne życie społeczne jest 
oparte na żądaniu etycznym, które w istocie polega na radykalnej i świa‑
domej odpowiedzialności za to, co jest przedmiotem indywidualnych 



282 mariuSz woJewoda

wyborów ludzkich. Bezmyślna zgoda na akceptację struktur opartych 
na przemocy nie ma usprawiedliwienia. Postawa etyczna nastawiona 
na afirmację godności osoby ludzkiej polega na tym, że nie szukamy 
wygodnych uzasadnień dla instytucjonalnego tolerowania, stosowania 
lub ulegania przemocy, ale protestujemy przeciw przemocy (nawet wte‑
dy, gdy nas bezpośrednio nie dotyczy) i na miarę swoich możliwości 
staramy się przeciwstawiać się jej przejawom. Podstawą jest tu czynnik 
etyczny, metapolityczny i metainstytucjonalny, który stawia nas w obli‑
czu krzywdy innego człowieka i jego podatności na zranienie.
 Zbiorowości ludzkie są wspólnotami między innymi z racji podziela‑
nych wartości. Rozwijanie i pielęgnowanie wspólnoty wartości, takich 
jak szacunek dla drugiego człowieka, dobro wspólne, solidarność, spra‑
wiedliwość społeczna, wiąże się z zaangażowaniem w życie społecz‑
ne. Wspólnota wartości nie oznacza politycznego monizmu, w którym 
wszyscy muszą mieć identyczne poglądy, ale pluralizm w rozumieniu 
wspólnych wartości. Wskazane jest docenienie różnorodności postaw 
i form uczestnictwa w życiu społecznym. Wymogi akceptacji i szacun‑
ku dla odmienności prowadzą nas poza obręb obwiązywania procedur 
i sztywno wyznaczonych reguł postępowania, a tym samym uwalniają 
instytucje od praktyk działania opartych na przemocy. Postawa etyczna 
wymaga z jednej strony otwartości na różnorodność poglądów i postaw, 
a drugiej afirmacji wartości podstawowej, czyli godności osoby ludzkiej.
 Problematyka przemocy była opracowywana z różnych perspektyw. 
Niektóre z nich koncentrują się na przemocy ujętej od strony jednostko‑
wej, inne od strony społecznej, gospodarczej, medialnej, etycznej. Na‑
ukowe badania podejmują to zagadnienie w perspektywie opisowej, bądź 
normatywnej. Oprócz literatury zacytowanej w bibliografii, na uwagę za‑
sługują tu następujące prace: 1) Jean‑Hervé Lorenzi, Mickaël Berrebi. 
(2015). Un monde de violences. L’économie mondiale 2016–2030, pol. 
wyd. (2018), Świat przemocy. Gospodarka światowa 2016–2030, przeł. 
Waldemar Kuczyński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar; 
2) Agnieszka Lewicka‑Zelent (red.). (2017). Przemoc rodzinna. Aspekty 
psychologiczne, pedagogiczne i prawne, Warszawa: Difin; 3) Simon Crit‑
cheley. (2006). Infinitely Demanding. A Political Ethics, pol. wyd. (2006), 
Nieustające żądanie. Etyka polityczna, przeł. Robert Dobrowolski i Mi‑
chał Gusin, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE TVP; 4) Robert 
B. Cialdini. (2016). Pre-suasion. A Revolutionary Way to Influence and 
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Persuade, pol. wyd. (2017), Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać tech-
niki wpływu społecznego, przeł. Sylwia Pikiel, Sopot: Gdańskie Wydaw‑
nictwo Psychologiczne; 5) Bogdan Wojciszke. (2002). Człowiek wśród 
ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
Scholar; 6) Józef Sowa. (2007). Przemoc w aspekcie aksjologicznym. 
W: Beata Szluz (red.), Przemoc – konteksty społeczno-kulturowe. T. 1: 
Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska, Rzeszów: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 12–15.
 Na szczególną uwagę zasługuje książka francuskiego teoretyka za‑
rządzania: Frederic Laloux. (2014). Reinventing Organizations, pol. wyd. 
(2015), Pracować inaczej, przeł. Marek Konieczniak, Warszawa: Stu‑
dio EMKA. Autor przedstawia w niej alternatywny do autorytarnego 
i hierarchicznego model zarządzania, czyli zarządzanie turkusowe, któ‑
rego ważną zaletą jest to, że eliminuje tradycyjne przyczyny przemocy 
instytucjonalnej. Należy sprawdzić w praktyce, czy turkusowy model za‑
rządzania jest możliwy do zastosowania w różnych instytucjach.
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prawa człowieka jako prawa podmiotowe

Streszczenie
DEFINICJA: prawa człowieka (prawa podmiotowe) to centralne pojęcie 
nowoczesnej etyki, polityki i prawa. Stanowią jurydyczny sposób opisy-
wania warunków uznanych za niezbędne człowiekowi do życia i rozwo-
ju. opisuje się je w oparciu o kategorię wolności (teoria woli) albo inte-
resów (teoria interesu) jednostki, które winny być chronione prawem. 
pierwotnie były one kategorią etyczną (teoria praw naturalnych), któ-
ra zdeterminowała kształt postulatów politycznych i regulacji prawnych. 
Stąd inaczej rozpatruje się prawa na płaszczyźnie etycznej, politycznej lub 
prawnej (na tej ostatniej występuje dalsze zróżnicowanie). 

ANALIZA HISTORYCZNA: dojrzałej konceptualizacji prawa podmioto-
wego dokonał thomas Hobbes, odróżniając je od prawa przedmiotowe-
go (normy). po nowoczesnych przemianach politycznych teorie prawno-
naturalne ustąpiły podejściu pozytywistycznemu. po ii wojnie światowej 
prawa odżyły jako kategoria etyczna i polityczna, inspirując rozwój są-
downictwa konstytucyjnego i międzynarodowych systemów ochrony 
praw człowieka.

PROBLEMOWE UJĘCIE: podkreśla się ochronną funkcję praw podmio-
towych, ale najczęściej służą one rekonstrukcji zastanych struktur spo-
łecznych. idea praw człowieka jest chętnie wykorzystywana przez ra-
dykalne ruchy społeczno-polityczne. mimo początkowych kontrowersji 
oraz braku wyraźnych podstaw w ewangelii, w drugiej połowie XX wie-
ku prawa człowieka stały się istotnym elementem nauczania społecznego 
Kościoła, wraz z antropologią personalistyczną.
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REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
niezależnie od różnorodności ujęć, prawa podmiotowe stanowią insty-
tucjonalizację indywidualistycznej antropologii. inspirują długofalowy 
proces polityczny i prawny, służący autonomizacji jednostek i osłabieniu 
struktur społecznych. prawa nie muszą przysługiwać ludziom – historycz-
nie przyznano je jednostkom organizacyjnym (osobom prawnym), zaś 
współcześnie dąży się do przyznania ich zwierzętom. 

Słowa kluczowe: prawa człowieka, prawa podmiotowe, 
indywidualizm, personalizm
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definicja
Prawa człowieka (lub szerzej, prawa podmiotowe) to centralne pojęcie 
nowoczesnej polityki i prawa, afirmujące podmiotowość jednostki i sta‑
nowiące instrument służący skutecznej ochronie podmiotu. W definicyj‑
nym skrócie, pojęcie praw człowieka stanowi jurydyczny sposób opisy-
wania warunków uznanych za konieczne do życia i rozwoju człowiekowi 
pojmowanemu jako jednostka. Z tego względu kategoria prawa podmio‑
towego jest związana z indywidualistyczną antropologią i nowoczesną 
kulturą intelektualną. Warunki te opisywane są w kategoriach wolności 
przysługujących podmiotowi (teoria woli) lub interesów tego podmiotu 
(teoria interesu), które winny podlegać ochronie prawnej. Z postępującą 
dominacją nowoczesnych kategorii intelektualnych idea praw człowie‑
ka zaczęła przenikać do poglądów na życie społeczne, które zakładają 
społeczną naturę człowieka, stając się czynnikiem stopniowej akcepta‑
cji indywidualistycznej antropologii w obrębie tych prima facie nieindy‑
widualistycznych nurtów. 
 Ochrona praw człowieka miała być (na gruncie liberalnej teorii po‑
litycznej) powodem utworzenia nowoczesnego państwa i jako taka 
miała stanowić uniwersalny sposób opisywania wszelkich relacji mię‑
dzy jednostkami i władzą publiczną oraz innymi podmiotami życia spo‑
łecznego. Powszechnie używane sformułowania typu „mam prawo do” 
częściej opisują jednak postulaty wysuwane względem sposobu zorga‑
nizowania społeczeństwa niż aktualne uprawnienia podmiotów. Dlatego 
też kategoria praw jest związana ze strategiami rekonstrukcji ładu spo‑
łecznego, nierzadko o bardzo radykalnym (rewolucyjnym) charakterze. 
Nie bez powodu używa się określenia „rewolucja praw” do opisywania 
funkcji, jaką ma aktywność sądów konstytucyjnych oraz międzynarodo‑
wych systemów ochrony praw człowieka.
 Konstrukcja „prawa podmiotowego” (w tym praw człowieka) służy 
do opisywania życia społecznego na różnych poziomach jego anali‑
zy. W pierwszej kolejności język praw jest używany na płaszczyźnie 
filozoficznej (antropologicznej i etycznej), by następnie znaleźć wy‑
raz w postulatach politycznych, uzyskując postać różnych deklara‑
cji praw. Kolejnym krokiem jest stworzenie prawnych mechanizmów 
egzekwowania tych praw i uczynienie ich rzeczywistymi prawami 
podmiotowymi.



288 aleKSander StępKowSKi

 Afirmacja praw człowieka ma na celu uczynienie określonych (indywi‑
dualistycznych) postulatów etycznych realnymi regulatorami życia spo‑
łecznego, za pośrednictwem działań politycznych. Istotnym elementem 
idei praw podmiotowych jest realna możliwość ich wyegzekwowania.
 Na płaszczyźnie jurydycznej prawa podmiotowe mają zróżnicowany 
charakter, w zależności od sposobu umiejscowienia ich w obrębie syste‑
mu prawnego. W strukturze hierarchicznej państwowego systemu praw‑
nego na szczycie znajdują się prawa podmiotowe wynikające z regulacji 
konstytucyjnych. Ich poszanowania można się domagać w procedurze 
kontroli konstytucyjności prawa przed sądami konstytucyjnymi. Niżej 
znajdują się regulacje ustawowe, które tworzą normatywny kontekst po‑
wstawania stosunków publiczno‑ lub prywatnoprawnych. Z nich wynika‑
ją publiczne lub prywatne prawa podmiotowe, chronione odpowiednio 
przed sądami administracyjnymi lub cywilnymi. Patrząc z perspektywy 
historycznej, najpierw wykształciła się ochrona praw podmiotowych na 
gruncie sądów powszechnych i sądów administracyjnych, bowiem są‑
downictwo konstytucyjne upowszechniło się dopiero po II wojnie świato‑
wej. Tę perspektywę należy uzupełnić o prawa podmiotowe wynikające 
z unormowań proceduralnych (administracyjnych oraz sądowych) oraz 
prawa podmiotowe chronione na płaszczyźnie międzynarodowej, przed 
organami międzynarodowymi (m.in. sądowymi), w ramach funkcjonują‑
cych międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka.
 Prawa podmiotowe często rozumie się również jako „zespół upraw‑
nień przysługujących podmiotowi prawa w jego relacjach z innymi 
podmiotami prawa” wprowadzając rozróżnienie między prawem pod‑
miotowym a uprawnieniem pojmowanym jako instrument realizacji kon‑
kretnego interesu danego podmiotu (Brzozowski et al., 2018). Praktyka 
ta pojawiła się wraz z jurydyzacją konstytucyjnych praw podmiotowych, 
które stały się ogólniejszą i bardziej nacechowaną etycznie postacią 
„uprawnień”. Pojęcie uprawnień zaczęto więc rezerwować dla praw 
podmiotowych chronionych na niższym poziomie systemu prawne‑
go (ustawy zwykłe). W rzeczywistości obydwie te kategorie są prawa‑
mi podmiotowymi, ale identyfikowanymi i chronionymi zgodnie ze spe‑
cyfiką danego obszaru prawa. W sposób bardziej ogólny dokonuje się 
identyfikacji interesów podmiotu na poziomie regulacji konstytucyjnych, 
natomiast w sposób skonkretyzowany i rozpisany na szereg szczegó‑
łowych interesów – na poziomie ustaw. Jeszcze bardziej szczegółowo, 
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w sposób spersonalizowany, interesy podmiotów są definiowane w kon‑
kretnych decyzjach administracyjnych lub w umowach.

analiza historyczna

uwagi wstępne

Pojęcie prawa podmiotowego wykształciło się w połowie XVII wieku po‑
przez nadanie łacińskiemu terminowi ius konkretnej treści filozoficznej 
i politycznej, zdeterminowanej przez nowoczesne kategorie intelektual‑
ne. Współczesna dominacja tych ostatnich skłania badaczy do poszuki‑
wania pierwszych manifestacji praw podmiotowych (lub ich anteceden‑
cji) w starożytności, u średniowiecznych scholastyków lub w ówczesnych 
koncepcjach ius gentium (Merkwa, 2018; Jasudowicz, 1995). Faktycz‑
nie prawo to powstało dopiero w związku z systematycznym opraco‑
waniem antropologii indywidualistycznej, gdy Thomas Hobbes dokonał 
precyzyjnego rozróżnienia między prawem podmiotowym (ius) i pra‑
wem przedmiotowym (lex) uniezależniając ius od kategorii sprawiedli‑
wości (iustitia) i utożsamiając je z kategorią wolności (libertas).

prawnicza ścieżka dojścia 

Dla Rzymian termin ius oznaczał (w zależności od kontekstu) prawo 
w ogóle, prawo jako system unormowań regulujących określoną sfe‑
rę życia społecznego albo funkcjonowanie określonej wspólnoty (prawo 
przedmiotowe). Niekiedy stosowano je również w celu określenia praw‑
nie umocowanej możliwości działania (facultas agendii), co można tłuma‑
czyć słowem „uprawnienie”. Terminem tym określano również miejsce, 
w którym sprawowana była jurysdykcja urzędników, albo pierwsze stadium 
w procesie cywilnym. Z perspektywy etycznej kluczowe znaczenie mia‑
ła kwalifikacja Domitusa Ulpiana, który wskazywał, że pojęcie prawa (ius) 
wywodzi się od sprawiedliwości (iustitia). To ona, przez kilkanaście stuleci, 
determinowała etyczną tożsamość europejskiej kultury prawnej. 
 Wraz z przemianami w kulturze intelektualnej, związanymi z kontro‑
wersjami teologicznymi i prawnymi, termin ius używany w znaczeniu 



290 aleKSander StępKowSKi

„uprawnienia” zyskiwał na znaczeniu, ale nie doprowadziłoby to do po‑
wstania nowoczesnej konstrukcji prawa podmiotowego, gdyby nie rady‑
kalna zmiana w kulturze intelektualnej i jej przeorientowanie na antro‑
pologię indywidualistyczną. Rozważania Suareza, Grotiusa, Donellusa 
i in. (Merkwa, 2018) miały jednak znaczenie przy odchodzeniu od para‑
dygmatu wyznaczonego przez Ulpiana, którą w XVI stuleciu Hugo Do‑
nellus (1828) na podstawie czystego kryterium gramatycznego uznał 
za fałszywą (aperte falsum). Co więcej, pojęcie ius w wymiarze prawa 
podmiotowego utożsamił on z kategorią władzy (potestas) wynikającej 
z prawa pojmowanego jako nakaz władzy. W tym znaczeniu termin ius 
uzyskał znaczenie umocowania do władczego działania na podstawie 
prawa stanowionego – facultas et potestas iure tributa. Wciąż jednak 
podstawowe znaczenie ius oznaczało stanowione regulacje prawne.

treść filozoficzno-polityczna

Przełom dokonał się za sprawą Hobbesa, który nie był obciążony ba‑
gażem intelektualnym tradycji prawniczej ius commune. Zredefiniował 
on podstawowe kategorie prawnicze, zwłaszcza terminy lex oraz ius, 
na podstawie własnych pryncypiów filozoficznych (szczególnie antro‑
pologii). Terminem ius naturale (right of nature) opisał pierwotną, natu‑
ralną wolność człowieka w stanie natury (Hobbes, 1996). Nieuwarun‑
kowany społecznie człowiek miał wyzbyć się tak rozumianej wolności 
w drodze umowy społecznej celem ustanowienia władzy suwerennej le‑
gitymizowanej konsensem wolnych jednostek (suwerenność ludu), któ‑
ra uzyskała w ten sposób nieograniczoną kompetencję do regulowania 
relacji międzyludzkich w drodze ustawy (lex). Ustawy te miały być jedy‑
nym i powszechnie obowiązującym kryterium etycznym, pozwalającym 
odróżnić dobro od zła. Poprzez stanowienie nakazów i zakazów okre‑
ślonego zachowania miały one wytyczać indywidualne sfery wolności, 
w których każda jednostka mogła dowolnie kierować się własną wolą. Ta 
indywidualna sfera wolności jednostki nie miała jednak charakteru na‑
turalnego, ale była konsekwencją utworzenia i funkcjonowania suwere‑
na. Hobbes określił ją terminem ius (ang. right). Była to pierwsza, w peł‑
ni nowoczesna konceptualizacja prawa podmiotowego. Przeciwstawił 
też pojęcia ius i lex (ang. right i law), z których pierwsze stało się sferą 
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nieskrępowanej możności postępowania podmiotu (prawo podmiotowe/
uprawnienie), drugie zaś było synonimem przymusu płynącego z usta‑
wy i wytyczającego granice indywidualnej wolności (norma/przepis). 
W ten sposób Hobbes wprowadził nowoczesną dystynkcję między pra‑
wem podmiotowym i prawem przedmiotowym, mając świadomość, że 
kwestionuje kształt ówczesnej kultury prawnej (Hobbes, 1971). 
 Stanowisko Hobbesa przyjęli m.in. Baruch Spinoza (1846) oraz Im‑
manuel Kant, który uważał, że pierwotnym prawem przysługującym każ‑
demu człowiekowi z racji jego wolności jest wolność (Kant, 2006). Na 
tej podstawie konstruował on pojęcie prawa podmiotowego jako moż‑
ności nakładania zobowiązań na innych. Perspektywę tę widzimy rów‑
nież u Hegla i w całym niemieckim idealizmie (Opałek, 1957). Prawo 
podmiotowe stało się w ten sposób – wciąż jeszcze na poziomie filozo‑
ficznym a nie prawniczym – sposobem opisania jednostki w kategoriach 
prawnych, jako wolnego i równego względem innych podmiotu, realizu‑
jącego człowieczeństwo pojmowane w kategoriach autonomii.

polityczny charakter praw 

Z tryumfem nowoczesnych (początkowo liberalnych, później zaś demo‑
kratycznych) przemian społecznych, prawa podmiotowe tracą charakter 
koncepcji intelektualnej służącej krytyce istniejącego ładu społecznego 
z pozycji prawnonaturalnych i postulującej jego oparcie na nowych za‑
sadach filozoficznych (indywidualizm). Stają się one elementem kon‑
strukcyjnym nowoczesnego modelu społecznego. Jednak potencjał re‑
wolucyjny praw człowieka (krytyka społecznego status quo) nie znika, 
ale zostaje przeorientowany na płaszczyznę polityczną. O ile prawa po‑
czątkowo były wymierzone przeciwko przednowoczesnemu porządkowi 
feudalnemu, o tyle z czasem stały się instrumentem walki między dwo‑
ma głównymi, nowoczesnymi wizjami społeczno‑politycznymi, z których 
jedna podkreśla bardziej wolnościowy (liberalizm), druga zaś bardziej 
równościowy (demokratyzm/socjalizm) aspekt indywidualistycznej an‑
tropologii. Dodatkowo występują tu pewne zróżnicowania w rozwoju idei 
praw podmiotowych, które wynikają z odmiennych kontekstów społecz‑
no‑politycznych, w jakich idea ta jest rozwijana. 
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od polityki do prawa

Na gruncie francuskiej kultury politycznej, w warunkach zaistnienia no‑
woczesnego, zunifikowanego i zcentralizowanego państwa, proble‑
matyka statusu jednostki miała głównie charakter polityczny, znajdu‑
jąc wyraz w aktach rangi konstytucyjnej. Powszechna Deklaracja Praw 
Człowieka i Obywatela w artykule 2 wskazywała, że wspólnota politycz‑
na – jako zbiorowość utworzona przez wolne jednostki – ma za swój 
cel zawsze ochronę naturalnych i niezbywalnych praw człowieka. Już 
jednak w artykule 4 wskazano, że granice wykonywania praw człowie‑
ka wytycza jedynie ustawa, a zatem to ustawa de facto określa realny 
ich kształt. W praktyce prowadziło to do sytuacji, w której administra‑
cja państwowa dysponowała swobodą działania o ile nie przekracza‑
ła ustawowo wyznaczonych granic praw podmiotowych, czyli ustawo‑
wych gwarancji dla indywidualnej wolności i własności. Na straży tych 
praw stanęło sądownictwo administracyjne, które pod rządami Napoleo‑
na I zaczęło się kształtować na kanwie rozpatrywania przez Radę Stanu 
rekursu na nadużycie władzy (recurs pour excess de pouvoir). W efek‑
cie francuska kultura prawna wypracowała podstawy ochrony publicz‑
nych praw podmiotowych, na straży poszanowania których postawiono 
sądownictwo administracyjne.
 Na gruncie niemieckiej kultury intelektualnej pojęcie prawa podmioto‑
wego jako elementu stosunku prawnego, wraz ze stojącą za nim nowo‑
czesną (indywidualistyczną) antropologią, wobec panującej w XIX wieku 
daleko posuniętej fragmentaryzacji politycznej i obiektywnych trudności 
z urzeczywistnieniem nowoczesnych założeń w wymiarze politycznym 
i publicznoprawnym, dało początek nowoczesnej cywilistyce. Stało się 
to głównie za sprawą Fryderyka Savigny’ego (1840), który przypisał jed‑
nostce specyficzną moc (Macht), czyli sferę, w której panuje jej wola po‑
zwalająca nakładać zobowiązania na inne podmioty. Tę moc lub sferę 
autonomii Savigny określił mianem prawa podmiotowego. Nowoczes‑
na cywilistyka dała tym samym wyraz indywidualistycznej antropologii, 
przyjmując za swoją podstawę zasady autonomii woli i formalnej rów‑
ności podmiotów kreujących inter partes stosunki prawne. Te stosunki 
prawne stawały się źródłem prywatnych praw podmiotowych mających 
charakter już nie uniwersalny, ale partykularny (ograniczony do stron 
danego stosunku cywilnoprawnego). W ten sposób, w niesprzyjającym 
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kontekście politycznym, na poziomie prawa prywatnego zostały stwo‑
rzone podstawy dla nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Na 
gruncie prawa cywilnego pojęcie prawa podmiotowego stało się tech‑
niczną, stricte prawniczą kategorią – elementem dogmatyki prawa cy‑
wilnego. Doszło do istotnej redukcji (jednak nie likwidacji) aksjologiczne‑
go wymiaru kategorii praw podmiotowych na gruncie cywilistyki. Zmiana 
ta pozwalała na bardziej szczegółową i stechnicyzowaną analizę co‑
dziennych relacji społecznych.

dalszy rozwój praw podmiotowych 

Proces, o którym była mowa, znalazł swój specyficzny wyraz również 
na płaszczyźnie teoretycznej – i to na kilka sposobów. W nowym kon‑
tekście coraz mniej użyteczne było wyjaśnianie konstrukcji prawa pod‑
miotowego jako sfery wolności lub mocy wytyczonej ustawowymi grani‑
cami. Na gruncie cywilistyki kategoria wolności przybrała funkcjonalną 
postać autonomii woli, na podstawie której jednostka identyfikuje swój 
osobisty interes. To doprowadziło Rudolpha von Jhering do ujęcia pra‑
wa podmiotowego jako prawnie chronionego interesu (1954). Z czasem 
stanowisko to zostało określone mianem teorii interesu, dla odróżnie‑
nia od wcześniejszej teorii woli, która ujmowała prawo podmiotowe jako 
sferę indywidualnej wolności. 
 Niezależnie od tego, czy ochrona praw podmiotowych była rozpa‑
trywana w wymiarze wertykalnym (na gruncie prawa publicznego) jako 
ochrona przed działaniami administracji publicznej, czy też w wymia‑
rze horyzontalnym, jako treść stosunków prawnych łączących jednostki 
(na gruncie prawa cywilnego), prawom podmiotowym przestano przy‑
pisywać charakter naturalny i ograniczono się do rozpatrywania ich 
przez pryzmat prawa pozytywnego. Stąd prawa podmiotowe określano 
w stechnicyzowany i uszczegółowiony sposób mianem „uprawnień”. 
 Sytuacja ta uległa zmianie po kryzysach obu wojen światowych 
w pierwszej połowie XX wieku, które zamanifestowały wyraźnie kryzys 
nowoczesnych założeń społecznych. Okazało się, że władza ustawo‑
dawcza wyłaniana w demokratycznych wyborach, mająca stanowić par 
excellence gwarancję poszanowania praw jednostki, nie tylko nie musi 
skutecznie służyć osiągnięciu tego celu, ale może też stanowić główne 
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źródło ich zagrożeń. Reakcją na tę sytuację był rozwój sądów konstytu‑
cyjnych, których działalność nadała walor prawny konstytucyjnym kata‑
logom praw, mającym do tej pory jedynie walor polityczno‑programowy 
(Stępkowski, 2010). Zaczęto też kształtować ponadnarodowe struktu‑
ry polityczne, których legitymizacją miało być dążenie do zapewnienia 
ogólnoświatowego pokoju na podstawie globalnego systemu ochrony 
praw człowieka.
 W drugiej połowie XX wieku doktrynę państwa prawnego zaczęto co‑
raz częściej postrzegać jako ograniczenie nowocześnie pojmowanej za‑
sady suwerenności ludu (w wymiarze konkretnego państwa) lub nowo‑
cześnie pojmowanej suwerenności państwa narodowego (w wymiarze 
międzynarodowym). Oba te zjawiska kultury prawnej dają wyraz kryzy‑
sowi kategorii nowoczesnych i transgresji ponowoczesnej.
 Sądy konstytucyjne objęły kontrolą działalność legislacyjną parla‑
mentów (było to trudne do pomyślenia na gruncie nowoczesnej teorii 
politycznej), pełniąc funkcje analogiczne do sądownictwa administracyj‑
nego, ale nie w stosunku do działań egzekutywy, lecz w stosunku do 
działań legislatywy (Stępkowski, 2010). Na gruncie europejskiej kultu‑
ry prawnej doszło do jurydyzacji praw człowieka jako praw podmioto‑
wych chronionych na poziomie konstytucyjnym – praw podstawowych 
(niem. Grundrechte). Było to przejście od traktowania ich jako kategorii 
politycznych do postrzegania ich jako kategorii prawnych. Jednocześ‑
nie, nie musząc mówić o „prawach człowieka”, szereg gwarancji kon‑
stytucyjnych (m.in. prawo własności, prawo do sądu, zakaz dyskrymi‑
nacji) zaczęto odnosić również do osób prawnych. Proces ten z reguły 
polegał na przejściu w rozumieniu praw podstawowych z teorii woli na 
kategorie teorii interesów (Stępkowski, 2013). Działalność orzecznicza 
narodowych sądów konstytucyjnych zaczęła nawiązywać do dorobku 
orzeczniczego organów tworzących międzynarodowy system ochrony 
praw człowieka. Jest to istotne, bowiem sądy konstytucyjne, wykonu‑
jąc kompetencję uchylania ustaw, mają bardzo słabą demokratyczną le‑
gitymizację. Nawiązywanie do dorobku międzynarodowych trybunałów 
praw człowieka dostarcza im dodatkowej etycznej legitymizacji (Safjan, 
2006; Granat, 2003), co jest szczególnie istotne w związku z tym, że 
wiele decyzji sądów konstytucyjnych ma niewielkie oparcie w tekście 
poszczególnych konstytucji, bazując w większym stopniu na treści włas‑
nego orzecznictwa. 
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 Istotną inspiracją dla budowy międzynarodowego systemu ochrony 
praw człowieka po II wojnie światowej były poglądy Jacquesa Maritaina 
i jego koncepcja personalistyczna. Postrzegał on międzynarodową 
ochronę praw człowieka jako system moralny pozwalający ustanowić 
racjonalny porządek globalnych rządów prawa, który mógłby zabezpie‑
czać przed możliwą arbitralnością państw. W wyniku ograniczenia su‑
werenności państw narodowych miało dojść do afirmacji dobra wspól‑
nego w wymiarze globalnym (Puppinck, 2018, s. 18‒30). Symboliczną 
inauguracją tego projektu politycznego było przyjęcie w grudniu 1948 
roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a w 1966 roku dwóch 
paktów praw człowieka: praw obywatelskich i politycznych (ICCP) oraz 
praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych (ICESC). Równolegle 
zaczęły powstawać regionalne systemy ochrony praw człowieka. W Eu‑
ropie stanowi go Rada Europy wraz z Europejską Konwencją o Ochro‑
nie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (1950). Te międzynaro‑
dowe systemy, które wyraźnie manifestowały tendencję do dominacji 
nad nowocześnie pojmowaną suwerennością państw narodowych, sta‑
nowiły instytucjonalną osnowę dla ponowoczesnego etapu w rozwoju 
praw człowieka, afirmującego systematycznie radykalizujące się stano‑
wisko indywidualistyczne.
 Rozwój idei praw człowieka bywa ujmowany w figurę retorycz‑
ną trzech generacji, którą zaproponował Karel Vašák (1997). Pierw‑
szą miały stanowić prawa wolnościowe, drugą ‒ prawa socjalne, trze‑
cią – niezbyt precyzyjnie konceptualizowane prawa solidarnościowe, 
obejmujące m.in. prawa do rozwoju, do zdrowego i ekologicznie zba‑
lansowanego środowiska lub prawo do światowego dziedzictwa. Mimo 
retorycznej atrakcyjności i światowego rezonansu tego podziału, spo‑
tykał się on z zasadną krytyką (Pocar, 2015). Trzecia kategoria do‑
brze ilustruje współczesną praktykę nadawania postulatom politycz‑
nym (choćby najbardziej wątpliwym) szaty językowej prezentującej je 
jako wysiłki na rzecz ochrony – często osobliwie pojmowanych – praw 
człowieka.
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ujęcie problemowe

deklarowana vs realna funkcja praw człowieka

Prawa człowieka i prawa podmiotowe prezentuje się z reguły jako 
instrumenty służące ochronie jednostki i jej sfery autonomii, co – 
w podświadomym odczuciu – powinno się przekładać na stabiliza‑
cję stosunków społecznych. Bliższa analiza historycznych procesów 
związanych z funkcjonowaniem kategorii praw w ramach nowoczes‑
nych społeczeństw pozwala nabrać w tym względzie zasadniczych 
wątpliwości. Głoszenie praw w debacie politycznej, podobnie jak ich 
dochodzenie na płaszczyźnie prawnej, prowadzi z reguły do radykal‑
nych rekonstrukcji zastanego ładu społecznego. Przykładowo, typo‑
we prawo pierwszej generacji czyli prawo własności, które na sztan‑
darach niosła Rewolucja Francuska, a później w jego obronę mocno 
zaangażował się Kościół, nie miało chronić stosunków własnościo‑
wych ale całkowicie je wywrócić. Był to postulat na wskroś rewolu‑
cyjny. Prezentowanie własności jako prawa naturalnego, mające‑
go indywidualistyczny i przedspołeczny charakter, było wymierzone 
w funkcjonujący wówczas system społeczny, który rezerwował włas‑
ność ziemską dla szlachty, a jej podmiotem czynił bardziej ród niż 
jednostkę. W kontekście późniejszej o pół wieku kontrowersji mię‑
dzy liberałami i demokratami (socjalistami), postulat z 1789 roku wy‑
dawał się konserwatywny, został więc zastąpiony przez postępowe 
„braterstwo” oraz promocję bardziej postępowych praw politycznych 
i socjalnych. 
 Realnie, prawa człowieka to instrument permanentnej, głębokiej 
zmiany społecznej, którą w kategoriach politycznych można przedsta‑
wiać jako rewolucję. Instytucjonalizacją tego procesu jest działanie mię‑
dzynarodowych trybunałów praw człowieka, które cieszą się istotnym 
autorytetem jako instytucje międzynarodowe. Poszerzają one zakres 
swojej jurysdykcji poprzez ewolucyjną wykładnię aktów prawa między‑
narodowego (Soloch, 2015), dokonywaną w warunkach braku realnej 
kontroli społecznej. Z czasem normatywną podstawą jurysdykcji tych 
trybunałów jest ich własne orzecznictwo, a nie umowa międzynarodowa 
będąca podstawą ich istnienia i jurysdykcji. Uwagi te mutatis mutandis 
dotyczą również krajowych sądów konstytucyjnych.
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 Jako przykład praktycznego wykorzystania praw człowieka w celu do‑
konywania zmian społecznych można wskazać orzecznictwo Europej‑
skiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące wolności słowa, dla które‑
go podstawowym rozstrzygnięciem, powoływanym następnie w kilkuset 
kolejnych wyrokach, jest sprawa Handyside przeciwko Zjednoczonemu 
Królestwu (1976). Trybunał wyraźnie stwierdził tam (§ 49), że Konwencja 
chroni możliwość publicznego wyrażania opinii, które obrażają, szokują 
lub w inny sposób przeszkadzają reszcie społeczeństwa. Trybunał uczy‑
nił się zatem gwarantem wyrażania treści, które intencjonalnie atakują 
istniejące normy społeczne. Beneficjentami tak pojmowanych gwarancji 
praw człowieka są radykalne ruchy społeczne, które – w imię wolności 
słowa – mogą dowolnie szokować lub obrażać, tymczasem inne środowi‑
ska niezmiernie rzadko czują potrzebę uciekania się do tego typu działań. 
 Kolejnym przykładem realnego działania praw człowieka jako in‑
strumentu głębokiej zmiany społecznej jest orzecznictwo ETPCz ma‑
jące chronić życie prywatne i rodzinne, które zapada na gruncie art. 8 
EKPCz, oraz sposób, w jaki kwalifikowano na jego tle praktyki homo‑
seksualne. Początkowo Trybunał uznawał za zgodną z Konwencją pe‑
nalizację dobrowolnych praktyk homoseksualnych. Z czasem zyskały 
one jednak jego ochronę na gruncie Konwencji jako aspekt życia pry‑
watnego, by następnie uzyskać ochronę jako forma życia rodzinnego. 
W doktrynie mówi się wprost, że ewolucja ta wskazuje na zamiar wykre‑
owania przez ETPCz prawa podmiotowego do zawarcia związku osób 
tej samej płci (Puppinck, 2015).
 Immanentny indywidualizm koncepcji praw człowieka (praw podmio‑
towych) powoduje, że konstrukcja ta – niezależnie od retoryki mówiącej 
o ochronie słabych przed przemocą silniejszych – jest ukierunkowana 
na przekształcanie zastanej struktury społecznej w duchu jej postępu‑
jącej atomizacji (indywidualizacji). Każda bowiem istniejąca struktura 
społeczna tworzy określone ograniczenia dla autonomicznych pragnień 
jednostek, co łatwo przedstawić jako sytuację społecznej opresji. W ten 
sposób prawa człowieka nie skupiają się już na uniwersalnym pojmo‑
waniu warunków niezbędnych człowiekowi do rozwoju, ale na ochronie 
grup mniejszościowych (prawa mniejszości), które kwestionują istnieją‑
ce struktury i normy społeczne. W tym kontekście można uznawać pra‑
wa człowieka za instrument procesów, określanych często mianem re‑
fleksyjnej (późnej) modernizacji. 
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prawa człowieka a Magisterium społeczne 
Kościoła katolickiego 

Trudności 

Relacja między nauczaniem społecznym Kościoła katolickiego i kon‑
strukcją praw człowieka jest złożona i daleka od jednoznaczności. Na‑
uczanie społeczne Kościoła jest ufundowane na konsekwentnej wizji 
człowieka jako istoty społecznej, dla której więzi społeczne (poczyna‑
jąc od więzi rodzinnych) stanowią naturalne środowisko życia i rozwoju. 
Z tego względu rozwój człowieka ma być warunkowany nie przez auto‑
nomię pojedynczego człowieka względem innych, ale raczej przez silne 
więzi wspólnotowe, tworzące warunki dla osobistego rozwoju człowie‑
ka. W tradycyjnych ujęciach teologii moralnej rozwój człowieka warun‑
kowany jest przez wywiązywanie się przezeń z właściwych każdemu 
powinności względem innych ludzi (Mt 19,17). Rozwój człowieka wy‑
raża się zatem w zdobywaniu, praktykowaniu i rozwijaniu cnót stano‑
wiących trwałą dyspozycję do czynienia dobra w określonym aspek‑
cie życia społecznego. Dlatego Jezus Chrystus w swym nauczaniu (np. 
w przypowieści o dobrym Samarytaninie) podkreślał konieczność roz‑
poznania przez chrześcijanina powinności względem bliźniego (Łk 10, 
30‒37), podobnie jak w ewangelicznym opisie sądu ostatecznego (Mt 
25, 31‒46). W Kazaniu na Górze błogosławionymi są cisi i pokorni ser‑
cem oraz ci, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, której osiągnięcie 
jest sytuowane w perspektywie eschatologicznej, nie zaś osoby doma‑
gające się poszanowania swoich praw. Benedykt XVI podkreślał w en‑
cyklice Spe salvi (2007, n. 4), że Chrystus nie przyniósł ze sobą orędzia 
społeczno‑politycznego. Przywołano tam List św. Pawła do Filemona, 
którego problematyka łatwo mogłaby zostać przedstawiona w katego‑
riach społeczno‑politycznych. Tymczasem Apostoł toleruje społeczną 
instytucję niewolnictwa nawet jeśli nie ma wątpliwości, że nie może ona 
realnie kształtować relacji między chrześcijanami, którzy są względem 
siebie braćmi również wówczas, gdy prawo opisuje ich relacje w kate‑
goriach właściciel–własność.
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Determinanty intelektualne i społeczne 

Wraz z pogłębiającą się dominacją kultury nowoczesnej, Kościół musiał 
skonfrontować się z kategoriami intelektualnymi opisującymi i struktury‑
zującymi życie społeczne w oparciu o antropologię indywidualistyczną 
zakładającą opisywanie warunków potrzebnych człowiekowi do życia 
i rozwoju nie w kategoriach powinności ale w kategoriach praw. Z cza‑
sem sposób definiowania problemów społecznych w nowoczesnych ka‑
tegoriach, z koniecznością odniesienia się przez Kościół do palących 
problemów społecznych, sprawiał, że dokumenty Kościoła coraz częś‑
ciej posługiwały się zastanym (zdeterminowanym przez nowoczes‑
ne założenia) językiem. Prowadziło to do stopniowej akceptacji nowo‑
czesnych kategorii intelektualnych, a proces ten przybierał na sile wraz 
z wagą problemów społecznych, w których Kościół zabierał głos. Pierw‑
sze sformułowania (w bardzo ograniczonym zakresie) przypominające 
operowanie kategorią praw podmiotowych pojawiły się w encyklice Re-
rum novarum (1891), a kolejne w potępiającej nazistowskie praktyki en‑
cyklice Mit brennender Sorge (1937) (Skorowski, 1996).

Akceptacja 

Kluczowe znaczenie dla przyjęcia prawnopodmiotowej perspekty‑
wy w nauczaniu Kościoła miała stopniowa, systematyczna akceptacja 
w Kościele katolickim antropologii personalistycznej, która umożliwi‑
ła i uczyniła koniecznym opisywanie przez Kościół warunków potrzeb‑
nych człowiekowi do życia i rozwoju w kategoriach praw osoby. Proces 
ten znalazł zwieńczenie w encyklice Pacem in terris (1963), w której 
Jan XXIII uznawszy każdego człowieka za osobę, czyli istotę obdarzoną 
rozumem i wolną wolą (§ 9), dokonał systematycznego wykładu praw 
człowieka jako rozwiązań zgodnych z nauczaniem Kościoła (§ 11‒27). 
Charakterystyczne dla tej encykliki jest eklektyczne połączenie ujęcia 
właściwego dla tradycyjnego Magisterium, wywodzącego władzę suwe‑
renną od Boga i afirmującego społeczną naturę człowieka (§ 46‒47), 
z zasadami ewidentnie nowoczesnymi, w tym uznającymi liberalny kon‑
stytucjonalizm z gwarancjami praw człowieka za rozwiązanie koniecz‑
ne („§ 76. Konieczne jest sporządzenie w każdym państwie konstytucji, 
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ujętej w odpowiednie terminy prawne”). Za istotę funkcjonowania władz 
publicznych uznano ochronę tych praw (§ 75‒79, z zastrzeżeniem co 
do zasady suwerenności ludu w § 78). Wyraźną afirmację praw czło‑
wieka odnajdujemy w konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie 
współczesnym Gaudium et spes (§ 27) Soboru Watykańskiego II, nade 
wszystko zaś w nauczaniu Jana Pawła II, który stanowczo afirmował 
przy tej okazji Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ (dokument 
spoza Magisterium, nieuwzględniający postulatów episkopatu USA 
zgłaszanych przy jego opracowywaniu) uznając ją za „słup milowy na 
drodze rozwoju ludzkiego” (AAS 71 [1979] 1147‒1148). W rezultacie 
ochrona praw człowieka stała się jednym z centralnych wątków naucza‑
nia społecznego Kościoła (Skorowski, 1996) i uznawana jest często za 
przynależną do samej misji Kościoła. 

Konsekwencje 

Efektem tych przemian jest m.in. współczesna praktyka przedstawia‑
nia w kategoriach praw podmiotowych historycznych wypowiedzi Ma-
gisterium, które były wyrażone w kategoriach powinności – w sposób 
właściwy dla klasycznego Magisterium. Przykładowo, nauczanie ency‑
kliki Rerum novarum (§ 16), wskazujące na konieczność przypomnienia 
robotnikom i pracodawcom ich wzajemnych obowiązków celem prze‑
zwyciężenia kryzysu społecznego, jest współcześnie redukowane do 
podkreślenia obowiązków pracodawców, przedstawianych jako prawa 
pracownicze (Skorowski, 1996).
 Niezależnie od pogłębiającej się dominacji języka praw człowieka 
i personalistycznej antropologii, Kościół nie ustaje w uznawaniu wspól‑
notowego wymiaru antropologii. Wyraża się to w, równoległym do afir‑
macji praw, podkreślaniu obowiązków jako ważnych czynników rozwo‑
ju człowieka (Pacem in terris, 30) oraz powtarzanych, choć zasadniczo 
nieskutecznych, próbach uczynienia podmiotem praw rodziny. Wy‑
razem tych ostatnich wysiłków jest Karta Praw Rodziny (1983), której 
preambułę otwiera stwierdzenie, że „Prawa osoby – choćby wyrażane 
w postaci praw jednostki – mają fundamentalny wymiar społeczny, który 
znajduje przyrodzony i żywotny wyraz w rodzinie”. Sformułowanie to jest 
dość dobrą ilustracją eklektyzmu, na gruncie którego stoi współczesne 
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nauczanie społeczne Kościoła w tym zakresie. Akceptując ufundowa‑
ną na indywidualizmie koncepcję praw człowieka, usiłuje się przypisać 
im charakter społeczny za pośrednictwem pojęcia osoby. W ostatnich 
dekadach dochodziło do swobodnego rozwoju bardzo osobliwych kon‑
cepcji praw podmiotowych (inflacja praw), jednak praw rodziny nie uda‑
ło się na szerszą skalę włączyć do powszechnego dyskursu. Również 
na gruncie polskiego konstytucjonalizmu, czerpiącego wiele inspiracji 
z nauczania społecznego Kościoła i deklarującego ochronę rodziny i ży‑
cia rodzinnego w wymiarze prawnoprzedmiotowym, Trybunał Konsty‑
tucyjny wykluczył możliwość traktowania rodziny jako samodzielnego 
podmiotu konstytucyjnych praw, upatrując możliwości realizacji norm 
deklarujących ochronę rodziny i życia rodzinnego jedynie za pośred‑
nictwem indywidualnych praw poszczególnych członków rodziny (wy‑
rok TK z 9 września 2003 r., sygn. akt SK 28/03, OTK ZU nr 7/A/2003, 
poz. 74).

Podsumowanie

Akceptacja na gruncie nauczania społecznego Kościoła perspektywy 
prawnoczłowieczej wynika z akceptacji zbliżonej do indywidualizmu an‑
tropologii personalistycznej (Puppinck, 2018, s. 35‒37) oraz chęci gło‑
szenia nauki moralnej w kategoriach intelektualnych bliskich ludziom 
współczesnym. Działanie jedynie na płaszczyźnie etycznej poważnie 
ogranicza możliwość sformułowania miarodajnej oceny faktycznych 
skutków społecznych operowania prawnopodmiotowych konstrukcji 
prawnych. Jeśli nawet odnotowywane dysfunkcje (Evangelium vitae, 
19) inspirują pogłębioną refleksję nad przyczynami tego stanu rzeczy, 
to możliwości jej oddziaływania są ograniczone ze względu na obowią‑
zującą antropologię personalistyczną. 

refleksja systematyczna, wnioski, rekomendacje

Prawa podmiotowe, najszerzej znane i powszechnie afirmowane jako 
prawa człowieka, dają wyraz indywidualistycznej antropologii i dostar‑
czają jednocześnie narzędzi do stopniowego, acz systematycznego 
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przekształcania rzeczywistości społecznej zgodnie z tymi założeniami 
antropologicznymi. Niezależnie od różnorodności ujęć i rozkładu akcen‑
tów, prawa podmiotowe stanowią sposób proklamowania i instytucjona‑
lizacji indywidualistycznej antropologii. Inspirują one długofalowy proces 
społeczno‑polityczno‑prawny, mający na celu postępującą autonomiza‑
cję jednostek. 
 Konstrukcja praw podmiotowych na dłuższą metę nie jest w stanie 
utrzymać swojego człowieczego charakteru. Historycznie wyraziło się to 
koniecznością skonstruowania podmiotowości prawnej jednostek orga‑
nizacyjnych (osób prawnych), którym przyznano szereg praw odnoszo‑
nych do tej pory jedynie do ludzi. Współcześnie podobny proces zacho‑
dzi w odniesieniu do zwierząt i można go uznać za wpisanego w logikę 
indywidualistycznego projektu społecznego. Na jego gruncie kategoria 
sprawiedliwości traci swój samoistny i aksjomatyczny charakter, przez 
co ochrona prawna zostaje powiązana z podmiotowością prawną – po‑
siadaniem i ochroną praw. Na płaszczyźnie filozoficznej taka koncepcja 
jest coraz bardziej popularna, wiążąc podmiotowość prawną z pojęciem 
osoby, w tym również nie‑ludzkiej osoby (non-human person), której in‑
teresy winny być według tej koncepcji chronione.

Bibliografia

Brzozowski, W., Krzywoń, A. i Wiącek, M. (2018). Prawa człowieka. 
Warszawa: Wolters Kluwer.

Donellus, H. (1828). Opera Omnia, tomus primus, Roma: Joseph 
Salviucci. 

Granat, M. (2003). Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w pań-
stwach Europy Środkowej i Wschodniej (na tle niektórych zasad 
ustrojowych). Warszawa: Wyd. Sejmowe.

Hobbes, T. (1971). A Dialogue between a Philosopher and a Student of 
the Common Laws of England, oprac. J. Cropsey. Chicago: Chicago 
University Press. 

Hobbes, T. (1996). Leviathan, oprac. R. Tuck. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Jasudowicz, T. (1995). Śladami Ludwika Ehrlicha: do Pawła Włodkowi-
ca po naukę o prawach człowieka, Toruń: Wyd. Comer. 

Jhering, R. (1954) Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen 
Stufen seiner Entwicklung, t. 3. Basel: Benno Schwabe.



303prawa człowieka jako prawa podmiotowe

Kant, I. (2006). Metafizyczne podstawy nauki prawa, przeł. W. Gale‑
wicz. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki. 

Merkwa, M., (2018). U źródeł idei praw człowieka. Kształtowanie praw-
nych i filozoficznych podstaw koncepcji praw człowieka. Lublin: 
Wydawnictwo UMCS. 

Opałek, K. (1957). Prawo podmiotowe. Studium z teorii prawa. Warsza‑
wa: PWN.

Pocar, F. (2015). Some thoughts on the universal declaration of human 
rights and the “generations” of human rights, Intercultural Human 
Rights Law Review, vol. 10, 43‒53.

Puppinck, G. (2015). ECHR: Towards a conventional right to “legal recog‑
nition” of same‑sex unions?. Zeszyty Prawnicze 15(4), s. 161‒171.

Puppinck, G. (2018). Les droits de l’homme dénaturé. Paris: CERF. 
Safjan, M. (2006). Niezależność Trybunału Konstytucyjnego i suweren‑

ność konstytucyjna RP, Państwo i Prawo, z. 6, 3‒17.
Savigny, F.C. (1840). System des heutigen Römischen Rechts, t. 1, Veit 

und Comp.
Skorowski, H. (1996). Problematyka praw człowieka. Studium z nauki 

społecznej Kościoła. Warszawa: Wydawnictwo ATK.
Soloch, B. (2015). Wykładnia ewolucyjna Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka a zasada konsensusu. Próba analizy, Zeszyty Prawnicze, 
nr 15(4), 117‒142.

Spinoza, B. (1846). Opera quae supersunt omnia. Tractatus theologico-
-politicus, t. 3, oprac. C. Hermanus Bruder. Leipzig: B. Tauchnitz. 

Stępkowski, A. (2013). Problem „istoty” prawa podstawowego w per‑
spektywie klasycznych teorii prawa podmiotowego, Zeszyty Prawni-
cze, nr 13(4), 115‒126. 

Stępkowski, A. (2010). Zasada proporcjonalności w europejskiej kultu-
rze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczes-
nej Europie. Warszawa: Liber. 

Vašák, K. (1997). A 30‑years struggle. The sustained efforts to give force 
of law to the Universal Declaration of Human Rights. The UNESCO 
Courier: A Window Open on the World, nr 11(30), 29‒32.





Jarosław charchuła
Akademia Ignatianum w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-8470-7374

prawa kulturowe

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: prawa kulturowe to prawa przynależne każdej 
osobie ze względu na jej przyrodzoną godność. interpretacje praw kultu-
rowych różnią się w wyniku sposobu definiowania kultury i wypracowa-
nej koncepcji prawa. 

ANALIZA HISTORYCZNA: analiza wybranych etapów kształtowania 
się systemów prawnych jest ważnym elementem w opisie specyfiki praw 
kulturowych. istotnym etapem rozwoju refleksji nad prawami człowieka 
jest koncepcja Karela Vasaka, który wprowadził pojęcie trzech generacji 
praw człowieka. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Granice praw kulturowych różnią się 
w zależności od przyjmowanej definicji „kultury”, można wyróżnić dwa jej 
główne ujęcia: atrybutywne i dystrybutywne. według pierwszego stanowi-
ska kultura jest cechą ludzkości jako całości, można o niej mówić jedynie 
w liczbie pojedynczej. natomiast w ujęciu dystrybutywnym uzasadniona jest 
wyłącznie liczba mnoga, ponieważ zakłada się wielość różnorodnych kultur. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
Fundamentalny charakter praw kulturowych może być uzasadniony na 
sposób aksjologiczny, formalny i strukturalny. przepisy prawa narodowe-
go, jak i międzynarodowego nie tworzą praw kulturowych, a jedynie je 
potwierdzają.

Słowa kluczowe: kultura, prawa kulturowe, fundamentalny charakter 
praw kulturowych 
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definicja pojęcia 
Prawa kulturowe to prawa przynależne każdej osobie ze względu na jej 
przyrodzoną godność i wynikające z jej istoty ukierunkowanie na kultu‑
rę. Kultura jest cechą, która odróżnia człowieka od wszystkich innych 
stworzeń, kształtuje życie społeczne i wpływa na jego strukturę. Zgod‑
nie ze słowami Ralpha Lintona, kultura może być definiowana jako „spo‑
łeczne dziedzictwo członków społeczeństwa” (Linton, 1975, s. 67). 
 Ze względu na sposób definiowania kultury i wypracowaną koncepcję 
prawa, w literaturze przedmiotu i praktyce społecznej występują różne in‑
terpretacje praw kulturowych. Prawa te sformułowane są w sposób ogólny, 
nie zostały określone jako katalog zamknięty, a w wielu krajowych i mię‑
dzynarodowych aktach prawnych przyjmują różne formy egzemplifikacji. 
 Prawa kulturowe stanowią najbardziej symboliczną kategorię praw 
człowieka ustalonych po II wojnie światowej. Dominującą obecnie for‑
mą ich interpretacji jest ta skodyfikowana w Międzynarodowym Pak‑
cie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, zgodnie z którym 
odnoszą się one do ochrony praw w zakresie kształcenia, uczestnictwa 
w życiu kulturowym oraz korzystania z postępu technicznego i owoców 
własnej twórczości, zarówno naukowej jak i artystycznej. 
 Uzasadnienie praw kulturowych różni się w zależności od poszcze‑
gólnych systemów prawnych i przyjmowanych w nich założeń teoretycz‑
nych. Biorąc pod uwagę te rozbieżności, nie jest zaskakujące, że ocena 
fundamentalnego charakteru praw kulturowych jest przedmiotem wielu 
sporów. Aby określić, w jakim stopniu prawa kulturowe mogą być inter‑
pretowane jako prawa fundamentalne, istotna jest analiza historycznych 
etapów kształtowania się koncepcji praw kulturowych w kontekście roz‑
woju systemów prawnych i ewoluującej koncepcji praw człowieka.

analiza historyczna 
Osoba ludzka w swojej ewolucji historycznej oraz ciągłym poszukiwaniu 
środków społecznej organizacji wypracowała narzędzia regulujące zbio‑
rowy porządek, czyli różnego rodzaju zasady mające na celu ukształto‑
wanie optymalnych warunków wspólnego życia i stworzenie okoliczno‑
ści indywidualnego rozwoju.
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 Prawo jest zbiorem zasad regulujących zachowanie ludzi w społe‑
czeństwie, które to zasady – wraz z pozostałymi instytucjami normatyw‑
nymi ‒ stanowią kulturę. Prawo jest zatem częścią kultury, jej przeja‑
wem rozumianym jako inteligentne i umotywowane działanie ludzkości 
dla ludzkości. Stanowi istotny element kultury, który wraz z innymi jej 
częściami składowymi wyróżnia społeczeństwo istniejące w danym miej‑
scu i czasie, ulegający wraz ze społeczeństwem ewolucji i przekształce‑
niom, odpowiadając na jego potrzeby i interesy. Kultura nie może istnieć 
bez prawa, a prawo nie może istnieć poza kulturą czy przeciwko kultu‑
rze. Można więc postawić uzasadnioną tezę, że „historia praw człowie‑
ka to historia ludzkości” (Koba i Zydel, 2009, s.13).
 Przekształcenie pierwotnej społeczności ludzkiej z formacji anima‑
listycznej w wielkie i złożone społeczeństwo doprowadziło do wytwo‑
rzenia coraz bardziej wyrafinowanych organizacji, instytucji, hierarchii 
i zasad, tworząc tym samym podwaliny pod pierwotną kulturę. Pierw‑
sze szkice prawa powstały w tym początkowym okresie organizacji 
społeczeństwa, a wraz z poczuciem solidarności pojawiły się nakazy 
przywódców, przewidujące sankcje w razie niewywiązania się z nich. 
W kontekście historycznym za moment pojawienia się prawa uważa 
się jego kodyfikację. W literaturze przedmiotu przeważa stanowisko, że 
prawa człowieka mają bardziej charakter moralny niż prawny, chociaż 
nie zmniejsza to konieczności ich formalnoprawnego zabezpieczenia, 
co ma być jednak przede wszystkim wyrazem tak rozpoznanych „ludz‑
kich aspiracji” (Osiatyński, 2011, s. 23). 
 Z oczywistych racji prawa kulturowe, jako wyszczególniona genera‑
cja praw człowieka, pojawiły się na kolejnych i to stosunkowo późnych 
etapach kształtowania się systemów prawnych. Pewne cechy praw kul‑
turowych pojawiły się w sposób pośredni już dużo wcześniej (Kosińska, 
2014, s. 70). Analiza wybranych historycznych etapów kształtowania się 
systemów prawnych jest istotnym elementem w opisie specyfiki i zna‑
czenia praw kulturowych. Na podstawie tego opisu będzie można lepiej 
ukazać istotne dla kształtowania się koncepcji prawa (w tym praw kultu‑
rowych) momenty historyczne i związane z nimi zmiany w przedefinio‑
waniu uniwersalnych praw przynależnych osobie.
 W czasach starożytnych nadejście neolitu oznaczało dla homo sa-
piens definitywną przemianę z prostego rolnika w człowieka nowo‑
czesnego z całą przynależną mu technologią rolniczą i rzemieślniczą, 
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organizacją społeczną, instytucjami, religią, które znalazły swoje od‑
zwierciedlenie w powstaniu, apogeum i upadku pierwszych ludów i ich 
kultur, m.in. Sumerów, Babilończyków czy Asyryjczyków. Właśnie w tym 
okresie kształtowało się prawo – jako regulacje dotyczące życia ro‑
dzinnego, własności czy prymitywnych stosunków między plemiona‑
mi. W bardziej zorganizowanych społeczeństwach pojawiają się pierw‑
sze akty prawne, m.in. kodeks Hammurabiego, prawo asyryjskie, część 
egipskiej Księgi Umarłych, Biblia.
 Jakościowy skok prawa dokonał się w Grecji w związku z ustano‑
wieniem konstytucyjnego porządku oraz filozoficznymi dysputami na te‑
maty prawne. Każde miasto miało własny skodyfikowany system praw‑
ny: w Sparcie Wielka Retra prawodawcy Likurga wprowadzała militarną 
organi zację państwa; w Atenach konstytucje Solona i Klejstenesa usta‑
nawiały fundamenty społeczeństwa względnie demokratycznego i funk‑
cje organów państwowych, w których udział miał charakter powszechny 
dla obywateli.
 Rzym to z kolei kolebka prawa rzymskiego, powstałe tam prawo pry‑
watne wciąż w wielu aspektach pozostaje niedoścignione nawet dla 
współczesnych. Nie można też pominąć tamtejszego prawa ustrojowe‑
go, którego forma organizacji politycznej w okresie średniowiecznym 
uchodziła za modelową, a niektóre współcześnie istniejące instytucje, 
takie jak Senat, stanowią jego spuściznę. Prawo Dwunastu Tablic i Di-
gesta Justyniana, jak alfa i omega, znaczą początki rzymskiego prawa 
oraz jego zmierzch wraz ze zmianą w definiowaniu osobowości i zdol‑
ności prawnej. 
 Istotnym czynnikiem mającym wpływ na kształtowanie się prawa, w tym 
na interpretację praw człowieka, było chrześcijaństwo ze swoją koncepcją 
kultury. Jak stwierdził Mieczysław A. Krąpiec, 

była ona syntezą, dziedzictwem kultury biblijnej Żydów i kultury antycznej Gre‑
ków i Rzymian, twórczo stopioną z wiarą chrześcijańską, która przepoiła naukę, 
sztukę i moralność człowieka. (…) Religia chrześcijańska wzięta tak indywidu‑
alnie, jak i społecznie integrowała racjonalne, moralne i artystyczno‑estetyczne 
przeżycie i działalność Europejczyka (Krąpiec, 1996, s. 170‒171).

 W wiekach średnich zachodzi stała wymiana między prawem rzym‑
skim a anglosaskim, będąca wynikiem najazdów oraz etnicznej i kultural‑
nej fuzji ludów Europy. Glosatorzy, ultramontaniści oraz postglosatorzy 
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stają się reprezentantami średniowiecznego prawa rzymskiego. Ten 
okres historyczny to również feudalizm i jego transformacja w stronę 
monarchii. Powstanie germańskiego Świętego Cesarstwa Rzymskiego 
wraz z jego instytucjami prawnymi, administracyjnymi i sądowymi, sta‑
nowi ważny etap w rozwoju refleksji i praktyki w kontekście praw przy‑
należnych człowiekowi. Anglia z kolei staje się w średniowieczu twór‑
cą nowoczesnego prawa konstytucjonalnego, które za pomocą wolnej, 
lecz ciągłej legislacji ogranicza władzę absolutną królów. Znaczenia za‑
czyna również nabierać prawo handlowe w wyniku nasilenia transakcji 
głównie pomiędzy mieszkańcami okolic portowych. 
 W okresie renesansu prawo ulega przemianom zgodnym z duchem 
czasów, następuje stopniowy odwrót od teocentryzmu na rzecz antropo‑
centryzmu, który nie zostanie już porzucony. Konstytucyjne prawo an‑
gielskie podlega dalszej ewolucji, krzepną instytucje niemieckiego cesar‑
stwa i monarchii francuskiej, a prawo włoskie ulega rozproszeniu pośród 
licznych republik i królestw. Na tym tle zmienia się też sposób definiowa‑
nia jednostki względem władzy państwowej i przysługujących jej praw. 
 Epoka nowożytna oznaczała dla koncepcji prawa zmianę w kierun‑
ku kontraktualizmu społecznego, naznaczonego rodzącym się humani‑
zmem. Jednak dopiero zdobycie niezależności jednostkowej oraz póź‑
niejsza konstytucja Stanów Zjednoczonych stały się kamieniem milowym 
w rozwoju prawa publicznego. W Polsce Konstytucja 3 maja, jako pierw‑
sza w Europie i druga na świecie, dała silny impuls pobudzający świa‑
domość szlachty i mieszczan oraz stanowiła wyraz nowych dążeń spo‑
łecznych. Rewolucja Francuska i jej programowy dokument, którym była 
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, dała początek trwającej do dziś 
tradycji obrony podstawowych praw człowieka. W wieku XIX dokonały się 
ważne przemiany polityczne i prawne, które w nowy sposób zdefiniowały 
rodzaje i zakres praw przynależnych członkom społeczeństw. W Europie 
nastąpiło dalsze doskonalenie systemu parlamentarnego, a w USA znie‑
sienie niewolnictwa w wyniku wojny domowej.
 W innym rejonie świata, na Bliskim Wschodzie, religia muzułmańska 
od czasu pojawienia się w VII wieku zaczęła wywierać wpływ nie tylko 
na życie osobiste i rodzinne swych wyznawców, ale także na życie pub‑
liczne i prawodawstwo. Wśród ludów, a następnie wśród narodów is‑
lamskich Koran stał się źródłem prawa rodzinnego i karnego (w niektó‑
rych krajach nadal tak jest).
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 Na Dalekim Wschodzie historyczny rozwój prawa może się wyda‑
wać zaskakujący i obcy. Przykładowo, w tradycyjnych Chinach stosunki 
społeczne bazowały na osobistym zobowiązaniu (słowie), a stosowa‑
nie prawa było ostatecznością przewidzianą na sytuacje, kiedy strony 
pogwałciły swoje moralne obowiązki. Natomiast prawo hinduskie sięga 
swymi korzeniami do świętych pism (Śruti), a jego normy prawne wy‑
nikają z nakazów moralnych i mitologii. W Australii i innych koloniach 
angielskich w tym także w Azji nastąpiło przekształcenie prawa brytyj‑
skiego w zamorskie, co znalazło odzwierciedlenie w sposobie, w jaki 
zdobyły one sobie niezależność polityczną i prawną.
 W XX stuleciu międzynarodowy porządek prawny doświadczał wyjąt‑
kowych perturbacji, co odbijało się na porządku wewnętrznym poszcze‑
gólnych państw i ich obywateli. W ogólnym rozrachunku ubiegły wiek 
obfitował w wojny – światowe i domowe. Naruszanie praw człowieka 
miało charakter ciągły i masowy.
 W październiku 1945 roku powstała Organizacja Narodów Zjednoczo‑
nych, a 10 grudnia 1948 roku uchwalono Powszechną Deklarację Praw 
Człowieka. Rozpoczęło się jej wdrażanie do ustawodawstwa krajowego 
w wielu państwach, a także względny postęp w kwestii przestrzegania przez 
rządzących owych minimalnych praw. Następnym istotnym etapem rozwo‑
ju tak definiowanego ustawodawstwa było uchwalenie w 1966 roku Mię‑
dzynarodowych Paktów Praw Człowieka: Paktu Praw Obywatelskich i Po-
litycznych oraz Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. 
 W tym okresie nasilają się spory na temat praw człowieka, prowa‑
dzone przez różne gremia międzynarodowe. Kontrowersje budzą mię‑
dzy innymi kwestie dotyczące klasyfikacji praw, jak również ich zakresu. 
W latach siedemdziesiątych XX wieku istotnym etapem rozwoju refleksji 
nad prawami człowieka stała się koncepcja Karela Vasaka, wprowadza‑
jąca pojęcie trzech generacji praw człowieka, uwarunkowanych histo‑
rycznie. Podział ten był osadzony na następujących założeniach: prawa 
pierwszej generacji (prawa wolnościowe), obejmujące prawa obywatel‑
skie i polityczne; prawa drugiej generacji (prawa równościowe), obejmu‑
jące prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne; prawa trzeciej genera‑
cji (prawa solidarnościowe), obejmujące m.in. prawo do pokoju, prawo 
do rozwoju, prawo do środowiska (Kowalski, 1988, s. 59). 
 Wraz z rozwojem handlu, komunikacji oraz ogólnie współpracy mię‑
dzynarodowej, koncepcja suwerenności straciła dawne znaczenie, 
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robiąc miejsce polityce kulturowej, gdzie stosowanie prawa ma szer‑
szy zakres niż granice państwowe. Czasy współczesne wniosły do pra‑
wa użytkowanie środków elektronicznych, takich jak komputer czy Inter‑
net, oraz ciągłą aktualizację i usprawnianie procedur administracyjnych 
i sądowych.
 Akty normatywne mają na celu harmonizację życia społecznego, 
czyli tworzenie zasad dla pokojowego współistnienia ludzi. Za zasada‑
mi kryją się chronione dobra prawne. Ochrona tych wartości powinna 
odbywać się wielotorowo. Przykładowo, jedną z najwyższych wartości 
jest dobro człowieka i możliwości jego rozwoju (także kulturowego), któ‑
re powinno być chronione przez liczne akty prawne. Oznacza to, że róż‑
ne przepisy prawa chronią te same najcenniejsze dobra. Istnieją róż‑
nego rodzaju elementy kulturowe, które niekoniecznie mają zbieżne 
uregulowania prawne, mimo to najważniejsze wartości dla życia spo‑
łecznego będą chronione w sposób łączny przez różne normy w miarę 
rozwoju ustawodawstwa z zakresu praw człowieka, w tym także praw 
kulturowych. 

problemowe ujęcie pojęcia
Określenie zakresu praw kulturowych, a także potwierdzenie funda‑
mentalnego ich charakteru, nie jest jednoznaczne w różnych systemach 
i koncepcjach prawnych. Granice praw kulturowych różnią się w niektó‑
rych koncepcjach w zależności od przyjmowanej definicji „kultury”. Po‑
jęcie to podlega licznym konceptualizacjom, dlatego trudno je opisać 
w sposób wyczerpujący. Dla celów prowadzonej analizy można wyróż‑
nić dwa główne ujęcia interpretacyjne kultury: atrybutywne i dystrybu‑
tywne. Według pierwszego stanowiska kultura jest cechą stałą ludz‑
kości jako całości, można o niej mówić jedynie w liczbie pojedynczej. 
Natomiast w ujęciu dystrybutywnym uzasadniona jest wyłącznie liczba 
mnoga, ponieważ zakłada się wielość różnorodnych kultur. Warto pod‑
kreślić, że oba stanowiska mogą być interpretowane w sposób komple‑
mentarny lub antagonistyczny, co może determinować odmienne za‑
łożenia względem zakresu prawa kulturowych (Nowicka, 2012, s. 48). 
 Zgodnie z atrybutywną koncepcją kultura jest jedna, a jej funkcją jest 
umacnianie jedności i budowanie wspólnoty znaczeń symbolicznych 
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pomimo historycznych, geograficznych i społecznych różnic indywidual‑
nych osób. Natomiast według koncepcji dystrybutywnej społeczeństwa 
są wielokulturowe i tworzą je osoby charakteryzujące się różnorodnoś‑
cią. Ta koncepcja broni wartości uniwersalnych, często jest przedsta‑
wiana jako reakcja na to, co elitarne. Jednak zdaniem jej zwolenników 
ludzkość jest podzielona na tak wiele grup społeczno‑kulturowych, że 
bezużyteczne byłoby ich ujednolicenie czy próby uszeregowania. Ich 
adwersarze w myśl założeń koncepcji atrybutywnej podważają słusz‑
ność interpretacji dystrybutywnej w myśleniu o kulturze, zarzucają jej 
relatywizm i absolutyzację różnic, których znaczenie nie jest tak istotne 
w całościowym ujęciu kultury. Kolejnym zarzutem jest także to, że przy‑
jęcie założeń o wielości kultur przyczynia się do zaniku wartości uniwer‑
salnych oraz zmniejsza poczucie tożsamości członków społeczeństwa. 
Aby sformułować te idee w kategoriach prawnych, zwolennicy koncepcji 
atrybutywnej opowiadają się za powszechnym prawem dostępu do kul‑
tury (Nowicka, 2012, s. 48). 
 Opisywane interpretacje kultury, często sprzeczne w swoich za‑
łożeniach, nie są jednak całkowicie niezgodne. Po II wojny światowej 
złożoność stosunków dyplomatycznych i instytucjonalnych na arenie 
międzynarodowej znacznie się nasiliła i spowodowała konieczność po‑
szukiwania wspólnej perspektywy pomiędzy tymi dwoma stanowiskami. 
UNESCO, jako wyspecjalizowana organizacja ONZ, stała się szczegól‑
nym miejscem, gdzie wyrażały się napięcia wynikające z różnych po‑
dejść do kultury. W zależności od przedmiotu, teksty przyjęte w sferze 
kultury były czasem ujęte w duchu koncepcji atrybutywnej, a czasem 
dystrybutywnej, jednak z czasem okoliczności wymuszały coraz częst‑
sze poszukiwanie komplementarności obu podejść. 
 W erze globalizacji dyskurs międzynarodowy zmienia swoją formę 
i znacznie wzrasta jego znaczenie jako forum redefinicji pojęć. Domi‑
nująca staje się raczej tendencja poszukiwania dialogu między kultura‑
mi niż partykularyzm tożsamości. Co więcej, aby wzmocnić osłabioną 
w ten sposób tożsamość, zwolennicy podejścia atrybutywnego stara‑
ją się definiować ją na poziomie ponadnarodowym poprzez odwołanie 
do wspólnych wartości o charakterze uniwersalnym. Z biegiem czasu 
w praktyce ustawodawczej zaczęło się więc pojawiać pojęcie „różnorod‑
ności kulturowej”, które stało się kompromisem pomiędzy ujęciem atry‑
butywnym i dystrybutywnym (Kosińska, 2014, s. 33‒35). 
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 Kolejnym etapem ewolucji w poszukiwaniu najbardziej adekwatnego 
sposobu interpretacji kultury i kodyfikacji prawa do niej było wypracowa‑
nie trzech typów prawnej instytucjonalizacji prawa kulturowego: prawo 
dostępu do kultury, prawo do specyfiki lub tożsamości kulturowej, prawo 
do różnorodności kulturowej.
 Przedstawione podziały przyczyniają się do precyzyjniejszego okre‑
ślenia granic praw kulturowych, jednak w niewielkim stopniu definiują je 
same, dlatego też często używane są niejednoznacznie. W tym kontek‑
ście kolejnym elementem istotnym dla ukazania specyfiki praw kulturo‑
wych jest kwestia ich fundamentalnego charakteru. Rozróżnia się trzy 
podstawowe elementy uzasadnienia potwierdzającego fundamental‑
nych charakter przepisów prawa: aksjologiczny, formalny, strukturalny. 
 Prawo może mieć charakter fundamentalny z aksjologicznego punk‑
tu widzenia, gdy przyjmuje się, że wyraża niezbędne wartości dla ist‑
nienia człowieka. Innymi słowy, fundamentalny charakter prawa można 
rozpoznać po tym, że brak poszanowania tego prawa zagraża samemu 
istnieniu podmiotu. Fundamentalność związana jest w tym kontekście 
także z uniwersalnością. Prawa te są niezbędne, aby zagwarantować 
indywidualny rozwój i tożsamość człowieka żyjącego w społeczeństwie. 
Jako takie są wiążące dla wszystkich, w szczególności dla organów 
publicznych, które muszą je uszanować i zabezpieczyć (Piechowiak, 
1999, s. 209‒212).
 Ocena fundamentalnego charakteru prawa wpisana jest w proces 
normatywny, a nie w opisowy zapis konkretnego systemu prawnego. 
Nie chodzi tu o potwierdzenie, że regulacje zapisane w systemach 
prawnych są nieodłącznie związane z człowiekiem, a zatem fundamen‑
talne, ale o uzyskanie prawnego zabezpieczenia praw uznanych za su‑
biektywnie fundamentalne. Można uznać, że prawo ma charakter fun‑
damentalny niezależnie od potwierdzenia tego przez prawo pozytywne 
(Ślipko, 2004, s. 362–363). Z tego powodu uznanie fundamentalności 
pozostaje subiektywne, a przynajmniej intersubiektywne. Zakłada to 
zdolność do rozpoznania i osiągnięcia porozumienia w sprawie podsta‑
wowych wartości, które stanowią ludzkość. Jednak rozpoznanie to, na‑
wet jeśli ma cechy uniwersalności, może się różnić w zależności od kon‑
tekstu historycznego, kulturowego i społecznego.
 W sensie formalnym prawa mają charakter fundamentalny, jeże‑
li znajdują się na najwyższym poziomie hierarchii systemu prawnego. 
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Formalna koncepcja fundamentalności objawia się przede wszystkim 
w sposób opisowy. Koncepcja ta nie pozbawia możliwości rozważań 
normatywnych, zwłaszcza gdy jest powiązana z wymiarem aksjologicz‑
nym. Innymi słowy, ponieważ szacuje się, że niektóre prawa wyrażają 
fundamentalne wartości ludzkości, w związku z tym wymagają uznania 
i zagwarantowania według najwyższych standardów hierarchii systemu 
prawnego.
 Prawa fundamentalne to te, które gwarantują tożsamość i spójność 
systemu prawnego – na ich podstawie zbudowano ten system. Kon‑
cepcja ta zakłada, że podstawowe stwierdzenia zostały sformułowane 
z pewnym stopniem ogólności i abstrakcji. Tak więc, chociaż podejście 
formalne przedstawione w sposób opisowy pozwala na opisanie pra‑
wa jako podstawowego bez uwzględnienia tego, co nakazuje (wystar‑
czy, aby prawo zostało określone jako podstawowe na poziomie kon‑
stytucyjnym), koncepcja strukturalna wymaga ustalenia jego znaczenia 
semantycznego. Strukturalna koncepcja fundamentalności odróżnia się 
od koncepcji aksjologicznej kilkoma aspektami. Po pierwsze, nie trze‑
ba polegać na wartościach, aby wypowiadać się o fundamentalnej jako‑
ści strukturalnej prawa. Tę jakość można dostrzec obserwując związek 
między poszczególnymi regulacjami prawnymi. Prawo jest strukturalnie 
fundamentalne, jeżeli tworzy inne, niezależnie od wyrażanych wartości. 
 Po drugie, koncepcja strukturalna może kolidować z wymogiem uni‑
wersalności, której nośnikiem jest koncepcja aksjologiczna, o ile sprzyja 
relatywizacji podmiotów praw. Można jednak założyć, że te klasyfikacje 
podmiotów praw nie powodują prawdziwej sprzeczności między kon‑
cepcją aksjologiczną a koncepcją strukturalną, jeśli są one pojmowa‑
ne ontologicznie, to znaczy jeśli łączymy je z wewnętrzną cechą, a nie 
z przypadkowym stanem. Obie koncepcje nie są przeciwstawne, jeśli 
przyznamy, że podmiotem prawa pozostaje istota ludzka, o ile znajduje 
się w relacjach społecznych, których mogą doświadczyć wszyscy. Połą‑
czenie między uniwersalnym (aksjologicznym) a kontekstualnym (struk‑
turalnym) wymiarem fundamentalności stanowi istotne zobowiązanie 
szczególnie w przypadku praw kulturowych, bowiem prawo to ma za‑
równo aspekt atrybutywny, jak i dystrybutywny. 
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refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami

Trudności związane z fundamentalnym charakterem praw kulturo‑
wych wynikają przede wszystkim z podwójności, która jest związana 
ze wszystkimi prawami kulturowymi. Ten rodzaj praw cechuje napięcie 
pomiędzy wymiarem skierowanym do jednostki jako członka ludzkości 
a wymiarem, który można rozszerzyć na ograniczone grupy jednostek. 
Dlatego też prawa kulturowe, uwzględnione w swoim uniwersalnym i in‑
dywidualnym wymiarze, są przypisywane każdemu podmiotowi prawa. 
W tym sensie brak poszanowania praw kulturowych podważa samo ist‑
nienie podmiotu. 
 Warto podkreślić, że w literaturze przedmiotu pojawiają się stanowi‑
ska, które krytykują równość fundamentalną wszystkich praw kulturo‑
wych. Na uznanie za fundamentalne zasługują, zgodnie z tymi stanowi‑
skami, jedynie prawa zapewniające minimum egzystencjalne niezbędne 
do przeżycia. Taka argumentacja napotyka pewne trudności koncep‑
cyjne, związane z określeniem egzystencjalnego minimum. Ogranicze‑
nie się do fizycznego przetrwania rodzi pytanie, czy to przetrwanie jest 
możliwe bez integracji elementów kulturowych, w których na przykład 
edukacja jest jednym z jej przejawów.
 W wymiarze międzynarodowym istotnym punktem odniesienia dla 
interpretacji praw kulturowych jest artykuł 27. Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka: „1. Każda osoba ma prawo do swobodnego uczestni‑
czenia w życiu kulturalnym społeczności, korzystania ze sztuki i uczest‑
niczenia w postępie naukowym oraz wynikających z niego korzyściach. 
2. Każda osoba ma prawo do ochrony interesów moralnych i material‑
nych, które jej odpowiadają ze względu na naukowe, literackie lub arty‑
styczne produkcje, których jest autorem”. 
 W odniesieniu do powyższego artykułu pojawiły się liczne między‑
narodowe dokumenty o różnym zakresie w celu jego uzupełnienia 
i wdrożenia, m.in.: Deklaracja Zasad Międzynarodowej Współpracy 
Kulturalnej z 4 listopada 1966 roku, Międzynarodowy Pakt Praw Eko‑
nomicznych, Społecznych i Kulturalnych z grudnia 1966 roku, Konwen‑
cja w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kul‑
turowego z 20 listopada 2005 roku, a także deklaracje i rekomendacje 
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UNESCO (zalecenie dotyczące uczestnictwa i udziału w życiu kultural‑
nym z 26 listopada 1976 roku). Ponadto istotne są również: Powszech‑
na Deklaracja w sprawie różnorodności kulturowej z 2 listopada 2001 
roku oraz Rezolucje Rady Praw Człowieka (promocja skutecznego ko‑
rzystania z praw kulturalnych dla wszystkich ludzi z 22 kwietnia 2002 
i 22 kwietnia 2003 roku).
 Na poziomie regionalnym także istnieje wiele ważnych tekstów, w Eu‑
ropie m.in.: Europejska Konwencja Kulturalna z 1954 roku, Europejska 
Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych przyjęta w 1992 roku, 
deklaracje Rady Europy (np. Europejska Deklaracja w sprawie Celów 
Kulturalnych z Berlina w 1984 roku) oraz Rezolucje Rady Unii Europej‑
skiej z 2007 roku w sprawie wdrożenia europejskiej agendy kultury.
 Szerokie uznanie praw kulturowych na poziomie regionalnym i mię‑
dzynarodowym może być znakiem wspólnej zgody na fundamental‑
ność (w sensie formalnym) takich praw, jednak wniosek ten powinien 
być przyjęty z pewnymi zastrzeżeniami. Status praw kulturowych, jako 
ogólnie praw ekonomicznych i społecznych, jest przedmiotem licznych 
kontrowersji i wątpliwości. Wielu prawników sprzecza się, za pomocą 
klasycznych argumentów, co do normatywności i zasadności, a tym 
samym fundamentalności w formalnym sensie praw kulturowych. Ich 
zdaniem opierają się one na: a) ogólności i abstrakcji takich praw, ich 
programowym i niewiążącym charakterze; b) braku przymusu mecha‑
nizmów ochronnych i słabości procedur realizacji praw kulturalnych; 
c) miękkim charakterze prawa i pośrednich skutkach międzynarodo‑
wych dokumentów dotyczących praw kulturalnych (Przybyszewski, 
2010, s. 113‒115). Większość badaczy zakłada, że żaden z tych ele‑
mentów nie jest nie do pokonania i nie podważa ostatecznie fundamen‑
talności praw kulturowych. 
 Naruszenie praw może być dochodzone przed sądem. Podobnie, 
każde prawo może być egzekwowane poprzez właściwe określenie poli‑
tyki publicznej. Niektóre sądy krajowe lub sądy ponadnarodowe (np. Eu‑
ropejski Trybunał Praw Człowieka, Międzyamerykański Trybunał Praw 
Człowieka) stopniowo akceptują zasadność niektórych praw kulturo‑
wych. Ewolucja ta pokazuje, że prawne właściwości praw kulturowych 
nie są powiązane z jego strukturą językową, ale dotyczą poglądów poli‑
tycznych, filozoficznych lub prawnych. Na poziomie międzynarodowym 
dokonano wielkiego kroku w kierunku harmonizacji reżimów prawnych 
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różnych rodzajów praw człowieka, przyjmując 10 grudnia 2008 roku 
Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodar‑
czych, Społecznych i Kulturalnych ONZ. Protokół ten zapewnia mecha‑
nizm indywidualnej i zbiorowej komunikacji przed Komisją Praw Gospo‑
darczych, Społecznych i Kulturalnych porównywalny do mechanizmu 
przed Komisją Praw Człowieka, który gwarantuje Międzynarodowy Pakt 
Praw Obywatelskich i Politycznych.
 Docenienie fundamentalności praw kultury w sensie powszechnym 
powinno zostać potwierdzone poprzez wspólne prawa. Z jednej stro‑
ny niezaprzeczalne jest, że UNESCO, Rada Europy, niektóre państwa 
iberoamerykańskie „zawłaszczyły” kwestię kulturową i uważają ją za 
jeden z kluczy do rozwoju pokojowych stosunków między państwami. 
UNESCO przypomina państwom członkowskim, że umieszczenie kul‑
tury w centrum rozwoju stanowi istotną inwestycję w przyszłość świa‑
ta i warunek sukcesu dobrze rozumianej globalizacji uwzględniającej 
zasady różnorodności kulturalnej. Podobnie, organy Unii Europejskiej, 
które początkowo nie wykazywały priorytetów kulturalnych, podkreśla‑
ją swoje działania w tym obszarze, o czym świadczy m.in. komunikat 
Komisji Unii Europejskiej z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie europej‑
skiej agendy kultury w zglobalizowanym świecie. Kultura jest obecnie 
postrzegana jako czynnik integracji europejskiej. 
 Z drugiej strony, status praw kulturowych różni się w poszczególnych 
systemach prawnych tak bardzo, że trudno ostatecznie i jednoznacznie 
znaleźć wspólną jego formułę, która będzie gwarantem ich fundamen‑
talności. W tej sytuacji uzasadnione wydają się słowa: 

[należy] mieć nadzieję, że w obliczu kryzysu wartości, globalizacji i trwającej na‑
dal transformacji społecznej (…) nowe odczytanie praw kulturalnych przyczyni 
się do wzmocnienia kondycji jednostki i powrotu człowieka do świata wartości, 
dla jakich został stworzony (Kosińska, 2014, s. 315).
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ekologia

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: ekologia w pierwotnym znaczeniu to nauka o struk-
turze i funkcjonowaniu przyrody na różnych poziomach jej organizacji. 
w znaczeniu kulturowym jest nowym paradygmatem rozwoju cywiliza-
cyjnego, myślenia i działania. ekologia zyskuje znaczenie w społecznej ak-
tywności człowieka, począwszy od gospodarki przez politykę, działalność 
artystyczną, kulturę masową aż po systemy wartościowania i religię.

ANALIZA HISTORYCZNA: Geneza ekologii związana jest z nowymi za-
sadami myślenia naukowego wypracowanego w XViii i XiX wieku. za 
twórcę tego terminu powszechnie uznawany jest ernst Haeckel, niemiecki 
biolog i filozof. w latach trzydziestych XX wieku ekologia uzyskała status 
dyscypliny akademickiej, z ukonstytuowanym statusem metodologicznym. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: artykuł podejmuje następujące prob-
lemy: ekologia jako ekonomika przyrody, z zadaniem adekwatnego opisu 
ekosystemu, ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego oraz wpływ 
ekologii na rozwój cywilizacyjny. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
Systemowe ujęcie problemu daje ekologia integralna, powiązana z kato-
licką nauką społeczną. Bierze ona pod uwagę człowieka (jego godność) 
w kontekście środowiska naturalnego, gospodarki i kultury. rekomendu-
je holistyczne ujęcie środowiska społeczno-przyrodniczego oraz zmianę 
stereotypów kulturowych określanych jako „nawrócenie ekologiczne”.

Słowa kluczowe: ekologia, środowisko, cywilizacja, człowiek, przyroda
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definicja pojęcia
Ekologia (gr. oíkos ‒ mieszkanie, gospodarstwo, środowisko; lógos ‒ 
słowo, umysł, rozprawa, nauka, wiedza) jest pojęciem wieloznacznym. 
W pierwotnym znaczeniu jest to nauka o strukturze i funkcjonowaniu 
przyrody na różnych poziomach jej organizacji; dział biologii, który zaj‑
muje się badaniem życia na poziomie ponadorganizmalnym. W zna‑
czeniu kulturowym ekologia jest nowym paradygmatem rozwoju cywi‑
lizacyjnego, nową ideologią, sposobem życia, myślenia i działania. To 
nauka z pogranicza biologii, socjologii i nauk humanistycznych (psycho‑
logia, pedagogika, etyka, filozofia, teologia). Idee ekologiczne zyskują 
coraz większe znaczenie w różnych ideologiach i światopoglądach oraz 
społecznej aktywności człowieka, począwszy od gospodarki przez po‑
litykę, działalność artystyczną, kulturę masową, po systemy wartościo‑
wania i religię. Dzisiaj mianem ekologiczny obejmuje się partie i ruchy 
społeczne, koncepcje teoretyczne i działania praktyczne stawiające so‑
bie za cel ochronę przyrody. Ekologia w znaczeniu potocznym oznacza 
wszystko to, co nie szkodzi środowisku przyrodniczemu, chroni je przed 
zubożeniem i degradacją, co zapewnia dobrą jakość życia człowieka. 
Pojęcie to staje się nieprecyzyjnym synonimem nauk o ochronie środo‑
wiska lub ochroną środowiska, obejmując styl i świadomość potrzeby 
życia w harmonii z naturą i w równowadze społecznej.

analiza historyczna 
Geneza ekologii związana jest z nowymi zasadami myślenia naukowe‑
go wypracowanego w XVIII i XIX wieku. Szybki rozwój wiedzy w tym 
okresie stawiał nowe problemy badawcze. Pojawiła się teoria ewolu‑
cji i nowe pojęcia typu walka o byt czy dobór naturalny. Popularyza‑
cja teorii Darwina przyniosła potrzebę całościowej prezentacji historii 
naturalnej, czyli przejścia od wiedzy fragmentarycznej do ogólnej teorii 
przyrody, łączącej wszystkie linie filogenetyczne i taksony wyższych po‑
ziomów organizacyjnych w jedną całość (Zięba, 2004, s. 279‒280). Te 
i inne okoliczności wpłynęły na powstanie w drugiej połowie XIX wieku 
nowej nauki biologicznej zwanej ekologią. Za jej twórcę powszechnie 
uznaje się Ernsta Haeckla, niemieckiego biologa, filozofa, zwolennika 
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darwinizmu, pracownika naukowego Uniwersytetu w Jenie, który jako 
pierwszy w roku 1866 wprowadził do nauki termin ekologia i zdefinio‑
wał go jako naukę o stosunkach organizmów ze światem zewnętrznym. 
W następnych latach określenie to zostało rozwinięte i doprecyzowa‑
ne. Heckel, z wykształcenia zoolog, w badaniach ekologicznych kładł 
nacisk na powiązanie zwierząt z ich środowiskiem organicznym i nie‑
organicznym, szczególnie na przyjazne lub wrogie relacje z roślinami 
i zwierzętami, z którymi wchodzą w kontakt. W 1895 roku za sprawą 
Stephena A. Forbesa słowo „zwierzę”, występujące w definicji ekologii, 
zostało zastąpione słowem „organizm”. Na początku XX wieku zaczęto 
krytykować poglądy Haeckla, zarzucając mu postrzeganie przyrody wy‑
łącznie w kategoriach darwinizmu i mechanicyzmu.
 Początkowo badania w ekologii pokrywały się z innymi dziedzinami 
biologicznymi, jak np. etologia, genetyka czy fizjologia. Przedmiot, me‑
todę oraz język ustalały i precyzowały prace naukowe z przełomu wie‑
ków, takie jak: Eugenus J. Warming „Zbiorowiska roślinne. Zarys ekolo‑
gicznej geografii roślin” (1900), czy Frideric E. Claments „Metody badań 
w ekologii” (1905). Istotną rolę w kształtowaniu statusu metodologiczne‑
go odegrał Arthur G. Tansley, twórca pojęcia ekosystem i współzałoży‑
ciel Towarzystwa Ekologicznego (1913).
 Z trudem i wielkim opóźnieniem ekologia zyskiwała status dziedzi‑
ny akademickiej. Na uniwersytetach prym wiodły takie dyscypliny, jak: 
ewolucjonizm, mikrobiologia, fizjologia czy genetyka. Obok nurtu na‑
ukowego pojawiły się też ideologiczne ujęcia ekologii, ale dopiero w la‑
tach trzydziestych XX wieku możemy mówić o w pełni ukonstytuowa‑
nym naukowym statusie tej dyscypliny wiedzy. Termin ekologia stał się 
powszechny, znany nie tylko w kręgach naukowych. W tym czasie dzie‑
dzina ta zaczęła interesować się człowiekiem jako gatunkiem biologicz‑
nym i jego związkiem ze środowiskiem. Badając wpływ człowieka na 
środowisko przyrodnicze oraz zwrotną reakcję antroposfery na kondy‑
cję i jakość biologicznego życia człowieka, Harlan H. Barrow wprowadził 
w 1922 roku nowe określenie ekologia człowieka (ang. human ecology). 
W latach siedemdziesiątych XX wieku doszło do kolejnej zmiany: przy‑
rodę zaczęto traktować w sposób całościowy i integralny jako przedmiot 
badań przyrodniczych, zaś społeczeństwo jako przedmiot badań nauk 
społecznych i humanistycznych. Połączenie to doprowadziło do rozwo‑
ju kolejnej dziedziny zwanej ekologią społeczną (ang. social ecology), 
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a tej nazwy użył jako pierwszy Robert D. McKenzie, jeden z przedsta‑
wicieli szkoły chicagowskiej. Pojęcie to odnosi się do dwóch różnych 
teorii: jednej dotyczącej funkcjonowania przestrzeni miejskiej, a drugiej 
związanej z dominacją między ludźmi i panowaniem nad przyrodą. Za 
prekursora drugiego ujęcia można uważać Murraya Bookchina, który 
w latach sześćdziesiątych XX wieku połączył w swoich pracach sprawy 
ekologiczne z socjologią, polityką i rewolucyjnym społecznym anarchi‑
zmem. Z czasem ekologia społeczna zajęła się badaniami ustalającymi 
mechanizm stopniowego przekształcania natury w społeczeństwo, nie 
zacierając różnic między obiema, a także stopnia, w jakim są związane 
z sobą (Andrzejewski, 1992, s. 53). 
 W języku potocznym termin ekologia kojarzy się przede wszystkim 
z zagrożeniami i ochroną środowiska, ideologią polityczną, postawą ży‑
ciową, doktryną filozoficzno‑religijną, trendem lub modą kulturową (Wei‑
ner, 1999, s. 22). Wśród różnych interpretacji potocznego znaczenia 
tego pojęcia wymienić można kilka ujęć, np.: stan przyrody i środowi‑
ska życia ludzkiego, teoria i praktyka ochrony środowiska, sposób war‑
tościowania (ekologiczny ‒ dobry, nieekologiczny – zły), światopogląd 
i sposób życia oraz postępowania, zaangażowanie społeczne w ruchach 
i stowarzyszeniach ekologicznych, aktywność polityczna z uwzględnie‑
niem kwestii środowiskowych, świadomość, kultura i edukacja ekolo‑
giczna. Skojarzenia te są utrwalane przez media, publicystykę, a także 
poprzez akta prawne i coraz częściej w pracach naukowych. Świad‑
czy to o wyemancypowaniu się pewnych pojęć pierwotnych i zmianie 
ich sensu znaczeniowego. Ewolucja terminu ekologia prowadzi od na‑
uki biologicznej poprzez teorię i praktykę ochrony środowiska społecz‑
no‑przyrodniczego do ideologii, nowego paradygmatu cywilizacyjnego, 
stylu życia i powszechnej świadomości proekologicznej.

problemowe ujęcie

ekologia jako ekonomika przyrody

Eugene P. Odum definiuje ekologię jako naukę o strukturze i funkcjo‑
nowaniu przyrody (Odum, 1982, s. 18). Tak szerokie ujęcie tej nauki, 
zwane ekonomiką przyrody, analizuje różnorakie oddziaływania typu: 
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organizm – środowisko, środowisko – organizm, jak również oddzia‑
ływania różnych organizmów między sobą, ponieważ każdy organizm 
jest elementem środowiska dla innych organizmów. Organizm w biolo‑
gii rozumiany jest jako część materii, której upo rządkowanie zależy od 
informacji osobniczej, zakodowanej w nośni ku chemicznym ‒ kwasach 
nukleinowych. Natomiast środowisko definiowane jest jako część mate‑
rii, która nie jest porządkowana przez tę informację (Strzałko i Ostoja‑
‑Zagórski, 1995, s. 15). Chodzi o ustalenie oddziaływań zarówno orga‑
nizmów na środowisko, jak i środowiska na organizm. W ramach tych 
oddziaływań istnieje kilka poziomów interakcji: osobniczy, populacyjny, 
biocenotyczny czy ekosystemowy. Głównym celem ekologii jest ustale‑
nie rozlicznych powiązań i zależności wewnątrz układu ekologicznego 
rozumianego jako system. Podstawowym układem ekologicznym jest 
ekosystem, który ma swoją strukturę i określony sposób funkcjonowa‑
nia. Przez strukturę układu ekologicznego należy rozumieć zarówno 
skład gatunkowy, liczebność, biomasę i sposób rozmieszczenia organi‑
zmów, jak też warunki klimatyczne i glebowe (Wolański, 2006, s. 453). 
Funkcjonowanie ekosystemu polega przede wszystkim na krążeniu ma‑
terii, przepływie energii i przekazie informacji. Te podstawowe procesy 
zapewniają dalsze trwanie i funkcjonowanie życia na ziemi. 
 W celu precyzyjnego opisu i wyjaśnienia tych struktur i procesów, 
ekologia wypracowała własną metodę i nomenklaturę, jak np. popula‑
cja, ekosystem, biocenoza, krajobraz, biotop. Innym podstawowym po‑
jęciem jest kategoria systemu i teoria holistycznego obrazu przyrody. 
W biologii badania ekologiczne sprowadzają się do określenia wielko‑
ści i ustalenia kierunku przepływu energii i krążenia materii w łańcu‑
chach pokarmowych (badanie cykli biogeochemicznych) oraz sterowa‑
nia i przekazu informacji. 
 Tak rozumiana ekologia w klasycznym ujęciu dzieli się na dwa dzia‑
ły: autekologię i synekologię. Pierwsza zajmuje się badaniem interakcji 
między organizmem lub gatunkiem a środowiskiem, a druga badaniem 
struktury i dynamiki zespołów wielogatunkowych (Pyłka‑Gutowska, 
1996, s. 15). Celem synekologii jest poszukiwanie i ustalenie reguł wza‑
jemnego, dynamicznego przekształcania się wspólnot ekologicznych 
ze względu na zmieniające się okoliczności środowiskowe oraz usta‑
lanie zasad ekologicznych, na których podstawie funkcjonują owe ca‑
łości ekologiczne. Jest to zadanie trudne, złożone i wieloaspektowe. 
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Istnieją również inne nazwy i ujęcia: ekologia opisowa, ekologia funk‑
cjonalna, ekologia stosowana, ekologia ewolucyjna. Ekologia człowieka 
to dziedzina wiedzy, która bada człowieka jako gatunek (Homo sapiens) 
będący podmiotem procesów na poziomie biologicznym i kulturowym. 
Przedmiotem badań naukowych jest interakcja w systemie ekologicz‑
nym, którego centrum stanowi populacja ludzka. Założenia ekologicz‑
ne sprowadzają się do dwóch podstawowych twierdzeń. Po pierwsze, 
w przyrodzie panuje równowaga, czyli stabilny stan globalny. Po drugie, 
owa globalna równowaga ekologiczna została zakłócona przez antropo‑
presję i oddziaływanie techniczno‑przemysłowe. Człowiek jest jedynym 
gatunkiem, którego bilans energetyczny nie ogranicza się do energii po‑
branej przez własny organizm (w postaci światła – jak u roślin, w postaci 
pożywienia – jak u zwierząt), ale korzysta z zewnętrznych źródeł ener‑
gii (od ognia, pracy zwierząt i maszyn, aż po elektrownie jądrowe). Za‑
leżność od naturalnych i sztucznych elementów wyznacza możliwości 
i ograniczenia w dalszej egzystencji i ekspansji ludzkiej populacji. Bada 
zatem nie tylko biologiczną strukturę człowieka, ale poszerza te bada‑
nia o społeczne i kulturowe przystosowanie człowieka do środowiska na 
poziomie osobniczym i populacyjnym. W ramach ekologii człowieka wy‑
różnia się autekologię człowieka i synekologię człowieka.
 Wszystkie wyżej wymienione odmiany ekologii, pomimo różnego 
ujęcia swego przedmiotu badawczego, mają fundamentalne znaczenie 
dla zrozumienia istoty i struktury środowiska przyrodniczego. Wskazują 
rozliczne interakcje między poszczególnymi elementami ekosystemów 
oraz opisują porządek i nieporządek panujący w danym miejscu i cza‑
sie w przyrodzie. Ustalenia te poszerzają wiedzę biologiczną, są też po‑
mocne w ochronie środowiska.

ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego

Środowisko to zespół powiązanych ze sobą elementów, zdarzeń i pro‑
cesów, które będąc najbliższym otoczeniem obiektu tworzą dogodne 
warunki jego bytowania, wpływają na obiekt, a same mogą pozosta‑
wać pod jego wpływem. W tym zewnętrznym, złożonym otoczeniu żyją 
i rozwijają się organizmy, dostosowując się do niego, ale także je zmie‑
niając. W literaturze przedmiotu można spotkać różne terminy, m.in.: 
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środowisko naturalne, przyrodnicze, geograficzne, sztuczne (kulturowe) 
lub środowisko społeczno‑przyrodnicze. Termin środowisko naturalne 
oznacza przestrzeń nieprzekształconą przez człowieka lub przekształ‑
coną w niewielkim stopniu. Ponieważ takich obszarów jest na świecie 
niewiele, pojęcie to oznacza często ogół czynników abiotycznych i bio‑
tycznych podlegających pozytywnym lub negatywnym przekształce‑
niom. Na środowisko przyrodnicze składają się naturalne elementy, ta‑
kie jak budowa geologiczna, ukształtowanie powierzchni terenu, klimat, 
wody, gleby, świat organiczny. 
 Środowisko przyrodnicze obejmuje część skorupy ziemskiej wraz 
z okrywą glebową, część atmosfery i wszystkie wody, a ponadto rośliny 
i zwierzęta tworzące biosferę. Obok nich występują elementy sztuczne: 
infrastruktura osadnicza, transportowa, przemysłowa, rolnictwo i inne. 
Wszystkie te elementy tworzą specyficzne środowisko geograficzne, 
w którym są ze sobą ściśle powiązane. Podporządkowana i przekształ‑
cona przez człowieka część przyrody stanowi środowisko sztuczne (kul‑
turowe), na które składają się m.in. osady, miasta połączone szlakami 
komunikacyjnymi, infrastruktura przemysłowa, techniczna i komunalna 
z siecią instalacji wodnych, traktów kanalizacyjnych, pajęczyną przewo‑
dów elektrycznych, telekomunikacyjnych, siecią bezprzewodową, świat‑
łowodami itp. Połączenie naturalnych elementów (żywych i nieożywio‑
nych) ze sztucznymi (wytworzonymi przez człowieka) oraz rozlicznych 
praw natury ze stosunkami i zachowaniami człowieka tworzy środowi‑
sko społeczno‑przyrodnicze.
 Ludzkość dąży do coraz wyższego rozwoju społeczno‑gospodarcze‑
go, opierającego się na nauce, innowacyjnym myśleniu i wiedzy, ale 
także na zasobach środowiska przyrodniczego. Przedmiotem dyskusji 
jest rola, jaką środowisko przyrodnicze pełni w życiu człowieka i rozwo‑
ju cywilizacyjnym. Niektórzy uważają, że środowisko przyrodnicze od‑
grywa decydującą rolę w procesie kształtowania się społeczeństw, inni 
natomiast twierdzą, jakoby człowiek decydował o stopniu przekształ‑
cenia tego środowiska. Skala przekształceń środowiskowych i stopień 
wykorzystania zasobów przyrodniczych zależy od wielkości populacji 
ludzkiej i narastających potrzeb konsumenckich. Najważniejsze zacho‑
wania ludzkie, wpływające na zmiany w układach biologicznych, to prze‑
de wszystkim: osadnictwo, rolnictwo, przemysł, transport i komunika‑
cja, energetyka, a także leśnictwo, rybactwo czy turystyka. Przestrzeń 
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różnorakiej działalności ludzkiej (gospodarczej, społecznej, kulturalnej, 
politycznej, naukowej, artystycznej, twórczej i wytwórczej) określa się 
mianem antroposfery. 
 W wymiarze przyrodniczym ekologia dąży do zachowania bioróżno‑
rodności biologicznej, ochrony gatunkowej, ochrony dziedzictwa geolo‑
gicznego i paleontologicznego oraz ochrony walorów krajobrazowych. 
Istotą ochrony przyrody jest zachowanie w najbardziej optymalnym 
i niezmienionym stanie elementów nieożywionych i ożywionych, a tak‑
że krajobrazu. Działania prewencyjne i ochronne są powodowane po‑
budkami estetycznymi, kulturowymi, etycznymi czy ideowymi, ale także 
ekonomicznymi i społecznymi. Cele te są realizowane przez ochronę 
bierną lub czynną. Pierwsza polega na powstrzymaniu się od użytko‑
wania lub jakiegokolwiek gospodarowania w naturalnych ekosystemach 
przyrodniczych w myśl założenia, że przyroda od zawsze funkcjonowała 
prawidłowo bez ingerencji człowieka. W tym modelu chodzi o pozosta‑
wienie przyrody „samej sobie”. Inaczej jest z ochroną czynną, która po‑
dejmuje różnorakie działania zmierzające do zahamowania zniszczeń 
w przyrodzie oraz do jej naprawy, wreszcie do utrzymania korzystne‑
go stanu ilościowego i jakościowego składników przyrodniczych w po‑
szczególnych ekosystemach ziemskich.
 Szczególnym sposobem ochrony, zwłaszcza bioróżnorodności bio‑
logicznej na różnych jej poziomach, jest ochrona metodami in situ 
i ex situ. Ochrona in situ (na miejscu) to ochrona gatunku chronione‑
go, realizowana w jego naturalnym środowisku życia przez zachowanie 
niezmienionych warunków środowiskowych oraz zaniechanie pozyski‑
wania osobników tego gatunku albo dostosowanie metod i rozmiarów 
pozyskiwania do możliwości ich reprodukcji. Ochronie tej służą prze‑
de wszystkim rezerwaty i parki narodowe. Metoda ex situ (poza miej‑
scem) polega na przeniesieniu gatunku do ekosystemu zastępczego, 
gdzie może on dalej żyć samodzielnie w warunkach naturalnych, lub do 
środowiska sztucznie stworzonego, w którym musi być otoczony stałą 
opieką człowieka, np. w ogrodzie zoologicznym.
 Działania ochronne mogą mieć charakter punktowy, liniowy lub ob‑
szarowy. Są ograniczone w przestrzeni, albo mają zasięg transgranicz‑
ny czy całkowicie globalny. Oprócz tego mogą być indywidualne lub zin‑
stytucjonalizowane. Wymienione formy różnią się sposobem, metodą 
i zakresem ochronnym, ale wspólnie tworzą dość zwarty, całościowy 
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system ochrony środowiska przyrodniczego. Systemowa ochrona śro‑
dowiska społeczno‑przyrodniczego do celów przyrodniczych włącza za‑
dania związane z zapewnieniem odpowiedniej jakości życia człowieka, 
dalszego istnienia i ewolucji biologicznej oraz kulturowej. Punkt ciężko‑
ści został przesunięty z ochrony środowiska przyrodniczego na rzecz 
ochrony środowiska społeczno‑przyrodniczego. Przedmiotem takich 
zachowań ekologicznych jest społeczeństwo i świadomość społeczna, 
jako zespół przekonań na temat przyrody, miejsca człowieka w uniwer‑
sum, ludzkich zachowań i przyjmowanych wartości. Celem jest prze‑
obrażenie świadomości społecznej w taki sposób, aby priorytetową rolę 
zajmowała troska o dalszy rozwój cywilizacji, w zgodzie z prawami przy‑
rody i podstawowymi zasadami biologicznymi (Papuziński, 1998, s. 30). 

ekologia a rozwój cywilizacyjny

Istnieje zależność pomiędzy przyrodą a społecznością ludzką. Czynniki 
społeczne (demograficzne, techniczne, ekonomiczne, kulturowe) wpły‑
wają na procesy biologiczne, zaś rozwój społeczny uwarunkowany jest 
czynnikami biologicznymi. Jest to układ synergiczny i z tej racji reflek‑
sja nad problematyką ekologiczną podejmowana jest również na gruncie 
nauk społecznych i humanistycznych. W rozwoju cywilizacyjnym czło‑
wiek stał się bezpośrednią przyczyną zagrożenia dla ziemi i siebie same‑
go. Z drugiej strony ten sam człowiek posiada możliwości ograniczenia, 
zrównoważenia, a nawet odtworzenia zachwianej stabilności rozwojowej 
czy nawet ewolucyjnej. Czyni to na poziomie techniki i technologii, ale 
także polityki, ekonomi, kultury, edukacji, filozofii, a nawet religii.
 Wśród niekorzystnych zjawisk związanych z zagrożeniami środowi‑
ska przyrodniczego i nadmierną eksploatacją jego zasobów i walorów 
jest zahamowanie, a nawet załamanie rozwoju gospodarczego. W eko‑
nomii klasycznej i neoklasycznej przyroda jest traktowana jako element 
zewnętrzny w stosunku do gospodarki i stanowi źródło zasobów, które 
są przedmiotem obrotu rynkowego (jak inne towary). Błąd ekologiczny 
może polegać na niewłaściwym oszacowaniu wartości tychże zasobów. 
Ten nurt ekonomii postuluje regulacje obrotu surowcami naturalnymi, 
które z punktu widzenia jednostki mają zdolność kreowania użytecz‑
ności. Inną pomocą dla przyrody jest rozwój technologii oszczędnych 
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i zwiększających wydajność tychże zasobów w procesie produkcji i dys‑
trybucji. Jest to wąskie rozumienie ochrony środowiska, polegające na 
objęciu nią jedynie tych zasobów, w przypadku których łącznie spełnio‑
ne są dwa warunki: ich wykorzystanie jest dla jednostki (organizacji) 
źródłem dobrobytu, a zasoby te są na wyczerpaniu. 
 Ekonomia ekologiczna uznaje procesy ekonomiczne za część więk‑
szego systemu przyrodniczego, a ochrona środowiska jest dla niej rów‑
nie ważna jak dalszy wzrost gospodarczy. Postuluje ona zieloną gospo‑
darkę, w ramach której wzrasta dobrobyt i sprawiedliwość społeczna, 
przy jednoczesnym istotnym ograniczeniu ryzyka dla środowiska natu‑
ralnego. W ekonomii ekologicznej chodzi o utrzymanie, a nawet wzmoc‑
nienie wzrostu gospodarczego, ale także o sprawiedliwy podział korzy‑
ści z niego wynikających (m.in. ułatwienie dostępu do rynków dla państw 
rozwijających się, finansowanie rozwoju, zmiana nieracjonalnych wzor‑
ców konsumpcji i produkcji) oraz rozwój społeczny (m.in. walka z ubó‑
stwem, dostęp do edukacji, ochrony zdrowia).
 Myśl ekologiczna jest obecna w programach partyjnych i politycz‑
nych na poziomie polityki międzynarodowej i krajowej. Polityka eko‑
logiczna (ekopolityka) w sposób świadomy, celowy i długofalowy włą‑
cza aspekty ekologiczne do polityk sektorowych, czyli uwzględnia je na 
równi z celami gospodarczymi i społecznymi. Termin „polityka ochro‑
ny środowiska” został użyty po raz pierwszy w 1972 roku w tzw. dekla‑
racji sztokholmskiej podczas konferencji ONZ obradującej pod hasłem 
„Mamy tylko jedną ziemię”. Polityka ta postrzega ochronę środowiska 
jako społeczny proces, który jest sekwencją sytuacji konfliktowych oraz 
decyzji stanowiących próbę przeciwstawiania się tym konfliktom. W po‑
stępowaniu tym następuje ciągłe ścieranie się interesów ekonomicz‑
nych, politycznych i społecznych, co wymusza na decydentach dążenie 
do kompromisu lub podjęcie decyzji opartej na sile wpływów poszcze‑
gólnych podmiotów politycznych. Polityka ekologiczna jest realizowa‑
na przez państwo (lub grupę państwa) na drodze praw i regulacji słu‑
żących właściwemu wykorzystaniu zasobów i walorów przyrodniczych 
oraz umiejętnego kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego. 
Ekologia bywa też wykorzystywana do gry politycznej w celu zawarcia 
krótkotrwałych sojuszy partyjnych lub wyborczych.
 Kluczową zasadą polityki ekologicznej jest zasada zrównoważone‑
go rozwoju. Głównym jej założeniem jest prowadzenie polityki i działań 
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w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego w taki spo‑
sób, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniają‑
cym trwałe (niedoznające uszczerbku) możliwości korzystania z nich 
zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym za‑
chowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz na‑
turalnej różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosy‑
stemowym, gatunkowym i genowym. Istotą zrównoważonego rozwoju 
jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i eko‑
logicznych, co oznacza konieczność integrowania zagadnień ochrony 
środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Klu‑
czowymi celami tej koncepcji są: dobrobyt (zaspokojenie potrzeb), spra‑
wiedliwość (zarówno w wymiarze pokoleniowym jak i międzypokolenio‑
wym oraz międzynarodowym) i bezpieczeństwo.
 Zadaniem współczesnej ekologii (rozumianej jako ochrona środowi‑
ska) jest także budowanie wspólnotowego modelu życia. Środowisko nie 
oznacza „czegoś poza nami”, lecz jest wspólnotą elementów i zjawisk, 
w której istotne miejsce i rolę zajmuje człowiek. Potrzebna jest zatem 
refleksja nad egzystencją człowieka, jego miejscem w przyrodzie, bio‑
logicznym i psychicznym stanem. Pomocne są tutaj nauki humanistycz‑
ne, których zadaniem jest upowszechnienie ważnych wartości, norm 
i zasad dotyczących życia i zależności we wspólnocie przyrodniczej, 
szacunku i umiłowania natury, respektu i pokory dla trwania przyrody. 
Proekologiczne wzorce myślenia i działania, kultury i obyczajów postu‑
lowane są w ramach ekologii humanistycznej. Jej twórcą jest polski na‑
ukowiec Henryk Skolimowski, wychowanek Szkoły Lwowsko‑Warszaw‑
skiej, wykładowca na uniwersytetach amerykańskich (m.in. University of 
Michigan‑Ann Arbor). Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku zaczął 
on przechodzić od humanizmu ekologicznego do konstruowania „filozo‑
fii ekologicznej” (ekofilozofii). Dziś ekofilozofia i ekoetyka (w połączeniu 
z wieloma innymi naukami humanistycznymi i społecznymi) kształtują 
nową świadomość ekologiczną opartą na systemie wartości ekologicz‑
nych podkreślających potrzebę budowania społeczeństwa  otwartego, 
preferującego współdziałanie a nie rywalizację, wrażliwego na wartość 
i piękno przyrody. Pragmatycznym celem etyki środowiskowej jest uza‑
sadnienie i wprowadzenie w gospodarcze, społeczne i kulturowe sy‑
stemy takich wartości służących ekologii, jak: rewerencja dla życia, 
sprawiedliwość wewnątrz‑ i międzypokoleniowa, wrażliwość na piękno, 



333ekologia

odpowiedzialność, umiarkowanie, prawda, szczerość, kontemplacja itp. 
W budowaniu świadomości ekologicznej ważne miejsce zajmuje psy‑
chologia ekologiczna (ekopsychologia) i edukacja ekologiczna. Zacho‑
wania pożądane to asceza oraz swoista duchowość, którą można roz‑
wijać opierając się na religii i wierze.

refleksja systematyczna

integralna koncepcja ekologii

Problematyka ekologiczna jest obecna w społecznym nauczaniu Koś‑
cioła katolickiego, które opiera się na źródłach biblijnych, moralności 
chrześcijańskiej, tradycji franciszkańskiej i współczesnej myśli społecz‑
nej. Jest w nim mowa o ważności świata stworzonego, godności czło‑
wieka, szacunku do życia, sprawiedliwości społecznej, moralności eko‑
logicznej, ale także o grzechu ekologicznym, ekologicznym rachunku 
sumienia, a nawet o eko‑ascezie. Naczelną normą jest godność osoby 
ludzkiej oraz tzw. norma personalistyczna (antropocentryzm). W kon‑
cepcji tej człowiek staje się głównym składnikiem środowiska i wartoś‑
cią bezwzględną wszelkich zachowań ekologicznych. Krytyce poddana 
jest koncepcja biocentryzmu zrównującego człowieka ze zwierzęta‑
mi, ale nie są odrzucane wszystkie normy biocentryczne. Negatywnie 
oceniany jest konsumpcyjny model społeczeństwa i bezwzględna eks‑
ploatacja przyrody. Środowisko społeczno‑przyrodnicze jest trakto‑
wane jako wartość podstawowa i dobro wspólne, bowiem tam gdzie 
bezwzględnie eksploatowane są zasoby przyrodnicze, tam też wyko‑
rzystywani są ludzie. Biedni razem z przyrodą są ofiarami chciwości 
i barbarzyństwa. Konieczna jest zmiana mentalności człowieka z „wład‑
cy i bezwzględnego eksploatatora przyrody” na „ogrodnika, który korzy‑
sta racjonalnie i troszczy się o powierzony jego pieczy świat stworzo‑
ny” (nowa wrażliwość). Chrześcijańska myśl o relacji ludzi do przyrody 
rozwija ten obraz i widzi człowieka jako „pasterza przyrody”, „dobrego 
gospodarza”, „szafarza” rozdzielającego dobra z elementem błogosła‑
wieństwa. Ekoteologia wprowadza tzw. ideę stewardship, polegającą na 
objęciu chrześcijańskimi cnotami pokory, współczucia i miłości do od‑
rzuconych i słabych, również całego stworzenia w myśl słów Chrystusa: 
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„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczy‑
nili” (Mt 25, 40).
 Społeczna nauka Kościoła katolickiego formułuje wniosek, że współ‑
czesne problemy ekologiczne – ale także społeczne, gospodarcze, poli‑
tyczne, a nawet techniczne – sprowadzają się ostatecznie do zagadnień 
moralnych, a do ich rozwiązania potrzebna jest przemiana człowieka i mo‑
ralne odrodzenie. Zakłada to zmianę myślenia oraz rozwój duchowości, 
uzupełnionej o elementy ekologiczne. Chrześcijańska etyka ekologiczna 
w zbiorze niezmiernie pożądanych wartości proekologicznych wymienia 
m.in.: odpowiedzialność, solidarność, sprawiedliwość, umiarkowanie, po‑
wściągliwość, pokój, wolność, prawdę, miłość. Wdrażanie tych wartości 
w życie, przy wykorzystaniu argumentacji religijnej, rysuje nową wizję po‑
rządku ekologicznego świata, w którym będzie panowała zgoda i jedność 
pomiędzy człowiekiem a naturą, ale także pomiędzy ludźmi, w społecz‑
nościach i w kulturze (Skowroński i Żmudziński, 2019, s. 228‒229).
 Terminu ekologia integralna po raz pierwszy użył w 1995 roku ks. 
Leo nardo Boff, teolog, zwolennik teologii wyzwolenia. Chodziło mu 
o znalezienie wspólnej płaszczyzny dla nauki i duchowości oraz o zinte‑
growane podejście do ekologii, które polegałoby na przekraczaniu gra‑
nic między naukami humanistycznymi (filozofia, etyka, teologia), spo‑
łecznymi i biofizycznymi. Dzisiaj ekologia integralna jest rozumiana jako 
„nowy paradygmat sprawiedliwości społecznej”, ale także „paradygmat 
teorii i praktyki ekologicznej”. W działaniach na rzecz środowiska natu‑
ralnego tylko wzięcie pod uwagę szeroko rozumianej sfery kultury (m.in. 
doświadczeń estetycznych, psychologicznej dynamiki, znaczeń religij‑
nych, kwestii etycznych, wartości kulturowych) daje nadzieję na roz‑
wiązanie takich kwestii, jak zmiany klimatyczne, zmniejszanie się bio‑
różnorodności, zanieczyszczenia itp. Te i inne zagrożenia ekologiczne 
i klimatyczne są postrzegane jako znaki czasu. 
 Ekologia integralna na równi z losem przyrody interesuje się losem 
człowieka, obejmując nie tylko sferę biologii, ale także rozwój ludzkiej mo‑
ralności i duchowości. Ustala miejsce człowieka w ekosystemie przyrod‑
niczym oraz w systemie społecznym i przestrzeni kulturowej. W orbicie 
celów i zadań znajduje się troska o naturę, sprawiedliwość wobec bied‑
nych, zaangażowanie społeczne i pokój, zarówno zewnętrzny, jak i we‑
wnętrzny. Tematy te wyraźnie artykułuje w encyklice Laudato si papież 
Franciszek, wykraczając daleko poza kwestie ekologiczne i sugerując, 
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że problemy środowiskowe i ekonomiczne są nierozłączne. Przekonu‑
je on, że obecnie nie ma dwóch odrębnych kryzysów: środowiskowego 
i społecznego, lecz istnieje jeden złożony kryzys społeczno‑ekologiczny. 
By go rozwiązać, konieczne jest zintegrowane podejście do walki z ubó‑
stwem, aby przywrócić godność wykluczonym i jednocześnie zatroszczyć 
się o naturę (Franciszek, 2015, s. 15). Papież w tym względzie podkreśla 
i poleca tzw. opcję na rzecz ubogich, której celem ma być wprowadzenie 
sprawiedliwego podziału dóbr (w tym zasobów przyrodniczych) i tworze‑
nie jak najdoskonalszego systemu ekonomicznego na ziemi, by mogła 
wzrastać „godność ludzka”. Wszelkie aktywności ekonomiczne, społecz‑
ne i duchowe mają prowadzić do „zrównoważonego rozwoju”.

wnioski i rekomendacje
Ekologia to bardzo złożona i wielowymiarowa rzeczywistość. Możemy 
mówić o niej jako o nauce, światopoglądzie, działaniu i zachowaniu. 
Wszystkie te aspekty łączy wspólny mianownik, którym jest natura (przy‑
roda) i obecny w niej człowiek. Obydwa te obszary są dynamiczne, pod‑
legają ewolucji i ciągłym zmianom. System przyrodniczy podlega ewo‑
lucji biologicznej (prawa natury), a wymiar ludzki przeszedł z ewolucji 
biologicznej na ewolucję kulturową, co spowodowało duże przyśpiesze‑
nie i rozminięcie się tych dwóch obszarów ze sobą. Generuje to nie‑
korzystne zjawiska zagrażające zarówno człowiekowi, jak i przyrodzie 
(kryzys ekologiczny). Ekologia, w jej różnych odmianach i koncepcjach, 
jako przedmiot badawczy ma właśnie ową przestrzeń i dystans pomię‑
dzy człowiekiem i przyrodą. Z jednej strony korzysta z założeń i wyników 
nauk biologicznych (ekologia przyrodnicza), a z drugiej z osiągnięć nauk 
społecznych i humanistycznych (ekologia społeczna i humanistyczna). 
W ten sposób chce zrozumieć, a następnie powstrzymać dalsze rozmi‑
janie się tych dwóch obszarów. Przyroda bez człowieka może istnieć, ale 
człowiek bez przyrody nie ma szans przeżyć, szuka więc rozwiązań, któ‑
re pozwoliłyby mu utrzymać egzystencjalną łączność z przyrodą. W tym 
celu musi poznać i zaakceptować mechanizmy przyrodnicze (ewolucyj‑
ne) i skorygować zachowania kulturowe. Musi to być podejście holistycz‑
ne, systemowe i integralne. Integralna ekologia to koncepcja właściwie 
diagnozująca problem oraz aplikująca adekwatne rozwiązania.
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migracja

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: Słowo migracja pochodzi od łacińskiego migratio 
(przemieszczanie się, przesiedlenie). w języku potocznym i w dyskur-
sie publicznym o sprawach migracji mówi się obecnie mając na uwadze 
przede wszystkim uchodźców ze stref dotkniętych wojną lub terrorem, 
deportowanych, repatriantów. wyróżnia się różne typy migracji; m.in.: 
emigrację, opuszczanie danego terytorium (wewnątrz państwa lub 
przekroczenie jego granic); imigrację, przybycie na nowe terytorium. 
Kategoria migracji ma także potencjał aksjologiczny i etyczny, m.in. od-
niesienia do tzw. fundamentalnych i uniwersalnych wartości: wolności 
i godności. 

ANALIZA HISTORYCZNA: dzieje procesów migracji ukazują, że są one 
wielowymiarowe i wciąż się toczą, a rozpatrywanie ich historii z punktu 
widzenia etyki wymaga uwzględniania tego, co dokonuje się obecnie, co 
staje się najbliższą nam historią i na co można mieć wpływ. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: procesy migracji, zwłaszcza wy-
muszone i masowe migracje uchodźców, deportowanych, repatrian-
tów, z punktu widzenia etyki odczytuje się jako apel o czynną soli-
darność z cierpiącymi niedostatek („wszyscy jesteśmy migrantami”). 
równocześnie migracje mogą być zarzewiem kolejnych, poważnych 
konfliktów. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
Systematyzację i wnioski (także praktyczne) warto oprzeć na refleksji pa-
pieża Franciszka nad migracją jako jednym z głównych obecnie wyzwań 
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etycznych, wywołującym wiele napięć i trudności, także dlatego, że – 
z punktu widzenia etyki – postrzega się migrację niewłaściwie. 

Słowa kluczowe: uchodźcy, emigracja, imigracja, obozy uchodźców, 
handel ludźmi, godność 
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definicja pojęcia
Słowo „migracja” (z łac. migratio ‒ przemieszczanie się, przesiedlenie, 
wędrówka) odnosi się do różnych form mobilności ludzi, ale też do prze‑
mieszczania się zwierząt i roślin. Migracja zwierząt i roślin może powodo‑
wać zaburzenia lub dewastację ekosystemu, gdy nowe gatunki są silnie 
inwazyjne, dominujące lub agresywne; a może wystąpić niedostosowa‑
nie i eliminacja migrujących gatunków. Zauważalne są tu analogie do 
przebiegu i skutków procesów migracji ludzi, jednak ich złożoność jest 
o wiele większa. Chodzi m.in. o zróżnicowanie ludzkiego świata znaczeń 
i wartości, o wyraźne odmienności kulturowe i tożsamościowe (dzielą‑
ce ludzi czy wrogo antagonizujące), a także o etyczne aspekty migracji. 
 W języku potocznym i w dyskursie publicznym, gdy mowa o prob‑
lematyce migracji (gdy używa się haseł: „migracja” i „migranci”), za‑
zwyczaj ma się na uwadze trudny i wręcz tragiczny los osób w sytua‑
cji przymusowego przemieszczania i przesiedlania się: uchodźców (ze 
stref dotkniętych wojną lub terrorem i ich destrukcyjnymi skutkami, unie‑
możliwiającymi normalne życie), deportowanych, repatriantów (zob. 
Zenderowski 2019). Masowe migracje w zglobalizowanym, a zarazem 
dotkniętym klęskami humanitarnymi świecie (wojny, terror, głód, bezro‑
bocie, zmiany klimatyczne) są przedmiotem działalności m.in. Między‑
narodowej Organizacji do spraw Migracji – International Organization 
for Migration, Jezuickiej Służby Uchodźcom – Jesuit Refugee Service. 
 Wyróżnia się rodzaje migracji ze względu na jej przyczyny i przebieg. 
Emigracja to opuszczanie z jakichś powodów danego terytorium (we‑
wnątrz kraju lub przekroczenie granic państwa). Imigracja to przybycie 
na nowe terytorium i włączenie się (przynajmniej w jakiejś mierze) w ży‑
cie społeczne i kulturalne, choć może ono przebiegać w sposób destruk‑
cyjny i autodestrukcyjny. Migrant może zostać odseparowany w obozie 
uchodźców i oczekiwać tam na dalsze decyzje, a funkcjonowanie tych 
obozów to jedna z „palących” kwestii etycznych. Emigracja i imigracja 
mogą być stałe albo czasowe; dobrowolne albo wymuszone; przemy‑
ślane albo przebiegające bez rozeznania ryzyka z wiarą w „szczęśliwy 
traf”; mogą być jedynym sposobem ratowania zagrożonego życia włas‑
nego i bliskich (uchodźcy) lub podejmowane z intencją podniesienia 
ekonomicznej jakości życia (migracje zarobkowe w poszukiwaniu lepiej 
płatnej pracy); mogą przynosić zamierzone skutki (być opłacalne) albo 
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powodować niepowetowane straty (m.in. utrata życia, zdrowia, wolności 
i mienia, osłabienie i rozpad więzi rodzinnych); mogą być zgodne z pra‑
wem, w którym definiuje się rozumienie migracji i jej legalne formy, przy 
respektowaniu praw człowieka, albo mogą być nielegalne, powiązane 
ze zorganizowaną przestępczością, z przemytem ludzi przez granice 
państw (migranci jako ludzie‑widma, nie ujęci w oficjalnych rejestrach), 
z handlem „żywym towarem” (niewolnicza praca, niewolnictwo seksual‑
ne) i handlem ludzkimi organami; mogą intensyfikować różnice i konflik‑
ty kulturowe (religijne, światopoglądowe) albo osłabiać je, przyczyniając 
się – w tyglu kultur – do powstawania tożsamości hybrydowych. W pro‑
cesach migracji może występować też: reemigracja, repatriacja lub de‑
portacja (zob. m.in. Slany, 1995; Wysocka, 2007, s. 13‒63; Niedźwiedz‑
ki, 2010; Lesińska i Okólski [red.], 2018; Castles i Miller, 2011; Müller 
i Zielińska [red.], 2012; Grabowska, 2019; Grabowska‑Lusińska, 2012; 
Raport o stanie badań nad migracjami, 2018; Horoletz, Lesińska i Okól‑
ski, 2019, s. 7‒42).
 Kategoria migracji nie służy jedynie opisowi indywidualnych losów 
i społecznych zjawisk. Mieści się w niej potencjał aksjologiczny i etyczny, 
ma ona charakter wartościujący i moralny, odnosi się do wartości określa‑
nych jako fundamentalne i uniwersalne: wolności i godności osoby (zob. 
Mariański, 2016). Kategoria migracji niesie też potencjał ideologiczny, 
rozbudzany wraz z nasilającą się walką polityczną przeciwstawnych opcji 
i interesów. Instrumentalnie wykorzystuje się sytuację migrantów postrze‑
ganych przez upraszczające, mityczne schematy: dobrych, skrzywdzo‑
nych i zagrożonych albo całkiem złych, niosących zagrożenia („zarazy”). 
Ujawniają się przy tym konflikty w sferze wartości, w sferze działań poli‑
tycznych i regulacji prawnych (zob. Kroczek, 2016, s. 69–83). Wolnościo‑
we „prawo do migracji”, choć wymieniane wśród praw człowieka, w rze‑
czywistości nie bywa skorelowane z elementarnymi prawami migranta 
(nawet z prawem do respektowania jego przyrodzonej godności), gdy do‑
browolnie albo pod przymusem korzysta on z przysługującego mu wedle 
międzynarodowych konwencji „prawa do migracji”. 
 Trafne uwagi do prób definiowania migracji czyni Tadeusz Paleczny 
w haśle „Migracja”, zamieszczonym w Słowniku społecznym (2004): 

Badacze procesów migracyjnych […] zdają sobie sprawę z komplikacji towarzy‑
szących każdej próbie definicji i typologii zjawisk migracji […]. Termin migracja 
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jest uznawany […] za posiadający szerszy desygnat, włączający […] także wy‑
jazdy i ruchy powrotne, wielokrotne powtarzalne, zarobkowe, czy […] dłużej 
trwające podróże […], [gdyż] dłuższe przebywanie poza domem (miejscem za‑
mieszkania) również prowadzi do adaptacji i akulturacji. Niezbywalnym, najistot‑
niejszym […] rezultatem migracji jest bowiem przemiana wewnętrzna zarówno 
jednostek biorących w niej udział, jak i […] grup społecznych, które migranci po‑
rzucają lub zasilają (Szlachta [red.], 2004, s. 665; zob. Jurek, 2016). 

 Jednym z efektów migracji jest „przemiana wewnętrzna” zaangażo‑
wanych w nią osób i grup społecznych, a etyczne wymiary migracji są 
jednymi z istotnych aspektów i problemów badawczych tego zjawiska. 

analiza historyczna

Dzieje migracji unaoczniają, że nie są to wygasłe, ale wciąż toczące się 
wielowymiarowe procesy, a rozpatrywanie historii migracji z punktu wi‑
dzenia etyki wymaga uwzględniania tego, co dokonuje się aktualnie, co 
staje się najbliższą nam historią i na co możemy mieć jakiś (pozytywny) 
wpływ. 
 Procesy migracji, również przebiegające na masową skalę, stale wy‑
stępują w ludzkich dziejach, wciąż dokonują „wędrówki ludów”. Powin‑
na więc być powszechną świadomość elementarnych faktów o migra‑
cjach i ich różnych aspektach, wynikająca z nauczania historii i geografii 
oraz z przekazów rodzinnych (znajomość migracyjnych losów poprzed‑
nich pokoleń, bliższej lub dalszej rodziny). Dotyczy to zwłaszcza pamię‑
ci o trudnej przeszłości regionów dotkniętych niegdyś biedą i wyklucze‑
niem, z których wyruszały masowe migracje „za pracą i chlebem”; dziś 
te regiony mogły znacznie się zmienić, gdyż także dzięki migracjom sta‑
ły się zamożniejsze i zdynamizowane gospodarczo. 
 W odbiorze bogatszych społeczeństw euroatlantyckich, które w wa‑
runkach stabilizacji rozwoju i dobrobytu zapominają o swej migracyjnej 
prehistorii, zintensyfikowane procesy migracyjne postrzegane są jako 
niespodziewane zjawisko co do rozmiarów i negatywnych skutków. Ma‑
sowa migracja ludzi ubogich i niewykształconych jest traktowana jako 
poważne zagrożenie ładu ekonomicznego, mogące prowadzić do osła‑
bienia lub załamania wydolności systemów ekonomicznych (m.in. przez 
obciążenie kosztami opieki społecznej). Niekiedy interpretuje się ją 
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w antagonistycznych i antagonizujących kategoriach „wojny cywilizacji”, 
jako zagrożenie kulturowe. W dyskursie publicznym (zwłaszcza w na‑
syconych emocjami kampaniach wyborczych) masowe migracje wiąże 
się z niebezpieczeństwami, którym – jak wzywają (nie tylko) populiści, 
zyskujący popularność na fali oporu wobec migrantów – trzeba się zde‑
cydowanie przeciwstawiać. 
 W perspektywie geopolitycznej niektóre masowe ruchy migracyj‑
ne są postrzegane jako przemyślnie zaplanowane, sterowane z ukry‑
cia formy kolonizacji danych rejonów ze względu na ich cenne walory. 
W takim przypadku migracja jest pokojową formą skutecznego podboju 
i dokonania zmiany ludnościowej, prowadzącą do osiągnięcia dominacji 
i przejmowania władzy w różnych (strategicznych) sektorach aktywno‑
ści społecznej. W początkowych fazach jest to (niby) pokojowa koloniza‑
cja, ale w dłuższej perspektywie mogą się wyostrzyć (i zespolić z sobą) 
różnice interesów oraz różnice kulturowe między „łagodnie” kolonizują‑
cymi i „łagodnie” kolonizowanymi. Niektóre ruchy migracyjne postrzega 
się jako zaplanowane, sterowane formy drenażu mózgów lub taniej siły 
roboczej, gdy inicjuje się je w celu przyciągnięcia na rynek pracy nie‑
zbędnych dla rozwoju własnej gospodarki grup pracowniczych. Bywa, 
że doraźne (obliczone na krótką metę i szybki zysk) cele ekonomiczne 
wzbudzenia tej migracji i przyciągnięcia migrantów do siebie nie są ze‑
spolone z koncepcjami realistycznie określającymi sposoby funkcjono‑
wania migrantów oraz kolejnych ich pokoleń w środowisku kulturowym 
radykalnie odmiennym od rodzimego (w sprawach codziennych czują 
się oni niedopasowani do ram cywilizacyjnych, które pozostają dla nich 
trwale obce).

problemowe ujęcie pojęcia
Migracje mają swe jawne i ukryte koszty indywidualne i społeczne, które 
z punktu widzenia etyki są bardzo wysokie. Nie są one właściwie roze‑
znane i wkalkulowane w decyzje i procesy migracyjne, choć zazwyczaj 
migracje są nastawione na osiągnięcie jakiegoś dobra (zmiany na lep‑
sze, odniesienia korzyści). 
 Rozpoznając egzystencjalne położenie migrantów, należy uwzględ‑
niać i eksponować ich szanse na – w jakimś aspekcie – lepsze życie (np. 
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lepsze usytuowanie ekonomiczne), ale powinno się też brać pod uwa‑
gę wielorakie zagrożenia, które czyhają na nich na podobieństwo niewi‑
docznej pułapki (zapadni). Migranci znajdują się w dalece niedogodnej 
dla nich sytuacji. Muszą oni w przyspieszonym tempie, wręcz znienacka 
odstępować od sporej części (a nawet całości) tego, co dla nich było do‑
tychczas bliskie, a co częstokroć uświadamiają sobie boleśnie dopiero 
zetknąwszy się z przymusem wyrzeczenia się tego. Przy uwzględnieniu 
tego rodzaju ryzyka i ceny migracji bywa podnoszony i urzeczywistnia‑
ny postulat różnych form wsparcia migrantów, zwłaszcza edukacyjnego 
i duchowego (religijnego), aby wraz z nowym otoczeniem stanowiącym 
ich nowe środowisko życia (także w wymiarze duchowym) i nabywaniem 
nowego stylu życia (kosztem odstąpienia od dotychczasowego, który po‑
strzega się jako „esencjalnie własny”) nie zatracili siebie i nie ulegli au‑
todestrukcji. Mając to na względzie, zinstytucjonalizowane formy życia 
religijnego posyłają duchownych, aby otaczali troską (duszpasterską) 
„swych migrantów”, czyli tych, którzy byli związani z daną formą życia 
religijnego w rodzimym środowisku. Chodzi im o to, aby migranci byli 
wiernymi wyznawcami wiary przodków w nowym otoczeniu, pozostając 
w łączności z jej wyznawcami w dawnej ojczyźnie (nie tylko biorąc pod 
uwagę interes zachowania jedności i spójności zinstytucjonalizowanej 
formy życia religijnego), ale także o to, aby zachowali osobową integral‑
ność i godność, nie czuli się stygmatyzowani jako samotni wyznawcy 
„obcej wiary” („wyrzuceni na brzeg rozbitkowie”) w religijnie odmiennym 
społeczeństwie (zob. m.in. Ogrodzka‑Mazur, Klajmon‑Lech i Różańska, 
2014). Aktywność duszpasterska dedykowana migrantom daje im prze‑
de wszystkim „pokarm duchowy” (dobrze przez nich przyswajany), ale 
niesie poważne społeczne konsekwencje, dlatego musi być ona roztrop‑
na i powściągliwa. Powinna być tak prowadzona, aby z jej powodu nie 
dochodziło do religijnej i społecznej gettoizacji migrantów, zamykających 
się w sentymentalnym snuciu wspomnień o urokach dawnej ojczyzny 
(na podobieństwo Arkadii), z której przez zły los zostali przymuszeni do 
emigracji. Musi być roztropna i powściągliwa, aby nie roztaczać – z po‑
mocą sakralnych formuł – religijnie motywowanych, utopijnych nadziei 
osiągnięcia nowej „ziemi obiecanej”, którą obecnie (na podobieństwo 
ludu wybranego) dostali wraz z sakralnym namaszczeniem do poddania 
jej sobie, jako przede wszystkim przyobiecanej im ich własności, gdzie 
im i ich potomstwu będzie się żyło coraz lepiej, nawet kosztem innych. 
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 Procesy migracji, zwłaszcza wymuszone i dokonujące się na maso‑
wą skalę migracje uchodźców, deportowanych, przesiedlonych, repa‑
triantów, ukazują janusowe oblicze. Z punktu widzenia etyki odczytuje 
się je jako jednoznaczny apel o czynne okazywanie solidarności z czło‑
wiekiem cierpiącym niedostatek. Zarazem stają się one zarzewiem po‑
ważnych, różnorakich i długotrwałych konfliktów. 
 Z jednej strony, procesy migracji i los migrantów są wieloaspekto‑
wym wyzwaniem moralnym (humanitarnym), prawnym i politycznym, 
jak też wyzwaniem edukacyjnym i religijnym do praktykowania między‑
ludzkiej solidarności ‒ są sprawdzianem z respektowania podstawo‑
wych wartości człowieczeństwa. Wyraża się to w moralnie zobowiązują‑
cej formule: „wszyscy jesteśmy migrantami”, otwartej na dookreślające 
ją interpretacje. 
 Z drugiej strony, zetknięcie się migrantów (uchodźców, deportowa‑
nych, przesiedlonych, repatriantów, ale także turystów czy pracowników 
sezonowych) z odmiennymi tożsamościami kulturowymi, religijnymi, 
światopoglądowymi i politycznymi, innymi sposobami organizacji życia 
społecznego, mocno utrwalonymi w systemach kulturowych (jako aksjo‑
logiczne oczywistości) układami i hierarchiami wartości, powoduje trud‑
ne do uniknięcia napięcia, antagonizmy i konflikty w relacjach między‑
ludzkich osób pochodzących z istotnie różniących się kultur. Te aktualne 
i potencjalne konflikty są również wieloaspektowym wyzwaniem moral‑
nym (humanitarnym), prawnym i politycznym, jak też edukacyjnym i re‑
ligijnym. Skłaniają one do pytań o właściwy sposób praktykowania mię‑
dzyludzkiej solidarności i kształtowania relacji międzykulturowych, aby 
moralnie oczywisty „odruch serca” okazywanego migrantom (ludziom 
znajdującym się w potrzebie) nie przynosił w dalszej perspektywie skut‑
ków odmiennych od zamierzonych, aby nie mnożył i nie wzmagał takich 
konfliktów, które będą niszczyć podstawy międzyludzkiej solidarności. 
Współczesne kryzysy migracyjne (brak należytego wsparcia dla przy‑
musowych migrantów) całkiem słusznie ocenia się jako „kryzysy soli‑
darności”, jednak trzeba też mieć na uwadze różnorakie napięcia i kon‑
flikty powodowane migracjami (zob. m.in. Dancák, 2019, s. 73‒83). 
 Jeśli stwierdzenie, że „wszyscy jesteśmy migrantami” trafnie ujmu‑
je to, co powszechne w ludzkim losie i co występuje w różnych posta‑
ciach, to powinno się uznać, iż kwestia migracji angażuje – na wiele spo‑
sobów, także w wymiarze moralnym – każdego z ludzi i może dotyczyć 
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podstawowych aksjologicznych (moralnych) aspektów ludzkiej egzysten‑
cji. Zgadzając się z tą argumentacją, ale pamiętając o odmiennych oczy‑
wistościach aksjologicznych w różnych kulturach i konfliktach między 
odmiennymi kulturami, można zasadnie pytać m.in. o to, czy mimo że 
„wszyscy jesteśmy migrantami”, to jak bardzo różni nas w danym przy‑
padku kulturowo kształtowane „jacy jesteśmy”, i czy faktycznie są dobre 
racje ku temu, aby bez precyzujących zastrzeżeń uznać za uniwersalne 
poczucie powszechnej wspólnoty wyrażanej w słowie „wszyscy”? 
 Migrująca osoba (na dłuższy czas lub na stałe) jest w procesie migracji 
zasadniczo rozpięta między „byciem emigrantem” a „stawaniem się imi‑
grantem”. Znajduje się między byciem emigrantem, który skądś (dobro‑
wolnie albo pod przymusem) odchodzi, opuszcza jakiś rejon, gdyż napoty‑
ka tam niesprzyjające mu bariery i niekorzystne sytuacje, a stawaniem się 
imigrantem, który dokądś przybywa, zaczynając całkiem na nowo i czę‑
stokroć w radykalnie odmiennych warunkach prowadzić swe życie, które 
nabiera „nowego całokształtu” (zmienia się tożsamość). Emigrant może 
wszakże w myślach wciąż powracać do uczuciowo (sentymentalnie) bli‑
skich mu „stron ojczystych” i choć fizycznie pozostały one „gdzieś bardzo 
daleko”, to ich ustawiczne, wyidealizowane wspominanie silnie zabarwia 
nowy całokształt życia, zarysowując linię egzystencjalnego horyzontu.
 Antropologiczne formuły homo viator i homo peregrinus, mające od‑
dawać główne (konstytutywne) cechy ludzkiej egzystencji oraz uka‑
zujące jej sens metafizyczny i religijny, można przekładać na formułę 
„człowieka migrującego”. Ta formuła, bliższa konkretnym, czasem ne‑
gatywnym doświadczeniom życiowych, traktuje nie tylko o wzniosłej 
„wolności przemieszczania” jako ustawicznego „bycia w drodze” i po‑
znawania tego, co nowe (w wersji komercyjnej: jako turysty‑konsumen‑
ta) lub pielgrzymowania do wartościowego (zbożnego) celu. Formuła 
„człowieka migrującego” przypomina o – mogącym uchodzić z nasyco‑
nego wrażeniami pola widzenia homo viator i homo peregrinus – o trud‑
nym, tragicznym czy beznadziejnym losie osób przemocą zmuszonych 
do emigracji, bez prawa wyboru ‒ uchodźców, deportowanych, repa‑
triantów ‒ i przypomina o najbardziej elementarnych powinnościach 
moralnych (humanitarnych) względem tych osób. 
 Jeśli prawdą moralną, a także prawdą w znaczeniu metafizycznym 
lub religijnym jest, że jako ludzie „wszyscy jesteśmy migrantami”, to re‑
spektując podstawowe ideały i wymagania ogólnoludzkiej solidarności 
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w praktyce powinno się okazywać solidarność i wsparcie szczególnie 
tym migrantom, którzy doświadczając na ich rodzimym terytorium nie‑
sprawiedliwości i przemocy, ratując życie własne i swych bliskich, sta‑
ją się uchodźcami, deportowanymi, przesiedlonymi, czy repatriantami 
pozbawionymi swego domostwa („dachu nad głową”). Są oni bowiem 
całkowicie zdani na łaskę obcych dla nich ludzi albo – co gorsza – na 
niełaskę tych, którzy zbrodniczo wykorzystują ich bezsilność, czyniąc 
z nich w pełni zależnych niewolników i przedmiot handlu żywym towa‑
rem. Skoro „wszyscy jesteśmy migrantami”, to sytuacja przymusowych 
migracji i zniewalanych migrantów powinna być powszechnie i wyraź‑
nie odczuwana jako głośny wyrzut sumienia, jako własna boląca rana 
każdego człowieka, który zasługuje na miano człowieka dobrej woli. 
Z punktu widzenia etyki społecznej dokonuje się tu experimentum cru-
cis, rozstrzyga się o zachowaniu albo o zatraceniu wartości własnego 
człowieczeństwa. Wydaje się, że w skali globalnej migracji ten „ekspe‑
ryment krzyżowy” (dosłownie: „próba krzyża”) wskazuje, że górę bierze 
obojętność na los przymusowych i zniewalanych migrantów. Ta obojęt‑
ność – na wielką skalę – świadczy o zatracaniu wartości własnego czło‑
wieczeństwa przez pozostających obojętnymi. Migracja staje się jedną 
z palących kwestii współczesnej etyki społecznej. 
 Problemy etyczne migracji i integracji imigrantów oraz etyczne 
aspekty kształtowania się ich tożsamości, które – będąc też kwestiami 
edukacyjnymi – są wyraźnie widoczne w perspektywie rozwijanej w Pol‑
sce pedagogiki międzykulturowej. Pozytywnie postrzegając pluralizację 
i wielokulturowość życia społecznego, zarazem dostrzega się moralne 
patologie zideologizowanej wizji wielokulturowości i migracji, skrajnego 
relatywizmu i politycznej poprawności. Ceniąc pluralizm i wielokulturo‑
wość, dążąc do ich aksjologicznie określonego urzeczywistniania, trzeba 
także – jak czyni Jerzy Nikitorowicz – uwzględniać ich złożoność i kon‑
fliktogenne napięcia, zagrożenie wykluczaniem tożsamościowym imi‑
grantów, które dokonuje się w społeczeństwach zachodnioeuropejskich: 

Polityka wielokulturowości [była] źle prowadzona. Domagano się specjalnych 
praw […] [dla] grup etnicznych w imię krzywd, jakie wyrządzono im w przeszło‑
ści. Stąd gettoizacja w imię kultywowania [ich] kultury […]. […] nie motywowano 
uczniów z mniejszości etnicznych do mówienia językiem kraju, w którym miesz‑
kają, uznając, że byłby to rasizm, […] negacja wartości ich kultury i ograniczanie 
wolności (Nikitorowicz, 2014, s. 13).
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Błędy w polityce społecznej [wobec imigrantów], odgradzanie się od Innych 
kulturowo, traktowanie ich jako ludzi drugiej kategorii, zaniedbania w oświacie 
spowodowały wykorzystywanie opiekuńczego charakteru państwa […]. Przyj‑
mowano imigrantów i odgradzano się od nich. […] powstawały getta etniczne 
(Nikitorowicz, 2014, s. 14; zob. Śliz, 2017). 

 Analiza treści kształcenia w krajach zachodnioeuropejskich otwar‑
tych na imigrantów z innych tradycji kulturowych, wykazuje, że „znika ze 
szkół […] wiedza o chrześcijaństwie” (np. w Wielkiej Brytanii, mimo iż 
anglikanizm jest religią państwową). Podporządkowując edukację ideo‑
logii multikulturalizmu pomija się tradycje chrześcijańskie: „Święta, takie 
jak Boże Narodzenie, są przemilczane, gdyż nauczyciele boją się urazić 
uczniów innych religii i wyznań” (Nikitorowicz, 2014, s. 20; zob. Dancák 
2017, s. 40‒50). Wysuwa się więc tezę, że „to nie kultura europejska 
asymiluje islam, gdyż jest słaba […] – to islam ją asymiluje”. To parafra‑
za tez, które artykułuje badacz islamu i fundamentalizmu, Bassam Tibi 
(1997): „Albo Europa zeuropeizuje muzułmanów, albo oni zislamizują 
Europę” (Nikitorowicz, 2012, s. 29).

Na przedmieściach miast francuskich około połowa ludności uległa islamizacji, 
druga uczestniczy w tym procesie. […] W niektórych szkołach na przedmieś‑
ciach, z obawy przed reakcją środowisk arabskich, nie uczy się francuskiego, 
tylko arabskiego (Nikitorowicz, 2011, s. 20). 

 Próby dominacji imigrantów skłaniają, aby poddać pod dyskusję 
przeświadczenie: 

Jestem przekonany o potrzebie stanowczości […], ustalenia zasad i realizowa‑
nia ich przez obie strony, a w razie potrzeby ich negocjowania. Taka stanow‑
czość miała miejsce w przypadku zakazu noszenia chust islamskich we fran‑
cuskich szkołach publicznych. […] Nie można także poddawać się szantażowi. 
Tak […] było z fatwą na Salmana Rushdiego – Wielka Brytania wzięła w obronę 
pisarza i manifestacje się skończyły (Nikitorowicz, 2012, s. 29; zob. Śliz, Szcze‑
pański, 2016, s. 82–99). 

 Stanowczość nie jest skierowana przeciw tożsamościom religijnym 
i narodowym imigrantów, ale służy urzeczywistnianiu zagrożonych war‑
tości: „zbyt długo tolerowano, kierując się ideą humanizmu i poprawności 
politycznej, brak pozytywnych efektów integracji i niechęć do przestrze‑
gania praw gospodarzy” (Nikitorowicz, 2012, s. 32). Dezinterpretacja 
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postawy humanistycznej, brak rzetelnej teorii aksjologicznej i brak prak‑
tyki edukacji międzykulturowej wydatnie przyczyniają się do klęski ideo‑
logii wielokulturowości. 
 Dość dramatycznie jawi się wizja zepchnięcia do podziemia rodzimej 
kultury, która zanika pod silnym naporem obyczajów imigrantów, podpo‑
rządkowujących sobie przestrzeń publiczną, eliminując inne elementy. 
W tym kontekście sytuuje się też błędy w socjalizacji islamskich imigran‑
tów, skutkujące patologicznymi zachowaniami: 

Źródła problemów nieletnich przestępców często tkwią w rodzinie i szkole […]. 
Matki, pochodzące z Turcji czy krajów arabskich, rozpieszczają swoje dzieci, 
nie wyznaczając im […] granic. W szkole uczniowie nie przestrzegają żadnych 
norm […]. […] problemy pojawiają się w wieku dojrzewania, gdy młodzi Turcy 
czy Arabowie odkrywają swoją seksualność (Nikitorowicz, 2011, s. 20). 

 Nie ma efektywnego przeciwdziałania tym patologiom ze strony in‑
stytucji publicznych. Pozbawiona aksjologicznego rozpoznania i ugrun‑
towania praktyka społeczna prowadzi do bezradności przedstawicieli 
instytucji, którzy mają przeciwstawiać się patologii. To rodzi poczucie 
bezkarności. W tej kwestii postulowana jest także stanowcza odpowiedź: 

Rozszerzenie zakresu praw na tych, którzy nie akceptują prawa, prowadzi do 
rozmycia praw fundamentalnych i powoduje erozję moralności w życiu społecz‑
nym, erozję kapitałów społecznych i kulturowych. Stąd […] pytamy: Czy prawa 
człowieka nie są wykorzystywane opacznie, […], czy prawa człowieka nie stały 
się pułapką, w której się znaleźliśmy (Nikitorowicz, 2012, s. 28).

 Sytuacja masowej migracji, w której na wielką skalę ujawniają się na‑
wet radykalne odmienności tożsamości kulturowych, stanowi wyzwanie 
intelektualne i praktyczne dla aksjologii praw człowieka. Nie chodzi tu 
o ograniczanie praw człowieka w odniesieniu do migrantów, lecz o za‑
chowanie znaczenia tych praw, aby nie stały się one tylko pustosłowiem. 
Ideologia wielokulturowości nie sprostała wyzwaniom masowej migracji. 
 W nurcie pedagogiki międzykulturowej krytykę wielokulturowości 
i niedomagań edukacji wielokulturowej wyraża Tadeusz Lewowicki:

Słabości edukacji wielokulturowej ujawniają się w radykalny sposób […]. […] nie 
spełnia [ona] oczekiwań związanych z przełamywaniem obcości kulturowej […]. 
Towarzyszy [temu] hipokryzja, podejście hegemonistyczne, utrwalane stereoty‑
py (Lewowicki, 2014, s. 30). 
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 Te uwagi, będące moralnym oskarżeniem, wskazują na poważne 
problemy etyczne pomijane w aurze politycznej poprawności. Niepowo‑
dzenia ideologii wielokulturowości w obliczu wzmożonej migracji ukazu‑
ją, że relatywizm kulturowy i poprawność polityczna prowadzą do „wy‑
kluczania tożsamościowego i marginalizacji nie tylko imigrantów, ale 
także obywateli krajów ich przyjmujących” (Nikitorowicz, 2013, s. 113; 
zob. Szczurek‑Boruta, 2017, 73–88). Masowe wykluczenie i marginali‑
zacja migrantów skutkują dekompozycją ładu moralnego w życiu spo‑
łecznym, zachwianiem porządku demokratycznego i podważeniem 
pluralizmu. 

refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami

Refleksję systematyczną wraz z wnioskami i rekomendacjami praktycz‑
nymi można oprzeć na rozważaniach papieża Franciszka dotyczących 
migracji. Uznaje on migrację za jeden z wiodących problemów współ‑
czesności, który powoduje wiele napięć i trudności, również z tego powo‑
du, że postrzega się go niewłaściwie: „Chociaż wielki przepływ migran‑
tów trwa […] prawie we wszystkich krajach, migrację uważa się nadal za 
[fakt] wyjątkowy […] i sporadyczny”  1. Franciszek postuluje uznanie mi‑
gracji za jeden z głównych procesów zglobalizowanego świata, wobec 
którego nikt nie powinien – również w wymiarze etycznym – pozostać 
obojętnym, dlatego m.in. włoska wyspa Lampedusa („wyspa migran‑
tów”) na Morzu Śródziemnym, do której dopływają łodzie uchodźców 
z Afryki, była miejscem jego pierwszej podróży. Powołał Sekcję ds. Mi‑
grantów i Uchodźców Dykasterii ds. Promocji Integralnego Rozwoju 
Człowieka, a we wrześniu 2015 roku zaapelował do wszystkich parafii, 
wspólnot religijnych i klasztorów w Europie o przyjęcie po jednej rodzi‑
nie uchodźców. Inicjatywa ta nie spotkała się z powszechnym zrozumie‑
niem, bowiem strach przed migrantami okazał się u wielu europejskich 
katolików silniejszy niż papieska argumentacja.

1  Teksty wystąpień i wypowiedzi papieża Franciszka dostępne są m.in. na www.vati‑
cannews.va.

http://www.vaticannews.va
http://www.vaticannews.va
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 W usystematyzowanej postaci sprawę odpowiedzialności za los mi‑
grantów, zwłaszcza intelektualnej i moralnej odpowiedzialności uni‑
wersytetów katolickich, rozpatrywał Franciszek w czasie konferencji 
„Uchodźcy i migranci w zglobalizowanym świecie – odpowiedzialność 
i odpowiedzi uniwersytetów” (4 XI 2017), organizowanej na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim przez Międzynarodową Federację Uni‑
wersytetów Katolickich. Przyjmując, że uniwersytet odgrywa „rolę kry‑
tycznego sumienia względem różnych form władzy politycznej, eko‑
nomicznej i kulturalnej”, także w odniesieniu do problematyki migracji, 
wskazał on etyczne aspekty i wyzwania migracji, które można ująć 
w punktach:

1. pożądane jest prowadzenie dalszych studiów nad dawnymi przy‑
czynami przymusowych migracji, w celu znalezienia rozwiązań 
możliwych do realizacji, trzeba bowiem zapewnić osobom prawo 
do tego, by nie były zmuszone emigrować; 

2. ważna jest refleksja nad negatywnymi z zasady reakcjami, nie‑
kiedy nawet dyskryminacyjnymi i ksenofobicznymi, jakie wywołuje 
przyjmowanie migrantów w krajach o dawnej tradycji chrześcijań‑
skiej, ażeby tworzyć programy formacji sumień; 

3. zasługuje na większe dowartościowanie różnoraki wkład, jaki 
wnoszą migranci i uchodźcy w społeczeństwach, które ich przyj‑
mują, jak również ten, z jakiego korzystają wspólnoty, z których 
pochodzą;

4. dać „uzasadnienie” troski duszpasterskiej o migrantów i uchodź‑
ców, zachęcam was do pogłębiania refleksji teologicznej nad mi‑
gracjami jako znakiem czasów;

5. oczekuje się, że uniwersytety katolickie będą realizowały progra‑
my kształcenia uchodźców, studiów także na odległość, dla osób 
przebywających w obozach i ośrodkach dla migrantów, jak i przez 
przyznawanie stypendiów naukowych, które pozwoliłyby na ich 
relokację;

6. trzeba formować pracowników duszpasterskich, którzy poświęca‑
ją się opiece nad migrantami i uchodźcami: jest to kolejne niecier‑
piące zwłoki zadanie;

7. zachęcić uczelnie katolickie, aby przygotowywały swoich stu‑
dentów – niektórzy z nich będą przywódcami politycznymi, 
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przedsiębiorcami i twórcami kultury – do uważnego interpreto‑
wania zjawiska migracyjnego, w perspektywie sprawiedliwości, 
globalnej współodpowiedzialności i jedności przy różnorodności 
kulturowej;

8. zachęcić studentów do wolontariatu w programach pomocy dla 
uchodźców.

 Odpowiadając w 2017 roku na Uniwersytecie Roma Tre na pytanie 
o strach Europy przed migrantami, które zadała muzułmanka pocho‑
dząca z Syrii i studiująca we Włoszech (rok wcześniej przyleciała do 
Rzymu z Papieżem z wyspy Lesbos), Franciszek stwierdził: „Europa 
powstała w rezultacie inwazji, migracji. Migracje nie są zagrożeniem, 
ale wyzwaniem, by się rozwijać. I mówi to ktoś, kto pochodzi z kraju [Ar‑
gentyny], gdzie 80 procent ludności to imigranci”. Jest to wyraz zasad‑
niczych przekonań Franciszka w kwestii migracji, zespolonych z etycz‑
nym nakazem roztropności i patrzenia w dłuższej perspektywie: „Nie 
można przyjmować, jeśli nie ma się takich możliwości […], chodzi nie 
tylko o to, by przyjąć imigrantów, ale też by umożliwić im integrację”. Ta 
teza etyczna o integracji wciąż powraca w wypowiedziach Franciszka. 
Dążenie do integracji i inkluzji to zobowiązanie, które powinni podjąć 
tak migranci, jak przyjmujący ich u siebie. Dążenie to nie jest wolne od 
trudności, m.in. różnic kulturowych i religijnych mogących generować 
podziały i konflikty. Wymagane jest tu wzajemne otwarcie i wzajemne 
uczenie się, gdyż procesy migracji i troska o los migrantów wymagają 
ustawicznego i wzajemnego uczenia się.
 Franciszek przestrzega przed jawnie nieracjonalnym i nieuczciwym 
postępowaniem promotorów „zachodniego postępu”, którzy nie rozpo‑
znając kulturowej złożoności wzmagają konflikty i tragedie: „Migracje 
bywają wymuszone sytuacjami, które wywołały nierozsądne działania 
polityczne i interwencje militarne”. Na niedogodności i dramaty migra‑
cji narażone są również dzieci ‒ i ich los powinien stanowić szczególny 
przedmiot troski i efektywnych działań: „Trzeba zwrócić uwagę na dzie‑
siątki tysięcy dzieci, które emigrują same, bez opieki, by uciec przed 
ubóstwem i przemocą. […] społeczność międzynarodowa winna zadbać 
o zastosowanie nowych form legalnej, bezpiecznej migracji”. Franciszek 
wskazuje na potrzebę holistycznego ujmowania współczesnej migracji, 
aby nie pomnażać ofiar wśród migrantów. W ujęciu holistycznym pod‑
kreśla się, że należy zapobiegać sytuacjom wymuszającym masowe 
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migracje. Papież wskazuje na wymagające wyeliminowania przyczyny 
migracji: 

Wyjściowym problemem są wojny na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz niedo‑
rozwój kontynentu afrykańskiego, powodujący głód. Jeśli są wojny, to dlatego, 
że są producenci broni […] [i] handlarze bronią. Jeśli jest tyle bezrobocia, to 
z braku inwestycji mogących dać pracę […]. Szerzej chodzi o sprawę światowe‑
go systemu gospodarczego, który popadł w bałwochwalstwo pieniądza. Ponad 
80 proc. bogactw ludzkości jest w rękach ok. 16 proc. ludzi. 

 Franciszek zwracał też uwagę na wyzwanie moralne jakim jest ze‑
spolony z migracją handel ludźmi i niewolnictwo. Wspominając św. Jó‑
zefinę Bakhite, zakonnicę i „migrantkę, przybyłą do Europy” (ur. 1868 
w Sudanie, zm. 1947 we Włoszech; jako dziecko porwaną przez han‑
dlarzy niewolników, w wieku 15 lat wykupioną), papież wzywa do mod‑
litwy „za wszystkich migrantów i uchodźców, za wyzyskiwanych, którzy 
tyle cierpią, a mówiąc o wypędzanych migrantach i wykorzystywanych 
chciałbym […] pomodlić się z wami za naszych braci i siostry Rohingya” 
(ze społeczności muzułmańskiej wypędzanej z Birmy). Szczególnie 
uwrażliwia Franciszek na los dzieci i młodzieży będących przedmio‑
tem handlu ludźmi, apelując: „Potrzebny jest każdy wysiłek, by pokonać 
to haniebne i niedopuszczalne przestępstwo”. Kwestie handlu ludźmi 
i niewolnictwa, także jako moralne patologie migracji, Franciszek polecił 
podjąć w 2015 r. Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, bowiem 

w globalnym systemie gospodarczym […] – jak stwierdza Franciszek – rozwinę‑
ły się nowe formy niewolnictwa. […] musimy być bardziej świadomi tego nowe‑
go zła, które w zglobalizowanym świecie usiłuje się ukryć, ponieważ jest skan‑
daliczne i „politycznie niepoprawne”. Nikt nie chce przyznać, że w jego mieście 
[…] czy narodzie istnieją nowe formy niewolnictwa, […] [a] ta plaga dotyczy nie‑
mal wszystkich krajów  2.

 Czy niemoralny i drastyczny proceder handlu ludźmi jest wpisany na 
stałe w procesy gospodarcze i ekonomiczne? Czy popyt generuje i nie‑
jako usprawiedliwia podaż, czyli dostarczanie „żywego towaru” jego od‑
biorcom? Te pytania prowokują do dalszych pytań o niejawne (ciemne) 
związki migracji i „animatorów migracji” z procederem handlu ludźmi 

2  Analizy i dyskusje Papieskiej Akademii Nauk Społecznych dotyczące handlu ludźmi 
zamieszczono na stronie Akademii. Zob. Archer (2015).
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oraz o sposoby efektywnego przeciwdziałania tym niemoralnym i zbrod‑
niczym praktykom. 
 Przedstawiając sytuację w niektórych obozach dla uchodźców, Fran‑
ciszek posłużył się mocnym, wywołującym poruszenie i dyskusję porów‑
naniem do obozów koncentracyjnych. Kolejne raporty wskazują jednak, 
że tak drastyczna sytuacja występuje wciąż w niektórych obozach dla 
uchodźców, co powinno być bezwzględnie uznane za „palący” problem 
moralny. 
 Europejczycy żyjący w stabilnych warunkach społeczno‑ekonomicz‑
nych są według Franciszka wezwani, aby pamiętali, że ich Europę budo‑
wali imigranci. Odgradzanie się od imigrantów to negacja doświadczenia 
historycznego i długu wobec migrantów przekazanego przez poprzed‑
nie pokolenia. Odgradzanie się od imigrantów zaburza doświadczenie 
wartości moralnych, gdyż przynajmniej niektóre z powszechnie podzie‑
lanych przekonań etycznych kształtowały się w zetknięciu z migrantami 
(Innymi) i w sytuacji bycia migrantem (Innym); to moralne wyzwania mi‑
gracji były czynnikiem współkształtującym przekonania etyczne. 
 Migracja jako aktualne i „palące” wyzwanie etyczne, edukacyjne i re‑
ligijne wymaga ustawicznego uczenia się kultury spotkania, aby we 
właściwy sposób móc sprostać spotkaniu i przyjęciu migrantów, zwłasz‑
cza uchodźców. 
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prawo i moralność

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: przy definiowaniu relacji prawa i moralności nale-
ży uwzględnić fakt, że każde z pojęć składowych jest wieloznaczne. usta-
lenie rodzaju tej zależności będzie zależało od tego, w jakim konkretnym 
znaczeniu prawo oraz moralność zostaną określone w ich wzajemnej 
relacji. 

ANALIZA HISTORYCZNA: w pewnym uproszczeniu można stwier-
dzić, że zwolennicy pozytywizmu prawniczego głoszą tezę o rozdziale 
prawa i moralności. z kolei niepozytywiści propagują tezę o konieczności 
związku prawa i moralności. 

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: z perspektywy teorii zbiorów, za-
wartość treściowa norm prawnych i norm moralnych w pełni opisuje 
możliwe relacje między dwoma zbiorami. zależności treściowe między 
prawem a moralnością ujmowane są również w odniesieniu do zakresu 
podmiotowej i przedmiotowej regulacji tych norm oraz ich kwalifikacji. 

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
na styku prawa i moralności powstaje wiele kwestii spornych. Funda-
mentalną wagę ma sprawa określenia istoty moralności w kontekście 
sporu zwolenników relatywizmu oraz uniwersalizmu wartości. charak-
ter podstawowy mają pytania o ludzką naturę oraz o status antynomii 
dobra i zła. dotychczas nie udzielono na nie jednoznacznej odpowiedzi. 

Słowa kluczowe: podmiot moralny, wolna wola, moralność, prawo, 
uniwersalna gramatyka moralności i prawa
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definicja pojęcia 
Problematyka określana mianem „prawo i moralność” stanowi central‑
ny motyw rozważań filozoficznoprawnych na całej przestrzeni rozwoju 
myśli humanistycznej od czasów starożytnych do współczesności. Jest 
to problematyka niezwykle złożona i wieloaspektowa. Do czasów po‑
wstania i rozwoju pozytywistycznej koncepcji prawa (XIX wiek), której 
cechą charakterystyczną jest teza o rozdziale prawa i moralności, zwią‑
zek tych obu kategorii normatywnych zasadniczo nie był kwestionowa‑
ny. Współcześnie uznaje się, że teza o rozdziale prawa i moralności jest 
wyznacznikiem rozumienia prawa z pozycji pozytywistycznej, natomiast 
teza o związku prawa i moralności determinuje rozumienie prawa z po‑
zycji niepozytywistycznej. 
 Omawiając relację prawa i moralności koniecznie należy uwzględnić 
fakt, że każde z pojęć składowych jest wieloznaczne. Określenie rodza‑
ju tej zależności będzie w znacznym stopniu zależało od tego, w jakim 
konkretnym znaczeniu prawo oraz moralność zostaną określone w ich 
wzajemnej relacji. 
 W ramach pojęcia prawa i moralności, prawo będzie rozumiane prze‑
de wszystkim jako prawo pozytywne, czyli stanowione przez kompeten‑
tne organy. W celu precyzyjnego określenia relacji prawa i moralności 
trzeba będzie również posłużyć się pojęciem prawa naturalnego, rozu‑
mianego jako prawo ponadpozytywne, niebędące wynikiem działań pra‑
wodawczych, lecz mające swoją podstawę w naturze człowieka żyjące‑
go w społeczeństwie. 
 W odniesieniu do pojęcia prawa pozytywnego należy wskazać róż‑
nice w jego określaniu uzależnione od tego, czy stoi się na gruncie po‑
zytywizmu prawniczego (zarówno w wersji radykalnej, jak i umiarkowa‑
nej), czy przyjmuje się perspektywę niepozytywistyczną. 
 Radykalny pozytywizm prawniczy (np. Hans Kelsen) głosi tezę 
wszechmocy prawodawcy, w szczególności przejawiającej się w bra‑
ku jakiegokolwiek ograniczenia w procesie tworzenia prawa poprzez 
uwarunkowania zewnętrzne, w tym zwłaszcza wymagania moralności. 
W tym ujęciu prawem jest każdy rezultat działań prawodawczych, nie‑
zależnie od jego treści, jeśli tylko procedura tworzenia prawa nie została 
naruszona i spełnione zostały wszystkie wymogi formalne poprawnego 
tworzenia prawa. 
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 Pozytywizm umiarkowany (np. Herbert L.A. Hart) przyjmuje wpraw‑
dzie, że prawodawca może – przestrzegając warunków formalnych two‑
rzenia prawa – stworzyć prawo teoretycznie o dowolnej treści. Jednak 
z przyczyn praktycznych oraz z powodu przyjętych uprzednio założeń 
prawo powinno umożliwiać realizację założonych celów, w tym celów 
ocenianych z perspektywy moralności. Pozytywizm umiarkowany, przyj‑
mując tezę o braku konieczności związku prawa i moralności uznaje, że 
prawem jest taki wytwór działalności prawodawcy, który spełnia nie tylko 
wymogi formalne, ale także w pewnym stopniu materialne, wynikające 
między innymi z wymogów moralnych. W miarę wzrostu akcentowania 
potrzeby uwzględnienia w treści prawa pewnych istotnych elementów, 
w tym ocenianych z perspektywy moralności, pozytywizm umiarkowany 
zbliża się do stanowiska niepozytywistycznego. 
 W przeciwieństwie do prawa pozytywnego definiowanego z pozycji 
pozytywistycznych (pojęciowy związek prawa i moralności jest nieko‑
nieczny, ale możliwy w praktyce), prawo definiowane z pozycji niepo‑
zytywistycznych zawiera w swym określeniu konieczny pojęciowy zwią‑
zek z moralnością. Zatem nie każdy wytwór działalności prawotwórczej 
można nazwać prawem, ale jedynie taki, który nie tylko jest ustanowio‑
ny w poprawnej procedurze i cechuje się społeczną skutecznością, ale 
ponadto jest treściowo słuszny, co jednocześnie oznacza jego pozytyw‑
ną relację do moralności. 
 Robert Alexy, przedstawiciel niepozytywizmu prawniczego, zapropo‑
nował definicję prawa, w ramach której uwzględnione zostały trzy ele‑
menty: 1) społeczna skuteczność, 2) materialna słuszność, 3) właściwe 
ustanowienie. Zdaniem Alexy’ego, wszystkie pozytywistyczne koncep‑
cje prawa uwzględniają jedynie pierwszy i trzeci element, akcentując 
w większym stopniu społeczną skuteczność (dotyczy to koncepcji reali‑
stycznych czy socjologicznych), albo właściwe ustanowienie (dotyczy to 
koncepcji prawniczych czy autorytatywnych). Przyjmując, że „materialna 
słuszność” oznacza „słuszność moralną”, to wykluczenie z definicji pra‑
wa tej słuszności skutkuje aktualizacją pozytywistycznej tezy o rozdzia‑
le prawa i moralności. Alexy wskazuje ponadto, że najbardziej radykalne 
niepozytywistyczne koncepcje prawa uwzględniają jedynie drugi ele‑
ment ‒ materialną (moralną) słuszność. Jego zdaniem, koncepcje te są 
reprezentowane przez czyste prawnonaturalne teorie, które całą treść 
prawa i jego obowiązywanie wyprowadzają z substancjalnej moralności, 
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teologicznie lub w inny sposób uzasadnionej. Alexy nie podaje konkret‑
nego przykładu takiej teorii prawa, natomiast podkreśla istnienie szero‑
kiego konsensusu, że definicja prawa powinna uwzględniać wszystkie 
trzy elementy: społeczną skuteczność, materialną (moralną) słuszność 
i właściwe ustanowienie. Wszystkie niepozytywistyczne (poza radykal‑
nie niepozytywistycznymi) definicje prawa zawierają te trzy elementy. 
Poprzez uwzględnienie wymogu materialnej słuszności, obok właściwe‑
go ustanowienia i społecznej skuteczności, modyfikują one pozytywi‑
styczną definicję prawa, odrzucając tym samym tezę o rozdziale prawa 
i moralności (Alexy, 1994, s. 101‒102).
 Stosując powyższe kryteria klasyfikacji definicji prawa, do niepozyty‑
wistycznych należy zaliczyć definicję prawa Tomasza z Akwinu, zgod‑
nie z którą prawem jest rozporządzenie rozumu ogłoszone dla dobra 
wspólnego przez tego, komu powierzono pieczę nad społecznością. Do 
tej kategorii należą też definicje prawa formułowane przez neotomistów, 
jak np. Viktor Cathrein, Karl Petraschek, Arthur F. Utz, Czesław Marty‑
niak, John Finnis, Eberhard Schockenhoff czy Javier Hervada. Z niepo‑
zytywistycznym podejściem harmonizuje pogląd Wojciecha Łączkow‑
skiego: „[p]rawo zasługuje na rzeczywisty, a nie tylko formalny autorytet 
jedynie wówczas, gdy jest godziwe […], to znaczy, gdy odpowiada stan‑
dardom moralnym” (Łączkowski, 2000, s. 210).
 Pojęcie moralności również cechuje wieloznaczność. Zasadniczo 
poprzez moralność rozumie się sposób postępowania człowieka wy‑
znaczony normami wskazującymi na realizację dobra, będącego czyn‑
nikiem konstruktywnym w rzeczywistości ludzkiego życia. W najogól‑
niejszym rozumieniu zło jest czynnikiem destruktywnym, którego prawy 
rozum nakazuje unikać. Czynienie zła jest niemoralne. Zatem pojęcie 
moralności we właściwym sensie jest nieodłącznie związane z klasycz‑
nym pojęciem dobra, konotującego również pojęcie prawdy. 
 W doktrynie prawa przyjmowane jest także określenie moralności 
jako 

społecznie zobiektywizowane, lecz nie zinstytucjonalizowane, reguły i zasady 
postępowania oraz standardy ocenne, których treść zrelatywizowana jest do 
pojęć «dobra» i „sprawiedliwości” lub „słuszności”. Są to reguły i zasady zinter‑
nalizowane przez znaczną liczbę ludzi tworzących grupę społeczną. Stanowią 
one motywy postępowania ludzi oraz kryteria oceniania własnych lub cudzych 
zachowań (Lang, 1989, s. 8). 
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 Rozumienie pojęcia moralności w różnych aspektach czy rodzajach 
można usystematyzować, dokonując rozróżnienia za pomocą kryterium 
pochodzenia norm moralnych, sposobu kontroli ich realizacji oraz ro‑
dzaju sankcji będących następstwem braku przestrzegania tych norm. 
Rozróżnia się tu cztery rodzaje moralności: 1) moralność autonomicz‑
ną, 2) moralność wynikającą z systemów religijnych i światopoglądo‑
wych, 3) moralność społeczną, 4) moralność ogólnoludzką (Kość, 2001 
i 2005; Sobański, 1999).
 Pojęcie moralności autonomicznej nieodłącznie związane jest z czło‑
wiekiem jako podmiotem moralnym. Warunkiem uznania człowieka za 
podmiot moralny jest uznanie jego wolnej woli oraz zdolności odróżnia‑
nia dobra od zła. Z moralnej natury człowieka wynika także jego sponta‑
niczna pozytywna reakcja na rozpoznane dobro oraz spontaniczna ne‑
gatywna reakcja na zidentyfikowane zło. Źródłem norm moralnych jest 
sumienie człowieka rozumiane jako sąd rozumu praktycznego, wska‑
zującego, co należy czynić, a czego należy unikać. Sumienie jest tak‑
że instancją kontrolną i wymierzającą sankcje w postaci tzw. „wyrzutów 
sumienia”. Założenie, że człowiek jest podmiotem moralnym, stanowi 
podstawę wyróżnienia kolejnych rodzajów moralności.
 Moralność wynikająca z systemów religijnych i światopoglądowych 
została wyróżniona ze względu na religijną naturę człowieka, która wy‑
raża się w umiejętności wykraczania umysłem poza świat dostępny do‑
świadczeniu, w świadomości istnienia rzeczywistości transcendentnej 
wobec rzeczywistości ziemskiej, a także w potrzebie odwoływania się 
do istoty wyższej, sprawującej władzę oraz roztaczającej opiekę nad 
światem, w którym żyje człowiek. Normy moralne w przypadku moralno‑
ści wynikającej z systemów religijnych i światopoglądowych mają źród‑
ło w założycielu danej religii czy przedstawicielu danego światopoglądu. 
Normy te wskazują, w jaki sposób należy postępować, a czego należy 
się wystrzegać, aby osiągnąć cel i sens życia. Konkretnie określone nor‑
my mogą różnić się (i tak jest najczęściej) w zależności od konkretnej 
religii czy światopoglądu. W wielu religiach wskazuje się nie tylko na cel 
i sens życia ziemskiego, ale przede wszystkim pozaziemskiego ‒ życia 
wiecznego. Wprawdzie normy moralne mają tu źródło zewnętrzne, ale 
mogą być we właściwy sposób spełnione jedynie pod warunkiem ich in‑
ternalizacji. Podobnie jest z kontrolą przestrzegania i sankcjami na wy‑
padek nieprzestrzegania tych norm moralnych. W grupie wyznawców 
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danej religii lub światopoglądu są najczęściej określone systemy kon‑
troli i wymierzania sankcji, ale właściwy sens tych instytucji może być 
osiągnięty jedynie pod warunkiem uznania ich słuszności w sumieniu 
konkretnego wyznawcy.
 Moralność społeczna wyróżniona została ze względu na społeczną 
naturę człowieka i jego życie w społeczeństwie. Istotną rolę w określa‑
niu norm moralności społecznej odgrywa czynnik społeczno‑kulturowy. 
Jest on niezwykle dynamiczny, zrelatywizowany do poziomu rozwoju in‑
telektualnego danej społeczności, stopnia zaspokojenia potrzeb mate‑
rialnych i duchowych oraz wielu innych zmiennych uwarunkowań, które 
nieodłącznie związane są ze społecznym życiem człowieka. Normy mo‑
ralności społecznej mają swoje źródło w danej grupie społecznej, zarów‑
no dużej (np. zorganizowanej w państwo), jak i mniejszej (np. lokalnej 
społeczności). W ramach pojęcia moralności społecznej mieści się poję‑
cie moralności publicznej, o którym mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 
a także ukształtowane w doktrynie pojęcie moralności politycznej (prze‑
ciwstawiane pojęciu moralności prywatnej). Ze względu na konieczność 
i potrzebę realizowania celów pojmowanych jako korzystne dla danej gru‑
py społecznej, wskazywane są konkretne pożądane sposoby zachowań 
członków grupy oraz wyrażane są negatywne opinie dotyczące zacho‑
wań postrzeganych jako niekorzystne dla życia danej społeczności. Sy‑
stem kontroli przestrzegania norm moralności społecznej i wymierzania 
sankcji za ich nieprzestrzeganie uzależniony jest od rodzaju społeczeń‑
stwa. Chodzi tu o klasyczny podział społeczeństw na: 1) tradycyjne, za‑
mknięte, w przypadku których siła więzi społecznej jest wprost proporcjo‑
nalna do jednolitości poglądów uczestników życia społecznego (wszelkie 
zachowania odbiegające od przyjętych jako właściwe, są postrzegane 
negatywnie i piętnowane); 2) nowoczesne, otwarte, w przypadku których 
siła więzi społecznej jest w mniejszym stopniu uzależniona od wspólnoty 
poglądów, a zasadza się przede wszystkim na kooperacji (społeczeństwa 
otwarte są bardziej liberalne wobec odmienności poglądów i zachowań 
ich członków; kontrola społeczna i sankcje są mniej dolegliwe). 
 Moralność ogólnoludzka wyróżniona została ze względu na przyję‑
te uprzednio założenie, że istnieje uniwersalna, możliwa do zidentyfi‑
kowania, natura ludzka, która pozwala na rozpoznanie w danej istocie 
żyjącej człowieka. Rozpoznanie to abstrahuje od konkretnych uwa‑
runkowań religijnych i społeczno‑kulturowych, chodzi jedynie o istotne 
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elementy świadczące o człowieczeństwie. Prawidłowo rozpoznana na‑
tura człowieka stanowi źródło norm moralności ogólnoludzkiej. Natura 
człowieka jest pomostem pomiędzy bytem a powinnością. Z tego, jaki 
człowiek jest w swej naturze, z jego godności osobowej, wynika powin‑
ność odpowiedniego zachowania człowieka wobec samego siebie oraz 
wobec innych ludzi. Normy moralności ogólnoludzkiej w swej istocie są 
tożsame z normami prawa naturalnego. We współczesnych systemach 
prawnych kultury zachodniej, zwłaszcza tuż po tragicznych dla ludzko‑
ści doświadczeniach II wojny światowej, znalazły one wyraz w prawie 
pozytywnym jako podstawowe prawa człowieka. W ten sposób na stra‑
ży przestrzegania norm moralności ogólnoludzkiej stanęło prawo pozy‑
tywne, definiowane zgodnie z niepozytywistyczną koncepcją. 
 Teoretycznie wyróżnione rodzaje moralności w konkretnej rzeczywi‑
stości ludzkiego świata nie występują w izolacji, lecz kształtują moralność 
poszczególnych ludzi, zaznaczając swe wpływy w różnych proporcjach, 
niemożliwych do określenia w sposób abstrakcyjny. Dlatego też katego‑
ria moralności człowieka jest niezwykle wielowymiarową kategorią.

analiza historyczna
Problem określenia relacji prawa i moralności był rozwiązywany różno‑
rodnie, w zależności od wstępnie przyjmowanych założeń co do rozu‑
mienia pojęcia prawa i pojęcia moralności. 
 Postrzeganie człowieka jako istoty moralnej, kierującej się sumieniem 
jako głosem rozumu praktycznego jest mocno zakorzenione w kulturze 
europejskiej od starożytności. Już Sokrates wskazywał na wewnętrzny 
głos, nazywany przez niego duchem opiekuńczym (daimonion), który 
odradza mu czynić zło. Platon natomiast ten wewnętrzny głos postrze‑
gał jako ideę tego, co obiektywnie dobre, zawartą w akcie przypomnie‑
nia. Dusza bowiem, zanim została uwięziona w materii, przebywała 
w świecie idei, za którym teraz tęskni i przywołuje w przypomnieniu. 
Arystoteles wyróżniał u człowieka formę moralną (fronesis), pojmowaną 
jako praktyczna mądrość.
 Istotny z perspektywy określania relacji prawa i moralności jest 
w szczególności pogląd Arystotelesa, wyrażony w Polityce na temat na‑
tury ludzkiej. Punktem wyjścia jest powszechnie znane stwierdzenie, że 
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człowiek jest istotą stworzoną do życia w państwie, jest zwierzęciem po‑
litycznym (zoon politicon). Spośród innych bytów wyróżnia się tym, że 
jako jedyny potrafi odróżniać dobro od zła i jest obdarzony mową, która 
służy do określania tego, co jest sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Czło‑
wiek jest najdoskonalszą istotą na ziemi, jeśli postępuje zgodnie z pra‑
wem i ze słusznością. Jednakże jeśli niewłaściwie wykorzysta swoje 
zdolności umysłowe i skieruje się ku złu, stanie się najniegodziwszą isto‑
tą („człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym i najdzik‑
szym stworzeniem, najpodlejszym w pożądliwości zmysłowej i żarłocz‑
ności”). Zatem Arystoteles dostrzegał możliwość dokonywania wolnego 
wyboru przez człowieka i związane z tym ryzyko wyboru zła. W przeci‑
wieństwie do Sokratesa, Arystoteles nie głosił tezy, że prawa są zawsze 
dobre, a nieprawość może powstać jedynie w człowieku. Mogą istnieć 
prawa niesprawiedliwe, zwłaszcza w ustroju zwyrodniałym, ale tylko te, 
które są „właściwie ujęte”, przystosowane do ustroju ukierunkowanego 
na dobro wspólne, są sprawiedliwe. Można powiedzieć, że są we właści‑
wym sensie prawem i pozostają w koniecznym związku z moralnością. 
 Inspirowany filozofią Arystotelesa Tomasz z Akwinu podobnie okre‑
ślał relację prawa i moralności jako konieczną, jeśli prawo rozumiemy 
w jego właściwym sensie, a nie jako jedynie korupcję (zepsucie) pra‑
wa. Immanentną częścią definicji prawa sformułowanej przez Tomasza 
z Akwinu jest związek prawa z moralnością poprzez rozumność roz‑
porządzenia oraz ukierunkowanie na dobro wspólne. Prawo jest dzie‑
łem rozumu – prawego rozumu, nie zaś jedynie wyrazem prawodawczej 
woli suwerena, jak to później określał protoplasta anglosaskiego pozy‑
tywizmu prawniczego Thomas Hobbes (non veritas, sed auctoritas fa-
cit legem). Ani Tomasz z Akwinu, ani wszyscy neotomiści z takim poglą‑
dem nie mogliby się zgodzić. 
 Poglądy neotomistów odnośnie do relacji prawa i moralności, po‑
mimo istnienia wielu odmian neotomizmu, są zasadniczo jednolite. 
Wszyscy uznają, że związek prawa i moralności jest konieczny. Bar‑
dzo dobrze oddają ten pogląd słowa Czesława Martyniaka, który twier‑
dzi, że można i należy odróżniać prawo od moralności, ale nie moż‑
na ich rozdzielać. Nie może być bowiem tak, że coś, co jest moralnie 
złe, stanie się prawnie dobre. Prawodawca powinien roztropnie (ade‑
kwatnie do poziomu moralnej dojrzałości społeczeństwa) podejmować 
decyzję, co z dziedziny moralności przenosić w dziedzinę prawa, aby 
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społeczeństwo, dla którego prawo jest tworzone, było w stanie sprostać 
wymaganiom prawnym i nie popadać z nim w konflikt z powodu wy‑
magań niedostosowanych do możliwości zwykłych ludzi, niezdolnych 
do przestrzegania norm zbyt perfekcjonistycznie pojmowanej moralno‑
ści. Z drugiej strony neotomiści podkreślają, że każde prawo stanowio‑
ne musi pozostawać w koniecznym związku z moralnością, co jedno‑
cześnie oznacza zgodność prawa stanowionego z prawem naturalnym. 
W poglądach neotomistów prawo naturalne jest tą częścią moralności, 
która odnosi się do życia społecznego człowieka. Tak pojmowane pra‑
wo naturalne jest obiektywną podstawą prawa stanowionego i kryterium 
jego oceny. Odwołując się do poglądów Tomasza z Akwinu neotomiści 
podkreślają, że prawo stanowione, które ma jedynie poprawną formę, 
a treść dowolną, w szczególności niemoralną, nie jest we właściwym 
sensie prawem. Przypomina pusty orzech, który ma jego kształt, ale 
brak mu istotnej treści. Co do zasady, neotomiści podkreślają istnie‑
nie moralnego obowiązku przestrzegania prawa pozytywnego, jeśli tyl‑
ko owo prawo nie jest ekstremalnie niesprawiedliwe, co jednocześnie 
oznacza jego sprzeczność z moralnością.
 Wraz z rozwojem nauk przyrodniczych w XIX wieku i wykształce‑
niem się filozofii pozytywistycznej, zaczęto negować istnienie sfery me‑
tafizycznej, do której zaliczano prawo naturalne i związane z nim spe‑
kulacje umysłowe. Krytykę metafizycznego wyjaśniania rzeczywistości 
przeprowadził Auguste Comte, proponując w zamian system nauk po‑
zytywnych. Początki myśli pozytywistycznej w prawie są jednak znacz‑
nie wcześniejsze. Wspomniany już Thomas Hobbes sprowadzał pra‑
wo do rozkazu suwerena popartego przymusem. Myśl Hobbesa podjął 
Jeremy Bentham oraz jego uczeń John Austin, czołowy przedstawiciel 
anglosaskiego pozytywizmu prawniczego. Teza o rozdziale prawa i mo‑
ralności pojawia się także w myśli Christiana Thomasiusa, który obo‑
wiązywanie norm moralnych wiązał ze sferą życia wewnętrznego czło‑
wieka, natomiast obowiązywanie norm prawnych sprowadzał do forum 
zewnętrznego. Podobnie, Immanuel Kant rozróżnił obowiązki moralne 
(motywacja wewnętrzna) i obowiązki prawne (motywacja zewnętrzna). 
Kant konsekwentnie głosił tezę rozdziału prawa i moralności, jednakże 
wskazywał na możliwość oceny tego samego czynu jako legalnego lub 
moralnego: 
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Prostą zgodność lub niezgodność działania z prawem, niezależnie od przyświe‑
cających mu pobudek, zwiemy legalnością (kiedy to działanie jest uprawnione); 
jeśli zaś ideał obowiązku, przepisany prawem, stanowi jednocześnie wewnętrz‑
ną pobudkę działania, to mamy wówczas do czynienia z działaniem moralnym 
(czyli mającym podłoże etyczne) (Kant, 2005, s. 25).

 Inspirowany neokantyzmem Hans Kelsen krytykował pozytywistów 
między innymi za sprowadzanie pojęcia prawa do sfery faktyczności, 
podczas gdy należy ono do sfery powinności, z centralnym pojęciem 
normy jako prawidła wskazującego powinne działanie. Normy nie opisu‑
ją rzeczywistości, lecz ją przepisują. Kelsen postulował zatem oczysz‑
czenie nauki prawa z elementów jej obcych, takich jak wpływy psycholo‑
gii, socjologii, czy nawet innej nauki normatywnej, jaką jest etyka (nauka 
o moralności). Realizując swój program czystej nauki prawa, Kelsen 
głosił tezę rozdziału prawa i moralności. Norma moralna obowiązuje bo‑
wiem ze względu na treść, natomiast norma prawna obowiązuje tylko 
z tej przyczyny, że została poprawnie utworzona według przyjętej pro‑
cedury. Teza Kelsena, która stała się znakiem rozpoznawczym radykal‑
nego pozytywizmu prawniczego, głosi, że prawo obowiązuje niezależ‑
nie od treści. Nawet najbardziej niegodziwa i niemoralna treść może być 
w przekonaniu Kelsena treścią normy prawnej, jeśli tylko norma ta speł‑
nia warunki formalne poprawnej procedury prawodawczej. 
 Radykalny pozytywizm prawniczy był przedmiotem zintensyfikowa‑
nej krytyki tuż po II wojnie światowej. Gustaw Radbruch stawiał zarzut 
pod adresem pozytywizmu prawniczego, że obezwładnił niemieckich 
prawników do tego stopnia, że nie potrafili przeciwstawić się ekstremal‑
nie niesprawiedliwemu, zbrodniczemu prawu, które Radbruch wprost 
nazwał ustawowym bezprawiem. Zwracając się ku prawu ponadpozy‑
tywnemu Radbruch wyraził przekonanie, że istnieją takie zasady praw‑
ne, które są silniejsze od każdego przepisu prawnego. Prawo, które jest 
z nimi sprzeczne, traci naturę prawa. Koncepcja Radbrucha jest zbliżo‑
na do przekonań neotomistów, w szczególności Victora Cathreina, który 
znacznie wcześniej wyraził pogląd o wyższości prawa ponadpozytyw‑
nego nad prawem pozytywnym. Zdaniem Cathreina, ustawodawca ma 
względną swobodę w określaniu treści prawa, ale granica jego prawo‑
dawczych działań jest wyznaczona przez prawo naturalne: 

Ustawa, która jaskrawo sprzeciwia się żądaniom naturalnej sprawiedliwości lub 
w ogóle normie naturalnej moralności, jest ustawą nieistniejącą, nie ma ona 
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w żadnym wypadku mocy wiążącej, a tym samym nawet pozoru ustawy (za: Po‑
trzeszcz, 2011a, s. 32‒33). 

Niesprawiedliwe ustawy mogą być nazywane ustawami albo normami prawny‑
mi w takim samym sensie, jak się mówi o fałszywym złocie […]. One mają pew‑
ne zewnętrzne formy ustawy, ale nie mają istotnej wewnętrznej treści, są jak pu‑
ste orzechy (za: Potrzeszcz, 2011a, s. 33).

 Podobnie Czesław Martyniak, stojąc na gruncie tradycyjnego tomi‑
zmu, przyjmuje tezę o konieczności związku prawa i moralności. Jego 
zdaniem, nie można odseparować porządku moralnego od porządku 
prawnego, bowiem prawo reguluje zewnętrzne czynności ludzkie, które 
mają bezpośredni lub pośredni wpływ na dobro wspólne:

[Prawo wchodzi] w zakres filozofii moralnej i nie może być od niej oddzielone: 
to, co jest moralnie złe, nie może być prawnie dobre […]. Nie ma dwóch sposo‑
bów postępowania: jeden osobisty, drugi społeczny, obcy moralności. Oba po‑
winny być moralne. Czyny moralnie złe, jak podstęp, zdrada, niesprawiedliwość 
itp., nie mogą znaleźć aprobaty i być uważane za politycznie lub ekonomicz‑
nie dobre, gdyż polityka i ekonomika należą do tej samej nauki o postępowa‑
niu człowieka, która reguluje jego prawdziwy cel. […] Element moralny odgrywa 
niezmiernie ważną rolę i nie można wyłączyć go z prawa. Prawo przeciwne mo‑
ralności nie jest prawem, lecz nadużyciem prawa nieobowiązującym w sumie‑
niu (za: Potrzeszcz, 2010, s. 20). 

 Relację prawa i moralności w podobny sposób określał inny neotomi‑
sta, Arthur F. Utz. Według niego 

norma prawna jest normą porządku podmiotów moralnych. Ona nie jest normą 
figur szachowych. Jeśli już to należy do pojęcia normy prawnej, że tylko ona 
skierowana jest do podmiotów moralnych, a więc tylko w odniesieniu do mo‑
ralności człowieka, która to moralność posiada jakość istotowo należącą do jej 
charakteru normy, wówczas każdy prawnik będzie zmuszony, aby badać, które 
prawnie relewantne normy moralne należą do naturalnego wyposażenia czło‑
wieka, bowiem tylko takie normy mogą posiadać charakter absolutny, które na‑
leżą do natury człowieka. Prawnik jest dlatego, czy on tego chce czy nie, na ja‑
kąś formę teorii prawa naturalnego skazany (za: Potrzeszcz, 2010, s. 22‒23).

problemowe ujęcie pojęcia

Relacje norm prawnych i norm moralnych, ujmowane według kryte‑
rium zawartości treściowej, określane są różnorodnie, w zależności od 
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przyjmowanych założeń i rozumienia poszczególnych elementów two‑
rzących te relacje. Jeśli wszystkie normy prawne umieścimy w zbiorze 
norm prawnych P, a wszystkie normy moralne w zbiorze norm moral‑
nych M, to relację pomiędzy zawartością zbioru P a zawartością zbioru 
M można określić na pięć sposobów.

1. Zbiór P i zbiór M są zbiorami rozłącznymi. Taki pogląd przyjmowa‑
ny jest przez zwolenników tezy o rozdziale prawa i moralności. Jest 
charakterystyczny dla stanowiska pozytywistycznego w prawie.

2. Zbiór P i zbiór M pokrywają się. Utożsamianie zawartości treścio‑
wej norm prawnych i norm moralnych oznacza zawężenie pojmo‑
wania moralności i sprowadzenie jej do obszaru życia społeczne‑
go regulowanego poprzez prawo pozytywne.

3. Zbiór P i zbiór M są zbiorami o części wspólnej. Powszechnie 
uznaje się, że najbardziej uzasadniony socjologicznie jest pogląd, 
zgodnie z którym: a) istnieje sfera regulacji prawnych indyferen‑
tnych moralnie; b) istnieje sfera regulowana wyłącznie przez nor‑
my moralności; c) istnieje sfera regulowana zarówno przez normy 
prawne, jak i normy moralne.

4. Zbiór P zawiera się w zbiorze M. Tak określona relacja oznacza, 
że zbiór norm prawnych jest węższy niż zbiór norm moralnych. 
Normy prawne stanowią część norm moralnych. Pogląd ten gło‑
szony jest przez przedstawicieli neotomistycznej filozofii prawa, 
którzy prawo naturalne pojmują jako tę część moralności, która 
dotyczy relacji społecznych człowieka. 

5. Zbiór M zawiera się w zbiorze P. Ta teoretycznie wyróżniona rela‑
cja oznacza, że zbiór norm moralnych jest węższy od zbioru norm 
prawnych i zwiera się w tym zbiorze. Pogląd ten jest trudny do 
uzasadnienia, ponieważ wiązałby się z koniecznością bardzo wą‑
skiego pojmowania moralności. 

 Zależności treściowe między prawem a moralnością, określane jako 
charakterystyka związków merytorycznych między normami prawnymi 
a normami moralnymi, ujmowane są również w odniesieniu do zakresu 
podmiotowej i przedmiotowej regulacji tych norm oraz ich kwalifikacji. 
W przypadku zakresu podmiotowego różnica polega na tym, że adre‑
satami norm prawnych są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby praw‑
ne. Adresatami norm moralnych są wyłącznie osoby fizyczne (Breczko, 
2004, s. 68). 
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 Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy regulacji prawa i moralno‑
ści, można wyróżnić relacje pomiędzy dwoma zbiorami elementów: 

zbiorem zachowań lub stanów rzeczy wyróżnianych przez prawo oraz zbiorem 
zachowań lub stanów rzeczy wyróżnianych przez moralność. W teorii prawa 
istotną rolę odgrywają dwa konkurencyjne modele: model inkluzji i model krzy‑
żowania się (Breczko, 2004, s. 68‒69). 

 O modelu inkluzji można mówić np. w odniesieniu do koncepcji pra‑
wa Georga Jellinka, zgodnie z którą prawo stanowi minimum moral‑
ności. Oznacza to, że każde zachowanie i każdy stan rzeczy, regulo‑
wane przez normy prawne, są jednocześnie regulowane przez normy 
moralne. W ramach moralności są natomiast regulowane również inne 
sprawy, ale nie wszystkie są jednocześnie przedmiotem regulacji norm 
prawnych. Sfera moralności jawi się tu jako szersza od sfery prawa. 

W myśl tej koncepcji państwo zabezpiecza i egzekwuje za pomocą sankcji 
prawnych tylko te normy moralne, które mają szczególnie doniosłe znaczenie 
społeczne (Breczko, 2004, s. 69).

 W przypadku ujmowania relacji prawa i moralności jako relacji krzy‑
żowania się można wyróżnić: „zachowania regulowane zarówno przez 
prawo jak i moralność, zachowania regulowane wyłącznie przez mo‑
ralność, zachowania regulowane tylko przez prawo” (Breczko, 2004, 
s. 69). W zakresie zachowań regulowanych zarówno przez prawo, jak 
i moralność znajduje się wiele uregulowań z obszaru prawa karnego. 
W szczególności chodzi tu o normy sankcjonujące zakaz zabijania, na‑
ruszania integralności fizycznej i psychicznej człowieka, zakaz kradzie‑
ży, rozboju itd. Wyróżnia się ponadto zachowania regulowane wyłącz‑
nie przez prawo, które są indyferentne moralnie. Jak przykład można 
podać przepis ruchu drogowego regulujący ruch prawostronny. Z punk‑
tu widzenia moralności jest obojętne, czy ruch drogowy jest prawo‑
stronny czy lewostronny. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że czym 
innym jest sama regulacja, która w tym przypadku jest obojętna mo‑
ralnie, a czym innym jest nieprzestrzeganie tej regulacji. Nieprzestrze‑
ganie przepisów ruchu drogowego nie jest już indyferentne moralnie, 
ponieważ stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu, a także 
dla podmiotu nieprzestrzegającego tych przepisów. Jeśli chodzi o gru‑
pę zachowań regulowaną wyłącznie przez normy moralne, to należy 



371prawo i moralność

tutaj przykładowo wskazać takie zachowania, które służą doskonale‑
niu człowieka, ale nie są konieczne z punktu widzenia porządku życia 
społecznego.
 Relacja możliwego konfliktu pomiędzy normami prawnymi a normami 
moralnymi rodzi szereg problemów zarówno praktycznych, jak i teore‑
tycznoprawnych. Z punktu widzenia faktycznej mocy wiążącej prawa taki 
konflikt jest problematyczny w tym sensie, że powoduje osłabienie mocy 
wiążącej prawa sprzecznego z moralnością. Po przekroczeniu pewnej 
niemożliwej do tolerowania granicy sprzeczności norm prawnych z nor‑
mami moralnymi prawo pozytywne traci naturę prawa i staje się usta‑
wowym bezprawiem, jak słusznie podnoszą niepozytywiści. Pozytywiści 
natomiast uważają, że włączenie do pojęcia prawa elementu moralne‑
go osłabia, a nawet wyklucza możliwość krytyki prawa z punktu widze‑
nia moralności. Jeśli bowiem jakieś zjawisko normatywne obdarzone jest 
mianem prawa, to jednocześnie należy zakładać, że jest ono niesprzecz‑
ne z moralnością. W przeciwnym wypadku nie byłoby prawem.

refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami
Niezależnie od wskazanych trudności w jednoznacznym określeniu re‑
lacji prawa i moralności, problem występowania tej relacji jest nieodłącz‑
ną częścią rozważań filozoficznoprawnych na całej przestrzeni dziejów. 
Relacja ta niewątpliwie występuje, ponieważ zarówno prawo, jak i mo‑
ralność określają normy zachowań ludzi będących podmiotami moralny‑
mi. We współczesnych pluralistycznych społeczeństwach nie jest łatwo 
osiągnąć względną harmonię pomiędzy prawem a moralnością, ponie‑
waż dynamiczne uwarunkowania kulturowe sprawiają, że dominuje po‑
gląd o relatywizmie wartości, w tym o relatywizmie wartości moralnych. 
 Na styku prawa i moralności powstaje wiele kwestii spornych. Naj‑
trudniejszą z nich jest kwestia określenia istoty moralności w kontek‑
ście sporu zwolenników relatywizmu oraz zwolenników uniwersalizmu 
wartości. Podstawowym pytaniem jest pytanie o to, czy człowiek jest 
istotą z natury wyposażoną w zdolność rozróżniania dobra i zła, czy 
też zdolność ta kształtowana jest dopiero w procesie edukacji i wpły‑
wu środowiska społecznego? Inną sporną kwestią jest to, czy istnieje 
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uniwersalna ludzka natura, czy też natura ta jest zrelatywizowana kultu‑
rowo? Dotychczas nie udzielono jednoznacznej odpowiedzi na te pyta‑
nia. Zasadniczo dominuje podejście relatywistyczne, jednakże bardziej 
przekonujące, choć trudniejsze do wykazania ich prawdziwości, są po‑
glądy uniwersalistyczne.
 W tym zakresie godnym uwagi jest pogląd o istnieniu uniwersalnej 
gramatyki moralności i prawa prezentowany przez Matthiasa Mahl‑
manna i Johna Mikhaila, którzy studiując w latach 90. ubiegłego wie‑
ku w Massachusetts Institute of Technology (Department of Brain and 
Cognitive Sciences) mieli możliwość zapoznania się z programem ba‑
dawczym Noama Chomsky’ego, współpracując z wiodącymi przedsta‑
wicielami nauk kognitywnych, jak sam Chomsky oraz Steven Pinker 
czy Elizabeth Spelke. Zainspirował ich program badawczy uniwersalnej 
gramatyki Chomsky’ego i dostrzegli możliwość zastosowania założeń 
tego programu do problematyki moralności i prawa. Mahlmann i Mikhail 
uwypuklili znaczenie historii myśli humanistycznej, która na przestrzeni 
dziejów wyrażała poglądy na temat podstaw moralności i prawa. W po‑
glądach tych powracającym wciąż motywem jest twierdzenie, że istoty 
ludzkie są zdolne rozpoznać materialne standardy dla sprawiedliwego 
i moralnie dobrego porządku społecznego za pomocą specjalnej kogni‑
tywnej możności. Jednocześnie z wyrażaniem przekonania o natural‑
nej, kognitywnej możności człowieka formułowano pogląd, że porządki 
prawne są związane przez te rozpoznane, materialne standardy. Bada‑
cze ci przekonują, że ta koncepcja naturalnego, normatywnego porząd‑
ku, który jest względnie trwały, niezmienny, ahistoryczny i uniwersalny, 
stanowi jądro teorii prawa naturalnego. Cechy, które dzisiaj odnosimy 
do pojęcia moralności, w istocie składają się na pojęcie prawa natu‑
ralnego. Do cech tych zalicza się: brak pozytywności i sformalizowa‑
nych sankcji, jego ostateczne wiązanie, jego powstawanie w sumieniu 
albo w rozumie praktycznym, a także treściowe ukierunkowanie na do‑
bro i na sprawiedliwość. Zjawisko moralności jest zatem rozumiane je‑
dynie w teoretycznych ramach prawa naturalnego. Mahlmann słusznie 
podkreśla, że aby mówić rzeczowo o prawie, nie można milczeć na te‑
mat moralności. Chociaż relacja prawa i moralności jest trudna i wielo‑
aspektowa, to jednak na pytanie o podstawy prawa nie można odpo‑
wiedzieć bez jednoczesnego rozwinięcia pojęcia tego, co jest etycznie 
usprawiedliwione (Potrzeszcz, 2011b, s. 35‒39).
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Katolicka etyka polityczna

Streszczenie
DEFINICJA POJĘCIA: podstawowa definicja etyki politycznej wskazuja 
na nią jako na naukę o ludzkim zachowaniu w ramach relacji wytworzo-
nych w kontekście wspólnoty politycznej.

ANALIZA HISTORYCZNA: podstawą klasycznie rozumianej etyki po-
litycznej jest rozumienie człowieka jako „zwierzęcia politycznego” lub 
„zwierzęcia społecznego”. z kolei u podstaw nowożytnego rozdziału po-
lityki i etyki leży rozumienie człowieka jako jednostki egoistycznej, kieru-
jącej się wyłącznie korzyścią własną.

PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: ujęcie problemowe koncentruje się 
na ukazaniu antropologicznych fundamentów katolickiej etyki politycznej.

REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I  REKOMENDACJAMI: 
w refleksji systematycznej wskazuję na główne postulaty katolickiej 
etyki politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nauki soborowej 
i posoborowej.

Słowa kluczowe: natura polityczna, antropologia, katolicka nauka 
społeczna, katolicka etyka polityczna
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definicja pojęcia

Jeśli etykę rozumiemy jako naukę o ludzkich zachowaniach, a politykę 
jak zbiór relacji, które daną osobę łączą z innymi w ramach polis czyli 
w ramach miasta czy wspólnoty, to mamy pełne prawo, by terminu etyka 
polityczna używać w badaniach naukowych dotyczących życia każdej, 
indywidualnej osoby, jej problemów i decyzji zarówno na płaszczyźnie 
osobistej jak i społecznej (por. D’Ambrosio, 2008, 2011, 2015). Niemniej 
sprawy te nie są proste: etyka polityczna często z trudem zachowuje 
swoją autonomię i autorytet zarówno w dziedzinie nauk, jak i na płasz‑
czyźnie społeczno‑instytucjonalnej. Widać to w wielu krajach. Można 
nawet odnieść wrażenie, że niemal wszędzie oparcia w etyce politycz‑
nej szuka się jedynie w chwilach kryzysów instytucjonalnych i politycz‑
nych, traktując ją jako rodzaj leku (najczęściej nieskutecznego) podawa‑
nego choremu (czyli polityce) w stanie ciężkim. Chcę tu wskazać kilka 
jej cech, które ukażą jej wartość i wagę w każdej sytuacji i każdym kon‑
tekście, jak też jej centralne miejsce w przygotowaniu przyszłych polity‑
ków oraz w funkcjonowaniu instytucji społecznych i politycznych.

analiza historyczna. 
polityczna natura osoby ludzkiej

Papież Leon XIII w pierwszej encyklice społecznej Kościoła z roku 1885 
stwierdza: „Wrodzonym jest naturze człowieka, aby żył w społeczeń‑
stwie obywatelskim” (Immortale Dei, 2). Stwierdzenie to odwołuje się do 
Arystotelesowskiej definicji człowieka jako „bytu żywego społecznego 
z natury [zôon politikòn physei]” (Polityka, 1253a 3, por. Etyka nikoma-
chejska, 1169b 18). Dziedzictwo to było mocno obecne w kulturze kato‑
lickiej końca XIX wieku, zarówno w formie przekazanej przez św. Augu‑
styna: „rodzaj ludzki jest najbardziej społecznym ze swej natury [sociale 
natura]” (O Państwie Bożym, XII, 27), jak też w formie tomistycznej: 
„człowiek jest z natury zwierzęciem społecznym [animal sociale]” (Sum. 
Th. I, 96, 4, I‒II, 95, 4). Społeczna natura osoby ludzkiej, określana w ję‑
zykach klasycznych jako politica (starogrec. polis – miasto, państwo), 
jest pierwszym z punktów oparcia katolickiej etyki politycznej i będzie 
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to ustawicznie przypominane w różnorakich dokumentach Magisterium 
Kościoła. Najdonioślejszym tego przykładem jest fragment Konstytucji 
Duszpasterskiej o Kościele w Świecie Współczesnym Gaudium et Spes 
(KDK), w której czytamy następujący komentarz do Księgi Rodzaju: 

Bóg nie stworzył człowieka samotnym, gdyż od początku „mężczyzną i niewia‑
stą stworzył ich” (Rdz 1, 27); a zespolenie ich stanowi pierwszą formę wspólnoty 
osób. Człowiek bowiem z głębi swej natury jest istotą społeczną [ex intima sua 
natura ens sociale est], toteż bez stosunków z innymi ludźmi nie może ani żyć, 
ani rozwinąć swoich uzdolnień (KDK, 12).

 Opis osoby ludzkiej nie byłby pełny, gdybyśmy skupili się tylko na jej 
naturze politycznej, a pominęli inne wymiary ‒ jej relację z Bogiem, z sa‑
mym sobą i z innymi bytami stworzonymi. Wyłania się tu wizja osoby ludz‑
kiej w kształcie czworoboku – jak zdefiniował ją La Pira (1945, s. 32) i co 
pogłębił Sobór Watykański II (KDK, 13). Osobą ludzką jest się w pełnym 
znaczeniu w tej mierze, w jakiej realizują się te cztery podstawowe rela‑
cje w harmonii między sobą i dynamicznym procesie rozwoju własnych 
możliwości według określonego pojektu. Właśnie to odnajdujemy wyraź‑
nie w dwu opowiadniach o stworzeniu człowieka, zawartych w Księdze 
Rodzaju: 

A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. 
Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, 
nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!”. Stworzył więc 
Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczy‑
znę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni 
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście 
panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi 
zwierzętami pełzającymi po ziemi”. I rzekł Bóg: „Oto wam daję wszelką roślinę 
przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie 
nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego 
i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi 
i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona”. I stało 
się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął 
wieczór i poranek ‒ dzień szósty (Rdz 1,26–31; por. Rdz 2,18–24).

 Oczywiście te fragmety biblijne nie są systematycznym traktatami 
na temat relacji człowieka z Bogiem, ze samym sobą, z innymi ludź‑
mi i z pozostałymi bytami stworzonymi, koncetrują się bowiem na pod‑
stawowych przykazaniach pracy i miłości, które jako projekt i nakaz 
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zasadzają się ontologicznie na relacyjności o stukturze czworoboku. 
Wedle planu Bożego osoba ludzka jest i staje się sobą przez to, że jest 
zdolna pracować i kochać w stałym i płodnym dialogu ze swym Stwór‑
cą, z samą sobą, z innymi ludźmi i z resztą stworzenia. Ten sam sche‑
mat powraca także w postaci konsekwencji (tzw. przekleństw) grzechu 
pierworodnego. Grzech pierworodny wywiera negatywny wpływ zarów‑
no na relacyjność człowieka jak i na jego pracę:

Do niewiasty powiedział [Bóg]: „Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej 
brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kie‑
rowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą”. Do mężczyzny zaś 
rzekł: „Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem 
ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść ‒ przeklęta niech będzie ziemia 
z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po 
wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokar‑
mem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać 
pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem je‑
steś i w proch się obrócisz!” (Rdz 3, 16–19).

 Pomijając inne podstawowe wymiary ludzkiej relacyjności trzeba 
z mocą podkreślić, że negacja politycznej natury osoby ludzkiej ozna‑
cza negację natury osoby ludzkiej jako takiej, która ‒ jak uczy Pismo 
święte – od samego poczęcia jest owocem relacji, żyje i realizuje się 
dzięki swej relacyjności z innymi ludźmi. Tak jak w przypadku pozosta‑
łych wymiarów podstawowych relacyjności, tak też w przypadku natu‑
ry politycznej osoby ludzkiej konieczna jest wola poszczególnych pod‑
miotów, by ta natura się realizowała. Z chwilą, kiedy postanowiliśmy 
stać się samymi sobą – w granicach osiągniętej autonomii i odpowie‑
dzialności ‒ dokonaliśmy wyboru, aby zrealizować w sobie wspomniane 
cztery wymiary podstawowe. Zatem aby ów wymiar polityczny mógł być 
żywy i owocny, wymaga konkretnego aktu woli czyli konkretnego wybo‑
ru, który jest zarazem aktem etycznym. Ludzka wspólnota nie jest bo‑
wiem organizmem niezależnym od poszczególnych ludzi, lecz zawsze 
jest z nich złożona i część swej egzystencji zawdzięcza woli ludzi, którzy 
ją tworzą. Eric Voegelin twierdzi:

Powstanie i wzrost pólis nie jest nieuniknionym procesem biologicznym; ludzie 
nie muszą być częścią pólis z konieczności wynikającej z systemu czy instynktu. 
Człowiek nie jest zwierzęciem stadnym (agelaìon zoòn); jest natomiast politikòn 
zoòn, a to oznacza, że cel – tèlos wspólnoty ludzkiej mieści się w królestwie 
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świadomości i woli, zdolnych dokonywać rozróżnienia pomiędzy tym, co dobre 
i złe, tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe (Voegelin, 1999, s. 115). 

 Osoba ludzka posiada w sobie owo nakierowanie na innych, owo 
bycie bytem społecznym z natury (KDK, 12–13), ów impuls ‒ orme, jak 
powiedziałby Arystoteles (Polityka, 1253 a 30), egzystencję nakierowa‑
ną na relacje (JPII, Mulieris dignitatem, 7). Jednakże ten podstawowy 
wymiar jej natury musi stać się wyborem, podjętym świadomie w zgo‑
dzie z sumieniem, a więc wejść w zakres tego prawa, przez które jest 
ona wezwana do miłości oraz do czynienia dobra, a unikania zła (KDK, 
16). Według Arystotelesa „właściwym człowiekowi jest szacunek do in‑
nych istot żywych, gdyż on jeden posiada umiejętność odróżniania do‑
bra od zła i tego, co sprawiedliwe od tego, co niesprawiedliwe” (Polity-
ka, 1253a 7–18). Natura polityczna wiąże się ściśle z wolnością osoby 
ludzkiej i jej zdolnością do odróżniania dobra od zła. Pólis jest tym miej‑
scem, gdzie takich wyborów dokonuje się codziennie, albo też się je 
neguje.
 Magisterium Kościoła wielokrotnie odnosiło się do politycznej natu‑
ry osoby ludzkiej, przez wieki nauczania Kościoła nigdy nie podawa‑
no w wątpliwość tego faktu. Nauczanie obecnego papieża Francisz‑
ka potwierdza całą tradycję historyczno‑doktrynalną w tym względzie. 
W myśli Franciszka nie ma polityki, która nie wychodziłaby od owego 
przekonania arystotelesowsko‑tomistycznego, że osoba jest bytem re‑
lacyjnym (politikòn, jak powiedziałby Arystoteles). Nie przypadkiem pa‑
pież Franciszek podkreśla: „autentyczna troska o nasze życie i naszą 
relację z naturą jest nierozerwalnie związana z wymiarem sprawiedliwo‑
ści i braterstwa oraz wierności wobec innych” (Laudato si’, 70). W na‑
uczaniu papieża Franciszka osoba ludzka także ma strukturę czworobo‑
ku, jak twierdził Giorgio La Pira ‒ czworoboku, którego bokami są: Bóg, 
ja sam, inni ludzie i przyroda. „Wszystko jest ze sobą powiązane” – po‑
wtarza często papież Franciszek. Jeśli tak pojmujemy osobę, to zrozu‑
miałe jest, że następnym krokiem będzie wysiłek edukacyjny (o czym 
nieco dalej), czyli taka działalność duszpasterska, która według papieża 
Franciszka „powinna jeszcze lepiej pokazać, że relacja z naszym Ojcem 
wymaga i zachęca do komunii, która uzdrawia, promuje i umacnia więzi 
międzyludzkie” (Evangelii gaudium, 67) i sprawi, że „nie będziemy jak 
Piłat umywać rąk, ale zaangażujemy się w politykę i w pracę na rzecz 
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dobra wspólnego” (wypowiedź papieża Franciszka z 7 czerwca 2013 r., 
Discorso alle scuole dei Gesuiti). 
 Wraz z myślą Niccolò Machiavellego (1469‒1527) a zwłaszcza jego 
dziełem Książę (1532) dokonuje się swoiste zerwanie, rodzaj „rozwodu” 
pomiędzy etyką i polityką. Aż do początków XVI wieku etyka polityczna 
stała na gruncie arystotelesowskim i nigdy nie doświadczyła tak poważ‑
nego kryzysu, jak to się stało za sprawą Machiavellego. Przeanalizuj‑
my zatem te obydwa stanowiska, ażeby lepiej zrozumieć znaczenie ter‑
minu etyka polityczna i jego użycie zwłaszcza w przekazie wiadomości 
i w mass mediach. 
 Arystoteles naucza: celem (télos) każdej osoby i każdej wspólnoty 
politycznej jest dobro (agathón), albo jak mówi gdzie indziej – szczęście 
(eudaimonía). Oznacza to, że lokuje on tę definicję na dwu płaszczy‑
znach, bardzo ściśle ze sobą związanych i prawie zamiennych: na płasz‑
czyźnie teoretyczno‑metafizycznej, właściwej dla pojęcia dobra, i na 
płaszczyźnie doświadczenia, właściwej dla pojęcia szczęścia, rozumia‑
nego jako dobre życie (eû zên) (Etyka nikomachejska, 1095a, 1097a‑b; 
por. Annas, 1993). W myśli Arystotelesa pojęcie szczęścia (eudaimonía) 
nie jest zdefiniowane zbyt precyzyjnie. Często oznacza dobro, do któ‑
rego się dąży, jest celem (télos) życia, uszczęśliwieniem, oznacza też 
pomyślność (prawo do osiągnięcia szczęścia jest też obecne w Dekla‑
racji Niepodległości Stanów Zjednoczonych z 6 lipca 1776 r.). Jednakże 
mimo braku precyzji jedna rzecz jest zupełnie jasna: szczęście osiąg‑
nie tylko ten, kto żyje zgodnie z rozumem realizując cnoty, ponieważ 
cnota to „pewien typ działania według pełni cnoty” (Etyka nikomachej-
ska, 1102a 5; por. Etyka eudemejska, I). Innymi słowy, szczęśliwym jest 
ten, kto czuje się dobrze i w sposób stały pełni dobro. Szczęście, które 
z tego płynie, jest stałe i wcale niełatwe do zmiany (Etyka nikomachej-
ska, 1100b 2–3). Osiąga się je wtedy, kiedy przyjęło się jako swój pro‑
jekt na życie poszukiwanie i urzeczywistnianie dobra na drodze cno‑
ty. Szczęście przychodzi z powodu realizowanych cnót, a nie poprzez 
zabawę czy inne działania niezgodne z cnotą (Etyka nikomachejska, 
1099b 15–16, 1100b 10). Św. Augustyn powie, że „szczęście jest na‑
grodą za cnotliwe życie” (O Państwie Bożym, 4, 21), zaś Arystoteles 
pojmuje szczęście jako coś aktywnego, a nie pasywnego, a więc jako 
zaangażowanie związane z jakimś nauczaniem i ćwiczeniem się (Etyka 
nikomachejska 1099b 15–16, 1102a 5, 1176b 1).
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 Szczęście w żadnym wypadku nie ogranicza się do zakresu indywi‑
dualnego: po pierwsze, szczęście jest zawsze szczęściem osoby, a po 
drugie, osoba jest politikòn, czyli żyje w polis, żyje z relacji i w relacjach. 
 „Człowiek z natury jest bytem społecznym [zôon politikòn]” ‒ uwa‑
ża Arystoteles (Polityka, 1253a 3; Etyka nikomachejska 1169b 18). 
Szczęście jest owocem życia cnotliwego i też jest ze swej istoty politi-
kón. W skrócie: szczęście jest szczęściem konkretnej osoby, ale zależy 
od jakości życia wspólnoty i realizuje się w niej. „Polis powstaje i istnie‑
je po to, aby tworzyć warunki dla życia szczęśliwego [eû zên]” (Polity-
ka, 1252b 27–35). Polis jest tym miejscem, gdzie człowiek szuka i prze‑
żywa swoje szczęście osobiste. Nie jest w żadnym wypadku miejscem 
neutralnym, lecz koniecznym, ma bowiem ten sam cel (télos) co oso‑
ba – dobro czy szczęście, jak kto woli. Wspólnota jest także miejscem, 
w którym ludzie dzielą się szczęściem i nawzajem je w sobie pomnaża‑
ją. W tym właśnie tkwi ontologiczna podstawa i ścisła relacja pomiędzy 
etyką osobistą i etyką polityczną, pomiędzy szczęściem indywidualnym 
i szczęściem całej wspólnoty. Stąd pytanie o dobro czy zło na płasz‑
czyźnie politycznej oznacza pytanie o to, co polityka czyni dla dobra/
szczęścia pojedynczych członków wspólnoty politycznej, dla pełni ich ży‑
cia. Oznacza też pytanie o rolę środków służących do osiągnięcia dobra/
szczęścia, a tymi dla Arystotelesa są cnoty. Opierając się na nierozerwal‑
nej sekwencji osoba‑cnota‑dobro/szczęście‑we‑wspólnocie, etyczna re‑
fleksja nad polityką musi udzielić odpowiedzi na zasadnicze pytania: jak 
postępować cnotliwie w życiu politycznym? Czym jest przede wszyst‑
kim cnota sprawiedliwości? Jak realizować i wspierać w działaniu dobro 
wspólne i solidarność? Jaka relacja zachodzi pomiędzy dobrem/szczęś‑
ciem osobistym a dobrem/szczęściem politycznym? Jaki rodzaj edukacji 
jest najlepszy? Jaka praktyka władzy gwarantuje dobro/szczęście? Jaka 
jest rola mediów w tworzeniu i zapewnianiu dobra/szczęścia?
 Według Arystotelesa nie osiąga się celów bez odpowiedniej eduka‑
cji (paideía), która jest narzędziem przekazywania i zdobywania cnoty. 
Paideia grecka łączy aspekt teoretyczny z praktycznym (dzisiejsza pe‑
dagogika). Ścisły związek między edukacją do cnoty i strukturą instytu‑
cjonalną zależy od całościowej wizji, w której etyka jest wiedzą o cnocie, 
a polityka nauką o środkach instytucjonalnych służących osiągnięciu 
sprawiedliwego i poprawnego postępowania (éthos). Doskonalenie się 
osoby ludzkiej, które osiąga się poprzez cnoty, jest ściśle związane ze 
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społeczeństwem: dana osoba staje się cnotliwą tylko wtedy, gdy żyje 
w cnotliwym mieście/państwie, które oferuje jej teoretyczne i praktycz‑
ne środki, aby cnotliwą się stała, a miasto/państwo jest takim, ponie‑
waż składa się z cnotliwych obywateli. Zauważmy, jak bardzo przenika‑
ją się tu element teoretyczny i praktyczny, i jak nierozłącznie są one ze 
sobą związane w cnocie – jeden nie może istnieć bez drugiego. Cno‑
ta bowiem jest jednocześnie poznaniem (wiedzą) i praktyką. Arysto‑
teles wiąże w edukacji elementy poznawczy i praktyczny, np. máthe-
sis i epiméleia (Etyka nikomachejska, 1099b) oraz mantháno, akoúo 
e ethízo (Polityka, 1332a 30‑b 15).
 W naszych czasach bardzo oddaliliśmy się od takiego postrzegania 
cnoty, jak rozumiał ją Arystoteles. Jasno przedstawia to Alasdair MacIn‑
tyre w Dziedzictwie cnoty. Studium z teorii moralności (1996):

Dezinterpretacja taka jest wynikiem długiej historii, rozpoczynającej się w póź‑
nym średniowieczu i trwającej po dziś dzień, w trakcie której ulegały zmianie 
dominujące listy cnót, podobnie jak silnemu przeobrażeniu uległo samo pojęcie 
cnoty (MacIntyre, 1996, s. 402). 

Na obecnym etapie sprawą zasadniczą jest budowa lokalnych form wspólno‑
towych, w których możliwe byłoby zachowanie dobrych obyczajów oraz życia 
intelektualnego i moralnego w obliczu epoki nowego barbarzyństwa, które już 
nadchodzi. A jeżeli tradycja cnót zdołała przetrwać okropności minionego okre‑
su ciemnoty, nasze nadzieje nie są całkiem bezpodstawne (MacIntyre, 1996, 
s. 466).

 Kryzys etyczny dotykający małych i wielkich instytucji wynika z tego, 
że wypaczono albo wręcz zaniedbano cnotę, która w najlepszym wy‑
padku została zredukowana albo do umiejętności technicznych (jak 
u Machiavellego, o którym nieco później), albo została potraktowana 
jako cecha bohaterów i świętych, bez jakiegokolwiek znaczenia dla ży‑
cia codziennego. Życie moralne i intelektualne instytucji może się od‑
rodzić jedynie w tej mierze, w jakiej powróci do wzorów arystotelesow‑
skich. Nie chodzi tu jedynie o ich wartość samych w sobie, ale także 
o to, że stwarzają one miejsca i sposoby, aby mogły się spotkać i współ‑
działać tradycje laickie i religijne. W procesie tym bardzo ważną rolę 
mają do odegrania mass media i spada na nie duża odpowiedzialność. 
 Powróćmy do Niccolò Machiavellego. To on najbardziej przyczynił 
się do zniszczenia w naszych czasach tej struktury etycznej, która łączy 
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osobę, środki i cele z rzeczywistością polityczną, o czym była mowa, 
gdy odnosiliśmy się do Arystotelesa. Machiavelli nigdy nie potwierdził 
wprost błędnej zasady, że cel uświęca środki, jednak to stwierdzenie 
bodaj najtrafniej wyraża jego teorię etyki politycznej. W swoim głównym 
dziele Książę pisze:

Wymarzono sobie wiele republik i monarchii, jakich w całym świecie nie ma i nie 
widać, a różnica między tym, jak rzeczywiście żyjemy, a jak żyć jesteśmy obo‑
wiązani, jest tak wielka, że kto pierwsze zaniedbuje, a drugie wykonuje, prędzej 
się zniszczy niż utrzyma (Machiavelli, 2017, R. 15). 

Zarówno osoby, jak i instytucje są tu wezwane do porzucenia wszel‑
kich szlachetnych celów, czyli dążenia do tego, co być powinno, i skon‑
centrowania się na praktyce i jej bezdusznym realizmie. Książę stano‑
wi swoistą inaugurację w sferze teorii autonomii polityki względem etyki 
i religii. To początek nowoczesnej myśli politycznej polegającej na ela‑
stycznym i ciągłym wypracowywaniu zasad etycznych, których podsta‑
wowym motywem i celem jest zachowanie władzy i to, co temu celowi 
służy lub służyć się wydaje (Ritter, 1948; de Grazia, 1988). Etyka ta jest 
owocem zdecydowanie negatywnej antropologii. Oto jakie zdanie o lu‑
dziach ma autor Księcia: 

Bo ogólnie można o ludziach powiedzieć, że są niewdzięczni, niestali, obłud‑
ni, tchórze w niebezpieczeństwie i zysku chciwi; jak długo im dobrodziejstwa 
świadczysz, oddają ci się całkowicie, a dopóki nie ma potrzeby, ofiarują dla twej 
sprawy krew swoją, majątek, życie i rodzinę; lecz skoro się potrzeba zbliży, wnet 
robią rewolucję (Machiavelli, 2017, R. 17).

Skoro ten, co stoi na czele jakiejś instytucji, jest otoczony takimi ludźmi, 
więc musi się bardzo strzec. Jego zamiar, by zachować władzę za wszel‑
ką cenę, wciąga go w walkę, by wyeliminować osoby i przeszkody, które 
sprzeciwiają się jego projektowi. Jego działania muszą być zakrojone na 
szeroką skalę. Nie może oszczędzać niczego i nikogo: „W takiej sytuacji 
trzeba wszystko zrobić na nowo; jak to robi się w miastach – nowe rzą‑
dy, z nowymi nazwami, nowymi urzędami i nowymi ludźmi” (Machiavelli, 
2009, I, XXVI). 
 Książę, by zachować władzę, ale i z racji zepsutej natury ludzkiej, 
musi być zdolny i gotowy (jeśli to konieczne) do skrajnej nawet suro‑
wości, do zachowań i postaw powszechnie uważanych za wady, skoro 
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cnota zwykle nie przynosi pożytku, a raczej straty (Machiavelli, 2017, 
R. XV). Znika tu z pola widzenia klasyczny cel sprawowania władzy, któ‑
rym jest promocja dobra/szczęścia poszczególnych obywateli, jak i ca‑
łego społeczeństwa. Wszystko zostaje zredukowane do czystej tech‑
niki zachowania władzy. Cnota dla Machiavellego staje się sofistyczną 
sprawnością, zwykłym powiązaniem siły, woli i przebiegłości. Nie jest 
ona niczyim innym jak polityczną wolą mocy (Ritter, 1948). Jest ko‑
nieczna i niezbywalna, aby mogło istnieć prawdziwe państwo z księ‑
ciem ‒ nowym wzorem moralnym, półczłowiekiem‑półbestią (w drugim 
przypadku w połowie lisem i w połowie lwem). Jest to więc melanż czło‑
wieczeństwa, przebiegłości i siły (Machiavelli, 2017, XVIII). Jak twierdzi 
Luigi Sturzo, wielu jest dziś takich, także pośród chrześcijan, którzy wy‑
znają mniej lub bardziej otwarcie tezy Machiavellego. 

[Oczywiście] uważają, żeby zbyt głośno tego nie mówić, przeciwnie, starają się 
ukryć swe niemoralne postawy pod zasłonami (często przeświecającymi) ko‑
nieczności dziejowej, mniejszego zła, korzyści narodowych, a nawet pożytku 
religijnego. Machiavelli nie ukrywał swoich idei pod tymi obłudnymi zasłonami 
i stworzył teorię tryumfu tego, co użyteczne, pojmowanego jako podstawowy 
wymóg państwa (Sturzo, 1946, s. 27‒29). 

 W myśleniu i działaniu Florentczyka nie ma już instytucji dobrych 
i złych, ponieważ utrzymanie się przy władzy nie pozostawia miejsca 
na gesty dobroci, a tam gdzie się takich gestów dokonuje, czyni się to 
ze względu na utrzymanie się przy władzy. Podejście negatywne, na‑
wet jeśli wychodzi od stwierdzeń obiektywnych, ostatecznie kończy się 
absolutyzowaniem ograniczeń ludzi i instytucji. Wprawdzie Machiavelli 
odsłonił dwuznaczność i obłudę władzy, ale nie umniejsza to jego nega‑
tywnej spuścizny polegającej na tym, że stworzył teorię władzy instytu‑
cjonalnej, która skupia się na zachowaniu siebie samej na wszelki moż‑
liwy sposób, stawiając na drugim planie, a nawet wykluczając zupełnie 
dążenie do dobra dla rządzących i rządzonych (Ritter, 1948, II). To właś‑
nie przemożny wpływ idei Machiavellego na współczesną politykę jest 
główną przyczyną podejrzliwości, z jaką rządzeni odnoszą się dziś do 
rządzących.
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problemowe ujęcie pojęcia. 
antropologiczne podstawy etyki politycznej

Struktura osoby ludzkiej jako czworoboku zachowuje fundamentalne 
znaczenie także wtedy, gdy mamy na uwadze miejsce, jakie zajmuje 
refleksja etyczna na temat relacji międzyludzkich, począwszy od relacji 
rodzinnych poprzez życie polityczne naszych miast, wspólnot narodo‑
wych aż po relacje międzynarodowe.
 Niemało jest takich, którzy uważają etykę polityczną za typ refleksji 
filozoficznej z licznymi ograniczeniami, niezdolnej do udzielenia poważ‑
nych i skutecznych odpowiedzi na zachodzące wydarzenia historyczne. 
Etyka polityczna bardzo często wygląda i jest przedstawiana w kontek‑
ście dzisiejszej polityki jako myślenie słabe. Dlaczego została ona zre‑
dukowana do mało ważnej nauki, używanej tylko (i to źle) w momentach 
kryzysów sytemu politycznego? Jakie są tego przyczyny? Dostrzegam 
przede wszystkim dwie takowe przyczyny: pierwszą jest fakt, że reflek‑
sja ta pozbawiona jest podstaw antropologicznych, drugą natomiast jest 
dziedzictwo Machiavellego. 
 To antropologia rodzi etykę. Filozoficzna odpowiedź na pytanie: kim 
jestem? rodzi filozoficzną odpowiedź na pytanie: co mam czynić? w tym 
konkretnym miejscu, którym jest pólis. To, co La Pira formułuje w od‑
niesieniu do socjologii, odnosi się też do etyki: „zależy ona zawsze od 
określonej antropologii, od której dziedziczy bądź to swoją siłę, bądź też 
swą słabość” (La Pira, 1945, s. 7; o aspekcie pedagogicznym instytucji 
zob. Douglas 1986). Nie jest rzeczą możliwą – by użyć współczesnych 
pojęć – spisanie kodeksu etycznego dla polityki, jeśli nie ma się jasnej 
koncepcji osoby ludzkiej. Każda wizja etyczna musi być zbudowana za‑
wsze na antropologii o strukturze czworoboku. 
 Etyka polityczna nie jest zbiorem recept moralnych, by rządzący 
kradli mniej, społeczeństwo było sprawiedliwe, solidarność i pokój za‑
gwarantowane itp. Jest ona refleksją nad naturą ludzką pod kątem jej 
relacji z innymi ludźmi. Zasadniczym punktem wyjścia dla etyki poli‑
tycznej nie są konkretne procesy polityczne i instytucjonalne, lecz zdol‑
ność relacyjna osoby ludzkiej oraz ludzka wspólnota począwszy od tej 
najmniejszej, którą jest rodzina, aż po tę największą czyli organizacje 
międzynarodowe, w których każdy pojedynczy zoòn politikòn spotyka 
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innych ludzi, wchodzi z nimi w relacje i realizuje się wraz z nimi, a nie 
bez nich, gdyż bez reakcji społecznych żyć nie może i nie może rozwi‑
jać swych uzdolnień (KDK, 12).
 Ma to znaczenie zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i prak‑
tyczno‑osobistej. W tej mierze, w jakiej w moim przypadku uświada‑
miam sobie wagę wymiaru politycznego, mogę na serio postawić pyta‑
nie o dobro i zło w tym wymiarze, o moją odpowiedzialność w realizacji 
mojego dobra osobistego, jak i dobra innych ludzi. Wynika z tego, że 
refleksja etyczna nad sferą publiczną i polityczną, nad poszczególnymi 
instytucjami nie może być inicjowana zbyt późno, czy – jak się to często 
dzieje – dopiero w sytuacjach kryzysowych. Należy ona bowiem do na‑
tury tychże instytucji już od momentu ich zaprojektowania i stworzenia, 
a to z racji dwóch określonych powodów. 
 Pierwszy powód, dla którego instytucje mają do czynienia ze sferą 
etyczną od samego swego powstania, odnajdujemy w tym, że każda insty‑
tucja ma swój poziom minimum, a jest nim zbiór trwałych w czasie zacho‑
wań i norm, który sprawia, że jest ona już sama w sobie rzeczywistością 
etyczną. Instytucjonalizuje się bowiem w ten sposób pewne zachowania, 
uważane za podstawowe i ważne dla życia społecznego, wybiera się je‑
den sposób zachowania (èthos) uważając go za ważniejszy od innych. 
Kiedy dana osoba przyswaja sobie takie zachowanie, mniej czy bardziej 
zinstytucjonalizowane, czyni to opierając się na całokształcie swej osobo‑
wości (jako rzeczywistości fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej) i wią‑
że się z nim. Innymi słowy, przyjęcie zinstytucjonalizowanych zachowań 
i norm, już na tym poziomie minimalnym, przynosi z sobą przyjęcie wo‑
bec nich konkretnego stanowiska, nakierowanie swojego wolnego wybo‑
ru na ich akceptację albo odrzucenie. W powszechnym przekonaniu bo‑
wiem, jak podkreśla Voegelin (1964), za zinstytucjonalizowane uważamy 
rodzaje zachowań objęte regulaminami, podczas gdy odmawiamy tej na‑
zwy zachowaniom równie wyraźnym i ważnym, ale sprzecznym z ustalo‑
nymi regulaminami. Jest tak w przypadku cudzołóstwa, zabójstwa, prze‑
stępczości zorganizowanej, kradzieży, oszustwa, żeby wymienić jedynie 
niektóre z nich. Z wielkim trudem moglibyśmy je zaakceptować jako za‑
chowania instytucjonalne czyli jako zbiór zachowań i norm godnych na‑
śladowania i przekazywania dalej. Tak przynajmniej nakazuje nam po‑
wszechne wyczucie moralne. Skoro tak się dzieje, oznacza to, że nasz 
pierwotny i podstawowy sposób pojmowania i definiowania instytucji 
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również jest związany z pierwotnym i podstawowym sposobem pojmo‑
wania tego, co jest sprawiedliwe, a co nim nie jest, a więc z elementar‑
nym osądem o zachowaniach osobistych i wspólnotowych (èthos). 
 Drugi powód, dla którego instytucje (sfera publiczna i polityczna) od 
samego ich powstania mają do czynienia ze sferą etyczną, znajdujemy 
w tym, że odnosząc się do definicji instytucji jako grupy społecznej upra‑
womocnionej (określonej prawnie), jej wartość etyczna wyrasta z tego, 
że dana osoba decyduje się, by przystąpić do określonej instytucji, po‑
nieważ uważa ją za zdolną i przydatną do realizacji określonego projek‑
tu osobistego i społecznego, co już samo w sobie jest faktem etycznym. 
W terminologii klasycznej można to tak sformułować: osoba ludzka jest 
bytem relacyjnym (politikòn), używa swej wolności (èthos) i realizuje 
swoje cele (tèlos) w kontekście społecznym (pòlis), w ustawicznym po‑
szukiwaniu dobra (to agathòn).
 Wymiaru etycznego nie przypisuje się instytucjom niejako wtórnie, 
ale stanowi on ich integralną całość przez to, że osoba ludzka decyduje 
się na daną instytucję, wybiera ją i staje się jej częścią, aby zrealizować 
konkretny projekt związany z konkretnymi zasadami etycznymi.
 Niewielka uwaga poświęcana podstawom antropologicznym etyki, 
praktyczny brak przekonania, że etyczność w sposób istotowy przynale‑
ży do sfery publicznej i politycznej, w niezwykle mocny sposób wpłynęła 
na redukcję nauk politycznych do czystej techniki władzy i jej procesów 
instytucjonalnych. Poglądy Machiavellego stanowią kamień węgielny 
tego projektu teoretycznego. 

refleksja systematyczna z wnioskami 
i rekomendacjami. Ku katolickiej etyce politycznej 
Społeczna nauka Kościoła Katolickiego to doktryna wypracowana przez 
Magisterium Kościoła na przestrzeni ponad stu lat na podstawie orygi‑
nalnego rdzenia zasad podstawowych. Magisterium Kościoła zawsze 
z uwagą śledziło zachodzące procesy społeczne, instytucjonalne i po‑
lityczne, rozwijało i rozwija swoje nauczanie społeczne, dostosowując 
je do zmieniających się sytuacji i procesów dziejowych, odczytując zna‑
ki zgodnie z wrażliwością, kulturą i duchowością poszczególnych pa‑
pieży i dojrzałością sumień Ludu Bożego. Ten toczący się od ponad 
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wieku proces refleksji doprowadził do ustalenia wspierających ją antro‑
pologicznych i etycznych punktów odniesienia. Należą do nich: szacu‑
nek dla osoby ludzkiej, pokój, rodzina, promocja praw kobiet, pojęcie 
pracy, odpowiedzialność polityczna, wartość wspólnoty, dobro wspól‑
ne, solidarność, zasada pomocniczości, sprawiedliwość, powszechne 
przeznaczenie dóbr, miłość, kultura, szacunek dla środowiska, walka 
z korupcją i z molestowaniem nieletnich, zaangażowanie na rzecz spra‑
wiedliwych stosunków ekonomicznych odznaczających się solidarnoś‑
cią. W 2002 roku prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Ratzinger 
opublikował Notę doktrynalną o niektórych aspektach działalności i po-
stępowania katolików w życiu politycznym, zawierającą podstawowe 
i niezbywalne wymagania etyczne, którymi powinni kierować się katoli‑
cy w swej działalności politycznej. Były nimi i nadal pozostają: odrzuce‑
nie aborcji i eutanazji, troska o poszanowanie i ochronę praw ludzkiego 
embrionu, troska o ochronę i uświadamianie wartości rodziny, zaanga‑
żowanie na rzecz wolności rodziców w wychowywaniu swoich dzieci, 
troska o ochronę społeczną nieletnich i o wyzwolenie tych, którzy ulegli 
współczesnym formom niewolnictwa, troska o prawa do wolności reli‑
gijnej, o rozwój gospodarczy służący człowiekowi i dobru wspólnemu, 
respektujący nakazy sprawiedliwości społecznej i ludzkiej solidarności 
oraz zasadę pomocniczości, a także o wielką sprawę pokoju. Te zasady 
moralne nie mogą być uchylone, nie dopuszczają wyjątków ani żadnych 
kompromisów, wynika więc z tego, że zadanie katolików staje się szcze‑
gólnie ważne i odpowiedzialne. W cytowanej Nocie doktrynalnej wszyst‑
kie podstawowe i niezbywalne zasady moralne są jednakowo ważne 
i zobowiązujące w sumieniu, wszystkie bowiem wypływają z wizji osoby 
i społeczeństwa, zakorzenionej w objawieniu biblijnym i potwierdzone 
przez społeczne nauczanie Kościoła Katolickiego.
 Zasada dobra wspólnego pełni pośród nich funkcję najbardziej za‑
sadniczą, jako że reguluje całą sferę publiczną i polityczną. Sobór Wa‑
tykański II stwierdza: „dobro wspólne jest sumą warunków życia spo‑
łecznego, jakie bądź zrzeszeniom, bądź poszczególnym członkom 
społeczeństwa pozwalają osiągać pełniej i łatwiej własną doskonałość” 
(KDK, 26). Zdaniem Ojców soborowych podmiotami dobra wspólne‑
go są zarówno poszczególne osoby, jak i całe społeczności. Nie jest 
ono kategorią, która pochłaniałaby albo wykluczałaby pojedyncze oso‑
by, ani też taką, która stawiałaby osoby czy grupy osób we wzajemnej 
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konfrontacji, lecz jest dobrem służącym im do osiągnięcia doskonałości 
każdej z nich. Ponadto definicja soborowa przedstawia dobro wspólne 
jako rzeczywistość dynamiczną (KDK, 74). Gdy mówi się o warunkach 
czy o osiąganiu doskonałości, wprowadza się instytucje w proces usta‑
wicznego wzrostu, który zawsze musi brać pod uwagę zarówno pod‑
stawową zasadę etyczną, jak i ciągle zmieniające się uwarunkowania. 
Dynamizm ten odwołuje się wprost do tego, co tradycja arystotelesow‑
ska traktując o cnocie i jego zdobywaniu zawsze podkreślała. Zresztą 
samo dobro wspólne jest cnotą i jak w przypadku każdej cnoty zależy 
ono od tego, jaki projekt na samych mają obywatele, a w pierwszym rzę‑
dzie rządzący, jak się kształcą oraz jakimi decydują się być (nie ustając 
w tym procesie podejmowania decyzji) w nieustannej ewolucji i weryfi‑
kacji przebytej drogi (Annas, 1993; Maritaine, 1946).
 W przedstawionej wizji dobro wspólnie jest nie tylko dynamiczne, ale 
i konkretne, bowiem uwarunkowania, o których była mowa wcześniej, 
stają się w kolejnym kroku rzeczami koniecznymi. Są nimi: wyżywienie, 
odzież, mieszkanie, prawo do swobodnego wyboru stanu i do założenia 
rodziny, do wychowania i pracy, do dobrej sławy i szacunku, do odpo‑
wiedniej informacji i do postępowania według słusznej normy własnego 
sumienia, do ochrony życia prywatnego oraz do sprawiedliwej wolności 
także w dziedzinie religijnej (KDK, 26). Te sprawy konieczne należą do 
różnych porządków i mają różną wagę. Niektóre są materialne (wyży‑
wienie, odzież, mieszkanie), inne należą do porządku moralnego i kul‑
tury (wychowanie, informacja, wolność religijna), jeszcze inne to kon‑
kretne uwarunkowania życia (rodzina, stan cywilny, praca, szacunek 
i dobra sława, strzeżenie prywatności). Poza sprawami natury mate‑
rialnej, wszystkie pozostałe są wyrażone w postaci „prawa do...”, jak‑
by chciano wskazać w ten sposób, że zaangażowanie na rzecz dobra 
wspólnego musi się skonkretyzować w stworzeniu i ochronie prawdzi‑
wej instytucji prawnej (Filibeck, 2001). 
 W świetle powyższych analiz należy uznać za niewystarczające, 
a nawet nie do zaakceptowania stanowiska tych, którzy przedstawiają 
tylko niektóre elementy dobra wspólnego, a nie jego całościowość. Po‑
niżej wyliczam syntetycznie znane stanowiska filozoficzno‑historyczne, 
które odznaczają się redukcjonistyczną wizją dobra wspólnego:

• Dobro wspólne nie jest tylko pokojem i obroną, jak twierdził Hob‑
bes w Lewiatanie (1651, XIV);
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• Nie jest ono też tylko troską o prawa człowieka, jak przedsta‑
wia się w tekstach kontynuujących tradycję rewolucji francuskiej 
i amerykańskiej; 

• Nie jest ono tylko obroną wolności, jak utrzymywali Baruch Spino‑
za (1670) i Immanuel Kant (1793, 1795, 1797, 1798); 

• Nie jest ono tylko zsumowaniem dóbr materialnych poszczegól-
nych jednostek, jak uważali Jeremy Bentham (1789) i szkoła uty‑
litarystyczna (Smith, 1759);

• Dobro wspólne nie może wreszcie być wyłączną prerogatywą 
państwa etycznego, jak to widzimy w myśli G.W.F. Hegla (1807, 
1821, 1817‒1830);

• Nie może ono też być zredukowanie do jego aspektów czysto ma‑
terialnych i do stworzenia nowych stosunków ekonomicznych, jak 
to przedstawia Karol Marks (1844, 1888, 1867‒1894).

 W dziejach ludzkości te stanowiska doktrynalne były nie tylko przed‑
miotem dyskusji, na ich podstawie powstawały różne formy polityczne. 
Często ich konfrontacja miała charakter pokojowy, ale nierzadko zwal‑
czały się używając przemocy. Demokracje zrodzone po drugiej wojnie 
światowej potrafiły się wzajemnie łączyć i wykuwać struktury polityczne, 
prawne, ekonomiczne i kulturowe państw (por. La Pira, 1945, s. 33).
 Różnice w tradycjach filozoficznych i kulturowych w odniesieniu do 
dobra wspólnego nie oznaczają automatycznie niemożliwości pogodze‑
nia wynikających z nich stanowisk na płaszczyźnie konkretnych decyzji 
i polityki. Wiele narodów dostarcza pięknych przykładów dialogu, kon‑
frontacji i szukania tego, co łączy poszczególne stanowiska teoretyczne 
i praktyczne. Widoczne jest to zwłaszcza w fazie początkowej tworzenia 
ich zrębów systemowych (konstytucji). Te różne tradycje kulturowe i po‑
lityczne mają wręcz obowiązek konfrontowania się, prowadzenia dialo‑
gu, formułowania wspólnych projektów dobra wspólnego, podejmowania 
wspólnych decyzji na płaszczyźnie prawnej i instytucjonalnej, czerpiąc 
inspirację z osiągnięć myśli ludzkiej o wielkiej wartości filozoficznej, 
prawnej i politycznej. Sobór Watykański II przypomina bowiem, że 

wspólnota polityczna i Kościół są w swoich dziedzinach od siebie niezależne 
i autonomiczne. Obydwie jednak wspólnoty, choć z różnego tytułu, służą powo‑
łaniu jednostkowemu i społecznemu tych samych ludzi. Tym skuteczniej będą 
wykonywać tę służbę dla dobra wszystkich, im lepiej będą rozwijać między sobą 
zdrową współpracę, uwzględniając także okoliczności miejsca i czasu (KDK, 76). 
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 W nauczaniu Kościoła katolickiego szczególną uwagę kieruje się na 
rozeznawanie wspólnotowe dotyczące spraw władzy i odpowiedzialno‑
ści społecznej i politycznej. W encyklice ogłoszonej w 1971 roku papież 
Paweł VI mocno podkreśla obowiązek takiego rozeznawania wspólno‑
towego, który spoczywa na wspólnotach chrześcijańskich: 

Do wspólnot chrześcijańskich należy obiektywna analiza sytuacji własnego kra‑
ju, wyjaśnienie jej w świetle niezmiennych wypowiedzi Ewangelii, sięgnięcie do 
zasad myślenia, do kryteriów osądu i dyrektyw działania, zawartych w społecz‑
nym nauczaniu Kościoła, wypracowanym w ciągu dziejów (Octogesima adve-
niens, 4). 

 Rozeznawanie nie jest jedynie miejscem, w którym decyduje się, co 
konkretnie należy robić, ale jest przede wszystkim przestrzenią refleksji, 
w której wspólnota kształtuje samą siebie, by sprostać zadaniu ewan‑
gelizacji terytorium, które zamieszkuje, by dawać na nim profetyczne 
świadectwo, świadoma tego, że „zadanie i odpowiedzialność politycz‑
na stanowią stałe wyzwanie dla wszystkich, którzy otrzymują mandat, 
by służyć swojej ojczyźnie, aby chronić jej mieszkańców i działać na 
rzecz stworzenia warunków dla godnej i sprawiedliwej przyszłości. Po‑
lityka, jeśli jest realizowana z podstawowym poszanowaniem dla życia, 
wolności i godności ludzi, może naprawdę stać się wzniosłą formą miło‑
ści” – głosił papież Franciszek w Orędziu na 52. Światowy Dzień Poko‑
ju, 1 stycznia 2019 roku.
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