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Wolność i władza w życiu publicznym

Wstęp
Wstęp

Wstęp

Pragnienie wolności  i  władzy stanowi jeden z  najważniejszych
wyznaczników dążeń człowieka. Dążymy do posiadania władzy nad
sobą. Dzięki możliwości samostanowienia o sobie czujemy się wolni
i mamy poczucie własnej godności.  Ten przykład pokazuje, jak bli-
skie relacje łączą  wolność i władzę. Próby bliższego określenia obu
terminów, pozwalają zauważyć, że są to pojęcia wieloznaczne. Moż-
na  wyróżnić  zarówno wiele  rodzajów wolności,  jak  i  władzy.  Po-
wszechnie wolność uważana jest za jedną z najważniejszych warto-
ści,  której  pragnienie  manifestuje  się  we  wszystkich  dziedzinach
aktywności ludzkiej. Stąd tak wiele wyróżnia się jej rodzajów: wol-
ność negatywna, pozytywna, polityczna, prywatna, religijna (wyzna-
nia, sumienia), myśli i słowa, ekonomiczna itd… 

Równie wiele można wyróżnić kategorii władzy: władza nad sa-
mym sobą,  władza nad drugim człowiekiem, nad światem, władza
państwa (ustawodawcza, sądownicza, wykonawcza),  władza społe-
czeństwa,  władza  opinii  publicznej,  władza  środków  masowego
przekazu, itd.

Wolność od wieków wydaje się być w sposób nierozerwalny sko-
relowana z  władzą.  Dyskurs  o wolności  jest  pośrednio dyskursem
o władzy – jej  braku, nadmiarze lub niedostatku. Obie te kategorie
pojawiają się w sferze publicznej, często jako pojęcia sobie przeciw-
stawiane.  We  współczesnym  demokratycznym  państwie  wolność
i władza współtworzą przestrzeń, w której toczy się życie społeczno-
-polityczne, przestrzeń, w której wolność wchodzi w relacje z władzą,
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a władza z wolnością. Pomiędzy nimi wydaje się toczyć szczególnego
rodzaju gra, w której każdy może wygrać lub przegrać, ale w której
wygrana jednej strony nie oznacza automatycznie przegranej innych
uczestników gry (gra o sumie niezerowej). Pragnienie władzy może
kierować człowiekiem równie mocno, jak chęć bycia wolnym i nieko-
niecznie oznaczać  wolę  dominacji.  Nie jest wykluczone dążenie do
władzy dla realizacji wolności.

Oczywiste i banalne wydaje się stwierdzenie, że władza zarówno
wyzwala,  jak i  zniewala.  Postulaty wolnościowe jednostek w prze-
strzeni publicznej mogą zmierzać zarówno w kierunku zmniejszania,
jak i zwiększania wpływów władzy. Kwestią  dyskusyjną pozostaje,
czy wolność to brak silnych wpływów władzy w przestrzeni publicz-
nej,  czy  też  wręcz  przeciwnie,  dzięki  aktywnej  obecności  władzy
w przestrzeni  życia  społeczno-politycznego  chroniona  jest  wolność
każdej jednostki? 

Zamieszczone w przedłożonym czytelnikowi tomie teksty podej-
mują próbę uchwycenia dynamiki i złożoności relacji pomiędzy róż-
nymi formami władzy i wolności oraz ich możliwościami urzeczy-
wistniania  w  życiu  publicznym.  Redaktorzy  pogrupowali  teksty
w bloki tematyczne odpowiadające sferom życia publicznego. 

Pierwszy blok tematyczny poświęcony jest wolności politycznej
i jej granicom. Z analiz autorów wyłania się obraz władzy, która nie
ogranicza wolności, oraz wolności, która potrzebuje władzy: struktur
porządkujących, kierujących i gwarantujących wszystkim możliwość
korzystania z przyznanej wolności ugruntowanej  na prawach czło-
wieka.  Na  drugi  blok  tematyczny  składają  się  teksty  prezentujące
sposoby pojawiania się wolności i władzy w życiu publicznym oraz
prywatnym. Następny blok poświęcony został  zagadnieniu dojrze-
wania do wolności w sferze ekonomicznej i społecznej. Jest to prze-
strzeń  niezwykle  istotna,  ponieważ  współczesny  człowiek  spędza
w niej dużą część swojego czasu i kształtuje swoje relacje z otaczającą
go  rzeczywistością.  Ostatnia  część  traktuje  o  wolności  w  kulturze
i władzy w mediach, które mają znaczny wpływ na życie współcze-
snego człowieka. Autorzy zastanawiają się nad obecnością wolności
w kulturze i pytają o charakter władzy współczesnych mediów. 
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Zamierzeniem redaktorów tomu było ukazanie relacji zachodzą-
cych  pomiędzy wolnością,  która  w formie  demokratycznej  zasady
stanowi podstawę porządku społeczno-politycznego współczesnego
demokratycznego państwa, a władzą,  bez której  trudno wyobrazić
sobie funkcjonowanie życia publicznego. Mamy nadzieję,  że dzięki
dokonanemu wyborowi udało nam się ukazać bogactwo i różnorod-
ność relacji pomiędzy wolnością a władzą w życiu publicznym oraz
zachęcić  do refleksji  nad różnymi aspektami życia  publicznego,  ze
szczególnym zwróceniem uwagi na ich etyczną stronę. 

Tom otwiera serię „Etyka i życie publiczne”. Zamiarem redakto-
rów jest systematyczna analiza kwestii etycznych życia publicznego.
Jest to ważne przedsięwzięcie nie tylko dla osób zainteresowanych
problematyką  etyczną,  ale  i  dla  każdego obywatela,  który pragnie
świadomie uczestniczyć w życiu publicznym.

Joanna Mysona Byrska 





1. Wolność polityczna i jej granice





Wolność i władza w życiu publicznym

Justyna Miklaszewska
Wolność jednostki i jej granice...

Wolność jednostki i jej granice w demokra-
tycznym państwie

Wolność ograniczona przez władzę

Pojęcie wolności, podobnie jak pojęcie władzy, jest w filozofii po-
litycznej rozmaicie definiowane. W artykule tym skoncentruję uwagę
na pojęciu wolności politycznej, tak jak ono się jawi w najnowszych
teoriach liberalnej  demokracji,  gdzie wolność  definiowana jest  jako
wybór (preferencje) jednostki lub jako prawo człowieka. Definicje te
nie są ze sobą sprzeczne, bowiem wyrażanie przez jednostkę prefe-
rencji  zakłada  jej  wolność  i  zdolność  do  dokonywania  wyborów,
a swobody te przybierają  w społeczeństwie formę  praw1.  Prawa te
przysługują  jednostce wobec państwa, a ich ilość  i  zakres różni się
w zależności od rodzaju władzy państwowej. Z drugiej strony, poję-
cie władzy, które także było w filozofii politycznej, politologii i socjolo-
gii na różne sposoby definiowane, można też sprowadzić do upraw-
nień przysługujących władzy wobec obywateli, czy władcy – wobec
poddanych.

Wielość  definicji wynika po części stąd, że w tradycyjnych uję-
ciach  wolności  oraz  władzy  pojęcia  te  traktowano  substancjalnie

1 Zdaniem Amartyi Sena zarys tej koncepcji pojawia się w eseju O wolności J. S. Milla;
por. A. Sen, Individual Preference as the Basis of  Social Choice, [w:] A. Sen, Rationality and
Freedom, Cambridge (Mass.) 2002, s. 316.
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i analizowano tak, jak gdyby miały one swoisty byt, jednak współcze-
sne teorie liberalne opierają się na ontologicznym indywidualizmie.
W koncepcji tej przyjmuje się, że realne istnienie przysługuje jednost-
kom żyjącym w państwie, zaś ich wolność przejawia się w relacjach
pomiędzy  nimi  oraz  –  między  jednostkami  a  rządem.  Tak  więc,
w rozważaniach dotyczących wolności jednostki w państwie demo-
kratycznym najwłaściwsza wydaje się definicja wolności jako relacji
pomiędzy jednostką a władzą (czy władcą) w państwie.

W podobny sposób określa pojęcie władzy ksiądz Józef Tischner
w Etyce  Solidarności, w rozdziale zatytułowanym Władanie:

Żądanie legitymizacji władzy ma charakter polityczny – nie ekono-
miczny.  Czy  jest  ono  czymś  nadzwyczajnym?  Wręcz  przeciwnie.
Wszak nie chodzi w nim o to tylko, by się dowiedzieć, czy władza
naprawdę jest władzą, ale o to, czym ja jestem jako członek pewnej
wspólnoty.  Pytając o władzę,  pytam o siebie.  Polityka okazuje się
istotnym elementem mej samowiedzy. Można więc i tak powiedzieć:
chcąc zrozumieć siebie, muszę znaleźć odpowiedź na pytanie, komu
jestem poddany, w jakiej mierze i  dlaczego.  Jest to zwykłe prawo
człowieka. Trzeba pogłębić znaczenie pojęcia polityki. Świadomość
polityczna nie jest przywilejem niektórych, lecz jest istotną  częścią
ludzkiej samowiedzy, czyli społecznego bytu ludzkiego. Relacja wła-
dania to kij, który ma dwa końce2.

Definicja władzy jako kija który ma dwa końce – to żartobliwy
sposób sformułowania  poważnej  treści,  ale  także  niezwykle  trafna
metafora, która ujmuje relacyjny charakter władzy. Na drugim końcu
owego kija Tischner umieszcza tożsamość jednostki jako osoby poli-
tycznej i  jako elementu państwa. Jego zdaniem, społeczna tożsamość
jednostki kształtuje się w relacji do władzy w państwie, stosownie do
jej  zakresu i  legitymizacji.  Rozwijając  dalej  tę  myśl,  można powie-
dzieć, że głównym wyznacznikiem politycznej  tożsamości jest wol-
ność jednostki, która nigdy nie jest absolutna, lecz zawsze ograniczo-
na przez władzę i pozostająca względem niej w pewnej relacji.

Tak więc, wolność polityczna nie jest bytem, lecz relacją pomię-
dzy jednostką a państwem, relacją tego rodzaju, że wzrost wolności

2 J.  Tischner,  Etyka Solidarności oraz Homo sovieticus, wyd. II, SIW Znak, Kraków
2005, s. 76.
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jednostki powoduje zmniejszenie władzy państwa. W dziejach filozo-
fii  relacja  między wolnością  jednostki  a  władzą  państwową  często
bywa ujmowana jako antynomia. Może to oznaczać, że wolność jed-
nostki nie daje się pogodzić z władzą państwa (skrajny pogląd) lub –
w wersji umiarkowanej – że ich współistnienie w jakiejś zbiorowości
polega na wzajemnym ograniczaniu się:

WOLNOŚĆ---------x---------------------WŁADZA

Jeśli relację tę przedstawimy jako odcinek, który w punkcie po-
czątkowym reprezentuje nieograniczona wolność, a w punkcie  koń-
cowym – nieograniczona władza państwa, to punkt x oznacza stopień
wolności, jaki jednostce jest dostępny i zarazem stopień ograniczenia
zakresu władzy państwowej. Warto zauważyć, że relacja ta jest grą
o sumie zerowej, to znaczy: rozrost władzy powoduje zmniejszenie
się wolności, i odwrotnie. 

W podobny sposób można przedstawić rodzaje organizacji życia
zbiorowego:

ANARCHIA------x1---------x2------x3---------TOTALITARYZM

Anarchia – to stan braku państwa, gdzie wszelkie wybory i decy-
zje jednostki podejmują indywidualnie, umawiając się z innymi oso-
bami co do poszczególnych spraw. Totalitaryzm (na przykład: ustrój
opisany przez Orwella w powieści Rok 1984) jest stanem pełnej kon-
troli państwa nad jednostką, gdzie władza polityczna wpływa nawet
na myślenie obywateli. Zapewne, są to sytuacje idealne, modelowe,
w rzeczywistości zaś zawsze mamy do czynienia z jakimś stanem po-
średnim, gdzie x1, x2, x3 obrazują społeczeństwa mniej lub bardziej
zniewolone. W rzeczywistości zresztą obraz ten jest bardziej skompli-
kowany,  bowiem poszczególne  jednostki  w danym społeczeństwie
cieszą się różnym stopniem wolności, nawet jeśli teoretycznie posia-
dają te same prawa. Problem ten jednak wiąże się z relacjami pomię-
dzy jednostkami oraz z funkcjonowaniem państwa, w celu zaś zbada-
nia  natury wolności  najważniejsza  wydaje się  podstawowa relacja:
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jednostka-władca,  wyrażająca  się  w  pewnym  zakresie  swobód
i praw.

W filozofii nowożytnej problem ten zarysowany został w koncep-
cji Hobbesa, który przeprowadza jednostkę poddaną determinizmo-
wi przyrody w stanie natury do państwa, gdzie podlega ona władcy.
W trakcie umowy społecznej jednostki przekazują Suwerenowi swą
moc  i  podporządkowują  się  jego  absolutnej  władzy.  Ale  nawet
u Hobbesa jednostki w państwie-Lewiatanie zachowują pewien mar-
gines wolności, zaś władza króla jest w nieznacznym stopniu ograni-
czona przez naturalne prawo do zachowania życia.  Ogólnie biorąc
jednak  Hobbes  jest  zwolennikiem  modelu  państwa  przyznającego
władcy niemal nieograniczone prawo do decydowania o losie jedno-
stek,  Locke  natomiast  sądzi,  że  konieczne  są  ograniczenia  władzy
rządu, który jest odpowiedzialny przed społeczeństwem. 

W filozofii politycznej Spinozy państwo traktowane jest podobnie
jak osoba.  Pod tym względem Spinoza naśladuje  Hobbesa,  jednak
w ich poglądach występuje zasadnicza różnica: zdaniem brytyjskiego
filozofa najlepszym państwem jest monarchia,  zaś  według Spinozy
najdoskonalszym ustrojem – demokracja. Co więcej, w swej koncepcji
demokracji Spinoza wychodzi poza wspomnianą antynomię wolno-
ści i władzy.  Jak pisze Michael Della Rocca: 

Ponieważ istnienie państwa zależy wprost od ugody pomiędzy jego
obywatelami, i ponieważ ta umowa opiera się na gotowości obywa-
teli do posłuszeństwa wobec niej, jedną drogą – a zapewne jedyną
drogą do zniszczenia państwa jest skłonić jego obywateli do jej roz-
wiązania. Ta niechęć do podtrzymania umowy może być rezultatem
nadmiernej  opresyjności  państwa  –  państwa,  które  pozostawia
swym obywatelom za mało wolności – albo może wynikać ze zbyt
słabego państwa – to znaczy: pozostawiającego swym obywatelom
zbyt dużą wolność3. 

Receptą na udane państwo jest więc uchwycić właściwą równowagę
pomiędzy byciem zbyt represyjnym i niewystarczająco represyjnym.
(…) Najpotężniejsze państwo – to takie, które przyznaje obywatelom
największą wolność, dającą się pogodzić z istnieniem państwa jako

3 M. Della Rocca, Spinoza, Routledge, London 2008, s. 213.
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takiego.  Tak więc naprawdę  silne państwo wzmaga władzę  (moc)
swych obywateli. Podobnie, naprawdę silny obywatel potęguje wła-
dzę państwa. Dzieje się tak dlatego, ponieważ im silniejszy jest oby-
watel, tym jest on bardziej racjonalny i wolny. Im bardziej racjonalny
jest obywatel, tym bardziej zdaje sobie sprawę, że leży w jego interesie
wzmocnienie więzi  między obywatelami,  umacniających ich goto-
wość do posłuszeństwa wobec umowy, która konstytuuje państwo.
(…)  Toteż  racjonalny  obywatel  będzie  zmierzał  do  spotęgowania
swojej własnej siły częściowo w celu spotęgowania władzy państwa,
która  zwrotnie  wzmaga  władzę  obywatela.  A  to  wzmocnienie
w konsekwencji  wzmaga  też  władzę  państwa  itd.  Tak  więc  silne
państwo będzie starało się uczynić  swych obywateli tak mocnymi,
jak to tylko możliwe. Zaś  silny i mądry obywatel będzie starał  się
uczynić swe państwo tak silne, jak to możliwe. Te działania wolnych
jednostek i  wolnego państwa współbrzmią  ze  sobą  i  potęgują  się
wzajemnie4.

Spinoza opowiada się za demokracją przede wszystkim w niedo-
kończonym Traktacie politycznym, ale także w Traktacie teologiczno-po-
litycznym, w którym definiuje ją jako „powszechne zrzeszenie się lu-
dzi, posiadające łączne najwyższe prawo do wszystkiego, do czego
jest zdolne”5. Jego zdaniem, demokracja jest najbardziej naturalną for-
mą państwa, zbliżającą się najbardziej do tej wolności, którą natura
przyznaje każdemu człowiekowi: „Albowiem w demokracji nikt nie
przelewa prawa naturalnego na kogo innego tak dalece, aby w przy-
szłości nie był już pociągany do narad, lecz tylko na większą część ca-
łego społeczeństwa, którego sam jest częścią. W ten sposób wszyscy
pozostają równi, jak przedtem w stanie natury”6.

Patrząc  z  dzisiejszego  punktu  widzenia  na  tworzone  u  progu
epoki  nowożytnej  teorie  polityczne,  koncepcja  Spinozy  wydaje  się
najbardziej nowoczesna i prekursorska wobec koncepcji demokracji
powstałych w drugiej połowie dwudziestego wieku. W ostatnim pół-
wieczu bowiem dokonał się ogromny rozwój badań dotyczących tej
formy ustroju, a równocześnie w życiu politycznym nastąpił wyraź-

4 Tamże, s. 214–215.
5 B. Spinoza,  Traktat teologiczno-polityczny,  [w:] B. Spinoza,  Traktaty,  przeł. I. Hal-

pern-Myślicki, wyd. Antyk, Kęty 2000, s. 269.
6 Tamże, s. 271.
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ny wzrost  liczby państw demokratycznych,  czego przykładem jest
także  obecne  państwo polskie.  Istnieje  wiele  teoretycznych modeli
i rzeczywistych postaci demokracji. Najbardziej znana jest teoria Joh-
na Rawlsa,  który  zaleca  demokrację  jako ustrój  najlepszy z  możli-
wych i tworzy teorię sprawiedliwego państwa demokratycznego7. In-
nym modelem, zbliżonym do z teorii Rawlsa, jest idea konstytucyjnej
liberalnej demokracji, głoszona w kręgu amerykańskiej szkoły wybo-
ru publicznego (James Buchanan, Gordon Tullock). W obu koncep-
cjach  legitymizacja  demokratycznej  władzy  dokonuje  się  poprzez
umowę społeczną, ponadto, w teorii wyboru publicznego widoczne
jest  nawiązanie  do  filozofii  politycznej  Spinozy.  Zarówno bowiem
u Spinozy jak i teorii public choice występuje koncepcja wolności poli-
tycznej, która kształtuje się w relacji między jednostką a państwem.

Jeśli na państwo spojrzymy jako na zbiór elementów (jednostek)
powiązanych ze sobą wzajemnie relacjami oraz pozostających w rela-
cji z całym systemem (państwem), to w tej strukturze najistotniejsza
jest relacja pomiędzy jednostką a państwem, między stopniem wol-
ności jaki przysługuje jednostce – a zakresem władzy państwa. Poję-
cia wolności i władzy w jakimś absolutnym sensie albo w czystej po-
staci są z punktu widzenia liberalnej filozofii politycznej nieistotne,
zakłada się tu bowiem, że jednostka żyje w państwie i musi w tej grze
wolności i władzy uczestniczyć.

Państwo można ujmować  także  jako rynek,  a  podejście  to  jest
znamienne dla teorii  public choice,  która stosuje narzędzia ekonomii
do  analizy  zjawisk  politycznych.  Wówczas  wolność  jednostki  i  jej
bezpieczeństwo,  które  zapewnia władza,  traktujemy jako wartości,
które jednostka jednakowo ceni. Sa to dobra wymienne: wolność wy-
mienia się na bezpieczeństwo (czyli: władzę państwa). Transakcję tę
metaforycznie opisuje umowa społeczna: jednostki w stanie natury
(bez państwa) umawiają się między sobą, że ograniczą swą wolność
na rzecz ustanowienia władzy politycznej, która zapewni im bezpie-
czeństwo.  W najklarowniejszej  postaci  pogląd ten wyraża  filozofia

7 Por. M. Żardecka-Nowak, Rozum i obywatel. Idea rozumu publicznego oraz koncepcja
jednostki we współczesnej filozofii polityki, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
2007.
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Hobbesa, w której Suweren jest upersonifikowany i wówczas wymia-
na dokonuje się podobnie jak na rynku – pomiędzy dwiema jednost-
kami: poddanym i władcą. Oczywiście stopień ograniczenia wolność
i zakres władzy państwa mogą być różne. Zdaniem Spinozy, w de-
mokracji pozostają one w równowadze, dlatego jest ona najlepszym
ustrojem i najpełniej gwarantuje wolność.

Przedstawia  to  poniższy  wykres,  który  obrazuje  wymienność
wolności i władzy w społeczeństwie, z uwzględnieniem czasu:

Na powyższym wykresie koncepcje państwa, które kładą nacisk
na wolność (Locke) – znalazłyby się po lewej stronie, natomiast kon-
cepcje maksymalizujące władzę (Hobbes) – po prawej. Demokracja,
definiowana  przez  Spinozę  jako  ustrój,  który  utrzymuje  właściwą
równowagę między wolnością i władzą - mieściłaby się dokładnie po
środku każdej z tych linii, na przekątnej. U Spinozy ponadto ta rów-
nowaga zachodzi na coraz wyższym poziomie, proporcjonalnie do
wzrostu racjonalności  jednostek.  Na każdym z tych poziomów za-
równo zakres ich wolności – jak i odpowiednio zakres władzy – ule-
gają zwiększeniu, zachowując jednak równowagę. 

W teorii wyboru publicznego widoczne jest nawiązanie do Spino-
zjańskiej koncepcji demokracji. Nie postrzega się tu wymiany między
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wolnością a władzą jako gry o sumie zerowej, bowiem ograniczenia,
pochodzące od władzy, są w państwie demokratycznym samoograni-
czeniami.  Jednostki  konstytuują  władzę,  a  więc same nakładają  na
siebie ograniczenia w umowie społecznej,  gdy ustalony zostaje ze-
staw podstawowych praw (konstytucja) i w późniejszych, postkon-
stytucyjnych wyborach publicznych. Jednak w teorii public choice nie
ma już obecnych u Spinozy metafizycznych założeń, dotyczących jed-
nostki i państwa, nie ma tu mowy o mocy przysługującej człowieko-
wi z natury oraz przenoszonej na państwo. 

W  teorii  wyboru  publicznego  państwo  jest  zbiorem  jednostek
i tylko tym ostatnim przysługuje rzeczywiste istnienie, zaś istotę pań-
stwa stanowi zbiór reguł przyjętych przez jednostki w umowie spo-
łecznej, przy czym zarówno jednostka, jak i państwo definiowane są
w trakcie tej  umowy. Ustalane są  uprawnienia jednostki (zakres jej
wolności) oraz uprawnienia państwa (zakres władzy rządu), które to
uprawnienia nie są już, jak u Locke’a, przedpaństwowymi prawami
natury, lecz ich treść zależy od kontekstu kulturowego.

Demokracja jest analizowana na tle innych ustrojów i wartościo-
wana najwyżej ze względu na to, ze najlepiej zabezpiecza wolność
jednostki. Pomimo wspomnianych różnic ten sam sposób rozumienia
demokracji widoczny jest myśli Spinozy i w teorii wyboru publiczne-
go,  która  usiłuje  przezwyciężyć  nowożytną  antynomię  wolności
i władzy, przy czym u Spinozy dokonuje się to poprzez wzrost racjo-
nalności jednostek, w teorii  wyboru publicznego – poprzez analizę
szczególnego rodzaju wyborów, dokonywanych przez jednostki.

W teorii tej bowiem nastąpiło odkrycie swoistej natury wyborów
zbiorowych, wyborów publicznych, które podejmowane są przez jed-
nostki, ale, w odróżnieniu od decyzji prywatnych, nie dotyczą tylko
jej samej, lecz większej liczby ludzi. Wyróżnioną grupą są tu wybory
konstytucyjne, w których jednostki ustalają  zręby ustroju państwo-
wego, i które znajdują swój wyraz w konstytucji. W trakcie tych wy-
borów jednostki w umowie społecznej wybierają ustrój, zgadzając się
na pewne reguły, które będą w przyszłości ograniczać ich zachowanie.

Jak  wytłumaczyć  fakt,  że  jednostki  dobrowolnie  przystają  na
ograniczenie swej wolności? Podobne wyjaśnienie znajdujemy u Spi-
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nozy jak i w rozmaitych współczesnych teoriach liberalnych: Rawlsa,
Nozicka czy wyboru publicznego. Ludzie rozumieją, że życie w pań-
stwie jest dla nich korzystne, bowiem państwo chroni ich życie, wol-
ność i własność. Z tych wartości wolność jest najważniejsza, a jej wy-
raz stanowi wybór państwa demokratycznego, w którym można ją
będzie najpełniej realizować. Jednak w teorii wyboru publicznego nie
ma fatalizmu, który nas zmusza do wybierania demokracji, zawsze
może się zdarzyć, że jakaś społeczność wybierze ustrój autorytarny.
Niemniej jednak, jeśli troszczymy się o wolność, powinniśmy wybrać
demokrację konstytucyjną, gdyż demokracja oparta na rządach więk-
szości nie gwarantuje zachowania wolności.

Jak  wspomniałam,  w  teorii  public  choice  wolność  realizuje  się
w wyborach zbiorowych, publicznych, w których jednostki same na-
kładają ograniczenia na swe zachowanie, stanowią prawa i instytucje
państwowe. Jednomyślnie w umowie społecznej ustalają reguły gry,
która potem się toczy w ramach tych zasad. Niebezpieczeństwem jest
tyrania większości, taki model demokracji, w którym większość decy-
duje o wszystkim, większość bowiem może rządzić w sposób despo-
tyczny, a swoboda dyskusji może przekształcić się w tyranię opinii
publicznej. 

Reguła większości analizowana przez Jamesa Buchanana i Gor-
dona Tullocka w książce The Calculus of Consent, nie ma uzasadnienia
w umowie społecznej. Oparcie to ma jedynie jednomyślność, zaś re-
gułą większości posługujemy się w celach praktycznych, obniża się
wtedy koszty podejmowania decyzji, które byłyby niewyobrażalne,
gdybyśmy chcieli o wszystkich sprawach decydować jednomyślnie8.
Co więcej, absolutyzacja reguły większości w demokracji jest niebez-
pieczna, może prowadzić do tyranii większości, i do pozbawienia du-
żej części społeczeństwa możliwości wpływu na decyzje polityczne,
a więc – do utraty wolności. Zabezpieczenie przed tyranią większości
stanowi konstytucja i zawarty w niej zbiór reguł, które określają, które
decyzje mogą być podejmowane większością głosów, a które jedno-
myślnie, do podejmowania jakich decyzji uprawniony jest parlament,

8 J. M. Buchanan, G. Tullock, The Calculus of Consent. Logical Fondations of Constitu-
tional Democracy, University of Michigan Press, Ann Arbor 1962, s. 169.
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a do jakich rząd. Charakterystyczny dla teorii  wyboru  publicznego
brak zaufania do rządzących wyrażać się może w postaci zapisów doty-
czących  nie  tylko  spraw  fundamentalnych  (np.  reguły  własności),
lecz także dopuszczalnej wysokości deficytu budżetowego.

Jeśli porównamy tę koncepcję z teorią demokracji Johna Rawlsa,
to widać, że chociaż deklaruje on, że jego teoria demokracji najlepiej
harmonizuje wolność z równością, to jednak główny nacisk położony
w niej został na sprawiedliwość. Przywołując w tym miejscu określe-
nie ks. Józefa Tischnera, który rozróżniał walkę o chleb i walkę o wła-
dzę, można powiedzieć, że jest to koncepcja demokracji, w której do-
minuje walka o chleb i  na  pierwszy plan wysuwa się  w niej  idea
sprawiedliwego  podziału  wytworzonych  w  społeczeństwie  dóbr9.
Inne koncepcje (w tym Spinozjańska) mają wymiar polityczny i doty-
czą walki o władzę, w trakcie której określana zostaje wolność oby-
wateli.

Przedstawione tu spojrzenie na relację między wolnością jednost-
ki a władzą polityczną w państwie demokratycznym pozwala na oce-
nę  poszczególnych  państw  demokratycznych  pod  względem tego,
jaki stopień wolności jest w nich możliwy i jakie instytucje zapewnia-
ją realizację podstawowych praw jednostki. Demokracje europejskie
(Szwecja) zwykle są postrzegane jako realizujące model Rawlsowski,
gdzie troska o dobrobyt ekonomiczny jest głównym celem, o który
dba państwo,  co powoduje  jego rozrost  kosztem swobody działań
jednostek. Ten etatyzm, nasilający się obecnie w Europie w związku
z kryzysem  finansowym,  jest  charakterystyczny  dla  Unii  Europej-
skiej, która przybiera postać państwa opiekuńczego, podczas gdy Sta-
ny Zjednoczone zwykle postrzegane były jako kraj  pozostawiający
swym obywatelom maksymalną swobodę działania10.

Teoria  wyboru  publicznego,  chociaż  nawiązuje  do  ekonomii
i używa jej języka do opisu rzeczywistości politycznej, nie absoluty-
zuje gospodarki,  kładąc nacisk na wolność.  Utworzona pod koniec
XX wieku w ramach tej dyscypliny poddziedzina: konstytucyjna eko-

9 J. Tischner, dz. cyt., s. 75.
10 Por. R. Kagan,  Potęga i  raj.  Ameryka i  Europa w nowym porządku świata,  przeł.

W. Turopolski, Warszawa 2003.
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nomia  polityczna  podkreśla  niewystarczalność  czysto  politycznego
ujęcia demokracji  i  poprzez odwołanie do etyki  i  religii  poszukuje
oparcia dla walki z patologiami w życiu społeczno-poliycznym. Po-
stuluje się tu, że wszelkie wybory publiczne, nie tylko konstytucyjne,
ale nawet te, które dotyczą spraw bieżących, obywatele powinni po-
dejmować  przez  ze  świadomością,  czy  dana  decyzja  nie  podważa
ustroju demokratycznego i nie prowadzi do jego destrukcji. 

Wolność ograniczona przez etykę

W teorii wyboru publicznego wolność w państwie demokratycz-
nym jest nadrzędna wobec władzy, z tym, że wolność  łączy się  tu
z ograniczeniem, jakie jednostki nakładają na siebie wyborach zbioro-
wych. Ograniczenie wolności nie musi jednak pochodzić od państwa,
lecz  może  wynikać  z  wyborów  jednostek  opartych  na  motywach
etycznych. W konstytucyjnej ekonomii politycznej podkreśla się rolę
tego  rodzaju  ograniczeń,  zarówno w polityce  jak  i  w gospodarce.
Zdaniem  Buchanana,  pod  wpływem  rozpowszechnionej  w  latach
sześćdziesiatych XX w. teorii grup interesu, rozpatrywano politykę
jako grę toczącą się pomiędzy grupami nacisku, co wydaje się niebez-
pieczne, sprzyja bowiem nasileniu się patologicznych działań w sferze
publicznej. Skłoniło go to do zainicjowania nowej dyscypliny badaw-
czej – ekonomii konstytucyjnej, która bada etyczne podstawy gospo-
darki i polityki. 

Rozważając o relację między etyką a gospodarką, Buchanan roz-
winął znaną tezę Maxa Webera o związku pomiędzy purytańską ety-
ką pracy a efektywnością gospodarki kapitalistycznej, twierdząc, że
w kraju, w którym te wartości są przestrzegane, niezależnie od panu-
jącej w nim religii dobrobyt wzrośnie11.

W życiu politycznym natomiast nie wystarczy przeprowadzenie
wyborów powszechnych,  a  następnie  –  pozostawienie  spraw pań-
stwa wybranym politykom i swobodnej grze interesów. W polityce
bowiem nie ma odpowiednika niewidzialnej  ręki  rynku,  ze starcia

11 J.  M Buchanan,  Ethics  and Economic  Progress,  Uniwersity  of Oklahoma Press,
1994, s. 17. 
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jednostek  i  grup  nacisku  nie  wytwarza  się  automatycznie  dobro
wspólne. Obywatele powinni więc w okresach pomiędzy wyborami
czuwać nad tym, co się w państwie dzieje, partycypować w życiu pu-
blicznym; zaś w podejmowanych przez nich wyborach postkonstytu-
cyjnych,  które dotyczą  spraw mniejszej  wagi,  winni  także mieć  na
uwadze dobro wspólne oraz interes państwa jako całości.

Dobrem tym jest zapewne sama demokracja, utrzymująca równo-
wagę  między wolnością  i władzą,  oraz jej trwanie jako ustroju, za-
pewniającego wolność obywatelom. W dziedzinie gospodarki powin-
na być zagwarantowna własność prywatna, jednak już szczegółowe
rozwiązania ekonomiczne i polityczne pozostawia się do decyzji sa-
mych jednostek, przy czym wolność jednostki jest wartością najwyż-
szą. Jeśli chodzi o trwałość demokracji, Buchanan nie idzie tu ani za
Spinozą, ani za oświeceniowymi głosicielami idei postępu (Condor-
cet), którzy wierzyli w nieustanny wzrost indywidualnej bądź zbioro-
wej racjonalności. Uważa, że demokracja jest zachodnioeuropejskim fe-
nomenem kulturowym; rozwija się poprzez działania jednostek, ale
też  może  zostać  przez  nie  zaprzepaszczone.  Zapewne,  inne  kraje,
spoza tego kręgu kulturowego, mogą też się zdemokratyzować, lecz
to  zależy  od  woli  jednostek,  od  ich  systemów  wartości,  przede
wszystkim – od ich postawy wobec wolności: czy wybiorą one wol-
ność i demokrację, czy bezpieczeństwo, które obiecują systemy auto-
rytarne. 

John Rawls w swych pracach także opowiada się za uniwersalno-
ścią demokracji, a przedstawiony w Teorii sprawiedliwości  model, zda-
niem kosmopolitycznych interpretatorów tej koncepcji może być re-
alizowany na całym świecie, w skali globalnej. Amarykański filozof
jednak w późniejszych swych dziełach bierze pod uwagę  czynniki
kulturowe i panujące w zbiorowościach systemy wartości12. Twierdzi,
że zbiorowość narodów tworzą państwa o różnych ustrojach, z któ-
rych wyróżnia systemy, gdzie przestrzegane są prawa człowieka. Te
zbiorowe  podmioty,  podobnie  jak  jednostki,  mogą  także  zawrzeć
umowę społeczną i utworzyć sprawiedliwy ład międzynarodowy13.

12 Por. S. Freeman, Rawls, Routledge, London 2008, s. 442.
13 J. Rawls, Prawo ludów, przeł. M. Kozłowski, Warszawa 2001, s. 111.
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Inne  rozwiązanie  proponuje  współczesny  ekonomista  i  filozof
Amartya Sen, który także jest zwolennikiem uniwersalności idei de-
mokracji. Sądzi on, że wszędzie daje się ona stosować  i jest najlep-
szym ustrojem, z punktu widzenia wolności jednostki. Wolność poli-
tyczna  wyraża  się  w  posiadaniu  przez  jednostkę  podstawowych
praw i dlatego Sen, podobnie jak Rawls, przywiązuje wielką wagę do
działań  państwa  służących  zapewnieniu  ekonomicznych  podstaw
wolności.  Jednak  w  koncepcji  Sena  wolność,  która  przejawia  się
w rzeczywistym funkcjonowaniu obywateli, jest ważniejsza od spra-
wiedliwości.  By określić  wolność,  trzeba zbadać  możliwości,  które
stoją  przed jednostkami otworem w danym państwie,  ustalić,  jaka
jest ich zdolność do funkcjonowania w zbiorowym organizmie. Jest
to empiryczna miara wolności, połączona z typowo libertariańskim
przekonaniem, że ważniejsze od pomocy udzielanej przez państwo
jest stworzenie ludziom możliwości dokonania wyboru i zatroszcze-
nia się o swój dobrobyt.

W koncepcji Rawlsa  traktuje się wolność i równość jako możliwe
do równoczesnej  realizacji  w państwie demokratycznym, które za-
pewnia wszystkim obywatelom równą wolność, zaś władza politycz-
na ma ten postulat urzeczywistnić. Przyznanie wolności ma charakter
potencjalny; jest to stan braku dyskryminacji, ale nie faktyczne zrów-
nanie  ludzi  pod  względem  majątkowym,  statusu  społecznego  czy
miejsca w hierarchii zawodowej. Sen natomiast podkreśla, że poten-
cjalne  zagwarantowanie  wolności  (praw)  jednostki,  to  jeszcze  za
mało, trzeba zapewnić ludziom możliwość realizacji owych przyzna-
nych im ustawowo praw i  swobód (zdolność  do funkcjonowania).
Opowiadając  się  za  liberalną  demokracją,  definiuje  ją  jako  ustrój,
w którym ludzie sobie sami zwiększają stopień wolności poprzez in-
stytucje czy urządzenia, poprawiające jakość życia. 

Wszystkie  te  liberalno-demokratyczne  teorie,  choć  różnią  się
w szczegółach, łączy jednak podobny sposób ujmowania relacji po-
między wolnością jednostki a władzą państwa. Rozpatrują one tę re-
lację w ramach polityki, którą traktują jako dziedzinę autonomiczną.
Nie znajdziemy w nich odpowiedzi na pytania: dlaczego wolność jest
ważna, dlaczego należy o nią zabiegać i walczyć o wolne, demokra-
tyczne państwo, a jeśli już w nim żyjemy, to jak tę wolność utrzymać?
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Na tę wadę liberalnych teorii wskazali komunitaryści, podkreśla-
jąc,  że  jednostka  w  liberalnych  teoriach  jest  sztuczną  konstrukcją,
tworem  wyizolowanym  ze  zbiorowości.  Krytyka  ta  spowodowała
przemiany  w liberalizmie  końca  XX wieku,  w którym próbowano
włączyć problematykę wartości do analiz życia politycznego. Mimo
to niektóre zarzuty komunitarystów nadal pozostają w mocy. 

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli  tego nurtu – Charles
Taylor w swej najnowszej książce:  A Secular Age pisze o postępują-
cym w epoce nowożytnej  procesie sekularyzacji  życia społecznego,
którego  następstwem  jest  obecna  sytuacja,  gdzie  religia  przestała
nadawać tożsamość grupie czy narodowi. We współczesnym świecie
etyka także utraciła związek z religią, zaś ta, która obecnie dominuje,
zdaje  się  wypływać  z  tezy  o  śmierci  Boga.  Wolność,  pojmowana
w duchu egzystencjalizmu, jako samoautoryzacja lub samostanowie-
nie – jest podstawą tej etyki.

Taylor twierdzi, że zaczątkiem tego procesu jest koncepcja Spino-
zy, który ujmował  religie jako związane z dawnym, przedracjonal-
nym stadium rozwoju ludzi, etykę zaś opierał na  racjonalności jed-
nostki wpisanej w metafizyczny, bezosobowy porządek Natury lub
Boga. Z drugiej strony, koncepcja Locke’a opierała się na chrześcijań-
skim porządku moralnym i  koncepcji  prawa naturalnego.  Chociaż
teorie te w porównaniu ze średniowieczem zawierały już nowe ujęcie
polityki oraz jej związku z metafizyką i religią, to jednak koncepcje
demokracji znajdowały w religii swe oparcie oraz uzasadnienie.

W filozofii politycznej XX wieku odrzucona zostaje metafizyka,
zaś teorie polityczne  albo wynikają z jednej zasady etycznej (Rawls),
albo zakładają strukturę polityczną bez ograniczeń moralnych (liber-
tarianizm), lub też powstaje koncepcja pluralistyczna (Berlin) oddzie-
lająca to, co prywatne od publicznego – politycznego.

Zdaniem Taylora,  wspomniane  teorie  opisują  nową  przestrzeń
społeczną.  W  tradycyjnym  ujęciu  etyka  społeczna  opierała  się  na
trzech fundamentalnych wartościach: sprawiedliwość, wolność, soli-
darność, zaś ich destrukcja dokonała się w epoce Oświecenia. Obec-
nie sprawiedliwość została zastąpiona przez pojęcie wzajemnych ko-
rzyści,  wolność  –  przez  liberalizację,  a  w  miejsce  solidarności
postawiono rozum jednostki  i  racjonalną  dyskusję.  Jednak w daw-
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nych koncepcjach społeczeństwa chodziło o coś  więcej niż korzyść,
tak jak to dziś ma miejsce w koncepcji Rawlsa, który definiuje społe-
czeństwo jako oparte na wzajemnych korzyściach przedsięwzięcie14. 

Liberalna demokracja w dzisiejszym świecie jest ustrojem popu-
larnym, akceptowanym przez obywateli, a na pytanie: dlaczego tak
jest? – najczęściej pada odpowiedź, że ludziom żyje się tu dobrze, tak
więc  utylitaryzm stanowi  podstawę  uzasadniającą  ten  typ ustroju.
Jednak w momentach kryzysów gospodarczych – jak pod koniec lat
20. w Niemczech – to uzasadnienie nie wystarcza dla utrzymania de-
mokracji. Zapewne, demokracje o długiej tradycji są odporniejsze na
wstrząsy,  ale nie można mieć  pewności,  że więź  czysto utylitarna,
oparta na korzyści, nie rozpadnie się w czasach kryzysu.

Demokracja liberalna, tak jak ją opisują współczesne teorie  poli-
tyczne,  jest  ustrojem,  w  którym  najpełniej  rozwija  się  wolność
jednostki. Jest to państwo, które zapewnia obywatelom dobrobyt ma-
terialny i pewien zakres swobód politycznych – uprawnień, w zależ-
ności od stopnia rozwoju cywilizacyjnego danego kraju i obowiązują-
cego  w  nim  prawa.  Teorie,  o  których  wspomniałam  koncentrują
uwagę przede wszystkim na możliwości poszerzenia wolności oby-
wateli (w relacji do władzy), tak by proces ten nie zachwiał stabilno-
ścią państwa. Teorie te wskazują, jak osiągnąć dobrobyt i jak go po-
mnażać,  gdyż  dobrobyt  jest  tu  naturalną  konsekwencją  wolności
gospodarowania. Okazują się one jednak mało przydatne w czasach
kryzysu,  nie  wskazują  bowiem  mechanizmów,  kierujących  wolne
działania jednostek na ratowanie państwa, które jest dobrem wspól-
nym. Na tę wadę liberalizmu, któremu brakuje siły, by obudzić w lu-
dziach entuzjazm i porwać ich do działania, wskazywał też Buchanan
pisząc, że liberalizmowi brakuje duszy15. 

Jak obudzić  aktywność  obywateli  i  skłonić  ich do działań  pod-
trzymujących demokratyczne struktury,  jeśli  nie wiąże się  to  z ich
bezpośrednim zyskiem? Jak sprawić, by ograniczali swe dążenie do
maksymalizacji zysku – ze względu na dobro wspólnoty? Liberalne

14 Ch. Taylor, A Secular Age, The Belknap Press, Cambridge, Mass. 2007, s. 690.
15 J. M. Buchanan,  The Soul of Classical Liberalism, „The Independent Review” vol.

V, 1 (Summer 2000). 
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teorie (Rawls) koncentrują uwagę na umowie społecznej i akceptacji
ogólnej  sprawiedliwej  struktury  państwa.  Rzeczywistość  pokazuje
jednak, że w polityce bieżącej także potrzebne jest myślenie w kate-
goriach solidarności i dobra wspólnego. W czasie panującego obecnie
kryzysu  w  Ameryce  podkreślano,  że  wielkie  korporacje  ratowały
swoje zyski zrzucając ciężar i koszty na zwykłych ludzi, interes gru-
powy czy indywidualny przeważał nad dobrem wspólnym – co tylko
pogłębiało gospodarczą zapaść.

W trwającym kryzysie, który ze Stanów Zjednoczonych przeniósł
się także na rynki europejskie, państwo, próbując ratować gospodar-
kę, wbrew liberalnym teoriom, w sposób aktywny ingeruje w sprawy
finansów. To jednak jest środkiem mało skutecznym, może też  do-
prowadzić do wzrostu etatyzmu, który jeszcze bardziej pogrąży go-
spodarkę. Jednak sam rząd, bez wysiłku i obudzenia aktywności oby-
wateli, niewiele może zdziałać. Potrzebna jest współpraca jednostek
z władzą  oparta  na  wzajemnym  zaufaniu  i  solidarności.  Tak  więc
obecnie rząd demokratyczny i wolne jednostki nie powinny ze sobą
konkurować, lecz współpracować. 

Odnosi się to zresztą nie tylko do sytuacji kryzysu. Teoria public cho-
ice głosi,  że  jednostka  w  wyborach  publicznych  zawsze  powinna
uwzględniać, oprócz interesu własnego, także dobro innych ludzi, i cho-
ciaż naturalną motywacją jest korzyść własna – działania interesowne
nie powinny godzić w dobro wspólne ani naruszać stabilności państwa.
Jest to rodzaj etycznych ograniczeń dla działań wolnej jednostki.

Zdaniem Taylora, etyka społeczna nie może być jednak zawieszo-
na w próżni ani oparta na przekonaniu, że postępowanie uwzględ-
niające dobro innych ludzi się opłaca, lecz winna być ugruntowana
w religii. Twierdzi on, że chociaż żyjemy w wieku świeckim, religia
obecnie nie wygasa, lecz mamy do czynienia z innymi postaciami re-
ligijności, niekoniecznie tradycyjnie rozumianej, opartej na odczuciu
Boga, które sprawia, że ograniczenia, które nakładamy na nasze wol-
ne działania w imię dobra wspólnoty, mają sens. Na naszych oczach
tworzy  się  religijność  rozumna:  człowiek,  poszukując  sensu  życia
i dokonywanych przez siebie wyborów, odkrywa, że jego życie i wol-
ność mają sens tylko poprzez odniesienie do Boga. W tej perspekty-



Wolność jednostki i jej granice... 27

wie poświęcenie przez jednostkę czasu, pieniędzy i wysiłku dla in-
nych, choć nie pomnaża bezpośredniego zysku materialnego, łączy ją
ze wspólnotą i podtrzymuje tę wspólnotę w istnieniu. To, co teoria
public choice nazywa etycznym ograniczeniem – w koncepcji Taylora
ugruntowane jest głębiej, w duchowym i metafizycznym wymiarze,
w którym jednostka uczestniczy, a wymiar ten dostarcza wartości –
podstawy dla demokracji. Demokracja sama ich nie potrafi wytwo-
rzyć, a jeśli jest ich pozbawiona – zginie. W ujęciu Taylora więc reli-
gia i etyka są fundamentem demokracji, w tym sensie, że bez prze-
strzegania przez obywateli podstawowych wartości etyki społecznej
demokracja nie przetrwa, zaś religia stanowi  uzasadnienie i oparcie
dla etyki16.

Józef Tischner w Etyce Solidarności głosił podobna koncepcję. Roz-
różniając idee solidarności pracy i solidarności sumień, nakreślił pro-
gram etyczny dla rodzącej się nowej polskiej demokracji, odwołujący
się  do podstawowej wartości etyki społecznej, jaką  jest solidarność.
Etyka Solidarności, zbiór kazań i przemówień z lat 1980–1981, nie była
etyką  zawodową,  kodeksem przeznaczonym  dla  robotników i  ich
związku zawodowego,  lecz  stanowiła  przywołanie  owej  centralnej
wartości wyzwalającej energię społeczną. Dzieło to zawierało tezę, że
solidarność, bezinteresowność, sprawiedliwość – są wartościami, któ-
re pobudzają ludzi do czynu i pozwalają jednostkom działać w spo-
sób wolny, z uwzględnieniem dobra wspólnego.

Jednak w napisanym pod koniec lat 90. eseju Etyka solidarności po
latach Tischner ostrzegał, że czasy pokoju przynoszą zatratę tej warto-
ści  i  obawiał  się  o  przyszłość  demokracji  w  Polsce.  Stwierdził,  że
w polskiej demokracji pojawiają się patologie, które mogą prowadzić
do jej zniszczenia; spory, kłótliwość, zawiść. Najgroźniejszy, jego zda-
niem, jest neosocjalizm: manifestująca się coraz częściej postawa bez-
względnej grabieży, bez oglądania się na dobro wspólne i bez żad-
nych skrupułów moralnych17. 

16 Ch. Taylor, A Secular Age, dz. cyt., s. 693. Postulat oparcia etyki na podstawie an-
tropologii  formułuje  również  Wł.  Zuziak w książce  Społeczne  perspektywy etyki,  WN
PAT, Kraków 2006, s. 374.

17 J. Tischner, dz. cyt., s. 270.



28 Justyna Miklaszewska

Zarówno Tischner, jak i Taylor zgadzają się z tezą współczesnego
amerykańskiego liberalizmu, że brak etyki w życiu publicznym, poli-
tycznym i gospodarczym może doprowadzić  do klęski demokracji.
W ich ujęciu nowoczesna teoria polityczna, chociaż nie odwołuje się
do metafizyki, musi oprzeć etykę i jej funkcjonowanie w życiu zbio-
rowości – na religijnej koncepcji człowieka lub na chrześcijańskiej an-
tropologii. Zawarte w ich dziełach przesłanie można sprowadzić do
tezy,  iż  wolność  jednostki  w demokracji  powinna być  ograniczona
przede wszystkim przez wartości  etyczne, przechowane w tradycji
i kulturze narodowej, w mniejszym zaś stopniu – przez państwo. Jeśli
jednak zejdziemy z tej drogi wolności, to wówczas grozi nam znie-
wolenie i jakaś nowa forma etatyzmu. 

Summary
The goal of this paper is to assess the contemporary liberal theories of de-

mocracy as based on the notion of individual liberty. In this perspective, the
extent of the freedom of an individual is related to the scope of a political po-
wer. According to liberal philosophers, in a democratic state the power of the
government and the individual liberty are balanced and create equilibrium.
Thus, the increase of freedom is compatible with the growth of the govern-
mental power. This idea is a characteristic of the political philosophy of Spi-
noza and it is continued by the contemporary public choice theorists. In their
works, the freedom of an individual is limited due to the ethical constraints
which each person imposes on his/her behavior. Although the attention to
ethics is also visible in the theories of other liberal philosophers (J.  Rawls,
A. Sen), they concentrate mostly on the problem: how the democratic states
operate. According to Charles Taylor and Józef Tischner, however, the main-
taining of democracy requires the social ethics based on the Christian anthro-
pology and the philosophy of culture. In their works, the individual liberty
should be combined with ethical values (solidarity) which are fundamental
for the existence of the democratic political order.



Wolność i władza w życiu publicznym

Iwona Jakubowska-Branicka
Wolność i jej granice a prawa człowieka...

Wolność i jej granice a prawa człowieka –
spór o zasady współczesnej demokracji 
liberalnej

Problem, któremu poświęcone są rozważania zawarte w tym tek-
ście, koncentruje się wokół odpowiedzi na pytanie, czy, a jeżeli tak, to
w jakim stopniu, realizowana we współczesnej demokracji liberalna
koncepcja  praw  człowieka  zabezpiecza  jednostkę  przed  tyranią,
a tym samym, na ile zabezpiecza wolność jednostki.

Celem demokracji, jako systemu odwołującego się do woli więk-
szości, jest zabezpieczenie jednostki przed władzą absolutną jednost-
ki. Na ile jednak demokracja zabezpiecza jednostki przed tyranią ze
strony większości?

Pytanie stało się  najistotniejszym po II wojnie światowej, której
doświadczenia pozwoliły na nowo odkryć, że zagrożeniem dla wol-
ności jednostki są  nie tylko rządy autokratyczne, ale również  ni-
czym nieograniczona władza większości, która może prowadzić do
zbrodni ludobójstwa, a próby znalezienia na nie odpowiedzi zdomi-
nowały po dzień dzisiejszy myślenie społeczno-polityczne. 

Cytując Carlo Casiniego: „Tragiczny aspekt eksterminacji całych
narodów polega na tym, że dokonana ona została nie wskutek ślepej
brutalności pewnej tylko osoby, ale w imieniu prawa”; „Jeżeli demo-
krację sprowadzi się wyłącznie do reguły większości, jeśli za prawo
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uzna się to, czego życzy sobie większość, wówczas stanie się niemoż-
liwe odróżnienie prawa od stowarzyszenia przestępców”1.

Wypowiedzi Casiniego bardzo trafnie oddają najistotniejszy pro-
blem związany z pojęciem demokracji. Czy demokracja to wyłącznie
władza większości? Czy też demokratyczna zasada oddająca władzę
w ręce większości wymaga jakiegoś uzupełnienia? Czy istnieje zatem
jedna, czy więcej definicji pojęcia demokracja? Problem ten nie jest je-
dynie problemem teoretycznym. Jaka zatem jest współczesna demo-
kracja? Czy założenia współczesnej demokracji zostały ukształtowa-
ne przez demokracje starożytne? 

Zdaniem Giovanniego Sartori  dzisiejsze  pojęcie  demokracji  ma
bardzo mało, jeśli w ogóle cokolwiek wspólnego z pojęciem demo-
kracji, jakie powstało w V wieku przed naszą erą2. 

Pierwsza z różnic dotyczy faktu, iż demokracja, a raczej demokra-
cje  starożytne  w  swojej  różnorodności,  były  demokracjami  bezpo-
średnimi,  a  demokracje  współczesne są  demokracjami  pośrednimi.
Kwestia ta, mimo że ma związek z problemem będącym w centrum
naszych zainteresowań, nie będzie przedmiotem dalszych w tym tek-
ście rozważań.

Druga  różnica  związana  jest  z  koncepcją  wolności  przyjętą
w świecie antycznym i współcześnie. Zdaniem Sartori, który powołu-
je się na Beniamina Konstanta i kontynuatorów jego myśli, ludzie an-
tyczni nie mieli najmniejszego pojęcia, czym jest wolność we współ-
czesnym  tego  słowa  znaczeniu.  Wolnością  nazywano  posiadanie
praw politycznych, głosowanie, mianowanie urzędników, a mimo to
ludzie ci pozostawali niewolnikami państwa. Dla Greków „człowiek”
i „obywatel” znaczyło dokładnie to samo, nie uznawali oni pozytyw-
nego pojęcia jednostki, nie znali idei wolności osobistej, nie uważali
jednostki  za  osobę.  Starożytna demokracja  nie  miała szacunku dla
jednostek. Wola większości stawała się prawem. Sartori pisze: 

Demokracja była systemem rządzenia (miastem), w którym wszyst-
kie decyzje podejmowano zbiorowo. Taka definicja uwzględnia fakt,

1 C. Casini, Państwo prawa „Niedziela. Dodatek Akademicki Instytutu Jana Pawła
II” 1993, nr 2, KUL, s. 6 i 7. 

2 G. Satori, Teoria demokracji, PWN, Warszawa 1994.
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że wedle klasycznej formuły demokracji, zbiorowość  nie zapewnia
żadnego marginesu swobody i ochrony pojedynczym jednostkom,
lecz  wchłania  je  bez  reszty.  Suwerenność  polis polega na tym,  że
wszystkie składające się na nie jednostki zostają całkowicie podpo-
rządkowane3, 

i dalej: 

Z biegiem czasu „władza ludu” w społeczeństwie greckim zaczęła
funkcjonować  jak  walec drogowy,  gdyż  cokolwiek tłum uchwalił,
natychmiast stawało się prawem. Nic nie ograniczało bezładnej wła-
dzy tłumu4. 

Gdy Ateńczycy lub Rzymianie mówili „człowiek”, mieli na myśli
obywatela civitas. W tym sensie, zgodnie ze współczesnymi normami,
ludzie antyku byli pozbawieni wolności wobec swojej władzy – pań-
stwa. 

Podstawowa różnica między współczesną  i  antyczną  koncepcją
wolności polega na tym, pisze dalej, że współcześnie wierzymy, że
człowiek jest czymś  więcej niż  tylko obywatelem państwa, a istoty
ludzkiej nie można zredukować do bycia tylko obywatelem. Z takie-
go założenia wynika, że problemy współczesnej demokracji nie mogą
zostać  rozwiązane przez system, który przewiduje wyłącznie spra-
wowanie władzy przez zbiorowość. „Nowoczesna demokracja winna
chronić  wolność  każdej  jednostki  jako  osoby  – wolność,  której  nie
można sprowadzić, jak powiedział Constant, do „podporządkowania
jednostki władzy ogółu”5.

Demokracja  pojmowana  jako  niczym  nieograniczona  władza
większości sprowadza się, w gruncie rzeczy, do despotyzmu i traf-
ne jest jej określenie jako tyranii większości.

Konsekwencją  przyjęcia takiego założenia jest wyartykułowanie
trzeciej  różnicy między demokracją  antyczną  a współczesną.  Staro-
żytne demokracje opierały się na poglądzie, że sprawne funkcjonowa-
nie państwa umożliwia jednomyślność, a różnorodność jest źródłem
niezgody i bałaganu powodujących upadek państw. Nowoczesne de-

3 Tamże, s. 351
4 Tamże, s. 356.
5 Tamże, s. 352.
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mokracje  powstały  wskutek  odkrycia,  że  różnorodność,  niezgoda
i istnienie części,  które później przekształciły się  w partie,  nie stoją
w sprzeczności z porządkiem społecznym i pomyślnością ciała poli-
tycznego,  a różnorodność  wzmacnia i  ożywia państwa. Pogląd ten
stopniowo zyskiwał na popularności, aż doszło do tego, że właśnie
jednomyślność  spotyka się  z podejrzliwością  i  jest traktowana jako
potencjalne zagrożenie wolności jednostki tyranią większości. W pro-
cesie tej zmiany formowała się cywilizacja liberalna, będąca podsta-
wą współczesnej demokracji. 

Współczesne demokracje są demokracjami pośrednimi, to znaczy
demokracjami przedstawicielskimi.  Niezależnie od tego jednak de-
mokracje do II wojny światowej oparte były na zasadzie demokracji
starożytnych, oddających większości  niczym nieograniczone prawo
do  stanowienia  prawa.  Stosowanie  tej  zasady  nie  było  związane
z koncepcją wolności właściwą dla demokracji starożytnych, było ra-
czej, przynajmniej w późniejszym okresie, wyrazem przyjęcia stano-
wiska skrajnego relatywizmu kulturowego.

Stanowisko relatywizmu kulturowego, będące opozycją do euro-
pocentryzmu, zyskiwało popularność od XIX wieku, by w wieku XX
stać się dominującym w cywilizacji euro-atlantyckiej. 

Stanowisko  relatywizmu  kulturowego  sformułować  można  na
cztery sposoby6.

Po pierwsze: Ludzie różnych kultur (grup, środowisk) uważają
za obowiązujący nie zespół tych samych, lecz zespół różnych norm
moralnych.

Po drugie, jest to pewien postulat metodologiczny głoszący, że
badacz kultury (w poszczególnym przypadku badacz moralności lub
badacz prawa) powinien wobec badanych przez siebie zjawisk repre-
zentować postawę czysto opisową i powstrzymać się od ocen.

W trzeciej wersji relatywizm kulturowy sprowadza się  również
do  pewnego  postulatu  metodologicznego,  brzmiącego:  badaczowi
wolno oceniać moralność innych społeczeństw, ale tylko „immanent-
nie”,  a  nie  według własnych kryteriów dobra i  zła przeniesionych

6 Za: I. Lazari-Pawłowska, O rodzajach relatywizmu etycznego, „Studia Filozoficzne”
1965, nr 4/5. 
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z własnej kultury, lecz według kryteriów obowiązujących w danym
społeczeństwie.

W czwartej wersji  relatywizm kulturowy staje się  wyraźnie po-
stulatem odnoszącym się do wartościowania. Badacz kultury powi-
nien uznać wszystkie moralności za equally valid w sensie: jednakowo
dobre. Mamy tu do czynienia z deklaracją aksjologiczną: nie ma kul-
tury lepszej lub gorszej pod względem moralnym, wszystkie są jed-
nakowo dobre. 

Zdaniem Iji Lazari-Pawłowskiej w tym właśnie stanowisku wyra-
ża się relatywizm etyczny we właściwym sensie tego słowa, a miano-
wicie relatywizm aksjologiczny. Występuje on tutaj, jak pisze, w spe-
cyficznej odmianie, odnosi się mianowicie do poszczególnych kultur,
a nie do przekonań moralnych poszczególnych jednostek.

Przyjęcie tak pojmowanego stanowiska relatywizmu kulturowe-
go pociąga za sobą poważne konsekwencje. Jeżeli przyjmiemy dekla-
rację aksjologiczną, że wszystkie moralności, będące wytworem kul-
tur,  są  jednakowo  dobre,  musimy  również  przyjąć,  że  jednakowo
dobre są wszystkie systemy prawne, będące wytworem tych kultur.
Nie ma więc żadnego powodu, aby oceniać  jako gorsze te systemy
moralne czy prawne, które oparte są na ksenofobicznych założeniach,
traktują jedne grupy ludzi jako lepsze a inne jako gorsze, a w konse-
kwencji, w przypadkach skrajnych, przeznaczone do eksterminacji.

W tym sensie można powiedzieć, że przyjęcie stanowiska skraj-
nego relatywizmu kulturowego, podobnie jak uznanie za obowią-
zującą jednej prawdy, prawdy przez duże „P”, prowadzić może do
sytuacji skrajnego podporządkowania jednostki większości, do ty-
ranii większości.

Powyższy skutek jest  paradoksalny w kontekście  idei  humani-
zmu  zawartej  w  koncepcji  relatywizmu  kulturowego.  Przecież  to
właśnie  przyjęcie  stanowiska  relatywizmu  kulturowego  pozwoliło
odejść od idei europocentryzmu i na traktowanie przedstawicieli in-
nych – obcych – przedstawicieli  wszystkich kultur jako sobie rów-
nych, na dewaluację pojęć „dziki” czy „barbarzyńca”. 

Aby chronić zatem wolność każdej jednostki zarówno od tyranii
innej jednostki, jak od tyranii większości, po II wojnie światowej od-
stąpiono  od  koncepcji  skrajnego  relatywizmu  kulturowego  na
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rzecz absolutyzmu, wyrażającego się w przyjęciu liberalnej koncepcji
odwołującej się do praw jednostki. 

Czym jest liberalizm? Jak go zdefiniować? Jerzy Szacki uważa, że
rozważania na temat liberalizmu okazują się zwykle bezpłodne, gdyż
ich rezultatem jest bądź sporządzenie katalogu istniejących definicji,
z czego wynika wniosek, że są one różne, niepełne i nie do pogodze-
nia, bądź arbitralne ustalenie własnej definicji, która wzbogaci  kolej-
ny taki katalog, nie likwidując sprzeczności i niejasności w ujęciu sa-
mego przedmiotu.  Jak pisze:  „Całkowitą  pewność  co do znaczenia
liberalizmu mogą mieć tylko ci autorzy, którzy dają jego własny, arbi-
tralny projekt, nie troszcząc się o to, jak ma się on do wszystkich po-
zostałych”7.  Wyodrębnienie  i  zdefiniowanie  liberalizmu  należy  do
najtrudniejszych zadań, z jakimi historiografia ma do czynienia.

Z trudności tych nie wynika jednak, że liberalizm całkowicie za-
tracił swoją tożsamość, czy też, że nigdy jej nie posiadał. Szacki przy-
chyla się do rozpowszechnionego mniemania, że za wielością liberali-
zmów kryje się jakaś realna jedność. 

Rdzeniem liberalnej filozofii społecznej jest to, że przemawia ona
językiem uprawnień  jednostki.  Celem liberalizmu jest  zapewnienie
jednostkom większej wolności. W liberalizmie „chodzi o ludzi indy-
widualnych, nie zaś o śrubki jakiegoś Wielkiego Mechanizmu czy też
komórki takiego czy innego «organizmu społecznego», który mógłby
mieć jakieś własne cele i potrzeby, niesprowadzalne do celów i po-
trzeb jednostkowych, a nawet z nimi sprzeczne”8. I dalej: 

Można więc powiedzieć, że zasada  laissez-faire,  mimo jej rosnących
z biegiem czasu ograniczeń, nie została nigdy przez liberałów unie-
ważniona jako najbardziej ogólna zasada socjotechniczna. W pewnym
sensie ona to właśnie określała i określa pozycję liberalizmu w świe-
cie opanowanym przez ideologie, które, nawet uznając bez zastrze-
żeń Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, są nastawione przede
wszystkim na to, by obywateli zdyscyplinować przez włączenie ich
do takiej lub innej Wielkiej Wspólnoty, której domniemane potrzeby
mają przesądzać, co jednostce wolno, a czego nie wolno9. 

7 J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, SIW Znak, 1994, s. 23.
8 Tamże, s. 39.
9 Tamże, s. 43. 
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Nacisk na uprawnienia jednostki odróżnia liberalizm od tych wiel-
kich szkół filozofii społecznej, których punktem wyjścia są potrzeby
tak czy inaczej rozumianej wspólnoty: narodu czy klasy, ludu czy
też jakiejkolwiek innej społecznej całości. […] Liberał może być do-
skonale świadom konieczności świadczeń  na rzecz wspólnoty,  nie
uczyni z niej jednak przedmiotu kultu i „rzeczy” pierwotnej w sto-
sunku do jednostek10. 

Liberalizm jest  filozofią,  która  przemawia  językiem uprawnień
jednostki,  uprawnienia te absolutyzuje, i  właśnie prawa i wolności
jednostki są podstawą ładu współczesnej demokracji liberalnej.

Początek  współczesnej  demokracji  liberalnej  wyznaczony  jest
przez  datę  10  grudnia  1948  roku,  kiedy  to  Organizacja  Narodów
Zjednoczonych ogłosiła Powszechną Deklarację Praw Człowieka, a krót-
ko później, sukcesywnie, ogłoszone zostały inne dokumenty między-
narodowe, zarówno uniwersalne jak regionalne, gwarantujące prawa
człowieka.

Odwołując się  do prawa naturalnego, zbudowano międzynaro-
dowy system prawny, zabezpieczający prawa i  wolności jednostki,
przyjęto fundamentalne dla demokracji liberalnej założenie, iż  te
prawa i wolności ograniczają władzę większości.

Celem tak skonstruowanego systemu współczesnej demokracji li-
beralnej było i jest zabezpieczenie przed, przede wszystkim, zbrodnią
ludobójstwa dokonywaną  w majestacie prawa,  którego uchwalenie
było możliwe w sytuacji niczym nie ograniczonej władzy większości.

Współczesna demokracja liberalna jest demokracją wartości11. Na
wstępie przyjmuje się założenie, że  wszyscy ludzie są sobie równi,
a co za tym idzie mają równe prawa i wolności. 

Co jednak oznacza, że wszyscy ludzie mają równe prawa i wol-
ności? Problem ten wymaga wyjaśnienia. Jeżeli posługujemy się poję-
ciami prawa i wolności, musimy odpowiedzieć sobie na pytania: pra-

10 Tamże, s. 41.
11 Pojęcie wartości jest szeroko definiowane i omawiane w literaturze przedmiotu.

Nie wdając się w tym tekście w rozważania znaczenia tego pojęcia, przyjmuję jego zna-
czenie najbardziej podstawowe, a mianowicie: wartość: to, co znaczące, co określa po-
czynania i życie człowieka, to co cenne, pożądane oraz godne zabiegów. Za: Mała En-
cyklopedia Filozofii, wyd. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996.
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wo do czego i wolność od czego. Na gruncie założeń teoretycznych
pojęcia te nie mogą funkcjonować „w próżni”, muszą odnosić się do
bytów teoretycznych bądź realnych. 

W kontekście prawa stanowiącego o prawach i wolnościach jed-
nostki, równość praw i wolności oznacza równe prawo do realizacji
(otrzymania)  określonych wartości i równą wolność od naruszania
(odbierania) możliwości realizacji określonych wartości. 

Katalog tych wartości jest stały. Pierwsze miejsce w tym katalogu
zajmuje  fundamentalne  równe  prawo  do  życia  wszystkich  ludzi
(a ściśle mówiąc równa wolność od odbierania życia), niezależne od
wszystkich kryteriów mogących służyć za podstawę podziału jedno-
stek ludzkich na różne grupy; dalej prawa i wolności odnoszące się
do klasycznej już listy liberalnych swobód, sporządzonej przez Johna
S. Milla, a obejmującej wolność  sumienia, wolność  myśli  i  uczucia,
swobodę opinii i osądu, wolność wyrażania i ogłaszania opinii, swo-
bodę  gustów i zajęć,  swobodę  planowania własnego życia zgodnie
z własnymi upodobaniami oraz swobodę zrzeszania się. Lista praw
i wolności jednostki zawartych w dokumentach praw człowieka uzu-
pełniona jest przez prawa i wolności szczegółowe, obejmujące wol-
ność od tortur, niewolnictwa, pracy przymusowej i pozostałe, uznane
przez twórców dokumentów za najistotniejsze. Za każdym jednak ra-
zem prawo czy też wolność odnoszą się do konkretnej wartości, któ-
rej przyznane jest wysokie miejsce w hierarchii wartości moralnych.

Wydawałoby się więc, że przyjęcie za obowiązujące dokumentów
prawnych traktujących o prawach człowieka rzeczywiście zabezpie-
cza jednostkę, a raczej jej wolność przed tyranią większości.

Założenie dotyczące równych praw i wolności jednostek odno-
szących się do wszystkich wymienionych wartości, nieobwarowane
żadnymi  granicami,  czyli  przyjęcie  tego  założenia  z  tzw.  wielkim
kwantyfikatorem, wpędza jednak często w pułapkę skrajnego rela-
tywizmu etycznego. 

Dzieje się tak za sprawą przyjęcia za obowiązującą zasady głoszą-
cej równe prawo każdej jednostki do wolności przekonań wszelkie-
go rodzaju, tzn. światopoglądu, religii, filozofii. 

Prawo to bywa interpretowane jako absolutne, niczym nie ogra-
niczone prawo każdej jednostki do wyznawania i głoszenia własnego
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światopoglądu,  niezależnie  od  jego  treści,  co  implikuje,  że  każdy
z możliwych uznawanych i głoszonych światopoglądów jest równo-
uprawniony.

Stanowisko, że wszystkie jednostkowe moralności są „jednakowo
dobre” w sensie equally valid jest niczym innym, jak deklaracją relaty-
wizmu  aksjologicznego  w  odniesieniu  do  przekonań  moralnych
wszystkich jednostek. 

I tak rezygnacja z tezy relatywizmu aksjologicznego w odnie-
sieniu do kultur na rzecz absolutyzmu aksjologicznego w odniesie-
niu do jednostek, w kontekście niczym nie ograniczonego prawa
jednostek do własnych przekonań i światopoglądu, przekłada się
na odnoszący się do jednostek (prawo jednostki do posiadania wła-
snego światopoglądu)  relatywizm aksjologiczny,  przed  skutkami
którego absolutyzm miał chronić.

Mamy więc do czynienia z sytuacją „błędnego koła”. Absolutne,
niczym nieograniczone prawo jednostki do własnego światopoglądu
może naruszać to i inne prawa innych jednostek. Uznanie wszystkich
niezgodnych opinii moralnych za jednakowo dobre w sensie equally
valid wyraża skrajny indyferentyzm aksjologiczny.

Z tego właśnie powodu w dokumentach prawa międzynarodo-
wego stanowiącego o prawach człowieka znajdują  się  zapisy doty-
czące granic praw i wolności jednostki, zapisy w świetle których na-
ruszanie granic praw i wolności innych ludzi jest nieuprawnione.

I tak, art. 29 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka głosi, co nastę-
puje:  ust.  1.  „Każda jednostka ma obowiązki wobec wspólnoty, bo
tylko w niej możliwy jest swobodny i pełny rozwój jej osobowości;
ust. 2. „W korzystaniu ze swoich praw i wolności, każdy podlega je-
dynie takim ograniczeniom, które są określone przez prawo, wyłącz-
nie  w celu  zapewnienia  należytego uznania  i  poszanowania  praw
i wolności innych, oraz zaspokojenia słusznych wymagań  moralno-
ści, porządku publicznego i powszechnego dobrobytu w społeczeń-
stwie demokratycznym”. 

Artykuł  17  Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka brzmi: „Żadne
z postanowień  niniejszej  Konwencji  nie  może  być  interpretowane
jako przyznające jakiemukolwiek państwu, grupie lub osobie prawa
do podjęcia działań lub dokonania czynu zmierzającego do zniwecze-
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nia jakichkolwiek praw i wolności zawartych w niniejszej Konwencji,
albo ich ograniczenia w stopniu większym, niż to przewiduje Kon-
wencja”; a art. 18: „Ograniczenia praw i wolności, na które zezwala
niniejsza Konwencja, nie będą stosowane w jakichkolwiek innych ce-
lach, niż te, dla których zostały wprowadzone”12.

Artykuł 29 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka traktuje problem
granic praw i wolności jednostki dosyć ogólnie, odwołując się do ko-
nieczności  należytego  poszanowania  praw i  wolności  innych  oraz
wymagań  moralności  i  porządku publicznego,  nie  podając  jednak
żadnych bardziej konkretnych kryteriów granice te wyznaczających.

Europejska Konwencja Praw Człowieka podchodzi do problemu gra-
nic praw i wolności jednostki o wiele bardziej szczegółowo, odnosząc
kryteria wyznaczające te granice do konkretnych praw i wolności za-
wartych w Konwencji,  a więc prawa do życia,  wolności  od tortur,
niewolnictwa i pracy przymusowej i następnych, w Konwencji wy-
mienionych. Oznacza to dokładnie tyle, że nasza wolność sięga tak
daleko, jak dalece nie narusza prawa do życia, wolności od tortur,
wolności od niewolnictwa i pracy przymusowej i tak dalej.

W  świetle  powyższego,  wolność  światopoglądu  nie  może  być
traktowana jako wolność absolutna, niczym nieograniczona, a argu-
mentowanie wolności posiadania i głoszenia ksenofobicznych poglą-
dów naruszających wymienione w Konwencji konkretne wartości
poprzez odwołanie się do prawa gwarantującego wolność światopo-
glądu, jest niczym nie uzasadnione. 

Wyznaczenie granic wolności przez konkretne wartości uniemoż-
liwia  stosowanie  zasady  relatywizmu  aksjologicznego  z  wielkim
kwantyfikatorem zarówno w odniesieniu do kultur, jak w odniesie-
niu  do  przekonań  moralnych  poszczególnych  jednostek,  pozwala
uniknąć indyferentyzmu moralnego, czy też, mówiąc inaczej, kogni-
tywnego relatywizmu.

Rozważanie problematyki wartości w kontekście problemu rela-
tywizmu aksjologicznego prowadzi jednak, ponownie, do sytuacji do
pewnego stopnia paradoksalnej.  Uznanie za obowiązujący jednego

12 Zapisy o analogicznej treści zawarte są we wszystkich dokumentach prawa mię-
dzynarodowego stanowiącego o prawach człowieka.
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systemu wartości jest de facto uznaniem za obowiązujący jednego sys-
temu moralnego,  prawdy przez duże „P”,  a  więc absolutyzmem13,
który z definicji przeciwstawiany jest relatywizmowi.

Jeśli  jednak rozumieć  liberalizm tak, jak proponuje to J.  Szacki,
którego  stanowisko  w  tej  kwestii  przedstawiłam,  można  dojść  do
wniosku,  że  absolutyzm  aksjologiczny  jest  w  liberalizm  wpisany.
Przypomnijmy od innych szkół filozofii społecznej, których punktem
wyjścia są potrzeby tak czy inaczej rozumianej wspólnoty, liberalizm
odróżnia absolutyzacja uprawnień jednostki14. Liberalizm jest zatem
filozofią społeczną, która traktuje o wolności jednostki od państwa.
Ale nie tylko od państwa.

Zgodnie z kanonem liberalnym ta wolność od państwa nie jest ni-
czym nieograniczona. Lista liberalnych swobód, sporządzona przez
J. S. Milla obejmuje swobodę łączenia się, ale nie bezgraniczną, tylko
„w każdym celu nieprzynoszącym szkody innym”15. Rdzeniem libe-
ralnej filozofii jest traktowanie jednostek jako ludzi indywidual-
nych, zarówno w kontekście rozważania ich wolności od państwa,
jak ich wolności od innych ludzi. Jak pisze J. Szacki, pierwotnym
i jedynym dającym się obronić znaczeniem liberalizmu jest przekona-
nie, wyrażające się w opinii, którą cytuje za J. N. Shklar: „Każdy do-
rosły człowiek powinien być w stanie podejmować  sine ira et studio
wszelkie decyzje dotyczące wielu stron własnego życia, które dają się
pogodzić z wolnością innych ludzi”16. Te strony, czy też, mówiąc ina-
czej, obszary wolności wyznaczane są przez wartości.

Istotą współczesnej demokracji liberalnej jest dyskusja granic ob-
szarów wolności. Rozważanie jej założeń w kontekście relatywizmu
aksjologicznego z wielkim kwantyfikatorem wydaje się w kontekście
powyższych rozważań bezzasadne.

13 Absolutyzm  rozumiem  jako  przeciwstawny  relatywizmowi  pogląd  uznający
bezwzględny, absolutny charakter wartości, w szczególności wartości moralnych. za:
Mała Encyklopedia Filozofii, dz. cyt.

14 W tym sensie liberalizm jest w konflikcie z innymi szkołami filozoficznym, które
absolutyzują inne systemy przekonań moralnych.

15 Za: J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, dz. cyt. s. 26.
16 Za: tamże, s. 40. 
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W refleksji nad relacjami między wolnością, władzą i życiem pu-
blicznym nie może zabraknąć  pytania o sposób ułożenia sobie sto-
sunków z przeszłością. Podejmując ów problem, podążamy w ślad za
myślą Jana Pawła II, który 

w cyklu rozmów na przełomie tysiącleci podjął refleksję nad obecny-
mi zjawiskami w świetle minionych dziejów, w których usiłował od-
naleźć  korzenie  tego,  co  teraz  dokonuje  się  w  świecie,  aby  dać
współczesnym, poszczególnym osobom i całym ludom, możliwość
obudzenia w sobie,  poprzez  uważny powrót  do pamięci,  żywego
poczucia własnej tożsamości1. 

Życie publiczne państwa i narodu jest procesem przebiegającym
w czasie, a każdorazowy kształt owego życia jest między innymi wy-
padkową napięć pomiędzy dziedzictwem przeszłości, aktualnie po-
dejmowanymi  działaniami  oraz  nadziejami  i  projektami  na  przy-
szłość.  Człowiek  wolny,  a także  aspirujący  do  wolności,  odczuwa
naturalną  potrzebę  świadomego uczestnictwa  w budowaniu  prze-
strzeni życia publicznego, a chcąc ów trud podjąć odpowiedzialnie,
powinien starać się zrozumieć prawa i mechanizmy, jakim podlega
proces formowania norm, instytucji  i  innych przejawów publicznej
koegzystencji  obywateli.  Wśród nich ważną  rolę  odgrywają  prawa
procesu historycznego, którego szczególną cechą jest silne sprzężenie
zwrotne między strategią interpretacji przeszłości a strukturą projek-

1 Od Redakcji, [w:] Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 7.
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tu teraźniejszości i przyszłości. W zależności od tego, jak interpretuje-
my sens minionych wydarzeń, takie będziemy z nich wyciągać wnio-
ski; z drugiej strony zaś – sens historii odczytujemy zależnie od tego,
jakie jest nasze aktualne nastawienie2. 

Czynnikiem, który może wywrzeć istotny wpływ na stosunek do
przeszłości, jest splot partykularnych interesów politycznych. Histo-
riografia jako nauka nie powinna w zasadzie podlegać wpływom po-
litycznym, lecz w praktyce często tak się dzieje. Przed niebezpieczeń-
stwem upolitycznienia  nauki  ostrzegał  już  w latach 70.  XX wieku
Jean-François Lyotard, pisząc: 

Badając aktualny status wiedzy naukowej,  stwierdzamy, że wtedy
właśnie, kiedy wydaje się ona bardziej niż kiedykolwiek podporząd-
kowana siłom politycznym i […] grozi jej nawet, że stanie się jedną
z głównych  stawek  konfliktu  między  nimi,  problem  podwójnego
uprawomocnienia  […]  musi  stanąć  z  tym  większą  ostrością  […]:
wiedza i władza to dwa oblicza tego samego pytania: kto decyduje
o tym, co to jest wiedza, i kto wie, jak należy decydować?; 

a w innym miejscu: 

Zastosowanie tego kryterium […] nie obywa się bez pewnego łagod-
nego czy ostrego terroru: zachowujcie się […] zgodnie z panującymi
normami albo znikajcie3.

Jedną z najbardziej upolitycznionych nauk jest historia. Wykład-
nia sensu poszczególnych wydarzeń historycznych bywa bezwzględ-
nie naginana do bieżących interesów dominujących sił politycznych,
a tu i ówdzie zdarzają się przypadki nacisków na nieujawnianie hi-
storycznej prawdy. Obserwując batalie i potyczki polityków, strzegą-
cych swego koniunkturalnego interesu, z badaczami, wypełniającymi
Arystotelesowską powinność: „wszyscy ludzie z natury swojej pra-
gną wiedzieć”, trudno nie myśleć o podobieństwie tych wydarzeń do

2 J. Applery, L. Hunt, M. Jacob, Powiedzieć prawdę o historii, przeł. S. Amsterdamski,
wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 7: „Jako członkinie tego pokolenia pytamy zdecydo-
wanie, a nawet gniewnie: czyja to historia? czyja nauka? czyim interesom służą te kon-
cepcje i takie dziejopisarstwo?” – takimi pytaniami rozpoczynają swą batalie o nową
historiografię autorki pracy”.

3 J.  F. Lyotard,  Kondycja ponowoczesna, przeł. M. Kowalska i J.  Migasiński,  wyd.
Aletheia, Warszawa 1997, s. 39 i 21.
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sytuacji opisanych w Tischnerowskich analizach fenomenu kłamstwa
politycznego. To szczególnie bolesna reminiscencja,  zważywszy, że
żyjemy dziś w niepodległym, demokratycznym państwie. O ile moż-
na poniekąd zrozumieć,  jak i dlaczego kłamstwo polityczne wpisy-
wało się w logikę systemu totalitarnego, o tyle przerażająca wydaje
się myśl, że może ono zarazić – i faktycznie zaraża – także rzeczywi-
stość posttotalitarną.

Józef Tischner pisał: 

kłamstwo  polityczne  [szuka]  usprawiedliwienia  w  tych  formach,
z których korzysta prosty człowiek, gdy okoliczności zmuszą go, by
kłamał. Kłamiąc w sytuacjach, w których kłamie lud, polityk nie tyl-
ko nie oderwie się od ludu, ale jeszcze bardziej podkreśli swoją więź
z nim. A kiedy kłamie lud? Kłamie wtedy, gdy się boi. To proste. Po-
lityk może, a nawet powinien podobnie. Z drobną różnicą: jego lęk
nie może być lękiem o siebie, lecz musi być lękiem o los ludu. Lęka-
jąc się o to, co się stanie z ludem, polityk kłamie jak lud i otrzymuje
odpowiednie usprawiedliwienie4. 

Nietrudno dostrzec zarówno podobieństwa, jak i różnice w sto-
sunku do  dzisiejszych zabiegów polityków.  Analogicznie  wygląda
mechanizm skojarzenia lęku i kłamstwa: „raz uruchomiony mecha-
nizm lękowych skojarzeń podtrzymuje się już sam: lęk usprawiedli-
wia  kłamstwo,  kłamstwo mnoży  i  usprawiedliwia  lęk”5.  Podobnie
wygląda także skłonność do usprawiedliwiania drobnego, koniunk-
turalnego kłamstwa przez powołanie się na prawdę wyższego rzędu:
„trzeba umieć rezygnować z cząstkowej prawdomówności, by urato-
wać prawdę globalną”6. Najważniejsza różnica zaś polega na tym, że
w PRL – państwie położonym (w sposób trwały i nieusuwalny, jak na
to wówczas wskazywały wszelkie racjonalne przesłanki) w geopoli-
tycznej  strefie  wpływów Wielkiego Czerwonego Brata –  kłamstwo
polityczne  było  motywowane  swoiście  rozumianą  narodową  racją
stanu:  czołowi  politycy  dążyli  do  wytworzenia  ogólnonarodowej
wspólnoty kłamstwa, by za tę cenę uratować to, co da się ocalić, to

4 Kłamstwo polityczne, [w:] J.Tischner, Polski młyn, wyd. Nasza Przeszłość, Kraków
1991, s. 122.

5 Tamże, s. 123.
6 Tamże, s. 124.
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znaczy – przynajmniej częściową  i  ograniczoną  suwerenność.  „Jeśli
się nie chce przelewu krwi, jeśli się chce uratować lud, trzeba kłamać.
[…] Lęk [może] ogarnąć również rozmaite prawdy dla polityka nie-
korzystne. Polityk nie kwestionuje tych prawd. On tylko nie chce, by
były głoszone”7 – tłumaczy Tischner. Przykładem takiego rozumowa-
nia,  w  którym  stawką  jest  przetrwanie  polskiego  społeczeństwa,
a ceną – ustępstwa ze strony zasady prawdomówności, może być na-
stępująca wypowiedź Jakuba Bermana w rozmowie z Teresą Torań-
ską: 

nam musiało się udać, bo mieliśmy rację. Nie jakąś irracjonalną, wy-
dumaną, wyssaną z palca; za nami stała racja – historyczna. […] Pol-
ski nie można wyrwać z bloku sowieckiego. […] Polska nie może wi-
sieć  w  powietrzu.  Obiektywna  rzeczywistość  jest  taka,  że  albo
Ameryce uda się wywołać ferment, który nas obali i wtedy natural-
nie nastąpi interwencja, bo wymagają tego nadrzędne interesy ZSSR,
i naród się wykrwawi; albo cały obóz poniesie klęskę i Polska stanie
się  Księstwem Warszawskim; albo wybuchnie  III  wojna światowa
i zagładzie ulegnie cała lub część Europy. Innych perspektyw nie wi-
dzę8. 

W odróżnieniu od tego rodzaju postaw, to co dziś jawi nam się
jako współczesna postać kłamstwa politycznego, prezentuje się jesz-
cze bardziej cynicznie, ponieważ u jego podłoża tkwi już nie lęk o na-
ród, lecz raczej – lęk przed narodem; lęk połączony z wyniosłą pogar-
dą, zwłaszcza dla wszystkich inaczej myślących, oraz z zafałszowaną
samooceną wynikająca z przekonania o posiadaniu monopolu na je-
dynie słuszne poglądy. Politycy, którzy uważają, że wiedzą (w do-
datku  tylko oni),  jak się  rzeczy naprawdę  mają,  twierdzą  jednocze-
śnie, że każdy, kto myśli inaczej, jest albo niemądry, albo zakłamany;
gdyby bowiem znał prawdę, to byłaby ona a priori i z definicji iden-
tyczna z tą, którą uznają i wyznają jej jedyni prawomocni depozyta-
riusze. 

Słowo  „prawda”  rozumiemy  jednak  na  różne  sposoby,  a  w
związku z tym istnieją także rozmaite metody dociekania oraz orze-

7 Tamże, s. 123–124.
8 T. Torańska, Oni, wyd. Aneks, Warszawa 1985, s. 273 i 356.



Pamięć, wierność, wolność 47

kania o prawdziwości sądów. I tak, w epistemologii sytuacja przed-
stawia się następująco (zgodnie z ustaleniem Leszka Kołakowskiego):

Okazało się, że jeśli raz zrezygnujemy z idei apodyktycznie pewnej,
a nie analitycznej prawdy, nie potrzebujemy, a nawet nie jesteśmy
w stanie  zbudować  w ogóle  żadnego  pojęcia  prawdy […].  Był  to
ważny rezultat późniejszej krytyki pozytywistycznej: gdy znika ab-
solutna  prawda i  metafizyczna pewność,  prawda  tout  court znika
również; gdy odrzucimy zdania syntetyczne a priori, pojęcie prawdy
staje się puste9. 

W odniesieniu zaś do przekonań, nazywanych prawdami w języ-
ku publicznego dyskursu, można się pokusić o następującą parafrazę
powyższego sformułowania: jeśli raz zrezygnujemy z powszechnego
prawa do autonomii poznawczej w poszukiwaniu prawdy, nie jeste-
śmy w stanie posunąć  się  ani kroku dalej na drodze ku prawdzie;
gdy  odrzucimy  zasadę  pluralizmu  metodologicznego  i otwartego
dialogu,  pojęcie  prawdy  zredukuje  się  do  narzędzia  ideologicznej
walki o władzę.

Między powyższymi dwoma postulatami wydaje się  zachodzić
logiczna  sprzeczność:  albo  domagamy się  ustalenia  apodyktycznie
pewnej prawdy, albo godzimy się  na pluralizm stanowisk i poglą-
dów. Rzecz jednak w tym, że dopatrując się sprzeczności, popełnia-
my błąd ekwiwokacji, gdyż nie dostrzegamy wynikającej z kontekstu
różnicy znaczeń, jakie przypisujemy pojęciu prawdy. Przyjrzyjmy się
wyjaśnieniu Tadeusza Gadacza, który w tekście Co to jest prawda? pi-
sze: 

wzorcem prawdy były zawsze prawdy „w sobie”, niezależne od na-
szych przekonań i opinii, prawdy obiektywne. Suma kątów w trój-
kącie w geometrii Euklidesa jest określona bez względu na to, jaki
mamy do niej stosunek. Zależy to od natury trójkąta, a nie od naszej
woli. Trudno również sobie wyobrazić, by rozum mógł zanegować
twierdzenie Pitagorasa. Prawda w nim zawarta jest wieczna i nawet
Bóg, jeśli już na nią się zdecydował, nie może jej zmienić. Ta obiek-
tywność prawd matematycznych była przez wieki wzorem dla filo-
zofii (m.in. Platona, Kartezjusza, a w XX w. jeszcze dla Husserla),

9 L. Kołakowski,  Husserl i poszukiwanie pewności, wyd. Aletheia, Warszawa 1987,
s. 8.
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która odrzucając subiektywne mniemania i opinie, zawsze dążyła do
wiedzy prawdziwej. Możliwość poznania prawd „w sobie” jest jed-
nak bardzo ograniczona. Są to albo prawdy samooczywiste (np. bia-
łe nie jest czarne), albo dowiedzione (np.  twierdzenie Fermata), albo
weryfikowane  empirycznie  (np.  teoria  względności  Einsteina).
Większość prawd dana jest nam jednak inaczej. Są to prawdy świa-
topoglądów  metafizycznych  i  religijnych,  prawdy  kultury,  sztuki
i polityki. Określamy je jako „prawdy dla...” (będę je dalej nazywał
przekonaniami), gdyż trudno je oderwać od podmiotu, który jest ich
wyznawcą. Nie pytamy, dla kogo twierdzenie Pitagorasa jest praw-
dziwe, gdyż byłoby ono prawdziwe także wówczas, gdyby wszyscy
zaprzeczyli  jego prawdziwości  (prawda „w sobie”).  Pytamy nato-
miast, dla kogo jest prawdą  istnienie Boga w Trójcy; dla kogo jest
prawdą to, że liberalizm, a dla kogo, że solidaryzm jest najwłaściw-
szą drogą społecznego rozwoju? Czy też pytamy o to, dla kogo jest
prawdą,  że  w  świecie  panuje  powszechny  spisek  żydowski.  […]
I tak, wyznawca poglądu o istnieniu płaskiej Ziemi, czy też wyznaw-
ca prawdy o światowym spisku żydowskim są przekonani, że gło-
szone przez nich prawdy są faktami niepodlegającymi żadnej inter-
pretacji. Są one prawdziwe tak, jak prawdy matematyczne – nawet
wtedy,  gdy wszyscy im przeczą.  […] Ci,  którzy  wszystkie  opinie
i subiektywne przekonania (prawdy dla...) utożsamiają z prawdami
w sobie, nie potrafią rozróżnić w ramach politycznej doktryny, spo-
łecznej teorii  czy też  religii  tych prawd, które są  centralne,  istotne,
a zatem nienegocjowalne,  od drugo-  lub trzeciorzędnych,  a  zatem
nieistotnych, a swoją tożsamość określają tak silnie, że nie są gotowi
w żadnej mierze na zmianę  własnego stanowiska, zamykają  w ten
sposób sferę publicznej dyskusji”10.

Nazywanie  zarówno bezspornie  dowiedzionych twierdzeń,  jak
też przyjętych subiektywnie przekonań „prawdami” grozi, jak widać,
błędem ekwiwokacji, a w dalszej konsekwencji – może stać się źró-
dłem fałszywego sądu, że moje poglądy – skoro nazywam je prawda-
mi – są równie apodyktycznie pewne, jak twierdzenia matematyczne,
zatem wszyscy mają obowiązek przyjąć je do wiadomości; ja zaś, bę-
dąc u władzy, mam święte prawo egzekwować posłuszeństwo moim
przekonaniom z powodów, o których już wiemy. Taki klimat życia
politycznego, albo i szerzej – życia publicznego, jeśli nie całkowicie

10 T. Gadacz, Co to jest prawda?, „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 33, s. 30–31.
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uniemożliwia, to znakomicie utrudnia dialog, a w ślad za tym – po-
stęp w poszukiwaniu optymalnych reguł współistnienia poszczegól-
nych podmiotów owego życia.

Jak sprawa się przedstawia w odniesieniu do przeszłości? Co naj-
mniej od czasów Wilhelma Diltheya i Wilhelma Windelbanda, którzy
dokonali klasyfikacji nowożytnych nauk (pierwszy podzielił je na
Geisteswissenschaften i  Naturwissenschaften, drugi – na nauki idiogra-
ficzne i  nomotetyczne) wiadomo, że status nauk historycznych nie
jest  ugruntowany równie mocno jak empirycznego przyrodoznaw-
stwa, zaś sądy poznawcze formułowane przez historyków nie mogą
aspirować  do  apodyktycznej,  bezwzględnej  prawdziwości.  Dlatego
dyskusja o wspólnym dziedzictwie przeszłości państwa i narodu do-
tyka delikatnej materii, a poruszanie się w przestrzeni owych sporów
wymaga z jednej strony ostrożności i taktu, z drugiej strony jednak –
odwagi i bezkompromisowości. Nie zajdzie się daleko, próbując prze-
milczać lub zakłamywać problemy, które – choć dotyczą przeszłości,
bliższej czy odleglejszej – nadal bolą i jątrzą. Bez narodowego rachun-
ku sumienia, bez otwartej i swobodnej publicznej debaty nie zdołamy
się z nimi uporać. Poczucie odpowiedzialności za wspólną przyszłość
skłania do postawienia pytania: co się stało z naszą pamięcią?

Poszukiwana formuła optymalnego (uczciwego i odpowiedzial-
nego,  pozbawionego zarówno bałwochwalstwa czy fanatyzmu, jak
też ignorancji i lekceważącej obojętności) stosunku do przeszłości sy-
tuuje się gdzieś pomiędzy biegunami, wyznaczonymi przez następu-
jące  motta:  „kto żyje  przeszłością,  traci  przyszłość” (W.  Churchill)
oraz „narody, które tracą pamięć, tracą życie” (J. Piłsudski). Jesteśmy
bowiem spadkobiercami wspólnej przeszłości, ale nie – jej zakładni-
kami ani niewolnikami. Przed nami zadanie świadomego zagospoda-
rowania  śladów  i  skutków  owej  przeszłości;  tak,  by  ją  odzyskać
i przekształcić w fundament społecznej tożsamości, a nie – by ją za-
właszczać jedni przeciw drugim11. Zagospodarowanie przeszłości to

11 Przykładem nadużycia świadomości historycznej dla uzyskiwania partykular-
nych celów ideologicznych może być bolesny spór o „prawo do pamięci”, związany
z kwestią tożsamości ofiar masowej zagłady. Pisze o tym m.in. Adam Bartoszek w tek-
ście  „Polskie ofiary Oświęcimia” – przyczynek do teorii kulturowej użyteczności  etnicznego
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uporządkowanie naszego poznawczego i emocjonalnego stosunku do
tego, co było; nawiązując do znanych słów inskrypcji z cmentarze na
Pęksowym Brzyzku w Zakopanem – „Ojczyzna to ziemia i groby” –
zarówno ziemia, jak groby wymagają pracy porządkującej. Metafora
porządkowania  Ojczyzny  przywodzi  na  myśl  motyw  z  IV  Księgi
Pana Tadeusza, gdy ksiądz Robak, emisariusz wojsk napoleońskich na
ziemie litewskie, w karczmie Jankiela przemawia do zgromadzonej
szlachty:

Więc nie dość gościa czekać, nie dość i zaprosić,
Trzeba czeladkę zebrać i stoły pownosić,
A przed ucztą potrzeba dom oczyścić z śmieci,
oczyścić dom, powtarzam, oczyścić dom, dzieci!12 

Jak  pamiętamy,  fałszywie  zinterpretowana  przestroga  księdza
Robaka stała się  zarzewiem bratobójczej walki, której źródłem była
uzurpacja  nienależnego  prawa  do  wymierzania  sprawiedliwości,
a działo się to w obliczu nadchodzących wydarzeń znacznie wyższej
rangi niż lokalne anse i porachunki. Czy dziś jesteśmy na tyle dojrzal-
si od szaraczkowej szlachty z litewskich zaścianków, by wyciągnąć
właściwe wnioski z Mickiewiczowskiej lekcji?

Zrozumieć, że we wspólnej przeszłości tkwią korzenie wspólnej
tożsamości to tyle, co podjąć wysiłek przepracowywania owej prze-
szłości  ciągle na nowo, by była żywym źródłem etosu budującego
wspólnotę. Karol Wojtyła ujął tę myśl w następujących słowach: 

Słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy zapomina, że zo-
stał posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina. Godziny wciąż

modelu zagłady. Czytamy tam: „praktyka klasyfikowania i gloryfikowania «własnych»
ofiar ma szczególnie istotne znaczenie w dyskursie nad zbrodniami uderzającymi rów-
nocześnie w wiele narodowości i grup etnicznych, jakie zdarzyły się w nazistowskich
obozach zagłady. Obóz w Auschwitz […] jest także figurą retoryczną, ilustrującą me-
chanizmy  użytkowania  tożsamości  ofiar  każdej  historycznej  zbrodni,  wymierzonej
przeciwko jakiemuś  narodowi  skazanemu  na  zagładę.  […]  Interpretowanie  statusu
ofiar zagłady w kategoriach czysto etnicznych ustanawia swoiste kulturowe kodowa-
nie obcości, rodzi transmisję wrogości, ujawnia ponadhistoryczne poczucie zagrożenia
i zakłada potrzebę walki w imię zadośćuczynienia za doznane krzywdy” – A. Barto-
szek, cyt.  za: J.  Diatłowicki i inni (red.),  Holokaust a teodycea,  wyd. Homini,  Kraków
2008, s. 239–240.

12 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga IV: Dyplomatyka i łowy, s. 445–448.
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powracają na wielkiej tarczy historii. Oto liturgia dziejów. Czuwanie
jest słowem Pana i słowem ludu, które będziemy przyjmować ciągle
na  nowo.  Godziny  przechodzą  w  psalm  nieustających  nawróceń:
idziemy uczestniczyć w Eucharystii światów13. 

Spisana i przebadana źródłowo historia Polski liczy nieco ponad
tysiąc lat od daty chrztu Mieszka I. 

Mówiąc [bowiem] o chrzcie [Polski], nie mamy na myśli tylko sakra-
mentu  chrześcijańskiej  inicjacji  przyjętego  przez pierwszego histo-
rycznego władcę polski, ale też wydarzenie, które było decydujące
dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej
tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomo-
wą. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej prehistorii, a za-
czyna istnieć historycznie14. 

Tak się zatem złożyło, że od samego początku historycznego ist-
nienia państwa i narodu polskiego trwa wysiłek budowania i utrwa-
lania określonego etosu, stanowiącego istotną część wspólnej narodo-
wej tradycji,  i  także od samego początku był  to etos chrześcijański
i rycerski,  wzbogacany  stopniowo  kolejnymi  wartościami.  Jedną
z form  porządkowania  dziedzictwa  przeszłości  jest  pielęgnowanie
świadomości  i  pamięci  najważniejszych  składowych  tego  etosu,
a także – dochowywanie im wierności, by nie dopuścić do tego, aby
historia popłynęła przeciw prądowi sumień. W tym kontekście warto
przytoczyć słowa Jana Pawła II: 

[...] w szerokim znaczeniu można powiedzieć, że cały stworzony ko-
smos jest  poddany czasowi,  ma zatem swoje  dzieje  […] ale  tylko
człowiek ma zdolność refleksji nad własną historią i obiektywizacji,
opisywania jej powiązanych biegów zdarzeń […] ludzkie społeczeń-
stwa, a w szczególności narody […] są obdarzone pamięcią dziejową
[…]. I te zobiektywizowane i utrwalone na piśmie dzieje narodów są
jednym z istotnych elementów kultury – elementem, który stanowi
o tożsamości  narodu w wymiarach czasowych. Czy historia może
„popłynąć przeciw prądowi sumień?” To pytanie zadawałem sobie
wiele lat temu w utworze Myśląc Ojczyzna15. 

13 K. Wojtyła,  Myśląc Ojczyzna, [w:]  Poezje zebrane, wyd. św. Stanisława BM, Kra-
ków 2003, s. 249.

14 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, dz. cyt., s. 81.
15 Tamże, s. 78–79.
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W tym zaś młodzieńczym poemacie przyszłego papieża znajduje-
my następujące przemyślenia: 

Wolność stale trzeba zdobywać […] całym sobą płacisz za wolność
[…] tą zapłatą wchodzimy w historię i dotykamy jej epok: którędy
przebiega dział pokoleń między tymi, co niedopłacili, a tymi, co mu-
sieli  nadpłacać?  Po której  jesteśmy stronie?  […]  Historia  warstwą
wydarzeń powleka zmagania sumień. W warstwie tej drgają zwycię-
stwa i upadki. […] Ziemio, która nie przestajesz być cząstką naszego
czasu. Ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi
nowej. I wznosimy ciebie, ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń,
która przerosła nienawiść16.

Na kanwie przytoczonych rozważań rodzi się ważne i aktualne
pytanie: czy jesteśmy coś winni naszym przodkom, którzy tworzyli
i utrwalali etos polskości nie tylko przez sporządzanie kronikarskie-
go zapisu historycznych wydarzeń, ale przede wszystkim własnym,
często heroicznym czynem i ofiarą,  krwią  i  blizną? Konstanty Ilde-
fons Gałczyński pisał:

Nie jesteśmy, by spożywać
Urok świata, ale po to, 
By go tworzyć i przetaczać
Przez czasy jak skałę złotą17. 

Czy to „przetaczanie przez czasy” dawnego „owocu miłości po-
koleń” „ku ziemi nowej” jeszcze się  odbywa? Swego czasu Leszek
Kołakowski świadomie sprowokował dyskusję nad postawioną przez
siebie tezą-tytułem książki:  Bóg nam nic nie jest  dłużny18;  dziś  coraz
częściej słyszymy w dyskusjach zdanie: nie jesteśmy nic dłużni na-
szym przodkom. Uzasadnia się je niekiedy następująco: jeśli nasi ro-
dacy  w  trudnych  dla  Ojczyzny  czasach  walczyli,  poświęcali  się
i umierali w imię nadziei, że budują lepszą przyszłość swoim potom-
kom, to ich problem, a nie nasz. Taki był ich świadomy wybór, nie-
wykluczone zresztą, że podejmowany we własnym, egoistycznym in-
teresie: przyjemniej przecież umierać za Sprawę – dulce et decorum est

16 K. Wojtyła, Myśląc Ojczyzna, dz. cyt., s. 247 i 249.
17 K. I. Gałczyński, Pieśni, [w:] Poezje, wyd. Czytelnik, Warszawa 1980, s. 353.
18 Por. L. Kołakowski, Bóg nam nic nie jest dłużny, wyd. SIW Znak, Kraków 2001.
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pro Patria mori – i zasłużyć na wieczną chwałę oraz wdzięczność po-
tomności niż znosić na co dzień trudy szarej, zgniłej i beznadziejnej
rzeczywistości narodowej niewoli. Tymczasem my dzisiaj mamy wła-
sne sprawy, interesy i zobowiązania, i mamy ich dostatecznie wiele,
byśmy przestali oglądać się wstecz i pytać stale, co by na to powie-
dzieli Nasi Czcigodni Nieboszczycy. Paradoks dziejowy tkwi w tym,
że nasi przodkowie nie szczędzili heroizmu i ofiary z życia w imię
krzepiącej nadziei, że swoim następcom (czyli nam) wywalczą wol-
ność,  my zaś  –  obdarowani  ową  wolnością  bardziej  na  kredyt  niż
w formie  sprawiedliwej  zapłaty  za  nasze  osobiste  zasługi  (autor
poematu  Myśląc  Ojczyzna zaliczyłby nas zatem po stronie  tych,  co
niedopłacili) – wykorzystujemy ofiarowaną nam, a zawdzięczaną po-
koleniom naszych ojców wolność do tego, by uwolnić się od krępują-
cego dziedzictwa przeszłości. Ze zdumiewającą łatwością odrzucamy
tezę, że z samej natury procesu historycznego jako wspólnoty zbioro-
wego  dziedzictwa  wynika  obowiązek,  nałożony  na  każde  kolejne
ogniwo łańcucha pokoleń, podjęcia i kreatywnej kontynuacji tradycji
kształtowanej przez ojczysty etos. Tym bardziej, że ów etos nie jest
czymś  na  kształt  stałej  kosmologicznej,  niezmiennej  od  początku
świata i odpornej na wszelkie zmiany, tylko żywą tkanką aksjologicz-
ną społeczeństwa w jego historycznej tożsamości, dostosowującą się
do zmiennego ducha czasów. Aby mógł się zmieniać, pozostając jed-
nocześnie tym samym etosem, tą samą (powtórzmy za Heglem) sub-
stancją  etyczną,  musi być  żywy w świadomości konkretnych ludzi,
przypominany,  dyskutowany i  wspólnym wysiłkiem – a nie czyjąś
arbitralną  decyzją,  choćby  podjętą  w  majestacie  legalnie  wybranej
władzy – przepracowywany. 

Nie sposób zrozumieć, kim jesteśmy jako wspólnota narodowa,
jeśli  nie obejmiemy aktem solidaryzacji  aksjologicznej  także minio-
nych pokoleń, które wraz z nami tworzą jedność bycia dziejowego19

i których ideałom winniśmy wierność. Tej wierności powinien jednak
towarzyszyć krytycyzm – i tak się rzeczywiście dzieje. 

19 M. Heidegger pisał: „Pytanie: kim jesteśmy? zawiera w sobie pytanie o to, czy
jesteśmy. Oba pytania są nierozdzielne, a nierozdzielność ta wskazuje na istotę bycia
człowiekiem, bycia dziejowego” (Przyczynki do filozofii, przeł. B. Baran, J. Mizera, wyd.
Baran i Suszczyński Sp. z o.o., Kraków 1999, s. 54).
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Zmienia się sposób, w jaki postrzegamy przeszłość. Uprawiana na
uniwersytetach i nauczana w szkołach historia pozytywna, budują-
ca,  integrująca,  państwowo- czy narodowotwórcza […],  ukazująca
głównie zwycięstwa albo przynajmniej tak zwane dominujące nurty,
jest dzisiaj w odwrocie. Na naszych oczach stara, dobra historia zda-
je się rozpadać, a może raczej zostaje rozbita, zmieciona czy zdewa-
stowana przez nowe nurty społeczne i prądy intelektualne dezawu-
ujące dotychczas obowiązujące obrazy przeszłości20. 

Nie czas żałować starej, dobrej historii, skoro jej refutacja oznacza
zarazem rezygnację z idealizowania przeszłości ze szkodą dla prawdy,
a tym bardziej – odrzucenie zasady ideologicznej selekcji,  dzielącej
fakty minione na „słuszne” i „niesłuszne”, czyli godne upamiętnienia
i skazane na zapomnienie. Solidarność  aksjologiczna z pokoleniami
przodków to z jednej strony wierność ich pamięci (a nie tylko wyse-
lekcjonowanym faktom)  i  szacunek dla  ich dokonań,  ale  z drugiej
strony – moralny obowiązek rozliczenia, na ile to możliwe, minionych
win i upadków. Władysław Broniewski pisał w pamiętnym wierszu:
„Są w Ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli”21;
tym bardziej nie powinna ich przekreślać nasza własna dłoń.

Celem działań, jednoczących wysiłki władzy i obywateli demo-
kratycznego  państwa,  jest  wolność.  Istotą  doświadczenia  wolności
jest najpierw poczucie wyzwalania się z kolejnych ograniczeń, a po-
tem dopiero – przeświadczenie o możliwości realizacji własnego pro-
jektu egzystencji. Pisał Józef Tischner: 

Żywe doświadczenie wolności, obecne w duszach ludzi […] nie jest
doświadczeniem wolności  czystej  lub absolutnej,  lecz doświadcze-
niem  stopniowego  wyzwolenia.  […]  Wolność  polega  również  na
tym, że człowiek może przyswajać […] wolność to władza przyswa-
jania dóbr, którymi żyje duch ludzki22.

Nikt z nas nie będzie wolny, dopóki nie wyzwoli się z tego, co go
ogranicza.  O ile  wierność  i  posłuszeństwo wszystkiemu,  co  dobre
i szlachetne w naszej narodowej tradycji, nie ogranicza naszej wolno-

20 J. Żakowski, Rewanż pamięci, wyd. Sic!, Warszawa 2002, s. 13.
21 W.  Broniewski,  Bagnet  na  broń,  [w:]  Wiersze  i  poematy,  wyd.  PIW,  Warszawa

1973, s. 159.
22 J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, wyd. SIW Znak, Kraków 1993, s. 12.
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ści,  przeciwnie:  umacnia  ją23,  dostarczając  wypróbowanego  funda-
mentu dla wolności jako „władzy przyswajania dóbr, którymi żyje
duch ludzki”, o tyle koniecznym warunkiem jej osiągnięcia jest uwol-
nienie się od ciężaru rachunków krzywd. Nie ma mowy, rzecz jasna,
o pełnym ekwiwalencie;  takie oczekiwanie byłoby nierealne nawet
w stosunku do indywidualnego winowajcy, poszukującego zadowa-
lającej formy zadośćuczynienia, cóż dopiero w stosunku do tysiąclet-
nich dziejów narodu; chodzi jednak o tak przeżywaną wierność własnej
historii,  by jej  elementem było poczucie mądrej  odpowiedzialności
także za ciemne strony naszych dziejów. W takiej postawie wyróżnić
trzeba następujące momenty:

– nie zrywać ciągłości tradycji dziejów ojczystych, tak aby „histo-
ria  nie  popłynęła  przeciw  prądowi  sumień”,  to  znaczy  zachować
wierność ideałom, w imię których pokolenia budowały świat dla nas;

– nie bać się prawdy, nawet tej trudnej, okrutnej, raniącej i oskar-
żającej, i nie uciekać przed nią;

– nie odmawiać nikomu prawa do prawdy o przeszłości, zwłasz-
cza tym, którzy zostali w przeszłości skrzywdzeni, bo odbieranie im
prawa do pamięci o cierpieniu to przysparzanie nowych cierpień;

– dążyć konsekwentnie do przebaczenia i pojednania na gruncie
wspólnego ustalenia prawdy24; trzeba tę prawdę odkrywać, a odkrytą
przyswoić i poddać pod osąd sumienia, by na tym fundamencie bu-
dować etos przebaczenia i pojednania.

23 Takie rozumienie drogi do wolności wpisane jest integralnie w etos harcerski,
w którym wychowywały się pokolenia młodych Polaków niemal od początku ubiegłe-
go wieku. W punkcie 7. Prawa harcerskiego znajduje się zapis: „Harcerz jest karny, po-
słuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym”, którego interpretacja (autorstwa
harcmistrza Stefana Mirowskiego) przedstawia się  następująco:  „Karność,  oparta na
rozumnym posłuszeństwie, wynika z dobrowolnego wyboru celu i drogi [do niego],
i daje poczucie wolności.  Harcerz jest  wierny tradycji  rodzinnej,  która współtworzy
tradycję Ojczyzny. [Dlatego] jest posłuszny w dążeniu do wspólnie realizowanego celu
przez służbę Bogu, Polsce i bliźnim” (cyt. za: http://www.hufiec.nazwa.pl).

24 W kwestiach, które wymagają „interpretacji humanistycznej”, a do takich należy
współczesna ocena sensu i wartości przeszłych wydarzeń, nie mamy innej możliwości
dojścia do konsensu, albowiem: „jeśli traktujemy język jako narzędzie społecznego po-
rozumienia, to jedynym ratunkiem dla uzgodnienia tego, co mówimy, z tym, jak się
rzeczy mają, jest zgoda uczestników komunikacji” (M. P. Markowski,  Spór o rzeczywi-
stość, [w:] „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 31, s. 22).
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Troska o pamięć i tożsamość jest wspólnym zadaniem, stojącym
przed władzą i zwykłymi obywatelami. Bez niej nie będziemy wspól-
notą wolnych osób, tylko przypadkowym zbiorem niezależnych in-
dywiduów,  które  może  utrzymać  w  ryzach  jedynie  rozbudowany
system opresyjnych  instytucji,  egzekwujących  postanowienia  orga-
nów władzy. Z punktu widzenia logiki dziejów, rozumianej (za He-
glem) jako dzieje dochodzenia do coraz pełniejszej realizacji  ideału
wolności,  niezbędne są  działania (zarówno inicjowane i  wspierane
przez władzę, jak spontaniczne i niezależne) na rzecz mądrego zago-
spodarowania  wspólnej,  narodowej  pamięci,  ukierunkowane  na
przemyślane  rozwiązywanie  trudnych  dylematów  dialogu  z  prze-
szłością.  Podejmujące te  działania,  lepiej  wykorzystamy dany nam
wszystkim dar wolności.

Exzerpt
Eine wichtige Dimension der öffentlichen Sphäre ist ihre Geschichtlich-

keit. Wir sind Teil eines generationenlangen Prozesses, in dem sich das öffen-
tliche Leben gebildet hat.  Seine heutige Gestalt bildet sich heraus aus den
Spannungen zwischen verschiedenen (oft widersprüchlichen) Interpretatio-
nen der Vergangenheit und der auf der Basis von Projekten für die Zukunft
gebauten Hoffnung auf eine besserer Welt. Deswegen bleibt uns nichts ande-
res übrig, als zu fragen, ob und in welchem Grade wir den Idealen treu ble-
iben wollen, die die Handlungen unserer Vorfahren inspiriert haben. Diese
Frage betrifft unsere Freiheit, weil entschieden werden soll, ob die Treue ge-
genüber der geschichtlichen Erinnerung eingrenzt oder – ganz im Gegenteil –
die Freiheit stärkt. Besonders wichtig dabei ist das Problem der Verantwor-
tung (sowohl der sittlichen als auch – im gewissem Grade – der materiellen
Verantwortung) für das Böse, das durch unsere Vorfahren verschuldet und
verursacht worden ist. In bezden genannten Fragen – der Treue gegenüber
der Erinnerung und der Erinnerung an Verrat – kann nur eine kluge, dialogi-
sche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit uns einen vollständiger Ge-
brauch der Gabe der Freiheit ermöglichen.
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Sprawiedliwość a wolność

Wyjaśnienia wstępne

Pytanie o związki sprawiedliwości z wolnością jest zasadne, gdyż
stosunkowo często przyjmuje się tezę, że wolność jest przez sprawie-
dliwość ograniczana1. Warto zastanowić się, czy jest tak rzeczywiście,
ewentualnie w jakich przypadkach; wskazać inne zależności zacho-
dzące między sprawiedliwością  i wolnością,  uporządkować  założe-
nia i wyniki sporów o związki sprawiedliwości z wolnością.

Choć bardzo często słychać nawoływania do sprawiedliwości lub
wolności, a urzeczywistnianie tych wartości uchodzi za jeden z pod-
stawowych celów, zarówno jednostek, jak również społeczeństw, nie
ma  uzgodnionej  odpowiedzi  na  pytanie:  czym  są  sprawiedliwość
i wolność?  Świadczy  to  o  wadliwości  terminów  „sprawiedliwość”
i „wolność”, warto zatem – zanim przystąpi się do określenia relacji
między sprawiedliwością a wolnością – zwięźle omówić pojęcia spra-
wiedliwości i wolności2.

1 Zob. np. M. Dobrosielski, Racjonalizm i irracjonalizm. 24 szkice filozoficzno-politycz-
ne, Warszawa 1999, s. 27. Schelling wskazywał na to, że państwo z istoty znosi wolność
(zob. J. Piórczyński, Wolność człowieka i Bóg, Warszawa 1999, s. 170).

2 O tym, że treść pojęcia wartości wymagają uściślenia np. [w:] J. Sztumski, Społe-
czeństwo i wartości, Katowice 1992, s. 19–20.
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Własności pojęć sprawiedliwości i wolności

Zestawienie koncepcji sprawiedliwości i wolności ujawnia, że ter-
miny „sprawiedliwość” i „wolność” są  wieloznaczne, a w związku
z tym także niejasne, nieostre i mocno zabarwione emocjonalnie. Wy-
mienione wady komplikują  używanie omawianych terminów, przy
czym największym mankamentem wydaje się  wieloznaczność.  Nie
chodzi  bowiem w przypadku  terminów „sprawiedliwość”  i  „wol-
ność”  o  zwykłą  wieloznaczność,  tzw.  wieloznaczność  słownikową
(leksykalną),  przy  której  wyrażeniu  przysługują  całkowicie  różne
znaczenia orzekane o różnych desygnatach, lecz mamy tu do czynie-
nia z tzw. wieloznacznością systematyczną. Wieloznaczność systema-
tyczna przejawia się w ten sposób, że jest w różnych pojęciach spra-
wiedliwości  i  wolności  obecna  treść  wspólna,  choć  różnie  bywa
dopełniana3. Omawiane terminy, mimo różnych dziedzin ich stoso-
wania, są używane w odmiennych, lecz pokrewnych znaczeniach. To
dlatego, wbrew pozornej zgodzie, różnorodne mogą odpowiedzi na
pytania o treść i zakres pojęć sprawiedliwości i wolności, akcentuje
się rozmaite aspekty sprawiedliwości i wolności, przedstawia różne
ich modele4. Wieloznaczność systematyczna jest groźniejsza od zwy-
kłej wieloznaczności, gdyż częściej jest przyczyną nieporozumień, co
najmniej z tego względu, że jest mniej jawna. Należy w niej upatry-
wać  przyczyny  paradoksalnego  nieco  zjawiska:  sprawiedliwość
i wolność dostarczać mogą argumentów jednocześnie dla żądań idą-
cych w przeciwnych kierunkach5. 

3 „Wieloznaczność, wieloznaczność systematyczna”, [w:] S. Blackburn, Oksfordzki
słownik filozoficzny, red. nauk. J. Woleński, przeł. C. Cieśliński, P. Dziliński, M. Szczu-
białka, J. Woleński, Warszawa 1997, s. 430–431.

4 Zob. np. Ch. Perelman, O sprawiedliwości, przeł. W. Bieńkowska, Warszawa 1959,
s.  30.  Niektóre  modele  wolności  (np.  średniowieczny,  indywidualistyczno-liberalny,
personalistyczny) przedstawia W. Słomski, Wolność – jej znacznie, rola i ważniejsze orien-
tacje, [w:] „Ruch Filozoficzny” 2002, nr 1, s. 109–121. A. Sen uwzględnia dwa aspekty
wolności: aspekt procesu (wolność pojęta jako proces podejmowania decyzji) i sposob-
ności (wolność pojęta jako sposobność uzyskiwania zamierzonych celów) (A. Sen, Roz-
wój i wolność, przeł. J. Łoziński, Poznań 2002, s. 308–309). I. Berlin, Cztery eseje o wolno-
ści, przeł. D. Grinberg, D. Łachowska, J. Łoziński, Poznań.

5 K. Ajdukiewicz,  O sprawiedliwości, [w:] tenże,  Język i poznanie. Wybór pism z lat
1920–1939, Warszawa 1985, t. I, s. 365.
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W każdej koncepcji warunkiem co najmniej koniecznym sprawie-
dliwości  jest  świadczenie  tego,  co  się  komuś  od  kogoś  z  jakiegoś
względu należy6. Ta naczelna zasada sprawiedliwości, tzw. formuła
suum cuique („co się  należy”), bywa dookreślana na różne sposoby,
wkazuje się  różne kryteria orzekania należności.  Mianowicie, może
być  orzekana na podstawie przepisów prawa (tzw. sprawiedliwość
legalna) czy zasad moralnych, słuszności (tzw. sprawiedliwość mo-
ralna). Sprawiedliwość legalna ma różne postacie, gdyż odzwiercie-
dla różne systemy prawne. W przypadku sprawiedliwości moralnej
jest analogicznie: różne jej ujęcia funkcjonują na gruncie różnych sys-
temów normatywnych. Podczas gdy niemal powszechna zgoda  pa-
nuje  co  do  tego,  że  moralnie  należy  się  jednakowe  traktowanie
podmiotom  równym pod jakimś  istotnym względem (tzw. zasada
sprawiedliwości  formalnej),  różne są  poglądy w kwestii  kryteriów
porównywania podmiotów7. Tak więc np. w ujęciu egalitarystycznym
ludzie są równi ze względu na samą podmiotowość, toteż wszystkim
przyznaje się to samo; w ujęciu solidarystycznym należność określa-
na jest na podstawie potrzeb podmiotów; natomiast w ujęciu liberal-
nym sprawiedliwość sugeruje się szeroko pojętymi zasługami. Wska-
zane  główne  typy  ujęć  mogą  być  różnorodnie  kombinowane
i modyfikowane w zależności od przedmiotu świadczeń,  kontekstu
sytuacyjnego i innych uwarunkowań. Inaczej wygląda kalkulacja na-
leżności we wzajemnych relacjach poszczególnych jednostek, inaczej
w kontekście społeczeństwa (sprawiedliwość społeczna) itp.

Spośród  znaczeń  terminu  „wolność”  dla  niniejszych  rozważań
uważam za istotną  tę  grupę,  która uwzględnia jakieś  zaprzeczenie
determinizmu8. Można natomiast w tych rozważaniach pominąć ro-
zumienia zasadniczo inne – np. pojęcie wolności kojarzonej z auten-

6 K. Ajdukiewicz, O sprawiedliwości, dz. cyt., s. 367.
7 Zob. Ch. Perelman, O sprawiedliwości, dz. cyt., s. 36–37.
8 Por. K. Ajdukiewicz,  Zagadnienia i kierunki filozofii, Kęty–Warszawa 2004, s. 120.

Czasami wolnością woli nazywa się to, co powinno być określane mianem siły woli,
polegającej na wierności, na tym, że człowiek nie daje się sprowadzić z obranej drogi.
Najistotniejsze ze znaczeń „wolności woli” jest ściśle związane z zagadnieniem przy-
czynowości i zasadnicze pytanie o wolność woli człowieka brzmi: czy jej akty są jedno-
znacznie określone przez przyczyny?
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tycznością9,  tym  bardziej,  że  są  spotykane  wyjątkowo.  Tradycyjne
dystynkcje odnoszące się do pojęcia wolności są następujące: „wol-
ność pozytywna – wolność negatywna” oraz „wolność zewnętrzna –
wolność wewnętrzna”. Wolność pozytywna to inaczej tzw. wolność
do czegoś, która wyraża się w stwierdzeniu „mogę”; wolność nega-
tywną rozumie się natomiast jako wolność „od czegoś”, brak przy-
musu („nie muszę”)10. Wolność zewnętrzna, określana czasem jako fi-
zyczna,  jest  wyznaczona  przez  warunki  naturalne  i  społeczne,
a nawet – na co zwraca uwagę T. Czeżowski – wewnętrzne (związane
z dobrowolnie przyjętymi nakazami moralnymi).  Zaś  wolność  we-
wnętrzna, inaczej moralna, polega na panowaniu nad namiętnościa-
mi,  kierowaniu się  nie  pożądaniem, lecz słusznością11.  Nasuwa się
jeszcze jedno rozróżnienie, rzadziej wspominane: wolność indywidu-
alna i wolność określonej zbiorowości (wolność ujarzmionych naro-
dów, uciskanych warstw ludności)12. 

Skoro pojmowanie omawianych wartości  nie jest jednolite, dys-
kusje, w których używa się pojęć sprawiedliwości i wolności, powin-
na w przypadkach podatnych na nieporozumienia poprzedzać dekla-
racja, o jak rozumiane wartości chodzi13. Trzeba mieć na uwadze, że
pytanie  o  związki  między  sprawiedliwością  a  wolnością  dotyczy
w zasadzie relacji  pewnych aspektów sprawiedliwości do pewnych
aspektów wolności.

9 T. Gadacz, Wypisy z ksiąg filozoficznych. O wolności – o niewoli, Kraków 1996, s. 12,
15, 16. 

10 Por. „Wolność  pozytywna/negatywna”, [w:]  S.  Blackburn,  Oksfordzki  słownik,
dz. cyt., s. 438. Jest to rozróżnienie, które L. Kołakowski uznaje za zbyteczne (O wolno-
ści, [w:] tenże, „Mini wykłady o maxi sprawach. Trzy serie”, Kraków 2003, s. 85).

11 Por. M. A. Krąpiec, Ludzka wolność i jej granice, Lublin 2000, s. 121; T. Czeżowski,
Paradoks wolności (1), [w:] Pisma z etyki i teorii wartości, red. P. J. Smoczyński, Warszawa,
Kraków, Gdańsk, Łódź 1989, s. 186–190. 

12 Por. T. Czeżowski, Paradoks wolności (1), dz. cyt., s. 190
13 Trzeba mieć  na względzie i to,  że ciągłe zapobiegawcze dookreślanie pojęcia

sprawiedliwoci może wywołać u odbiorcy dezorientację co do znaczenia podawanych
szczegółów lub przekonanie o małej wiarygodności autora takich uściśleń, por. Z. Mu-
szyński, Nieostrość a porozumiewanie się. [w:] O nieostrości, red. tenże, Lublin 1988, s. 255:
„Może być prawdą, że masz 3427 włosów na głowie, ale jeśli taką prawdę wypowiesz
parę razy, słuchając będą słusznie uważać, że wymagasz leczenia”; A. Gawroński, Dla-
czego Platon wykluczył poetów z Państwa? U źródeł współczesnych badań nad językiem, War-
szawa 1984, s. 142.
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Wolność wobec sprawiedliwości

Gdy mowa o ograniczaniu wolności przez sprawiedliwość, zdaje
się, że chodzi o znaczne uproszczenie, chodzi przede wszystkim o ja-
kieś  uogólnienie doświadczeń  historycznych, przypadków narusza-
nia prawa własności, ograniczania, a nawet znoszenia wolność osobi-
stej  – w imię  sprawiedliwości,  najczęściej  społecznej  lub prawnej14.
Właściwie  więc  twierdzenia  o  konflikcie  między  sprawiedliwością
oraz wolnością odnoszą się do pewnych aspektów, modeli sprawie-
dliwości społecznej czy prawnej i wolności zewnętrznej. stosunków
społecznych wprowadzanych pod sztandarem

Terminy „sprawiedliwość prawna“ i „sprawiedliwość społeczna”,
dziedzicząc  wadliwość  ogólnego  pojęcia  sprawiedliwości,  dopusz-
czają nadużycia w postaci wprowadzania wątpliwych zmian społecz-
nych pod sztandarem sprawiedliwości (społecznej lub prawnej). Jak
wskazano wyżej, treść sprawiedliwości legalnej zależy od treści po-
szczególnych praw stanowionych, przy czym ustanowione może zo-
stać prawo naruszające wolność. Również sprawiedliwość społeczna,
polegająca na świadczeniu należności w odniesieniu do spraw pu-
blicznych na skalę społeczeństwa, wyposażana jest w różne kryteria,
zaczerpnięte z różnorodnych doktryn prawnych, politycznych, eko-
nomicznych i filozoficzych15. Dlatego zakres koncepcji sprawiedliwo-
ści społecznej jest szeroki: od poglądów indywidualistycznych, przy-
znających  priorytet  indywidualnym  prawom  i  swobodom,  do
kolektywistycznych,  wedle  których  najważniejsze  jest  życie  we
wspólnocie i dobro zbiorowości, a daleko idące ograniczenia wolno-
ści osobistej są usprawiedliwione16. „Na jednym krańcu znajdziemy

14 Por. M. Dzielski,  Liberalizm a chrześcijaństwo, [w:] tenże, Bóg, wolność, własność,
Kraków 2001, s. 95; R. Pipes, Własność a wolność, przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2000,
s. 417.

15 Przeglądu koncepcji sprawiedliwości społecznej dokonują np.: W. Lang, J. Wró-
blewski,  Sprawiedliwość społeczna i nieposłuszeństwo obywatelskie w doktrynie politycznej
USA, Warszawa 1984, np. s. 11–12.

16 Poniekąd zaskakująco brzmi myśl S. Weil, że komunizm, jak go sobie wyobrażał
Marks, jest formą marzenia o wolności bez granic (por. T. Gadacz, Wypisy z ksiąg filozo-
ficznych, dz. cyt., s. 76).
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ludzi takich jak Robert Nozick, Milton Friedman oraz inni libertaria-
nie, na drugim zaś albańskiego dyktatora Enwera Hodżę i czerwono-
gwardzistów z czasów chińskiej rewolucji kulturalnej“17. 

Ponieważ  najbardziej  chwytliwe  i  prawdopodobnie  najczęstsze
wyobrażenia o sprawiedliwości  społecznej  są  związane z takimi jej
kryteriami,  które zapewniają  redystrybucję  dochodów, świadczenia
socjalne  itp.,  te  właśnie  kryteria  traktuje  się  często  jako integralną
część  pojęcia  sprawiedliwości  społecznej.  W związku z tym często
sama nazwa „sprawiedliwość społeczna”, traktowana jako przebar-
wiona  ideologicznie,  wywołuje  krytykę  z pozycji  liberalnych18.  Od
wprowadzania jakiejś odmiany sprawiedliwości prawnej czy społecz-
nej w postaci pewnego zmuszania obywateli do dobroczynności od-
żegnują się też wyraźnie np. J.G. Fichte czy H. Elzenberg, podkreśla-
jąc,  że  nie  można  kogoś  uszczęśliwiać,  czynić  mądrzejszym  lub
cnotliwszym wbrew jego wolności, że wolność jest ostatecznie lepsza
od narzuconej doskonałości19.

Koniecznie trzeba rozróżniać, oceniając pewne zjawiska społeczne
(wynikające z form sprawiedliwości legalnej, społecznej) pod wzglę-
dem wolności, czy chodzi o dziedzinę istotną z punktu widzenia wol-
ności: nie można „nie dostrzegać różnicy między taką dziedziną jak
dobieranie sobie według upodobania napojów podczas śniadania a
dziedzinami,  w  których  mają  obowiązywać  prawa  człowieka”20.
Z drugiej  strony,  dotkliwe  może  okazać  się  również  ograniczanie
wolności przez aparat państwowy w dziedzinach z pozoru nieistot-
nych: 

[...]  świat współczesny stawia nam duży opór,  jego współczynnik
lepkości jest duży. Gdy ma się dziś coś załatwić, zrobić  etc., odnosi

17 Ch. Taylor, Nieporozumienia wokół debaty liberalno-komunitariańskiej, [w:] Komuni-
tarianie. Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, przeł. P. Rymarczyk i T. Szubka, Warszawa
2004, s. 38.

18 Zob. np. F. A. Hayek,  Law, Legislation and Liberty.  A new statement of the liberal
principles of justice and political economy, Chicago, London 1976, t. II: The Mirage of Social
Justice.

19 T. Gadacz, Wypisy z ksiąg filozoficznych, dz. cyt., s. 11.
20 J. M. Bocheński, Pojęcie społeczeństwa wolnego, [w:] tenże, Logika i filozofia. Wybór

pism, przeł. T. Basznia i inni, Warszawa 1993, s. 159. 
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się wrażenie, iż poruszamy się w smole [...] załatwienie drobnej na-
wet sprawy staje się trudne, wymaga maksimum wysiłku, który nie
jest zużyty na samo dzieło, ale głównie na pokonanie oporu środo-
wiska społecznego21.

W  niektórych  przypadkach  przeciwstawienie  sprawiedliwości
i wolności może się okazać pozorne. Uważa się na przykład, że spra-
wiedliwość ogranicza jakąś wolność, choć  niektóre spośród sytuacji
tak rozpoznawanych da się opisać inaczej: jakaś wolność  ogranicza
inną  wolność,  np. „wolność  prowadzenia działalności gospodarczej
jest ograniczana po to, by osiągnąć  wolność  od niesprawiedliwości
ekonomicznej”22.  Zarzuty,  że  sprawiedliwość  ogranicza  wolność,
mogą mieć źródło również w tym, że w pewnych sytuacjach na stra-
ży sprawiedliwości stoi przymus, a nawet stosowanie przemocy23. In-
strumenty takie są  często wiązane ze sprawiedliwością,  a  zarazem
przeciwstawiane wolności24.  Wskutek  tego każde stosowanie  prze-
mocy, nawet nieuzasadnione, a więc niesprawiedliwe, może być po-
strzegane jako konflikt między sprawiedliwością i wolnością, a fak-
tycznie jest naruszana i wolność, i sprawiedliwość.

Nie każda kolizja między sprawiedliwością i wolnością jest fak-
tem negatywnym, nie zawsze chodzi o pozbawianie kogoś np. wol-
ności  osobistej,  mienia itp.  w imię  źle  rozumianej  sprawiedliwości
czy zbrodniczego prawa25.  Osoba może zostać  pozbawiona upraw-
nień na skutek wykroczenia uzasadniającego ograniczenie wolności26.

21 A. Kępiński, Próba psychiatrycznej prognozy, [w:] tenże, Rytm życia, Kraków 1973. 
22 S. Blackburn, Sens dobra. Wprowadzenie do etyki, przeł. T. Chwaziuk, Poznań 2002,

s. 143–144.
23 Por. T. Czeżowski, Paradoks wolności (1), dz. cyt., s. 188.
24 Wyjątkowo można się spotkać z przekonaniem, że przymus i wolność nie mu-

szą  się  wykluczać,  że „w pojęciu wolności  zawiera  się  także cząstka  konieczności”
(Por.  L.  Szondi,  Z psychologii  wyboru,  [w:]  tenże,  Wolność  i  przymus w losie  jednostki,
przeł. S. Cieślikowski, Kraków 1995, s. 55).

25 Por. W. Kymlicka,  Liberalizm a komunitarianizm, [w:],  Komunitarianie. Wybór tek-
stów, dz. cyt., s. 159; M. Dobrosielski: Racjonalizm i irracjonalizm, dz. cyt., s. 27. 

26 Por.  J.  S.  Mill,  Utylitaryzm,  [w:]  Utylitaryzm.  O wolności,  przeł.  M. Ossowska,
A. Kurlandzka, 1951, s. 75. Nawet w społeczeństwie wolnym są dwie grupy ludzi, któ-
rzy nie są wolni: skazanych prawomocnym wyrokiem sądu i pacjentów szpitali psy-
chiatrycznych – według J. M. Bocheńskiego to tzw. prawne wyjątki (Pojęcie społeczeń-
stwa wolnego, dz. cyt., s. 159).
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Można się zgodzić z poglądem, że sama moralność i odpowiedzial-
ność mogą być traktowane jako formy przymusu, przy czym z uwagi
na pozytywne ich skutki chodziłoby o przymus tolerowany, a nawet
pożądany27.  Aktualne w tym kontekście jest  spostrzeżenie L.  Koła-
kowskiego, że wolności może być  nie tylko za mało, ale i za dużo
(„Czasem zasadnie uważamy […], że wolność poza pewnym zakre-
sem szkody wyrządza”)28.  Warto także zauważyć,  że podczas gdy
ograniczenia  naturalne  często  są  traktowane  jako  coś  normalnego
i nie są rozpatrywane w kategoriach sprawiedliwości, to ograniczenia
uwarunkowane społecznie są trudniej akceptowane i kojarzą się z po-
gwałceniem  sprawiedliwości29.  Przy  tym  wolność  wyrażająca  się
w działaniach niezależnych od organizacji jest dziełem kultury, życia
zbiorowego,  prawa,  nie  należy  do  „natury  naszego  bytowania”30.
Gdyby nie było organizacji społecznej, wolność ta by się nie ujawniła,
z drugiej strony – gdy organizacja ta istnieje, omawiana wolność nie
może być pełna31. 

Skoro pewne ograniczenia wolności zewnętrznej są z zasady nie-
uniknione, wiązanie wolności z tezą „wszystko wolno“ byłoby niepo-
rozumieniem. T. Czeżowski zwraca uwagę na tzw. paradoks wolności,
który polega na tym, że nieograniczona wolność zaprzecza sobie, to-
też trzeba ograniczyć swą wolność, by być wolnym. Jeżeli założymy, że 

27 T. Czarnik, Czy wolność jest warunkiem odpowiedzialności i moralności?, „Ruch Filo-
zoficzny” 1992, nr 2, s. 159.

28 L. Kołakowski, O wolności..., dz. cyt., s. 87. 
29 W. Stróżewski (Determinizm – wolność – konieczność, [w:] tenże, „W kręgu warto-

ści”, Kraków 1992, s. 48–49) wyróżnia trzy typy reakcji na determinizm praw przyro-
dy: 1) próby uwolnienia się od ciała 2) afirmacja  istnienia determinizmu i poddanie się
w rozumnej zgodzie prawom przyrody 3) ucieczka od wolności (rezygnacja ze swej
woli i zdanie się  na bieg spraw, które bez reszty wyznaczają nasz los).

30 L. Kołakowski, O wolności, dz. cyt., s. 82–83.
31 Por. J. M. Bocheński, Pojęcie społeczeństwa wolnego, dz. cyt., s. 159. Według L. Ko-

łakowskiego niesłuszne jest doszukiwanie się pełni tak pojętej wolności w hipotetycz-
nym „stanie naturalnym”, rozważanym przez niektórych teoretyków życia społeczne-
go.  W stanie  tym niby nie  ma żadnych praw,  reguł,  organizacji  życia zbiorowego.
Kołakowski mówi o tym stanie, że nigdy nie istniał, ale gdyby istniał, nie byłby wcale
stanem  nieograniczonej  wolności.  Nie  można  by  powiedzieć,  że  w  takim  świecie
wszystko jest dozwolone, czy że wszystko wolno, bo coś może być dozwolone albo nie
przez jakieś prawo (L. Kołakowski, O wolności, dz. cyt., s. 83–84).
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wszystko wolno, to wolno także zaprzeczyć, by było wszystko wol-
no; a jeżeli wolno zaprzeczyć, że wszystko wolno, to nieprawda, że
wszystko wolno. Jest to rozumowanie analogiczne do znanego w lo-
gice  dowodzenia  według  zasady,  że  jeżeli  z jakiegoś  twierdzenia
wynika  jego  zaprzeczenie,  to  owo  zaprzeczenie  jest  prawdziwe,
a twierdzenie fałszywe32.

Akceptacja  uzasadnionych  (nieuniknionych,  słusznych)  ograni-
czeń wolności pozwala dostrzec możliwości pogodzenia postulatów
sprawiedliwości i wolności w kontekście rozważań o społeczeństwie.
Zwykliśmy – jak ujmuje to Kołakowski – „mierzyć różne ustroje poli-
tyczne rozmiarami wolności”33. O wspólnotach państwowych, które
są pod tym względem oceniane wysoko, mówi się jako o społeczeń-
stwach wolnych i  równych,  w sensie  sprawiedliwie  traktowanych,
obywateli34. Dostrzega się w nich rozsądny kompromis między spra-
wiedliwością i wolnością. Nie ma „ogólnie ważnej reguły, która okre-
śla, o ile więcej albo mniej wolności jest dla nas dobre”, nie ma tym
samym ogólnie ważnego współczynnika określającego najlepsze pro-
porcje między sprawiedliwością  a wolnością35.  Popularna ogólniko-
wa zasada, w myśl której wolność ma być ograniczona do tego stop-
nia, by nie sprawiała przykrości innym ujawnia, że wolność można
traktować jako dobro, które może być dzielone według zasad spra-
wiedliwości36.  Ponieważ  różne są  koncepcje sprawiedliwości,  różne
są też modele „sprawiedliwej dystrybucji wolności”.

32 T. Czeżowski, Paradoks wolności (2), [w:] Pisma z etyki i teorii wartości, dz. cyt., s. 191.
33 L. Kołakowski,  O wolności,  dz. cyt.,  s. 82–83. Por. J. M. Bocheński,  Pojęcie społe-

czeństwa wolnego, op. cit.,  s. 159. Mówi o tym także M. Novak, twierdząc, że każde spo-
łeczeństwo musi uporać się z pogodzeniem wolności i dobra wspólnego, chodzi o pro-
blem uniwersalny (Wolne osoby i dobro wspólne, przeł. G. Łuczkiewicz, Kraków 1998,
s. 22).

34 Zob. J. Rawls,  Liberalizm polityczny,  przeł.  A. Romaniuk, Warszawa 1998, s. 9;
M. Novak pisze o porządku ekonomicznym Stanów Zjednoczonych jako o gospodarce
zorientowanej zarówno na ogólny dobrobyt, jak i na wolność osób (N. Novak,  Wolne
osoby i dobro wspólne, dz. cyt., s. 20–21).

35 L. Kołakowski, O wolności, dz. cyt., s. 87.
36 T.  Czeżowski  zalecałby  w  przypadkach  nieuniknionych  konfliktów  między

sprawiedliwością  i wolnością  stosowanie zasady życzliwości powszechnej:  każda ze
stron w pełni swej wolności wewnętrznej jest gotowa do ustępstw na rzecz słusznych
roszczeń strony przeciwnej (T. Czeżowski, Paradoks wolności (1), dz. cyt., s. 189).
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Sprawiedliwość  prawna może być  traktowana wręcz jako gwa-
rant wolności obywateli. M. A. Krąpiec twierdzi, że prawo nie nisz-
czy ludzkiej wolności, lecz jest jej wyrazem (lecz – dodaje – tylko prawo
zgodne z prawem naturalnym jest prawem, w przeciwnym wypadku
chodziłoby  o  „pseudoprawo”,  którego  nie  należy  przestrzegać)37.
Chodzi w zasadzie o to, o czym – w związku z J. Rawlsa zasadami
sprawiedliwości  –  mówi się  jako o „instytucjonalizacji  wolności”38.
Wyrażając tę zależność inaczej: Gdy nie ma sprawiedliwości, nie ma
wolności w wymiarze zbiorowym: Walka o wolność dla wszystkich
w społeczeństwie,  w  którym  nie  panuje  sprawiedliwość  oparta
o życzliwość  wzajemną  i  ogólnie uznane zasady etyczne,  nie może
być  uwieńczona powodzeniem, a rzekoma wolność  dla wszystkich
okaże się wolnością  dla niektórych, a niewolą dla pozostałych. Nie
każda więc społeczność jest dojrzała do takiej wolności, nie ma wol-
ności bez sprawiedliwości i życzliwości powszechnej39.

Podczas gdy państwo może w imię  sprawiedliwości ograniczać
wolność zewnętrzną, wolność wewnętrzna uchodzi za typ wolności,
której w ten sposób w zasadzie ograniczyć nie można, gdyż rządzi się
ona szczególnymi prawami40. A zdaniem niektórych filozofów (Epi-
tekt, L. A. Seneka czy M. Aureliusz) to właśnie wolność wewnętrzna
jest główną wolnością41. Co więcej, jest jej przypisywana rola wspie-
rania sprawiedliwości: człowiek, który osiągnął  wolność  wewnętrz-
ną, szanuje cudzą wolność, zgodnie z zasadą suum cuique42.

Wolność  warunkuje  sprawiedliwość  jeszcze  w  innym  sensie.
Sprawiedliwość  w sensie cnoty moralnej  może być  orzekana tylko
w odniesieniu  do  wolnych  czynów43.  Wolność  odgrywa  też  rolę
w procesie wybierania określonej  koncepcji  sprawiedliwości.  Doko-

37 M.A. Krąpiec, Ludzka wolność i jej granice, dz. cyt., s. 176–177.
38 R. Marszałek, Wolność racjonalnej interakcji. W poszukiwaniu etycznego paradygma-

tu współczesności, Warszawa 1998, s. 106.
39 T. Czeżowski, Paradoks wolności (1), dz. cyt., s. 190.
40 Por. T. Gadacz, Wypisy z ksiąg filozoficznych, dz. cyt., s. 15. Wł. Stróżewski, Wol-

ność i wartość, [w:] O wielkości. Szkice z filozofii człowieka, Kraków 2002, s. 262.
41 Por. T. Gadacz, Wypisy z ksiąg filozoficznych, dz. cyt., s. 12.
42 T. Czeżowski, Paradoks wolności (1), dz. cyt., s. 187. 
43 Por. np. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2004, s. 121. 
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nując wyboru, posługujemy się wg Ch. Perelmana racjami, które nie
są konieczne, gdyż sposób oceny racji i argumentów zależny jest od
sytuacji i poglądów każdej jednostki. Sytuacja jednostki dostarcza ar-
gumentów dla wyboru określonego twierdzenia i  opartego na nim
działania, ale nie zmusza do rezygnacji z wyboru44.

Sumary
We can hear quite often that justice is limited by liberty. It seems to be

a generalization of some historical  experiences,  cases of  limitation or even
abolishment of right of personal liberty – in the name of justice, mainly of so-
cial and legal justice. Actually claims about conflict between justice and liber-
ty pertain to some aspects, models of social or legal justice and external liber-
ty. In another aspects we can see a possibility of reconciliation postulates of
justice and liberty,  even in the contexts  of  consideration about society.  In
a way we can even speak about mutual implications of values we consider. 

44 F. Indan, Dorobek filozoficzny prof. Perelmana, „Ruch Filozoficzny” 1967, nr 1, s. 5.
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Wolność i godność jednostki, a przynależność do organizacji...

Wolność i godność jednostki, a przynależność
do organizacji politycznych i społecznych 

„Nie bądź łachem partii. To zdziera. Idź samodzielnie – pospól-
nie, a sam” napisał we Wskazaniach dla synów Podhala1 Władysław Or-
kan. Tekst pisarza, a zarazem działacza społecznego powstał w 1922
roku i stanowi nadal program ideowy Związku Podhalan. W słynnej,
a  napisanej  dziewiętnaście  lat  później,  Ucieczce  od  wolności Erich
Fromm stwierdzi: „Przyszłość demokracji zależy od urzeczywistnie-
nia indywidualizmu”2. Powyższe wypowiedzi łączy głęboka troska
o autonomię  jednostki.  Intelektualiści  są  przekonani,  iż  ideały jed-
nostki winny wyrażać jej własną osobowość, a nie odzwierciedlać ze-
wnętrzne naciski. Jednostka bowiem nie może być nie tylko podpo-
rządkowywana,  ale  też  poddawana  manipulacji,  w  wyniku  której
sama „ucieka od wolności”. Gwarancje tego ma jej zapewnić  ustrój
demokratyczny.

W artykule próbuję udzielić odpowiedzi na pytanie: czy i na ile
Orkan miał rację? Czy jego teza wyrażona w sposób kategoryczny,
pochwalająca jedynie indywidualne działania typu Judyma i Siłaczki,
to już historia? Czy może jest inaczej? Czy każda organizacja, w tym
szczególnie partia polityczna, ogranicza wolność i godność jednostki?
Chcę  ustalić  granicę  dopuszczalności tego ograniczenia.  Staram się

1 W. Orkan,  Wskazania dla synów Podhala, [w:],  Tatry i górale w literaturze polskiej,
antologia, red. J. Kolbuszowski, Wrocław 1992, s. 398.

2 E. Fromm, Ucieczka od wolności,  przeł.  O. i A. Ziemilscy, Warszawa 2005, s. 251.
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przeanalizować, na ile mechanizmy demokracji są w stanie zapobiec
sytuacji, przed którą  ostrzegał  zarówno pisarz, jak i znany psycho-
analityk. 

W obszarze,  który stanowi  działalność  polityczna i  społeczna,
mamy do czynienia zarówno z wolnością negatywną jak i pozytyw-
ną.  Pierwsza  wiąże się  z  niezależnością,  jest  często  określana  jako
„wolność od”, co oznacza wolność od wszelkiego przymusu, od za-
kazów, konwencji, obyczajów czy opinii. Maria Ossowska pisze: „[…]
wolność od presji zewnętrznej, w naszej przynajmniej kulturze, jest
uważana za dobro,  o które warto walczyć  i  za które nawet warto
umierać”3.  „Wolności  od”  nie  można  jednak  absolutyzować,  gdyż
staje się ona pusta, jałowa, łatwo też może przekształcić się w anar-
chizm czy samowolę – nasza historia z liberum veto stanowi najlepszy
tego przykład. Druga jest „wolnością do”, ma charakter pozytywny,
często  określana  jest  jako dojrzała,  stanowi  narzędzie  do realizacji
określonych celów, w tym przypadku politycznych czy społecznych.
Choć  jej  warunkiem jest  pewien stopień  niezależności,  polega ona
jednak przede wszystkim na wyborze działania.  Fromm określa  ją
jako pełne wykorzystanie możliwości i zdolności człowieka do życia
aktywnego i  spontanicznego.  Odkrywając  wolność  pozytywną,  nie
realizujemy tylko  własnych  pragnień,  ale  tworzymy  rzeczy  nowe.
W przypadku  przynależności  do  partii  politycznej  czy  organizacji
społecznej – angażujemy się w działania programowe, które uważa-
my za słuszne. Osiągnięte sukcesy sprawiają nam satysfakcję, a to po-
woduje wzrost poczucia  wolności. 

Trzeba jednak pamiętać, iż każda partia polityczna czy organiza-
cja społeczna jest wspólnotą i jako taka nie może istnieć i działać bez
pewnego konformizmu. „Polityka musi opierać się na sztuce  budo-
wania kompromisów i nie może zważać na głośne protesty wszystkich,
którzy próbują własny punkt widzenia narzucić większości” zauwa-
ża Jacek Hołówka4. Należy jednak odróżnić  konformizm konieczny
od konformizmu szkodliwego moralnie. 

3 M. Ossowska, Normy moralne, Warszawa 2000, s.92. 
4 J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001, s. 403. 
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Pierwszy wynika z istoty działalności politycznej czy społecznej,
jest więc naturalny. Członkowie organizacji muszą liczyć się  z fak-
tem, iż będą zmuszeni do dopasowania się, gdy zostaną przegłoso-
wani,  co w praktyce oznacza zarówno ograniczenie „wolności od”
jak i „wolności do”. Powinni jednak mieć prawo do przedstawienia
na szerszym (czyli  organizacyjnym) forum swoich racji.  Winno się
stworzyć im szansę przekonania innych do stanowiska, które repre-
zentują.  Swoje odmienne zdanie opierać  mogą  na światopoglądzie,
doświadczeniu życiowym czy wiedzy zawodowej (ekonomiści, praw-
nicy). A oto przykłady: Ateista adoptowany, a zadowolony ze swoje-
go życia, nawet gdy ma poglądy lewicowe, nie będzie głosował  za
aborcją ze względów społecznych,  bo byłoby to nielogiczne. Nieżyją-
cy już  poseł  Aleksander Małachowski (jeden z liderów Unii Pracy)
wbrew poleceniom swojego klubu głosował  przeciw aborcji  z tzw.
wskazań społecznych, gdyż za absurd prawny uważał możliwość za-
pisania nienarodzonemu majątku w testamencie, a jednocześnie do-
puszczalność pozbawienia go życia. Pamiętajmy, iż  nawet w bardzo
ograniczonej demokracji ateńskiej było to praktykowane, Sokratesowi
dano się przecież wypowiedzieć. 

U źródeł drugiego kompromisu leży najczęściej bierność, lub co
gorsze służalczość, dlatego jest on szkodliwy moralnie. Bierność wy-
nikać może zarówno z nieśmiałości i fałszywego wstydu, jak i niskiej
oceny czy braku kompetencji. Jednostka zbyt często i zbyt pospiesznie
chowa się w anonimowym tłumie, w tym przypadku pod szyldem
organizacji. Bezimienność powoduje brak osobistego zaangażowania
się,  słabnie  poczucie  człowieczeństwa,  dumę  zastępuje  rezygnacja.
Ogarnięty nią  człowiek zapomina, iż ma być  „godnym wśród god-
nych”.  Postawę  tę  opisał  Erich Fromm we wspomnianej  wcześniej
pracy. Służalczość z kolei rodzi się z koniunkturalizmu i zaniku po-
czucia wstydu. Jednostka staje się obojętna na działanie, które bezpo-
średnio jej nie dotyczy i nie przynosi wymiernych korzyści. Członek
organizacji ulegając innym dla świętego spokoju lub z wyrachowania
(akceptując  rodzaj  kompromisu szkodliwy moralnie),  traci  autono-
mię oraz godność własną. Staje się zgodnie z określeniem Orkana „ła-
chem partii”, „maszynką do głosowania”. 
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W praktyce partyjno-organizacyjnej ważna więc jest umiejętność
dostrzegania granicy między dopasowaniem do grupy, a utratą  toż-
samości.  Zarówno jej wytyczenie, jak przestrzeganie nie jest rzeczą
prostą.  Ułatwia je rozróżnienie rodzajów godności, zwłaszcza okre-
ślenie  różnicy zachodzącej między godnością własną a członkowską.
Przypomnijmy: tradycyjnie wyróżnia się trzy podstawowe typy god-
ności. Są to: 

–  godność  osobowa (człowieczeństwo – inaczej  godność  osoby
ludzkiej),  jest  niezbywalna,  nie  można jej  ani  odebrać,  ani  utracić.
Godnością  tą  szczególnie zajmuje się  filozofia chrześcijańska (prace
Karola  Wojtyły).  Wyraża  ją  też  imperatyw praktyczny  Immanuela
Kanta – „Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w swojej osobie, jako
też w osobie każdego innego, używał zawsze zarazem jako celu, nig-
dy tylko jako środka”;

–  godność własna (osobista, nazywana tożsamością moralną) to
szacunek jednostki do samej siebie; 

– godność społeczna (zawodowa) wiąże się z rolą społeczną peł-
nioną przez jednostkę i oceną w tej roli.

Przyjmijmy, iż godność  członka organizacji politycznej czy  spo-
łecznej stanowi wariant godności społecznej (zawodowej). We wszyst-
kich typach godności najistotniejsza jest kwestia szacunku. Zbigniew
Szawarski stwierdza: „(…) mieć godność to tyle, co mieć prawo do
szacunku bądź – jak to jest w przypadku godności własnej – rzeczy-
wiście mieć do siebie szacunek5. 

Jednostka ma do siebie szacunek, jeżeli respektuje autentycznie
własne wartości i  zasady wyznaczające jej  sens życia.  Modelowym
przykładem jest Sokrates, który zamiast kajać się i prosić o łaskę, bro-
nił swoich racji, zdając sobie doskonale sprawę, iż taka postawa  roz-
złości osądzających go, co bezpośrednio wpłynie na surowość osta-
tecznego  wyroku.  Wolał  jednak  śmierć  niż  dezintegrację  moralną
czyli utratę szacunku do samego siebie.  

Wydaje się, iż godność własna jest pierwotna w stosunku do god-
ności  członkowskiej.  Przez  co  należy  rozumieć,  iż  nie  posiadając
pierwszej, nie możemy posiadać drugiej, a utrata pierwszej powoduje

5 Z. Szawarski, Godność a odpowiedzialność, „Studia Filozoficzne” 1983, nr 8–9, s. 93.
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niemal automatyczną utratę drugiej. Najpierw trzeba posiadać pierw-
szą, a potem można próbować budować na niej drugą poprzez rzetel-
ną i  możliwie twórczą  działalność organizacyjną. Godności członka
organizacji nie nabędzie się bez zaangażowania i akceptacji progra-
mu ugrupowania. 

Bardzo często się zdarza, iż osoby niemające szacunku do siebie
próbują go odbudować i to zarówno w swoich oczach jak i otoczenia,
poprzez wstąpienie do organizacji,  która cieszy się  prestiżem, a w
każdym razie przynależność do której w jakimś sensie nobilituje. Ro-
zumowanie ich jest  błędne,  sama deklaracja tak naprawdę  niczego
nie zmienia, zmiany może dopiero spowodować  działanie. Właśnie
przez nie sami stopniowo zaczną  nabierać  do siebie szacunku.  Na
pewno przynależność  do wielu organizacji  (harcerstwa, organizacji
charytatywnych, klubów sportowych) kształtuje członka,  korygując
system jego wartości. Przede wszystkim poprzez ułatwienie kontaktu
z autorytetami.  Osoba będąca autorytetem powinna pełnić  funkcję
kierunkowskazu, zachęcać poprzez przykład. Niestety o prawdziwe
autorytety bardzo trudno. Fałszywe, którymi są często liderzy partyj-
ni czy organizacyjni chcą z reguły prowadzić członków nie tylko na
smyczy, ale też wkładać im kaganiec. 

Już J. S. Mill6 zwracał uwagę na fakt, iż  w krajach ubogich i tra-
dycyjnych  elity  polityczne  faworyzują  jednostki  posłuszne,  bierne,
skłonne umacniać istniejący system społecznej zależności. Jan Woleń-
ski i Jan Hartman piszą: 

Ludzie mierni i niewykształceni mają bowiem skłonność do tego, by
wynosić  do  stanowisk  swych  psychologicznych  reprezentantów,
czyli osoby podobne sobie lub wręcz należące do tych samych sfer7.

W  polskich  realiach  celowi  temu  częściowo  służyć  może  tzw.
dyscyplina partyjna, czy też specyficznie pojęta lojalność wobec orga-
nizacji, zobowiązująca członków do publicznych wypowiedzi i głoso-
wania,  które niekiedy sprzeczny jest  z ich własnym przeświadcze-
niem,  a  w przypadkach skrajnych sumieniem.  Sytuacja  ta  stanowi

6 Za: J. Hołówka, Etyka w działaniu, dz. cyt., s. 376. 
7 J. Woleński, J. Hartman, Wiedza o etyce, Warszawa–Bielsko-Biała 2008, s. 289.
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istotny, a zarazem częsty dylemat etyczny, przed jakim stają działa-
cze zwłaszcza partii politycznych. Z reguły nie odbiera się im prawa
do zaprezentowania swojego stanowiska, ale mogą to zrobić za „za-
mkniętymi drzwiami”.  

I tu pojawia się kolejny problem: czy zawsze uznawana (deklaro-
wana)  większość  jest  rzeczywiście  większością?  Jak odnieść  się  do
przypadków, bardzo częstych w naszym życiu publicznym, kiedy to
wola większości  ustalana jest bez głosowania tajnego, bez dyskusji
poprzedzającej głosowanie, na drodze arbitralnej decyzji zarządzają-
cych organizacją? Jak rozróżnić w praktyce paternalizm upoważnio-
ny od nieupoważnionego? Władze każdej organizacji (wybrane często
nieznaczną różnicą głosów) powołują się na pierwszy – wybraliście
nas, a więc my teraz... Uważają, że wybór zarządu, prezydium, czy
zwłaszcza  przewodniczącego  (prezesa)  jest  jednocześnie  przyzna-
niem  nieograniczonych  praw  do  podejmowania  wszelkich  decyzji
i niemal  monopolu  na  posiadanie  prawdy.  W takich  przypadkach
mamy z reguły do czynienia z paternalizmem nieupoważnionym, na-
ruszającym autonomię członków bez ich wyraźnej zgody. 

Władze partii czy innej organizacji arbitralnie ustalają, jak zwykli
jej członkowie mają się zachować, stawiając ich często przed faktem
dokonanym. Wybory przekształcają się w rzeczywistości w pośred-
nie, raz wybrany zarząd, prezydium czy przewodniczący decydują
o wszystkim, podtykając jedynie odpowiednie dokumenty do podpi-
sania, gdyż „wiedzą lepiej”.

W polityce ze względu na jej specyfikę istnieje stały i nieusuwal-
ny rozdźwięk między deklaracjami ideowymi działaczy, a codzienną
praktyką. Inne zasady, a zwłaszcza wartości, zapisane są w statucie,
a inne się realizuje. Stan taki uzasadnia się lub usiłuje usprawiedliwić
wartością, jaką jest dobro i jedność organizacji. W efekcie często do-
chodzić  może  do  zniewolenia  jednostki,  pozbawienia  jej  godności
własnej.  Co w praktyce  powoduje  odejście  z  szeregów organizacji
osób nie tylko bardziej krytycznych, ale często jednostek twórczych,
posiadających niebanalną osobowość, a przede wszystkim tzw. krę-
gosłup etyczny.  Jak wielka to strata,  uzmysławia nam wypowiedź
Jacka Hołówki: 
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Człowiek  z  wyraźną  indywidualnością  wykazuje  pomysłowość,
wiele eksperymentuje i szuka nowych rozwiązań w każdej dziedzi-
nie  życia.  […]  Powszechna  wolność  wydaje  się  najlepszym teore-
tycznym rozwiązaniem w programie maksymalizacji społecznej uży-
teczności8. 

Ci,  którzy pozostają czują  się  wyalienowani (postawieni poza
organizacją, choć formalnie do niej należą). Uważają, iż zostali spro-
wadzeni do roli bezwolnych maszynek głosujących, czyli pozbawieni
zarówno godności własnej, jak i członkowskiej. To ubezwłasnowol-
nienie ma zresztą swoje odzwierciedlenie w języku mediów, pisze się
i mówi o głosach a nie członkach, obywatelach, osobach. Sami wy-
alienowani nie używają słowa „my” ale „oni” czyli w domyśle wła-
dze (prezydium, kierownictwo). W wielu organizacjach zostają przy-
słowiowi: „Bierni,  mierni  ale wierni.” Czyli  ci,  którzy z reguły nie
zastanawiają się nad godnością własną, a w każdym razie nie cenią
jej więcej niż przynależność do organizacji, bo ta daje profity, praw-
dziwy powód ich członkostwa. 

Przywódcy organizacyjni,  którzy  zdają  sobie  sprawę,  iż  nie  są
w stanie spełnić pokładanych w nich nadziei, szczególnie ostro roz-
prawiają się z ewentualną konkurencją. Przedmiotem ich krytyki pa-
dają  jednostki przejawiające inicjatywę,  umiejące rozwiązywać  pro-
blemy, posiadające wizję działania i wolę jej realizacji.  

W życiu partyjnym i organizacyjnym zaobserwować można kon-
flikt  moralny między godnością  własną  a  godnością  członkowską.
Bardzo często członkowie muszą  rozstrzygać,  co jest dla nich waż-
niejsze – własne zasady, przekonania czy też wspólny program, zwy-
cięstwo ugrupowania, pomyślność i rozwój organizacji. Sytuacje ta-
kie występują najczęściej w pozyskiwaniu funduszy na działalność. 

Sądzę, iż praktyki opisane powyżej są powodem bardzo niskiego
stopnia upartyjnienia naszego społeczeństwa, jak i stanowczo za ma-
łej  przynależności  do  organizacji  pożytku  publicznego.  Większość
młodzieży, w tym studentów, jak ognia unika wszelkich organizacji
formalnych, motywując to między innymi troską o niezależność.

8 J. Hołówka, Etyka w działaniu, dz. cyt., s. 376.
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W przypadkach skrajnych już sama deklaracja wstąpienia do or-
ganizacji (np. PZPR w okresie PRL-u) wiązać  może się z konfliktem
wartości.  W  przytoczonym  przykładzie  wstępujący,  jeśli  nie  robił
tego z pobudek ideowych, co się rzadko zdarzało, tracił godność wła-
sną i nie nabywał godności członkowskiej, bo ta była od niej zależna.
Decyzja  jego  była  czysto  koniunkturalna,  wiązała  się  z  awansem
w pracy, stanowiskiem kierowniczym, przydziałem mieszkania. Rzad-
ko  dyktowana była możnością wykonywania zawodu, dotyczyło to
w pewnych okresach  nauczycieli  WOS-u,  historii,  przysposobienia
obronnego.  Osoby,  które  podpisywały  deklarację  z  pobudek  ide-
owych, nie traciły automatycznie ani godności własnej, ani członkow-
skiej. Mogło do tego dojść i z reguły dochodziło, dopiero wtedy, gdy
nie protestowały przeciw partyjnej hipokryzji. 

Decyzja o wstąpieniu do partii  politycznej  czy organizacji  spo-
łecznej powinna być decyzją przemyślaną, nie może być nagła, czyli
podjęta pod działaniem impulsu np. płomiennego przemówienia li-
dera. Musi być w pełni świadoma i odpowiedzialna, wolna od wszel-
kich  nacisków.  Dlatego  też  organizacje  nie  powinny  rezygnować
z poręczeń i  świadectw osób wprowadzających. 

Każdy  kandydat  powinien  rozważyć  również,  czy  podoła  no-
wym  obowiązkom.  Nagannie  moralne  jest  składanie  deklaracji,
a więc zobowiązywanie się,  czasem nawet składanie przysięgi i nie
wywiązanie się z niej. Oczywiście im społeczna rola organizacji więk-
sza,  tym  decyzja  trudniejsza.  Wybierający  partię,  stowarzyszenie,
grupę,  klub,  opowiadają  się  za  wzorem zachowania z  nią  związa-
nym, w ten sposób uzyskują tożsamość członkowską. Wynikać win-
na z niej godność członkowska, którą należy szanować i chronić, pa-
miętając,  że  jeżeli  zachowanie  jednostki  jako  przedstawiciela
organizacji będzie znacznie odbiegało od przyjętego wzorca, to utraci
ona swoją członkowską godność. 

Reasumując wydaje się, iż zarówno  wolność jak godność członka
partii politycznej czy organizacji społecznej zależy nie od zasad de-
mokracji, tylko od stopnia ich realizacji. Postawa członka, jego świa-
domość i aktywność może przyczynić się do tego, iż zasady te będą
respektowane.  Bierność  i  służalczość  natomiast  spowoduje  zmniej-
szenie wolności i godności, a w przypadkach skrajnych ich utratę. 



Wolność i godność jednostki, a przynależność do organizacji... 77

Exzerpt
Der Artikel versucht folgende Frage zu beantworten: Beschränkt jede Or-

ganisation (auch politische Partei) die Freiheit und die Personwürde? Um die
Frage beantworten zu können, werden zwei Arten von Freiheit definiert und
unterschieden: – die positive Freiheit (zu), – die negative Freiheit (von). Die
Autorin  unterscheidet  auch  einen  Konformismus,  der  für  effektive  Arbeit
von Organisationen notwendig  ist,  von  einem moralisch  schädlichen.  Die
moralische Destruktivität einer Organisation (die von Erich Fromm in „Die
Flucht vor der Freiheit" beschrieben ist) zeigt sich hauptsächlich in gedanken-
losem Gehorsam. Ein solches Verhalten verursacht den Verlust der persönli-
chen Autonomie und in der Folge den Verlust der Personwürde. Ein Ange-
höriger, der nicht über Personwürde verfügt, verliert auch seine Würde als
Mitglied. In der Zusammenfassung werden die Bedingungen aufgezählt die
eine Organisation erfüllen muss, um die Freiheit ihrer Angehörigen so wenig
wie möglich zu beschränken.





2. Władza i wolność w życiu 
publicznym i prywatnym 





Wolność i władza w życiu publicznym

Magdalena Żardecka-Nowak
Władza kształtująca jednostkę 

Władza kształtująca jednostkę

Wprowadzenie

Michel Foucault (1926–1984) – francuski filozof zaliczany do gro-
na  postmodernistów i  poststrukturalistów –  zajmował  się  krytyką
współczesności,  wydobywał  na  jaw  ukryte  mechanizmy  i  utajone
przekonania leżące u podstaw społecznych praktyk i instytucji oraz
naukowych teorii (tradycja filozofii podejrzliwości). Foucault w swo-
ich dziełach skupia się na dwóch problemach – dyskursach i władzy.
Retoryka  emancypacyjna  jest  w  jego  tekstach  niemalże  nieobecna.
Kluczowe znaczenie mają natomiast pojęcia archeologii i genealogii.
Archeologia polega na analizie dyskursów, ich struktury oraz histo-
rycznych warunków możliwości; jest metodą odkrywania rządzącej
myśleniem ludzkim epistemy. Genealogia zaś oznacza refleksję docie-
kającą źródeł nowoczesnego społeczeństwa, skupiającą się na proble-
mie władzy. Genealogia to analiza różnych form sprawowania wła-
dzy, krytyka władzy politycznej i pozapolitycznej oraz zachęta do oporu
wobec władzy. Obie perspektywy zazębiają się ze sobą, można jed-
nak powiedzieć, że w Historii szaleństwa oraz w Archeologii wiedzy my-
śliciel zajmuje się przede wszystkim dyskursami, natomiast w Nadzo-
rować i karać oraz w Historii seksualności skupia się na władzy. 

Foucault uważa, że rolą filozofii od czasów Oświecenia jest zma-
ganie się z różnymi formami władzy i baczne przyglądanie się nad-
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użyciom, do jakich prowadzi polityczna racjonalność1. Ze szczególną
pasją  ukazuje  sposoby  wykorzystywania  rozumu,  wiedzy  i  nauki
w charakterze instrumentów władzy. Wszelkie w ogóle relacje spo-
łeczne ujmuje jako zależności władzy z reguły przesycone duchem
sadyzmu. Interesuje go to, jak władza przejawia swą siłę (formy spo-
łecznego wykluczania) i jak wpływa na podmiot (genealogia podmio-
tu).  Niektórzy komentatorzy uznają,  że tradycyjna dystynkcja pod-
miot-przedmiot została przez niego zastąpiona opozycją  kat-ofiara.
Interpretacja ta upada jednak w obliczu twierdzenia Foucaulta o nie-
istnieniu podmiotu – autora dzieła, aktora wydarzeń, sprawcy czy-
nów (nurt antyhumanistyczny w filozofii postmodernistycznej). 

Władza 

Foucault wyróżnia trzy postacie stosunków władczych: domina-
cję, rządzenie i władzę2. Dominacja polega na ucisku i podporządko-
waniu typowym dla społeczeństw hierarchicznych (np. feudalnych).
Rządzenie  to  zinstytucjonalizowane  kontrolowanie  postępowania
jednostek,  zawierające  element  racjonalnej  kalkulacji  (rozum  pań-
stwa).  Wybory,  parlamenty,  rządy,  partie  polityczne mają,  według
Foucaulta,  charakter  formalny,  a nawet dekoracyjny.  Władza nato-
miast ma charakter instytucjonalny i pozainstytucjonalny, jest wszę-
dzie  obecna,  zewsząd  się  wyłania  (władza  kapilarna);  jest  totalną
strukturą działań. Nie służy realizacji interesów klasy panującej (jak
sądził  Marks),  nie  jest  tworzona  przez  wolę  indywiduów,  nie  jest
strażnikiem porządku publicznego (jak chcieliby liberałowie), nie po-
siada określonego centrum ani nie wiąże się wyłącznie z funkcjono-
waniem państwa. Właściwe źródła władzy trzeba dopiero ujawnić.
Władza to wielorakie i ruchome pole sił, ukryte bezosobowe mecha-
nizmy  dyscyplinujące  i  totalizujące  w  postaci  reguł  instytucjonal-

1 Zob. M. Foucault,  „Omnes et singulatim”: przyczynek do krytyki politycznego rozu-
mu, [w:] tenże, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński,
wyd. PWN, Warszawa–Wrocław 2000, s. 219.

2 Zob. B. Hindess, Filozofie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, przeł. D. Leszczyński,
L. Rasiński, wyd. PWN, Warszawa 1999, s. 108–138.
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nych, moralnych, obyczajowych, prawnych, administracyjnych, które
ograniczają wolność (nawet pomimo deklarowanych gwarancji wol-
ności, jak to ma miejsce w liberalizmie). Władza krąży i funkcjonuje
w sieci. Nie sposób się jej wymknąć (pandominacjonizm), nie sposób
jej sobie przywłaszczyć. Cechą stosunków władzy jest odwracalność
i niestałość (strategiczne gry między wolnościami). Foucault dystan-
suje się od stanowiska ekonomizmu, który władzę traktuje jako jedno
z dóbr i podkreśla, że „władzy się nie daje ani się jej nie wymienia,
ani nie odzyskuje”, bowiem „istnieje ona tylko w sieci”3.  Jednostki
jednocześnie władzy podlegają, jak i ją sprawują. Nigdy nie są całko-
wicie bezwładnymi, bezwolnymi obiektami, lecz zawsze są również
trybami władzy. „Inaczej mówiąc, władza przechodzi przez jednost-
ki, a nie po prostu się do nich odnosi”4.

Władza opiera się  na różnych formach przemocy (władza poli-
tyczna posługuje się wojskiem, policją, prawem, sądownictwem, wię-
zieniami), ale konieczność odwoływania się do siły jest dla niej klę-
ską, dowodem na to, że jest kwestionowana. Władza zmuszona do
stosowania przemocy jest słaba i niepewna. Silna władza ukazuje się
jako bezsporna (oparta  na  autorytecie,  Bogu lub micie,  ostatecznie
uzasadniona przez metafizykę, ugruntowana przez wyroki opatrzności,
odwieczny porządek natury, boskie prawa monarchów, nadzwyczaj-
ny rodowód arystokracji). Władza chce być nie tylko bezdyskusyjnie
uznawana,  ale  i  podziwiana,  chce  budzić  zaufanie  i  fascynować
(splendor władzy). Tylko w ten sposób może zapewnić sobie skutecz-
ność i nienaruszalność. 

Tradycja oraz nawyk posłuszeństwa to, zdaniem Foucaulta, wła-
ściwe  siedliska  władzy.  Racjonalne  uzasadnienie,  będące  wynalaz-
kiem Oświecenia, wcale nie przyczynia się do jej umocnienia, lecz ra-
czej nadwątla jej kondycję  przez to,  że pobudza krytycyzm. Ostoją
władzy jest wszelki zwyczaj i rytuał oraz opinia publiczna5. Władzę

3 M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, przeł. M. Kowalska, wyd. KR, Warszawa
1998, s. 27.

4 Zob. tamże, s. 39.
5 Por. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. i P. Śpiewakowie,

wyd. PIW, Warszawa 1981 i tegoż, Rytuał interakcyjny, przeł. A. Szulżycka, wyd. PWN,
Warszawa 2006 oraz W. G. Sumner, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie. Stu-
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sprawuje się nad terytorium, rzeczami, ludźmi oraz uwikłaniem lu-
dzi  w rzeczy i  terytoria.  Władza sprawowana jest  nie  tylko przez
rząd, ale przez rodziny, szkoły, uniwersytety, zakłady karne, szpitale,
jednostki wojskowe, zakłady pracy, organizacje publiczne. Człowiek
nie może uniknąć presji władzy, nie może się jej nie podporządkować
– „jesteśmy koniecznie  we władzy”, „nie możemy się jej wymknąć”,
Jeśli historia jest chytrością rozumu, to władza jest chytrością historii,
czyli tym, co zawsze wygrywa – powiada Foucault 6.

Foucault,  w odróżnieniu  od  innych  teoretyków,  przeprowadza
wznosząca się analizę władzy: wychodzi od jej najdrobniejszych me-
chanizmów i  przejawów (mikrofaszyzm życia codziennego,  mikro-
mechanika władzy: „uchwycić władzę w jej granicach, w jej najdalszych
rozgałęzieniach”)  i  zmierza  do  przedstawienia  form o  charakterze
globalnym.  Uważa,  że  zjawiska,  techniki,  procedury  wytwarzania
podległości (wielokształtne techniki ujarzmiania i dyscyplinowania)
pojawiają  się  na najniższych poziomach, a następnie przekształcają
się, przemieszczają i rozszerzają7. Pewne praktyki (np. ekskluzji sza-
leńców)  przynoszą  zysk  polityczny  lub/i  ekonomiczny;  pozwalają
skonsolidować  system i stworzyć  zeń  funkcjonalną całość.  Foucault
ukazuje proces przechodzenia od zamętu, przemocy, namiętności do
racjonalności; od furii do harmonii8.

Zdaniem Foucaulta jednostka jest  trybem władzy oraz jej  efek-
tem. Każdy poddany zostaje treningowi, który do złudzenia przypo-
mina trening sportowców. Trening ten polega w pierwszej kolejności
na wyrabianiu określonych dyspozycji ciała – od nawyków higienicz-
nych, przyjętych form spożywania posiłków, ubierania się, porusza-
nia,  odpowiednich tonacji  głosu,  po odruchy niechęci  i  wstrętu do
pewnych zachowań  i  sposobów bycia9. Z punktu widzenia władzy

dium socjologicznego znaczenia praktyk życia codziennego, manier, zwyczajów, obyczajów oraz
kodeksów moralnych, przeł. M. Kempny, K. Romaniszyn, wyd. PWN, Warszawa 1995.

6 M. Foucault, Historia seksualności, wyd. Czytelnik, Warszawa 1995, s. 86.
7 M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, dz. cyt., s. 40.
8 Tamże, s. 264.
9 Por. N. Elias,  Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przeł. T. Zabłudowski,

wyd.  PIW,  Warszawa 1980  –  cywilizacja  jako  specyficzne  przeobrażenie  zachowań
ludzkich, przymus społeczny jako przymus wewnętrzny; Zob. też XVI-wieczny pod-
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wiedza, poglądy i przekonania nie są tak ważne, jak owe podstawo-
we odruchy ciała. Dla człowieka kulturalnego i zdyscyplinowanego,
czyli właściwie ukształtowanego przez władzę, wiele rzeczy jest kwe-
stią oczywistą i bezdyskusyjną (smak, wyczucie). Władza sprawia, że
ciało, gesty, pragnienia uzyskują tożsamość i konstytuują się jako jed-
nostka. Jednostka jest czymś, co władza ustanawia i przez co prze-
chodzi10. Foucault pokazuje jak „rzeczywiście i materialnie z wielości
sił, ciał, energii, materii, myśli, pragnień itd. ukonstytuowały się pod-
mioty,  jak powstał  podmiot”.  Chce „uchwycić  materialną  instancję
wytwarzania podległości jako instancję konstytuująca podmiot albo
instancję ujarzmiania jako instancję powołującą Ja”11.

Nieodzownym  elementem  wychowania  jest  zapomnienie,  że
można zachowywać się inaczej oraz zapoznanie całego procesu dy-
daktycznego.  Człowiek  dobrze  wychowany  zawsze  zachowuje  się
odpowiednio (styl, klasa) i jest przy tym zupełnie naturalny. Nie pa-
mięta, skąd mu się to wzięło; dobre maniery są po prostu jego naturą.
Wierzy, że się taki urodził, wierzą w to też wszyscy wkoło12. Kształto-
wanie ciał i umysłów, wyrabianie w jednostkach odpowiednich na-
wyków, przyzwyczajanie do ciągłej samokontroli i samooceny to naj-
bardziej efektywny sposób działania władzy. Foucault podkreśla, że
techniki władzy działają poza świadomością jednostek, determinują
ich zachowanie, podporządkowują je pewnym celom (obiektywizacja
podmiotu)  i  niepostrzeżenie  przeradzają  się  w  „techniki  siebie”.
Techniki siebie to operacje wykonywane przez jednostki na ich wła-
snych ciałach i duszach (myślach, zachowaniu, sposobie życia), któ-
rych  celem  jest  przekształcanie  siebie,  tak  by  osiągnąć  pożądany
stan13. Jednostki oddziałują same na siebie przy użyciu różnych form
przemocy  i  przymusu  –  samokształcenie,  samowychowanie,  samo

ręcznik. B. Castiglione, Dworzanin oraz dzieło Ł. Górnickiego, Dworzanin polski, oprac.
R. Pollak, wyd. Ossolineum, Wrocław 1954.

10 M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, dz. cyt., s. 39.
11 Tamże, s. 38.
12 Por. P. Bourdieu,  Dystynkcja.  Społeczna krytyka władzy sądzenia,  przeł.  P. Biłos,

wyd. Scholar, Warszawa 2005.
13 Wyrażając to w terminologii H. Frankfurta i S. Hampshire’a można powiedzieć,

że posiadają społecznie ukształtowane pragnienia drugiego rzędu.
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doskonalenie,  samoopanowanie,  samodyscyplina.  Sukces  jednostki
polega na odczuwanym spokoju i  zadowoleniu z siebie (szczęście,
czystość, mądrość, doskonałość), na poczuciu, że jest się tym, kim być
się  powinno.  Jest  to  równocześnie sukces władzy,  która może być
pewna lojalności takiej jednostki. Tożsamość jednostki nie jest niczym
innym niż skutkiem jej podporządkowania władzy. Foucault podkre-
śla totalny charakter władzy i wskazuje na wszechstronną zależność
jednostki od zewnętrznych względem niej warunków. Człowiek jest
tylko polem oddziaływania rozmaitych sił,  takich jak język,  społe-
czeństwo i kultura.

Foucault demaskuje technologię władzy oraz jej związki z wiedzą
i ciałem. Władza nie jest władzą określonego suwerena nad poddany-
mi, lecz anonimową władzą technik, instytucji, zasad, norm i przy-
musów; jest siecią relacji miedzy jednostkami i grupami o charakterze
systemowym i rozproszonym. Władza jest najbardziej skuteczna, gdy
pozostaje nieuchwytna. Niektórzy intelektualiści dowodzą, że współ-
cześnie  dominuje  poczucie  zagubienia  i  niepewności14.  Chroniczna
niepewność jednostki co do własnej tożsamości rzuca pewne światło
na charakter współczesnej władzy. Podobnie kondycja współczesnej
wiedzy powie nam coś na temat władzy.

Antyoświeceniowa teoria wiedzy jako władzy i siły 

Zdaniem Foucaulta nie ma rozumu, są tylko różne formy racjo-
nalności,  zależne  od  stosunków  władzy  panujących  w  społeczeń-
stwie. Wiedza jest instrumentem władzy, narzędziem jej sprawowa-
nia i reprodukcji. Jej naturę skrywają dysputy o rozumie, prawdzie
i obiektywności. Tymczasem wiedza nie ma charakteru obiektywne-
go, lecz jest jednym ze sposobów społecznej manipulacji. Teorie na-
ukowe nie  wyjaśniają  rzeczywistości,  lecz  stanowią  część  praktyki

14 Zob. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, przeł. A. Szulżycka, wyd. PWN, War-
szawa 2001 oraz U. Beck,  Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, przeł.
S. Cieśla, wyd. Scholar, Warszawa 2004. Liberalna ironistka Rorty’ego ciągle ponawia
pytanie, jakiego rodzaju osobą należy być i czy już jest tym, kim chciałaby i powinna
zostać – zob. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W. J. Popowicz, wyd. Spa-
cja, Warszawa 1996.
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społecznej (konwencje akademickie) usytuowaną w określonym kon-
tekście i służącą władzy15. Wiedza i prawda (definiowanie, klasyfiko-
wanie, odróżnianie) są  zbiorem procedur, regularności, technik, re-
glamentacji,  które  pozwalają  zarządzać  danym systemem znaczeń,
nadawać  określoną  ważność  zdarzeniom i  interpretować  rzeczywi-
stość. Za pomocą reguł prawnych i instytucjonalnych władza wytwa-
rza dyskurs prawdy – odpowiada za produkcję, akumulację i cyrku-
lację  prawdy  w  ciele  społecznym  (ekonomia  dyskursów  prawdy).
„Władza zmusza nas do wytwarzania prawdy i nie możemy sprawo-
wać władzy inaczej, niż wytwarzając prawdę”16.

Prawda jest produkowana na mocy zainstalowanych w ciele spo-
łecznym ograniczeń  i wymogów – jest efektem licznych form przy-
musu  (reżim  prawdy).  Władza  instytucjonalizuje  poszukiwania
prawdy,  profesjonalizuje  je  i  wynagradza.  Wszyscy  podlegamy
prawdzie, bo prawda stanowi prawo i wprowadza dyscyplinę. Praw-
da pozwala definiować,  osądzać,  skazywać,  klasyfikować,  zmuszać
do pewnych zachowań  i  sposobów życia.  Reguły prawa, mechani-
zmy władzy i dyskursy prawdy są ze sobą ściśle połączone. Każde
społeczeństwo wytwarza swoistą politykę prawdy – zbiór technik jej
odnajdywania i zbiór warunków określających, które dyskursy mogą
funkcjonować, a które nie. Prawda ma swoją ekonomię: zawsze jest
podporządkowana jakimś formom dyskursu i jakiejś instytucji mają-
cej na nią monopol (obecnie jest to dyskurs naukowy i nauka instytu-
cjonalnie pojęta). Prawda jest przedmiotem stałej manipulacji – sys-
tem ekonomiczno-polityczny wytwarza zapotrzebowanie na prawdy
określonego typu, które są utrwalane, powielane i rozpowszechniane
(rozpraszanie,  dyfuzja,  cyrkulacja)  przez  różne  instytucje.  Prawda
krąży  w  obrębie  aparatu  edukacyjnego  i  informacyjnego,  głęboko
osadzonego w aortach ciała społecznego. Jest produkowana i emito-
wana pod ścisłą, wprost obsesyjną, kontrolą kilku dominujących in-
stytucji politycznych i ekonomicznych takich jak szkoły, uniwersyte-
ty,  wydawnictwa  i  media.  Obecnie  staje  się  przedmiotem  debaty
politycznej i społecznej konfrontacji różnych politycznych formacji.

15 Np. teoria ewolucji wyjaśniała przyczyny wojen, przestępczości, kolonializmu itp.
16 M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, dz. cyt., s. 34.
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Foucault podkreśla, że nie można oddzielić wiedzy od ideologii
i władzy. Wiedza służy władzy; służy społecznym funkcjom rozróż-
niania, wykluczania, dyskryminowania, izolowania, oskarżania i po-
tępiania. Wiedza nie jest moralnie neutralna17. Wola wiedzy jest osta-
tecznie wolą władzy i panowania. Jako przykłady ilustrujące tę tezę
Foucault wykorzystał te aspekty społecznej egzystencji, które dotąd
były ignorowane przez filozofów – historię medycyny, więziennictwa
i seksualności. Pokazał jak „marginesy” (np. chorzy psychicznie) są
kreowane przez język,  który jest  dyskursem siły. Prawda osiągana
w ramach danego dyskursu jest funkcją stratyfikacji społecznej oraz
polityki; jest czymś, co kształtuje jednostkę. 

Starożytność i zalecane techniki kształtowania siebie

Władza przechodzić  może różne przeobrażenia.  W ciągu kilku
wieków z wykluczającej i represjonującej zmieniła się w dyscyplinu-
jącą, nadzorującą i normalizującą. W starożytności wytworzyła wiele
technik kształtowania siebie18. Obok troski o kondycję fizyczną, licz-
nych zaleceń dietetycznych i higienicznych ważnym elementem tro-
ski  o  siebie  była  troska  o  duszę.  W  interpretacji  Foucaulta,  hasło
troszcz się  o siebie oznacza  ugruntowuj swoją  wolność  przez panowanie
nad sobą19. Filozofowie starożytni najczęściej wskazywali na potrzebę
poznania siebie. W zaleceniu tym tkwiła przestroga: nie sądź, że jesteś
bogiem, rozpoznaj swoje miejsce w społeczeństwie i realizuj cnoty od-
powiadające  danej  roli  społecznej.  Inną  drogą  do siebie  miało być
opanowanie sztuki dialogu (tradycja sokratejska i platońska). Wiąza-
ło się to z przekonaniem, że w każdym mieszka prawda oraz że dia-
log z innymi prowadzi do nawykowego dialogu ze sobą. W starożyt-

17 Por. P. Berger, Th. Luckman, Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niżnik,
wyd. PIW, Warszawa 1983.

18 Zob. P Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański, wyd. Aletheia,
Warszawa 2003 oraz tenże, Czym jest filozofia starożytna?, przeł. P. Domański, wyd. Ale-
theia, Warszawa 2000. Autor podkreśla wychowawczy aspekt filozofii (paideia, psy-
chagogia).

19 Zob. M. Foucault,  The Ethic of Care for the Self as a Practise of Freedom, [w:] J. Ber-
nauer, D. Rasmussen (ed.), The Final Foucault, MIT Press, Boston, Mass. 1988, s. 1–20.
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ności rozwijano też  sztukę  milczenia i sztukę  słuchania. Uczniowie
Pitagorasa milczeli przez pięć lat (kultura milczenia) i poddawali się
wpływom mistrza. Plutarch napisał traktat o sztuce słuchania wykła-
dów. Słuchanie traktował jako przygotowaniem do tego, by słuchać
głosu rozumu (logosu) w sobie, przez całe dorosłe życie. Filon Alek-
sandryjski (filozof i teolog żydowski) w dziele  O życiu kontemplacyj-
nym opisuje uczty milczenia (bez wina, chłopców, orgii), podczas któ-
rych nauczyciel czyta fragment Biblii i wykłada swoją interpretację.
Słuchający muszą przybrać odpowiednią na tę okoliczność pozę. Jed-
ną z najczęściej zalecanych technik kształtowania siebie była samotna
kontemplacja prawdy (Platon, Arystoteles i in.).

U Seneki Ja pojawia się jako sędzia, oskarżony i obrońca, a proces
sądowy zdaje się być  modelem życia. Wg Foucaulta jednak Seneka
jest raczej swym administratorem, a jego celem nie jest rozliczenie się
z win, lecz osiągnięcie spokoju, mądrości, niezależności. Marek Aure-
liusz  zaleca  budowanie  w  sobie  duchowego  schronienia20,  ciągłe
zwracanie się  ku własnemu wnętrzu, by przypomnieć  sobie reguły
działania, właściwe zasady zachowania (a nie własne błędy i winy).
Dla stoików asceza nie oznacza wyrzeczenia się świata, lecz stały na-
mysł nad sobą. W kształtowaniu siebie ważną rolę odgrywa medyta-
cja filozoficzna oraz wyobrażanie sobie różnych niebezpiecznych sy-
tuacji. Chodzi o antycypowanie ewentualnych przyszłych nieszczęść,
by umieć  sobie z nimi radzić,  gdy nadejdą.  U Epikteta pojawia się
prefreudowska machina cenzorska, podejrzliwe badanie siebie. Epi-
kurejczycy radzili przypominać sobie to, co przyjemne i stąd czerpać
siły. Szkolenie w myślach i praktyki wstrzemięźliwości (niczym trud-
ne sportowe ćwiczenia) miały na celu wyrobienie niezależności wo-
bec zewnętrznego świata. Jednostka miała występować w stosunku
do siebie w roli  lekarza,  terapeuty,  trenera,  nauczyciela;  miała być
twórcą  i  panem siebie.  Celem było uzyskanie  eudaimonii,  szczęścia,
spokoju wewnętrznego, mądrości, autonomii, niezależności od czyn-
ników zewnętrznych.

20 Zob. M. Aureliusz, Rozmyślania, przeł. M. Reiter, wyd. Antyk, Kęty 1999, zob.
też:  P.  Hadot,  Twierdza  wewnętrzna.  Wprowadzenie  do  „Rozmyślań”  Marka  Aureliusza,
przeł. P. Domański, wyd. Antyk, Kęty 2004.
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Chrześcijaństwo i nowe techniki siebie

Chrześcijaństwo ujmuje  życie  doczesne jako przygotowanie  do
życia  wiecznego.  Umieszcza  człowieka  w perspektywie  zbawienia
i rozwija związane z tym, swoiste techniki troski o siebie21. Najważ-
niejsza z nich polega na dbaniu o czystość duszy i wsłuchiwaniu się
w głos własnego sumienia. Sumienie to wewnętrzny doradca i nad-
zorca, któremu nic nie umknie – tropi grzechy, zmusza do skruchy
i żalu. Oczyszczeniu duszy służy rachunek sumienia, skrucha, posta-
nowienie  poprawy,  zadośćuczynienie,  spowiedź,  pokuta,  post,  jał-
mużna,  modlitwa,  wyrzeczenie  się  dóbr  ziemskich.  Poza  tym nie-
zbędne  jest  wypełnianie  obowiązków  związanych  z  dogmatem,
kanonem i hierarchią. Należy do nich bezwarunkowe uznanie pew-
nych twierdzeń  za  prawdziwe,  zgoda na instytucjonalny autorytet
Kościoła i przełożonych, posłuszeństwo i pokora (poddanie, uległość,
wierność – cnoty sługi). 

Chrześcijańska troska o czystość duszy wytwarza hermeneutykę
siebie, która uruchamiana jest przez ciągłe podejrzenie, że ulegamy
autoiluzji i zachętę  do stałej czujności. Trzeba rozpoznawać i ujaw-
niać  swe grzeszne czyny,  słowa, a nawet ukryte myśli,  trzeba nie-
ustannie się kontrolować i tropić ukryte zło w sobie, trzeba też pu-
blicznie  uznać  swoje  winy,  wyjawić  najgorszą  prawdę  o  sobie22.
Kwestie te związane są z naszą tożsamością – tylko w ten sposób mo-
żemy zdać  sobie  sprawę  z  tego,  kim jesteśmy.  Z  chrześcijańskimi
technikami siebie wiąże się odpowiednia inscenizacja (teatralność) –
włosiennica,  głowa  posypana  popiołem,  uniżona  pozycja  na  kola-
nach,  samobiczowanie  –  to  niezbędny  rytuał,  pełne  dramaturgii
przedstawienie. Zalecane wzorce osobowe to pokutnik, asceta, świę-
ty, męczennik za wiarę. Zalecane zachowania to modlitwa, wyrzecze-
nie, jałmużna. Cnota, którą  trzeba w sobie wyrobić,  wymaga wiele
trudu, czujności i przenikliwości – jest zadaniem na całe życie. 

21 Foucault widzi w nich nawiązanie do stoickich praktyk badania siebie.
22 Zob. J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w.,

przeł.  A.  Szymanowski,  wyd.  Pax-Volumen,  Warszawa 1994,  oraz  tenże,  Wyznanie
i przebaczenie. Historia spowiedzi, przeł. M. Ochab, wyd. Marabut, Gdańsk 1997.
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Model  władzy  zaproponowany przez  chrześcijaństwo Foucault
zwie pasterstwem (Chrystus jako dobry pasterz, pastoralna modal-
ność władzy). Władza ta ma charakter indywidualizujący – rozwija
techniki skierowane ku jednostkom, przeznaczone do rządzenia nimi
w nieprzerwany sposób. Model ten był  zupełnie obcy starożytnym
Grekom i Rzymianom (tylko Platon wspomina o pasterzu-sprawie-
dliwym w Kritiasie, Państwie, Prawach i nieco szerzej w Polityku). Inne
kultury wykształciły tylko namiastkowe formy takiej władzy (Egip-
cjanie, Asyryjczycy, Hebrajczycy). Foucault uznaje duszpasterstwo za
specyficzną,  chrześcijańską  technikę  sprawowania  władzy.  Pasterz
przewodzi stadu (nie włada terytorium, państwem), prowadzi lud,
spaja rozproszone jednostki (stado istnieje dzięki niemu). Władza pa-
sterska  to  władza  dobroczynna  i  ofiarna,  indywidualnie  życzliwa,
troszcząca się o każdego. Dobry pasterz musi znać każdego, przeni-
kać każdą indywidualną duszę. Władza pastoralna to władza czynią-
ca dobro poddanym, a nie skupiona na obronie granic i walce z wro-
gami; jest to władza czuwająca i opiekuńcza, a nie triumfująca nad
poddanymi.  Pasterz  poświęca  się  dla  stada.  W  starożytnej  Grecji
i Rzymie poświęcenia żądano od poddanych (państwo ascetyczne),
nigdy też nie pojawiła się myśl, że pewne jednostki mogą odgrywać
w stosunku do innych rolę pasterzy troszczących się o nie przez całe
życie23.

Władza pasterska prezentuje się nie jako przywilej, zwierzchnic-
two, dominacja, lecz jako trud, poświęcenie, ofiara. Ciężar ten spra-
wia, że pasterz ma moralne prawo żądać posłuszeństwa; ma moralną
moc zobowiązywania ludzi do robienia tego, co powinni, tym bar-
dziej, że służy to ich dobru24. Do zbawienia konieczne jest uznanie
autorytetu przewodnika, jego trudu i poświecenia. Przewodnik jest
wielkim nauczycielem – naucza Prawdy, daje świadectwo. Musi też,
dla realizacji swojej misji, o każdym wszystko wiedzieć – przeniknąć
każda  indywidualną  duszę,  jej  najgłębsze  tajemnice.  Mechanizmy
władzy  i  kontroli  są  mechanizmami  wiedzy  –  jednostek  o  sobie

23 Zob. M. Foucault, Seksualność i władza, [w:] tenże, Filozofia, historia, polityka, s. 208.
24 Jest to zatem model władzy zupełnie różny od tej, która ugruntowana zostaje na

powszechnej zgodzie.
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i duszpasterza  o  jednostkach.  Wiedza  ta  dotyczy  grzechów,  które
okazują się tym, co w jednostce najbardziej indywidualne (indywidu-
alność negatywna).

Nowoczesność – indywidualizacja pozytywna
i śmierć podmiotu

Oakeshott powiada, że „Wyłonienie się skłonności bycia jednost-
ką  jest najdonioślejszym wydarzeniem w historii  nowożytnej Euro-
py”25. To głębokie doświadczenie indywidualności wyznacza charak-
ter teoretycznego namysłu nad moralnością.  Można powiedzieć,  że
źródła nowoczesnego europejskiego indywidualizmu tkwią w chrze-
ścijańskim modelu władzy pasterskiej, która tak głęboko przeniknęła
duszę każdego, że wygenerowała niepowtarzalne jednostki. Funkcją
władzy było zawsze mówienie „nie”, zakazywanie, wyznaczanie gra-
nic, uniemożliwianie (kontrola, nadzór, kary). Skutkiem takiego dzia-
łania władzy było ukrywanie, zamazywanie, zapominanie oraz nie-
świadomość, choroba i szaleństwo.  Foucault zauważa powstanie od
XVIII wieku, równocześnie z rozwojem kapitalizmu, całej serii proce-
dur i technik służących do narzucenia jednostce pozytywnych obo-
wiązków i nakazów – zobowiązanie do zwielokrotnienia, intensyfika-
cji,  skuteczności,  siły,  zdolności,  produktywności,  efektywności.
Nowoczesność  produkuje  jednostki  jak  najbardziej  produktywne26;
stawia przed jednostką  zadanie nieskończone – bycie coraz silniej-
szym, coraz bardziej skutecznym itp. Na tym polega między innymi
swoistość nowożytnego modelu władzy. Drugą swoiście nowożytną
cechą  władzy jest skrywanie się  za pozorami łagodności i  retoryką
wolności. W Historii szaleństwa w dobie klasycyzmu Foucault pokazuje,
że  w epoce  nowożytnej  silne  mechanizmy społecznej  i  politycznej
kontroli ukryte zostają za fasadą postępowych i humanitarnych tech-
nik terapeutycznych. 

25 M. Oakeshott,  Wieża Babel i inne eseje, przeł. zespół, wyd. Aletheia, Warszawa
1999, s. 153.

26 M. Foucault, Seksualność i władza, op. cit., s. 217.
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Przemysłowy  kapitalizm  posługuje  się  władzą  dyscyplinarną,
która polega na sprawowaniu nadzoru nad ciałem, czasem i pracą
(dyscyplinowanie, anatomo-polityka ludzkiego ciała). Jest to władza
radykalnie heterogeniczna, różna od władzy królewskiej27, ale zawie-
rająca elementy władzy pastoralnej (państwo opiekuńcze). Nowocze-
sność  próbuje  uporządkować  problem ludzkiego  postępowania  na
dwa przeciwstawne sposoby – na froncie tym publiczne prawo suwe-
renności zderza się z mechanizmami władzy dyscyplinarnej. Prawo
i zdemokratyzowana,  kolektywna  suwerenność  przeciwstawiają  się
dyscyplinarnemu  przymusowi  wspieranemu  przez  coraz  bardziej
udoskonalane środki nadzorcze (architektonicznym obrazem władzy
nadzorowania jest panopticum Benthama). Kodeksy prawne stanowią
swoiste oppositum dla deterministycznych rozwiązań naukowych (np.
wiedzy klinicznej) wspierających dyskurs dyscyplinarny i społeczeń-
stwo normalizacyjne. Foucault prowokacyjnie przeciwstawia się libe-
ralno-demokratycznemu optymizmowi, zgodnie z którym współczesne
społeczeństwa (demokracje parlamentarne) są obszarami poszerzają-
cej się wolności. Uważa, że liberalny indywidualizm i wolność ozna-
cza tylko wzrost możliwość pozbawiania wolności innych. Mistyfiku-
jąca fasada tych społeczeństw skrywa ich rzeczywistą, zniewalającą
naturę, a współczesne rozproszenie władzy służy tylko jej totalizacji.
Liberalizm pozostaje systemem władzy totalnej, tym bardziej perfid-
nej, że ukrytej za retoryką wolności. 

Tak więc poczynając od XIX wieku po dzień dzisiejszy mamy w na-
szych nowoczesnych społeczeństwach z jednej strony ustawodaw-
stwo,  dyskurs,  organizację  prawa publicznego  oparte  na zasadzie
suwerenności całego społeczeństwa oraz delegowania przez każdą
jednostkę swojej suwerenności na rzecz państwa, a z drugiej strony
ciasną sieć dyscyplinarnych przymusów, która faktycznie zapewnia

27 Wywodząca  się  ze  średniowiecza  (ale  „wykrzesana  z  prawa  rzymskiego”),
prawno-polityczna teoria suwerena (wszelkie kwestie związane z monarchą i monar-
chią), choć miała pierwszorzędne znaczenie dla całej epoki, nie odgrywała zasadniczej
roli w kształtowaniu indywidualnej podmiotowości aż do XVIII w. kiedy to wykorzy-
stana została do zbudowania modelu parlamentarnej demokracji uznającej suwerenność
każdego obywatela (zob. rozważanie Foucaulta na ten temat:  Trzeba bronić społeczeń-
stwa, dz. cyt., s. 43 n.)
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spójność ciała społecznego. Tej sieci w żadnym wypadku nie da się
opisać  w  języku  tego  prawa,  choć  ono  jej  z  konieczności  towa-
rzyszy28.

Według Foucaulta pytanie o to, kim jesteśmy, w naszym konkret-
nym wydaniu  pojawiło się  u  schyłku XVIII  wieku,  szybko jednak
straciło swą  aktualność29.  Po pierwsze dlatego, że jednostka została
zdemaskowana jako wytwór władzy, po drugie dlatego, że zaintere-
sowania władzy powoli przenoszą się z jednostki na masy i popula-
cje30. Foucault ogłasza czasy niekartezjańskiej i niekantowskiej quasi-
epistemologii, czyli epistemologii bez podmiotu poznającego, deno-
towania, znaczeń i prawdy. Powiada, że „jesteśmy różnicą, nasz ro-
zum to różnica dyskursów, nasza historia to różnica czasów, a nasza
jaźń to różnica masek”; różnica, miast być zapomnianym i pogrzeba-
nym początkiem, jest rozproszeniem, którym jesteśmy i które tworzy-
my31. Ani wolność,  ani rozum nie stanowią istoty człowieczeństwa.
Foucault odrzuca przekonanie Sartre’a, że wolność jest esencją świa-
domości, koniecznym elementem ludzkiej natury. Kluczowe dla filo-
zoficznej refleksji  nad tożsamością  podmiotu pojęcia wolności i ro-
zumności są tylko konstruktami kulturowymi i językowymi, nie są
odnajdywane w naturze ani na drodze refleksji, nie stanowią ontolo-
gicznego sedna ludzkiej egzystencji, lecz zaledwie rezultat pewnego
sposobu myślenia. W kształtowaniu się naszej podmiotowej tożsamo-
ści kolosalną rolę odegrały procesy społeczne i polityczne: „kreowali-
śmy samych siebie wykluczając innych: przestępców, ludzi szalonych
i  tak  dalej”;  „za  pośrednictwem  politycznej  technologii  jednostek
osiągnęliśmy świadomość nas samych jako społeczeństwa, jako czę-
ści jednostki społecznej, części narodu albo państwa”32. W grze na ży-
cie  i  śmierć,  pomiędzy troską  o  jednostkę  a okrutnymi wojennymi

28 Tamże, s. 46.
29 M. Foucault, Polityczne technologie jednostki, przeł. S. Magala, wyd. „Odra” 1995,

nr 4, s. 55.
30 Foucault mówi o nowym rodzaju władzy – władzy umasawiającej, kierującej

wielością  ludzi,  człowiekiem-gatunkiem,  populacją  (biopolityka  ludzkiego gatunku,
biowładza, władza regularyzacji) – zob. tegoż, Trzeba bronić społeczeństwa, dz. cyt., s. 240  n.

31 M. Foucault,  Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, wyd. PIW, Warszawa 1977,
s. 167.

32 M. Foucault, Polityczne technologie jednostki, dz. cyt., s. 55.
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rzeziami, zrodziła się nasza racjonalność polityczna. Jednostkę wytwo-
rzyły techniki, przy pomocy których rządy radziły sobie z ludźmi. 

Racjonalność polityczna jest powiązana z innymi odmianami ra-
cjonalności, a jej rozwój zależy w dużej mierze od procesów ekono-
micznych, społecznych, kulturowych i technicznych. Racjonalność ta
stoi u podstaw wielu naszych roszczeń, instytucji i idei, które przyj-
mujemy bezrefleksyjnie. Podmiot jest wytworem polityki, kultury, ję-
zyka i  wyobraźni.  „Faktycznie” nie istnieje żadna świadomość,  ani
żadna wolność, a jedynie wzajemne oddziaływanie sił. Nasze jaźnie
są dyskursywnym przecięciem się tych sił. Nie ma jednostek nieza-
leżnych od instytucji,  posiadających autonomiczną  wolę  i  interesy.
W Nadzorować i karać Foucault podkreśla, że podmiot został wytwo-
rzony przez praktyki władzy; dusza jest korelatem technologii spra-
wowania władzy nad ciałem. Pojęcie ja rodzi się z nadzoru sprawo-
wanego  w  zakładach  karnych,  szkołach,  szpitalach,  koszarach,
klasztorach i fabrykach. 

Człowiek, o którym tyle nam mówią i do wyzwolenia którego wzy-
wają  jest  już,  sam  w  sobie  wynikiem  ujarzmienia.  Zamieszkuje
w nim, wynosi go do istnienia  dusza, a jest ona częścią panowania
władzy nad ciałem. Dusza – skutek i narzędzie pewnej politycznej
anatomii. Dusza – więzienie ciała33. 

Ciało jest zniewolone przez duszę, która nie jest bastionem inte-
lektu ani woli, lecz przejawem myślowej cenzury i obyczajowej kon-
troli sprawowanej nad jednostką. Dusza jest wprowadzonym do or-
ganizmu  nadzorcą  (Freudowskie  superego).  W  tym  wyraża  się
wszechobecność  podstępnej i  maskującej się  władzy, która głęboko
infiltruje całe (cielesne) życie człowieka. Ja nie cechuje się zdolnością
podejmowania decyzji, obierania celów, dobierania środków, czy sta-
nowienia  prawa.  W  Słowach  i  rzeczach Foucault  sformułował  tezę
o śmierci  człowieka  oraz  jego  podwójnym  istnieniu  jako  dubletu
transcendentalno-empirycznego34.  Hasło  „śmierci  podmiotu”  ozna-

33 M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, wyd.
Aletheia-Spacja, Warszawa 1993, s. 37.

34 M. Foucault, Człowiek i jego sobowtóry, przeł. T. Komendant, „Literatura na Świe-
cie” 1988, nr 6, s. 200–235.
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czać ma zakwestionowanie istnienia autonomicznego, esencjalnego ja
i podkreślenie wtórności poczucia indywidualnej tożsamości w sto-
sunku do kultury, w której żyjemy, i do gier językowych, w których
uczestniczymy. 

Paradoksalna koncepcja jednostki i władzy 

Nowoczesna  władza  z  jednej  strony  zmierza  do  centralizacji,
z drugiej zaś jest wyraźnie zdecentralizowana przez tendencję indy-
widualizującą, którą sama wytwarza. Władza ta 1) uciska, tłumi, cen-
zuruje, maskuje, skrywa; używa przemocy, stosuje opresję; 2) produ-
kuje  realność  tego  świata,  produkuje  dziedziny  przedmiotowe
i rytuały prawdy oraz  3)  produkuje  indywidualne  jednostki,  które
mają  ambicję  samorealizować  się  na  swój  niepowtarzalny  sposób,
a także 4) produkuje sposoby przeciwstawiania się władzy (sugeruje
możliwe formy oporu i uniku).

Charles Taylor poddaje analizie wypowiedzi Foucaulta i docho-
dzi do wniosku, że autor ten, odrzucając pojęcia wolności,  prawdy
i podmiotu, popada w wewnętrzną sprzeczność. Większość jego wy-
siłków zmierza do zdemaskowania mechanizmów władzy, zniewala-
nia i przymusu narzucanego komuś. Skoro bada zniewolenie – musi
zakładać  istnienie  wolności;  skoro demaskuje  mechanizmy władzy
jako wielorakie formy zafałszowania, złudzenia, oszustwa – musi za-
kładać istnienie prawdy; musi też zakładać istnienie podmiotu jako
poddanej  manipulacji  ofiary  władzy35.  Nie  sposób  nie  zgodzić  się
z tymi uwagami Taylora.

Paradoksalną cechą władzy w ujęciu Foucaulta jest to, że z jednej
strony zniewala, ogranicza i unicestwia podmiot, z drugiej zaś uru-
chamia mechanizmy kreujące indywidualną podmiotowość, wyzwa-
la możliwości oporu i wykształca praktyki opozycji. W takich dzie-
łach jak: Słowa i rzeczy, Nadzorować i karać, Archeologia wiedzy Foucault

35 Zob. Ch. Taylor,  Foucault o wolności i prawdzie, przeł. M. Kwiek, [w:] M. Kwiek
(red.),  Nie pytajcie mnie, kim jestem, wyd. UAM, Poznań 1998, s. 81–105. O niektórych
sprzecznościach w filozofii  polityki  Foucaulta pisze też  M. Walzer:  Samotna polityka
Michela Foucaulta, [w:] Nie pytajcie mnie kim jestem, dz. cyt., s. 13–28.
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staje na stanowisku skrajnego indywidualizmu językowego. Podmiot
istnieje jako wytwór władzy, projekcja praktyk dyskursywnych. Wła-
dza owych praktyk ma dwa aspekty: jako represyjna – uciska i znie-
wala; jako kształtująca – tworzy podmioty za pomocą treningu. Me-
chanizmy funkcjonowania władzy ujawniają swą dwukierunkowość
– kontrolując i ograniczając, wytwarzają  indywidualne osobowości,
świadome swych możliwości  podmioty będące  nośnikami określo-
nych celów i wiedzy. Presja współczesnych norm i instytucji prowa-
dzi do ukształtowania jednostek odpowiadających (po)nowoczesnej
władzy i wiedzy – wyzwolonych i upodmiotowionych. 

Foucault podkreśla, że wraz z rozrastającą się władzą rozrastają
się różnorodne formy oporu wobec niej. Charakterystyka podmiotu
nie może więc być jednostronna. Z jednej strony podmiot jest wytwo-
rem działających nań sił zewnętrznych, z drugiej – kimś, kto przeciw-
stawia się władzy i samodzielnie (ze swego wnętrza) podejmuje wy-
siłek  tworzenia  siebie.  Znaczenie  prywatnego  etosu  i  heroicznego
indywidualizmu  wysuwa  się  w  niektórych  tekstach  Fuocaulta  na
pierwszy plan36. Podmiot, choć nie jest w stanie siebie wynaleźć, może
pomimo  wszystko  kultywować  radykalną  autonomię  pojmowaną
w kategoriach  estetycznej  samorealizacji,  doskonalenia  życia  jako
dzieła sztuki. Modele takiego życia odnajduje w kulturze, są one pro-
ponowane, sugerowane, niekiedy nawet narzucane. Nie tylko zasa-
dy, ale i metody przeciwstawiania się im są wytworami kultury. Po-
nowoczesna  kultura  dostarcza  materiału  i  sposobów  autokreacji.
Foucault widzi potrzebę walki z władzą ekonomii, religii, obyczajów
i kreowania  siebie  wbrew ustalonym schematom.  Przyznaje  zatem
podmiotowi zdolność do zmiany nie tylko siebie ale nawet zastanej
kultury.  Zawiesza  swój  pogląd  o  całkowitej  bezsilności  podmiotu
w obliczu prawno-dyskursywnej władzy. Proponuje politykę  oporu
i transgresji,  której celem ma być  uformowanie nowego stylu życia
i nowych podmiotowości. O podmiotowościach tych z góry wiadomo,
że będą tylko doraźne i przypadkowe (możliwości samokonstrukcji
są ograniczone), nie zmienia to jednak faktu, że będą indywidualne.

36 M. Foucault, Czym jest Oświecenie, dz. cyt., s. 276–293 oraz tegoż, Techniki siebie,
dz. cyt., s. 247–275.
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Z jednej strony mamy zatem deterministyczną  wizję  jaźni skon-
struowanej od początku do końca przez dyskurs i władzę; z drugiej
zaś – nie dającą się z nią pogodzić – wizję, w której podmiot ma swo-
bodę  poszukiwania i  kształtowania siebie w zgodzie ze swymi pra-
gnieniami, wbrew wszechobecnym efektom władzy i technikom nad-
zoru.  Twórcza  aktywność  jaźni  jest  częścią  ponowoczesnej  kultury,
która  na  taką  aktywność  zezwala  lub  wręcz  ją  wymusza.  Tak  oto
współczesna władza permanentnie podważa samą siebie – produkuje
jednostki  zdolne stawiać  opór  władzy (wyrzeka się  dominacji).  Nie
prowadzi to jednak do umniejszenia władzy.  Równie paradoksalnie
jawi się kwestia samoidentyfikacji i samorealizacji jednostki – kształto-
wanie własnej tożsamości nie polega na uwalnianiu się od władzy, ale
na całkowitym poddaniu się działaniu „władzy indywidualizującej”37.
A zatem, pozostając w zgodzie z logiką wywodu Foucaulta, można po-
wiedzieć, że nie da się umknąć władzy, lecz trzeba przynajmniej za-
troszczyć się o to, by znaleźć się w zasięgu działania takiej władzy, któ-
ra  najskuteczniej  uczyni  nas  wolnymi.  Jednocześnie  trzeba  mieć
świadomość, że nasza wolność jest warunkiem władzy oraz że władza
najlepiej realizuje swoje cele poprzez wolne działania jednostek.

Summary 
Michel Foucault – a French postmodern and post-structural philosopher

and historian of thought – was interested in many different problems and
ideas, especially in power and different kind of captivity. His genealogical
studies emphasize the essential connection between power and knowledge.
He maintains that knowledge is an instrument of power and one of the most
important parts of system of social control. Power is not merely repressive
but also a creative source of positive values. It creates even individual sub-
jects by developing individuals’ knowledge of themselves. Foucault tries to
understand and characterize ancient, Christian and modern conceptions of
ethical self and he shows human-being as a self-forming subject. His concept
of self, truth and power leads to same philosophical problems which I discu-
ses in the last part of my article.

37 M. Foucault, „Omnes et singulatim”, dz. cyt., s. 220.
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Dariusz Juruś
Władza na własność

Władza na własność

Jednoczesne pogwałcenie praw własności  i  niszczenie ludzkich
istnień nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności, ponieważ […] to, kim
człowiek jest, co robi i co posiada – stanowi jedną całość; a zatem atak
na jego mienie jest atakiem na jego osobę i prawo do życia1. 

Wstęp
Mówiąc o wolności w sferze politycznej, większość zajmująca się

tą kwestią ma na myśli przede wszystkim lub wyłącznie tzw. swobo-
dy obywatelskie czy prawa człowieka. Nie będą one jednak przed-
miotem naszych rozważań. W artykule wskażemy na te poczynania
władzy, które nie odnoszą się bezpośrednio do praw obywatelskich
(wolność słowa, zrzeszania się, itp.), lecz do własności. Uważamy bo-
wiem, iż to właśnie stosunek władzy państwowej do własności a nie
praw obywatelskich  ma  zasadnicze  znaczenie  dla  wolności  jedno-
stek2. Stąd też wydaje nam się słusznym, aby w dyskusji nad wolno-

1 Richard Pipes, Własność a wolność, przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2000, s. 314.
2 „Prawo własności” jest oczywiście jednym z praw obywatelskich, lecz obwaro-

wanym takimi ograniczeniami, iż trudno mówić  jeszcze o właścicielstwie w pełnym
tego słowa znaczeniu. Polityka pozbawiania własności jest jednocześnie maskowana
polityką praw obywatelskich. Wydaje się, iż można nawet mówić o pewnej zależności;
wraz ze wzrostem praw obywatelskich następuje ograniczenie praw własności. Mamy
prawo do składania skarg do wszelkich możliwych trybunałów, lecz nie mamy prawa
do nieubezpieczenia się, czy niepłacenia składki emerytalnej. Takie zjawisko jest oczy-
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ścią i władzą wskazać na zaniedbywaną stronę dyskursu polityczne-
go, czyli własność3.

Wolność w sferze politycznej to niepodleganie żadnej niedobro-
wolnie  wybranej  władzy.  Kluczem do zrozumienia teorii  wolności
jest rozwiązanie kwestii praw właścicielstwa4. Tylko bowiem wtedy,
gdy ustalone  są  prawa własności,  można analizować  i  ustanawiać
sferę prawomocnej działalności człowieka, w tym także sferę wolno-
ści i władzy5. Kwestia własności wydaje nam się kluczowa, gdyż za-
równo władza jak i wolność muszą odnosić się do pewnej materii6.
Nie istnieje bowiem wolność  „w ogóle” czy też  władza „w ogóle”.
Podobnie też i własność. Przez własność będziemy rozumieć relację
właścicielstwa,  w jakiej  pozostaje  osoba A względem innych  osób
w stosunku do własnej osoby i rzeczy materialnych będących w pra-
womocnym jej posiadaniu7. Richard Pipes pisze, iż 

[...]  tak jak wolność  wymaga zabezpieczenia praw posiadania,  tak
dążenie do zdobycia nieograniczonej osobistej władzy nad obywatela-
mi uwarunkowane jest obaleniem panowania obywatela nad rzecza-
mi, gdyż ta ostatnia możliwość pozwala mu wymykać się z wszech-
ogarniających objęć państwa8. 

Mówiąc o władzy państwowej, a stojąc na stanowisku indywidu-
alizmu metodologicznego, głoszonego przez austriacką szkołę ekono-

wiście  przejawem  szerszego  procesu  polegającego  na  stopniowym  zawłaszczaniu
przez władzę państwową coraz to większych obszarów naszego prywatnego życia.

3 Mówiąc o własności mamy na myśli każdą jej formę, dobrowolnie ustanowioną
w wyniku umowy zawartej pomiędzy jednostkami posiadającymi tytuły własności. 

4 Świadomie używany tu sformułowania „prawa właścicielstwa”, a nie „prawa
własności”, aby podkreślić relacyjny charakter owych praw. Wyrażenie „prawo wła-
sności” może sugerować, że własność jest przede wszystkim rzeczą a nie relacją.

5 Zob.  M.  N.  Rothbard,  The  Ethics  of  Liberty,  New  York–London  1998  [1982],
s. XLVIII.

6 Ktoś mógłby zarzucić nam, iż przeceniamy wartość własności; że bycie właści-
cielem nie może być przecież celem człowieka. Nie twierdzimy, iż tak jest. Podobnie
jednak jak oddychanie  nie może być  celem człowieka,  to jednak bez powietrza nie
może on żyć.

7 Ramy niniejszej  publikacji  nie pozwalają  na bardziej  szczegółowe rozważania
dotyczące własności. Wydaje się jednak, iż podana definicja jest na potrzeby tego tek-
stu wystarczająca.

8 R. Pipes, Własność a wolność, dz. cyt., s. 334.
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miczną, będziemy mieć na myśli nie jakiś zbiorowy byt realnie istnie-
jący lecz relację, w jakie wchodzą jednostki będące przedstawicielami
państwa z pozostałymi członkami społeczeństwa9. Relację tę nazwie-
my „państwowościową”10. Termin „państwo” (a czasem „rząd”) bę-
dzie  więc  skrótem  myślowym  oznaczającym  tę  relację.  Tak  więc
wskazując na negatywne i szkodliwe skutki działalności państwowej,
będziemy mieć na myśli konsekwencje wynikające z działalności pew-
nej grupy ludzi, pozostającej w stosunku do innych jednostek w „re-
lacji  państwowościowej”.  Relacja  ta  nie  jest  symetryczna,  w przeci-
wieństwie  do relacji  wolnorynkowych,  w których każda jednostka
będąca jej uczestnikiem jest także jej beneficjentem. Krytyka władzy
państwowej zmierzałaby zatem do ograniczenia czy wyeliminowania
takich relacji opartych na władzy (a w ostatecznym rachunku na sile),
i zastąpieniu ich relacjami rynkowymi opartymi na dobrowolności11.
Każda władza ma bowiem, jak pisał Ludwig von Mises –

wrodzoną tendencję do nieuznawania w swych działaniach jakich-
kolwiek ograniczeń i do rozciągania sfery swej dominacji na tyle, na
ile tylko to możliwe. Kontrolować wszystko, nie pozwolić, by cokol-
wiek działo się samo z siebie, bez ingerencji ze strony władz – oto
cel, do jakiego potajemnie zmierza każdy władca. Gdyby tylko wła-
sność prywatna nie stała na przeszkodzie12!

9 Zwolennicy takiego podejścia utrzymują, iż realnymi bytami (w tym wypadku
ograniczonymi do sfery politycznej) są jednostki. Przykładowo kiedy mówimy, iż Pol-
ska wysłała swoje wojska do Iraku, to winniśmy pamiętać, iż sens tej wypowiedzi jest
następujący: pewna grupa ludzi podjęła decyzje o wysłaniu innej grupy ludzi w celu
przeciwdziałania pewnym posunięciom jeszcze innej grupie ludzi.

10 O „relacji państwowej”, powołując się na Ralpha Raico, wspomina M. N. Roth-
bard  w:  tenże,  Ekonomia  wolnego  rynku,  t.  III,  przeł.  R.  Rudowski,  Warszawa 2008,
s. 345, przyp. 239.

11 Mówiąc o państwie mamy też skłonność do antropomorfizowania a być nawet
mitologizowania tej instytucji. Zabiegu personifikacji praw dokonuje Sokrates w Krito-
nie. W sokratejski sposób mówimy także o państwie; państwo czegoś od nas wymaga,
mamy obowiązki wobec państwa, państwo nam coś zapewnia, etc. Taka retoryka za-
ciemnia jednak prawdziwy obraz. 

12 L.  von Mises,  Liberalizm w tradycji  klasycznej,  przeł.  S.  Czarnik,  Kraków 2001,
s. 97.
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Interwencjonizm

Ingerencja w własność następuje wskutek interwencji osób, które
pozostają w stosunku do innych jednostek w „relacji państwowościo-
wej”13.  Interwencji  tej  dokonuje  się  środkami  politycznymi  bezpo-
średnio (np. opodatkowanie, kontrola cen, itp.) bądź pośrednio (np.
polityka poprawności politycznej). Ponieważ do owej interwencji nie
dochodzi z reguły na prośbę jednostek jej doświadczającej, to musi
ona mieć charakter siłowy14. Do jej istoty należy bowiem to, iż osoby
jej poddane nie uczyniłyby dobrowolnie tego, do czego są przymu-
szane. Interwencja to, jak pisze Rothbard, wprowadzenie do stosun-
ków społecznych agresywnego zastosowania siły fizycznej; oznacza
ona zastąpienie dobrowolnych działań przymusem15. W przeciwień-
stwie do interwencji opartej na przymusie dobrowolna interakcja  po-
lega na tym, iż 

A rezygnuje z pewnego dobra na rzecz B w zamian za dobro, z któ-
rego B rezygnuje na rzecz A. Istotą tej wymiany jest fakt, że obie oso-
by przystępują do niej, ponieważ spodziewają się, że przyniesie to im korzy-
ści;  w  przeciwnym  razie  nie  zgodziłyby  się  na  wymianę.  Koniecznym
warunkiem  zaistnienia  wymiany  jest  odwrotne  umiejscowienie  obu
dóbr na skalach wartości stron wymiany16. 

Oznacza to, iż aby doszło do wymiany pomiędzy A i B, A musi
cenić wyżej oferowane mu przez B dobro od tego, które oferuje on B.
Przykładowo: jeśli u piekarza kupuję bochenek chleba i płacę za nie-
go 5 złotych, to znaczy, że w danym momencie większą wartość ma
dla mnie bochenek chleba niż 5 złotych; dla sprzedawcy chleba sytu-

13 Oczywiście nie tylko takie osoby naruszają własność innych.
14 Choć trzeba przyznać, iż ideologizacja społeczeństwa doprowadziła do sytuacji,

w której to kolejne grupy zawodowe domagają się interwencji państwa.
15 M. N. Rothbard, Ekonomia wolnego rynku, dz. cyt., s. 277. Na pierwszy rzut oka

takie twierdzenie może wydać się zbyt radykalne a przez to nieprawdziwe. Jednak je-
śli bliżej przyjrzymy się  istocie interwencjonizmu państwowego to okaże się,  iż jego
początkiem jest przymus a końcem agresja. Przykładowo, załóżmy, iż odmówię płace-
nia podatku dochodowego. W takim przypadku, najpierw otrzymam upomnienie, po-
tem kolejne, następnie ostrzeżenie a w końcu, jeśli będę wystarczająco konsekwentny
zostanę siłą doprowadzony do sądu.

16 Zob. tamże, s. 208.
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acja przedstawia się odwrotnie – on ceni wyżej w danej chwili 5 zło-
tych niż bochenek chleba. Aby doszło do wymiany, nie potrzeba więc
żadnych dystrybutorów dóbr w postaci rządu czy podległych mu in-
stytucji. Nie potrzeba też żadnej interwencji.

Rothbard wyróżnia trzy rodzaje interwencji. Po pierwsze, „inter-
wencję autystyczną”, która ma miejsce wtedy, gdy 

podmiot  interweniujący  […]  będący  pojedynczą  osobą  lub  grupą
osób może wymusić na pewnej osobie zrobienie lub zaniechanie cze-
goś, co dotyczy wyłącznie tej osoby lub jej własności. Innymi słowy,
podmiot interweniujący może ograniczyć możliwość dysponowania
przez daną osobę ciałem lub własnością jedynie jej samej. 

Przykładami takich interwencji jest zakazanie pewnych praktyk
religijnych. Drugi rodzaj interwencji to interwencja binarna. W tym
wypadku 

podmiot  interweniujący  może  wymusić  wymianę pomiędzy  nim
a osobą poddaną interwencji lub zmusić ją do dania mu „podarun-
ku”. Interwencja ta ma charakter hegemoniczny. Przykładami takich
interwencji są  m.in. opodatkowanie, pobór do wojska czy niewol-
nictwo. Trzecim rodzajem interwencji jest interwencja triangularna.
Polega ona na stworzeniu hegemonicznej relacji pomiędzy agreso-
rem a parą  faktycznych lub potencjalnych uczestników transakcji.
Przykładami takiej interwencji są kontrola cen i produkcji17. 

Interwencje  te  nie  są  wyłącznie  ograniczone do instytucji  pań-
stwa; zabójstwo człowieka przez człowieka jest niewątpliwe ingeren-
cją w jego wolność i życie, i jako takie jest przykładem „interwencji
autystycznej”. Z drugiej strony wydaje się, iż w przypadku interwen-
cjonizmu państwowego każdy rodzaj interwencji sprowadza się  do
pozbawienia jednostek części własności. Pomiędzy interwencją auty-
styczną, której przykładem jest zakazanie praktyk religijnych, a inter-
wencją binarną, czyli np. opodatkowaniem nie ma w zasadzie znaczą-
cej  różnicy. W jednym i drugim przypadku wolność dysponowania
swoim ciałem zostaje ograniczona. Niemożność uczestnictwa w prak-
tykach religijnych nie musi być bowiem dla kogoś bardziej dotkliwa
od niemożności zrealizowania swoich planów życiowych, zniweczo-

17 Tamże, s. 278–279.
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nych w wyniku przymusowego opodatkowania. Z kolei interwencję
triangularną można by sprowadzić do binarnej. Wszelkie bowiem re-
gulacje rządowe dotyczące stron trzecich mają w efekcie na celu po-
średnio bądź bezpośrednio korzyść rządzących.

Interwencje ze strony państwa jako ingerencje w mechanizm ryn-
kowy są na dłuższą metę nieskuteczne, demoralizujące i antagonizu-
jące. Konsekwencje te występują prawie zawsze łącznie. 

Nieskuteczność

Obrońcy interwencjonizmu argumentują, iż tego typu ingerencje
w rynek mają zapobiec niepożądanym  konsekwencjom. Przykładem
takiego  dobroczynnego  działania  państwa  ma  być  kontrola  cen.
W sytuacji, kiedy władza dochodzi do wniosku, iż jakieś dobro jest
zbyt drogie, a jednocześnie na tyle ważne, iż jest na nie duży popyt,
decyduje się na ustalenie ceny maksymalnej, czyli niższej od rynko-
wej.  Ponieważ  owa cena nie jest jednak ceną  rynkową,  producenci
owego dobra zmuszeni do jego sprzedaży poniżej granicy opłacalno-
ści, zaczynają się wycofywać z jego produkcji. W efekcie dochodzi do
sytuacji, w której dobro, które w wyniku kontroli cen miało stać się
bardziej dostępne, znika powoli z rynku. Mamy więc do czynienia
z rezultatem przeciwnym do zamierzonego. Państwo może za wszel-
ką cenę próbować nie dopuścić do takiej sytuacji, zmuszając np. pro-
ducentów do wytwarzania owego dobra lub sprzedając jego zapasy.
W tym drugim przypadku państwo musiałoby jednocześnie wskazać,
komu i w jakich ilościach to dobro sprzedawać. Zabiegiem odwrot-
nym, choć także z negatywnymi skutkami jest ustalenie przez rząd
ceny minimalnej czyli ceny wyższej od ceny rynkowej. W przypadku
ustalenia ceny maksymalnej skutkiem jest sztuczny niedobór produk-
tu. Regulacje dotyczące ceny minimalnej powodują z kolei sztuczną
nadwyżkę produktu. W jednym i drugim wypadku mamy do czynie-
nia ze skutkami odwrotnymi w stosunku do zamierzonych.

Taki sam schemat występuje także w przypadku regulacji płac.
Ustalenie tzw. płacy minimalnej prowadzi do sytuacji, w której pra-
codawcy nie mogą zatrudnić pracowników, których pracę wyceniają
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poniżej płacy minimalnej. Ponieważ na rynku są także jednostki goto-
we pracować za płacę niższą niż minimalna, prowadzi to do bezrobo-
cia.  Interwencja,  która miała prowadzić  do podniesienia standardu
życia, prowadzi w efekcie do jego obniżenia. Ubocznym efektem ta-
kiego działania rządu jest zantagonizowanie pracodawców i praco-
biorców18.

Nie tylko ceny czy płace mogą i podlegają kontroli ze strony pań-
stwa. Interwencjonizm państwowy może przejawiać się także w kon-
trolowaniu produktów. Ten rodzaj interwencji,  może polegać,  na
regulacji dotyczącej bezpośrednio samego produktu (np. prawo zaka-
zujące sprzedaży alkoholu), albo pośrednio, tzn. jednostek sprzedają-
cych bądź kupujących dany produkt (np. prawo zakazujące muzuł-
manom  kupna  lub  sprzedaży  napojów  alkoholowych)19.  Może  on
przybierać formę  licencji, taryf ochronnych czy kwot importowych.
W przypadku tego typu interwencji dochodzi albo do pojawienia się
czarnego rynku, albo przekupstwa i łapownictwa lub też marnotraw-
stwa.

Innym rodzajem interwencjonizmu, o czym się często zapomina,
jest opodatkowanie. Każdy rodzaj opodatkowania zaburza naturalną
strukturę rynku. Podatek progresywny poza tym, iż jest demotywu-
jący, jest jawnie niesprawiedliwy, gdyż jest karą za przedsiębiorczość,
pracowitość  i  wysiłek.  Zwolennicy  neutralności  podatkowej  utrzy-
mują,  iż  podatek  proporcjonalny  może  stanowić  neutralną  formę
opodatkowania. Jeśli przykładowo podatek ten wynosi 10%, to jeśli
A zarobił 100 000, B 50 000, a C 25 000 – to po opodatkowaniu zosta-
nie im odpowiednio A 90 000, B 45 000, a C 22 500. Proporcje zostają
więc  zachowane.  Taka  forma opodatkowania,  jakkolwiek sprawie-
dliwsza niż progresywna, nie jest jednak neutralna. Neutralne opo-
datkowanie to takie,  które,  które ma charakter wolnorynkowy.  Na
wolnym rynku, jak podkreśla M. N. Rothbard ceny nie są proporcjo-

18 Warto zwrócić uwagę, iż niebagatelną rolę w interwencjach płacowych odgry-
wają związki zawodowe. Skutki interwencji związków zawodowych są z ekonomicz-
nego punktu widzenia takie same, jak interwencja państwa czy jakiejkolwiek innej in-
stytucji. Prawa ekonomii są bowiem uniwersalne.

19 M. N. Rothbard, Ekonomia wolnego rynku, dz. cyt., s. 302–303.
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nalne do dochodu lub bogactwa nabywcy czy nawet determinacji do
zakupu tego produktu20. Gdyby tak było, tzn. gdyby miliarder płacił
np. tysiąc razy więcej za bochenek chleba niż  przeciętny człowiek,
bogacenie nie miałoby sensu. Najbardziej neutralny z podatków, tzw.
pogłówny, także nie jest neutralny. Po pierwsze, jak każdy podatek
jest on przymusowy,  a więc już  u swych podstaw niemoralny.  Po
drugie, abstrahując od kwestii etycznych, podatek taki jest z ekono-
micznego punktu widzenia niestabilny. Jeśli bowiem potraktować go
jako opłatę za usługę, to pierwszą kwestią podlegającą dyskusji jest
rodzaj owej usługi. Po drugie, jak argumentuje Rothbard, nawet jeśli-
by przyjąć, iż owa usługa będzie usługą ochronną, to równy podatek
pogłówny nie będzie oddawał faktycznej relacji pomiędzy podażą a
popytem. Na obszarach o wyższym zagrożeniu ochrona winna być
większa niż na obszarach mniej niebezpiecznych. Tak więc na jedno-
litej opłacie ochronnej skorzystają ci, którzy mieszkają w spokojniej-
szych okolicach a stracą ci, którzy są mieszkańcami miejsc o podwyż-
szonym ryzyku21.

Z interwencjami na większą  skalę  mamy do czynienia w przy-
padków organizacji międzynarodowych, takich jak np. Bank Świato-
wy czy fundusz Walutowy. Organizacje te przeznaczają na tzw. kraje
rozwijające się ogromne sumy pieniędzy. Od początku lat 60. XX w.
Afryka otrzymała pomoc rozwojową  przewyższającą  sześciokrotnie
wsparcie  Ameryki  dla  Europy  przewidziane  w  planie  Marshalla.
Gdyby pieniądze te  przeznaczano na inwestycje,  kraje  afrykańskie
byłyby  dziś  na  poziomie  Zachodu.  Wystarczy  kilka  danych,  aby
uzmysłowić sobie, jak działa mechanizm interwencjonistyczny, a w
efekcie w jaki sposób ludność  krajów biednych pozbawiona zostaje
wsparcia. Jak pisze Johan Norberg: „czterdzieści jeden najbardziej za-
dłużonych, z grupy biednych krajów świata, otrzymuje niemal dwa
razy tyle,  ile  płaci  państwom uprzemysłowionym w postaci  odse-
tek”22. „Przykładowo, w 1997 roku najbardziej zadłużone kraje świata

20 Tamże, s. 325.
21 Tamże, s. 326.
22 J. Norberg, Spór o globalizację, przeł. P. Bronisławski, J. M. Fijor, Warszawa 2006,

s. 202–203.
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otrzymały 4 razy więcej pomocy rozwojowej w przeliczeniu na głowę
mieszkańca, niż kraje tak samo biedne, lecz niezadłużone”23. Niefra-
sobliwą politykę Banku Światowego i Funduszu Walutowego wyko-
rzystują bezwzględnie władze krajów biednych i zadłużonych. Zamiast
ograniczać  wydatki i spłacać  długi, zwiększają  wydatki i pożyczają
jeszcze chętniej,  licząc  na  przyszłe umorzenie  długów.  „Odkładają
więc – pisze Norberg – niezbędne reformy dotąd, aż będą mogły je
«sprzedać» Funduszowi Walutowemu lub Bankowi Światowemu za
możliwie największe darowane należności”24. Przykład części krajów
rozwijających się pokazuje, iż polityka interwencjonistyczna jest za-
równo nieskuteczna, jak i demoralizująca25. 

Demoralizacja

Wymownym przykładem demoralizującego wpływu interwencji
rządowej jest sytuacja matek samotnie wychowujących dzieci w cen-
trach wielkich miast w Stanach Zjednoczonych. Państwo w trosce o
los takich kobiet zapewnia im zasiłek. Zasiłek ten jest wyższy niż pła-
ca minimalna we wszystkich 50 stanach oraz pierwsza płaca sekretar-
ki w 29 stanach26. W tym samym też  czasie państwo amerykańskie
walczy z przestępczością wśród nieletnich. Okazuje się, iż największy
odsetek  więźniów  odsiadujących  najcięższe  wyroki  stanowią…
chłopcy wychowywani przez samotne matki. Stanowią oni 72% doro-
słych przestępców i  70% więźniów odsiadujących długie  wyroki27.

23 Tamże, s. 204.
24 Tamże, s. 205.
25 Przeciwieństwem polityki  interwencjonizmu „na pokaz” jest  nierzucający się

w oczy, skromny wolny rynek. Mało kto wie, że np. Korea Południowa zaczynała od
eksportu peruk i kuchennych desek do krojenia, Hongkong natomiast wysyłał plasti-
kowe kwiaty i tanie zabawki – tamże, s. 128.O wiele skuteczniejsza jest „interwencja”
prywatna. Przykładowo fundacja Melindy i Billa Gatesów wydała między listopadem
1999 a listopadem 2000 roku 1.4 mld. dolarów na szczepienia dzieci w biednych kra-
jach,  badania nad HIV/AIDS oraz walkę  z  malarią  i  gruźlicą.  Jest  to jedna czwarta
sumy, jaką na ten cel przeznaczają wszystkie kraje uprzemysłowione (zob. J. Norberg,
Spór o globalizację, s. 211).

26 David Boaz, Libertarianizm, przeł. Dariusz Juruś, Poznań 2005, s. 300.
27 Tamże, s. 305.
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Zestawiając ze sobą te fakty widać jasno, iż „problem z przestępczo-
ścią” w dużej mierze generuje państwo „motywując” młode dziew-
czyny do nieodpowiedzialnych zachowań.  O ile  inaczej  wyglądała
sytuacja młodych kobiet w czasach,  kiedy państwo nie ingerowało
w takim stopniu w życie prywatne. Zacytujmy Thomasa Sowella: 

W poszczególnych okresach czasu i  w miejscach,  w których cnotę
młodej kobiety należącej do określonej klasy społecznej traktowano
jako warunek wstępny korzystnego zamążpójścia, jej rodzice przy-
wiązywali  często  dużą  wagę,  aby  pozostawała  z  dala  od  miejsc,
w których  pracowano  lub  tam,  gdzie  bez  nadzoru  mogłaby  mieć
kontakty z młodymi mężczyznami. Kierowano się przy tym nie tyle
chęcią uniknięcia cienia posądzeń o nieobyczajne zachowanie, co ra-
czej dążeniem do uchronienia jej przed pokusami mogącymi spowo-
dować zajście w ciążę przed zamążpójściem, co mogłoby zrujnować
jej życie i narazić jej rodzinę na infamię28. 

W sytuacji, w której niezamężne kobiety z dziećmi stawały się ob-
ciążeniem finansowym dla rodziny lub lokalnej społeczności, dbano
o to, aby do takich sytuacji dochodziło jak najrzadziej.

Antagonizowanie

Interwencje oprócz zgubnych skutków ekonomicznych prowadzą
także do zgubnych skutków społecznych – antagonizują grupy spo-
łeczne. Klasycznym przykładem antagonizowania grup ludzkich jest
interwencja triangularna w postaci regulacji czynszów. Państwo usta-
lając np. maksymalny czynsz, nie pozwala właścicielom lokali uzy-
skać rynkowej ceny za wynajmowane mieszkania czy lokale. Właści-
ciele lokali są zmuszeni do wynajęcia ich innym po cenie niższej niż
rynkowa. Postrzegają więc tych ostatnich nie jako partnerów w do-
browolnej wymianie rynkowej, lecz jako osoby wykorzystujące inge-
rencję państwa w ich prywatną własność. Złość na rządzących prze-
nosi się  niejako na beneficjentów interwencji29.  Poprzez interwencje
w rynek władza może antagonizować m.in. takie grupy jak nauczy-

28 Th. Sowell, Fakty i mity w ekonomii, przeł. K. Węgrzecki, Warszawa 2008, s. 86–87.
29 W niektórych przypadkach za interwencją rządową stoi lobby wynajmujących.



Władza na własność 109

cieli oraz uczniów i ich rodziców, lekarzy, pielęgniarki i pacjentów,
czy górników i… resztę społeczeństwa. Jest jasne, iż w myśl maksy-
my divide et impera łatwiej jest rządzić grupami wrogo do siebie nasta-
wionymi. 

Podsumowanie

Jeżeli państwo chce posiadać władzę nad własnością na własność,
to musi się liczyć z generowaniem konfliktów, z którymi będzie się
musiało samo uporać. Dotyczy to każdego państwa – zarówno pań-
stwa minimalnego, jak i opiekuńczego. Państwo nakręca bowiem spi-
ralę interwencjonizmu. Odpowiedzią na porażkę jakiegoś programu
interwencjonistycznego  nie jest jego zaniechanie, lecz… zwiększenie
kosztów  przeznaczonych  na  jego  realizację.  Interwencjonizm  pań-
stwowy jest jednak dziś  tak powszechny, iż  prawie nikt nie zadaje
pytania, czemu on ma służyć i czy jest skuteczny. Jak zauważa Char-
les Murray, odpowiedzi na pytania: dlaczego łożyć pieniądze na za-
siłki? Dlaczego finansować bony żywnościowe30 czy stypendia ubogim
uczniom?, w większości wypadków nie są wynikiem racjonalnego ro-
zumowania,  lecz  wyznaniem wiary31.  Wolny rynek w przeciwień-
stwie do polityki to domena uniwersalnych praw, a nie pobożnych

30 W 1981 r. w Stanach Zjednoczonych bony żywnościowe pobierało 21 milionów
osób – zob. Ch. Murray Bez korzeni, przeł. P. Kwiatkowski, Poznań 2001, s. 268).

31 Ch. Murray, Bez korzeni, op. cit., s. 281. Następujący przykład winien, zdaniem
Murraya, uświadomić nam, za czym się tak naprawdę opowiadamy, kiedy wspieramy
interwencjonizm państwa. „Przypuśćmy – pisze – że jesteś rodzicem i wiesz, że jutro
twoje dziecko zostanie osierocone. Nie masz wyboru. Możesz umieścić dziecko w wy-
jątkowo ubogiej rodzinie, tak biednej, że twoje dziecko będzie nędznie odziane i rze-
czywiście czasami będzie doświadczało głodu. Jednak wiesz także, że przyszli przy-
brani rodzice twojego dziecka całe życie ciężko pracują i zadbają o to, aby poszło do
szkoły i na studia, oraz że nauczą je, iż najważniejszą wartością jest niezależność. Mo-
żesz wybrać inną  rodzinę  zastępczą,  umieszczając swoją  pociechę  pod opieką  ludzi,
którzy nigdy nie pracowali, którzy nie będą w stanie dopilnować wykształcenia twoje-
go dziecka, ale mają dość jedzenia i odzieży dobrej jakości,  co zapewniają im inni. Jeśli
wybór rodziny zastępczej dla twojego dziecka jest równie oczywisty dla ciebie i dla
mnie, to na jakiej podstawie można popierać system, który, bez wątpienia nie bezpo-
średnio, preferuje tę drugą rodzinę?” – Ch. Murray, Bez korzeni, dz. cyt., s. 335. [podkr.
D.J.].
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życzeń.  Odwołując  się  do  obrazowego  porównania  Schumpetera
można powiedzieć, iż obrazek najpiękniejszej dziewczyny reklamują-
cej marne papierosy nie jest w stanie na dłuższą metę podtrzymać ich
sprzedaży, podczas gdy nieudane programy interwencyjne udaje się
podtrzymać często mniej urodziwym politykom. 

Państwo nie zrzeknie się nigdy dobrowolnie swojej władzy. Po-
nieważ,  jak  pisał  James  Harrington:  „Jeżeli  coś  było zawsze  takie,
a nie inne, i jest nadal takie, a nie inne, to pozostanie na zawsze ta-
kim, a nie innym”32,  przezwyciężenie dualizmu pomiędzy rynkiem
a państwem może nastąpić  tylko wówczas,  gdy to rynek wchłonie
państwo33. Rynek zamienia bowiem siłę władzy w usługi między jed-
nostkami.  Poszerzenie sfery wolności oznaczałoby więc mniej pań-
stwa a więcej społeczeństwa.

Sumary 
In the paper I discuss relationship between the power of the state resp.

the government and the right of private ownership. Private ownership rights
are neglecetd in political discourse, while human rights and civil rights are
being continuously emphasized. The state interventionism is a way of exprio-
priating indivudals. Murray N. Rothbard distinguishes three main forms of
interventionism. The first one is called autistic. It takes place when the state
coerce or forbid an individual or group of individuals to do something. The
second one is called binary and it takes place when the state coerce an indivi-
dual resp. group of them to make an exchange with it. The third one is called
trinagular and takes place when the state coerce or forbid to do something in-
dividuals who trade with each other. I argue that all kind of state interven-
tions are always inefficient, demoralizing and has an antagonistic character.
I suggest replacing relationships based on coercion with the relationships ba-
sed on voluntary exchange. The former are typical for the state, while the lat-
ter for the free market. 

32 J. Harrington,  Politicaster, London, 1659, [w:] Ch. Blitzer,  An Immortal Common-
wealth, New Haven, Conn.,1963, s. 93, za: R. Pipes, dz. cyt., s. 422.

33 Ma to nastąpić w wyniku przejęcia zagarniętych przez rząd funkcji, np. w za-
kresie ochrony i  jurysdykcji.  Zob. Chris  Sciabarra,  Total  Freedom,  Pensylwania  2000,
s. 203.
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Coraz to z Ciebie jako z drzazgi smolnej
Wokoło lecą szmaty zapalone

Gorejąc nie wiesz czy stawasz się wolny
Czy to co Twoje będzie zatracone
Czy popiół tylko zostanie i zamęt

Co idzie w przepaść z burzą.
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Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament
Wiekuistego zwycięstwa zaranie?

Cyprian Kamil Norwid

1. Barokowy podtytuł, wzorowany na rozbudowanej tytulaturze
traktatów z XVII i XVIII wieku, sformułowano tu świadomie. Ma on
– już w punkcie wyjścia – sygnalizować spiętrzoną wielość zagadnień
dotyczących wolności i władzy oraz zespolonych z nimi dylematów
teoretycznych i trudności praktycznych. Ma też wskazywać na dyna-
mikę (na „rwący strumień”) procesów i przeciwności, z którymi zma-
ga się człowiek, jeżeli – mimo wszystko – decyduje się dążyć do za-
chowania jakiejś formy stanowienia o samym sobie. 
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1.1. Chcąc trafnie opisać złożone zjawiska władzy oraz wolności
i samostanowieniu, trzeba określić relacje, w jakich one się znajdują.
Trzeba dopowiedzieć, iż w rozpatrywanym przypadku władzy idzie
o: (I) władzę posiadaną przez coś (przez kogoś), która jest (II) władzą
nad czymś (nad kimś), sprawowaną (III) ze względu na coś (np. cel
działania,  tradycyjna  struktura  posłuszeństwa,  regulacje  prawne)
i (IV) w jakimś zakresie (np. fizycznym bądź psychicznym, religijnym
bądź  ekonomicznym);  a  zazwyczaj  należy  wskazać  jeszcze  dalsze
okoliczności  (relatywizacje),  określające  dany  sposób  sprawowania
władzy. Podobnie należy postępować analizując wolność i samosta-
nowienie. Natomiast w codziennej praktyce komunikacyjnej, zamiast
rozwiniętymi i logicznie uporządkowanymi wypowiedziami, posłu-
gujemy się skrótowcami i hasłami (do czego przyzwyczaja nas język
propagandy i  reklamy,  służący głównie manipulacji).  Dzieje  się  to
kosztem jasności  i  precyzji,  powodując  wiele  nawarstwiających się
nieporozumień. Dodatkowo, mówiąc o władzy i wolności, często roz-
budza się silne emocje, bo są to istotne wartości – także wartości uty-
litarne – w ludzkim życiu indywidualnym i społecznym. Aczkolwiek
zrozumienie  tych  wyraźnie  aksjologicznie  nacechowanych  zjawisk
wymaga uporządkowanej prezentacji racji i rzeczowej argumentacji. 

1.2.  Rozpatrując  wolność  i  władzę,  trzeba  dokonać  subtelnych
rozróżnień: „Paradoks wolności – jak zauważa Tadeusz Czeżowski –
polega  na  tym,  że  wolność  nieograniczona  sama  sobie  zaprzecza,
przeto aby być wolnym trzeba ograniczyć swoją wolność. Jak przeto
ją  ograniczyć,  aby być  wolnym?”1. Jedna z zasadniczych tu kwestii
brzmi: które granice można – czy wręcz w danej sytuacji  należy –
przekraczać,  aby  uzyskać  i  zachować  wolność,  aby  być  wolnym,
a które  ograniczenia  wolności  powinno się  mimo wszystko zacho-
wać, gdyż przekraczając je popada się w dowolność, destrukcji ulega-

1 T. Czeżowski, Paradoks wolności, [w:] T. Czeżowski, Pisma z etyki i teorii wartości,
red. P. J. Smoczyński, wyd. Ossolineum, Wrocław 1989, s. 186. Rozpatrując paradoks
wolności  Czeżowski  przestrzega,  że  „zasada  nieograniczonej  wolności  nie  daje  się
urzeczywistnić;  sprzeczność  interesów i  dążeń  doprowadziłaby rychło do anarchii”
i wykazuje, że „zasada owa zawiera wewnętrzną sprzeczność. Albowiem, jeśli założy-
my, że wszystko wolno, to wolno także zaprzeczyć, że wszystko wolno, a jeżeli wolno
zaprzeczyć, że wszystko wolno, to nieprawda, że wszystko wolno” (s. 186). 
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ją  konieczne granice wolności. Pytania generowane przez paradoks
wolności odnoszą się też do polemiki o sposób rozumienia podsta-
wowych kategorii modalnych: konieczności, możliwości i powinno-
ści, o sposób rozumienia determinizmu, indeterminizmu i autodeter-
minizmu oraz relacji między bytem a powinnością (między faktami
i wartościami)2. Te sprawy wymagają wielostronnych analiz i budzą
fundamentalne kontrowersje3. Natomiast modne obecnie ideologicz-
ne slogany oferują niby proste rozwiązania w skomplikowanej mate-
rii władzy i wolności. Łatwo im ulec, gdyż mają powab i przyciągają
„syrenim śpiewem”, oferując gotowe rozstrzygnięcia. 

1.3. Analiza podjętych zagadnień wymaga oczyszczenia od złu-
dzeń,  którymi  mamią  nas  konkurujące  z  sobą  ideologie  wolności
i władzy, które składają obietnice i rozpościerają wizje, aby człowie-
kiem zawłaszczyć w sferze uczuć i ubezwłasnowolnić go intelektual-
nie, a dzięki temu oddać we władanie – częstokroć niedostrzegalnym
– strukturom władzy. W rozpowszechnionych mniemaniach pojęcie
wolności przede wszystkim przeciwstawia się pojęciu władzy. Suge-
ruje się, że im mniej będzie wszelkiej zinstytucjonalizowanej władzy
(władzy kogoś nad kimś), tym więcej zyska się indywidualnej (osobi-
stej) wolności. A nawet narzuca się wybór: albo istnieje wolność, albo
istnieje władza, gdyż mają się one wzajemnie – ontycznie – wykluczać,
bo jeśli  funkcjonuje określona władza nad człowiekiem, to tym sa-
mym ma zanikać sfera jego wolności, która jest poddana tej władzy.

2.  Aby  lepiej  uświadomić  sobie,  jakie  zachodzą  relacje  między
wolnością i władzą, proponuję dwa ćwiczenia z wyobraźni: w pierw-
szym – oto „żyjemy w świecie bez wolności”, a w drugim – „nasz
świat jest światem bez władzy”. 

2.1. Czy możemy wyobrazić  sobie nasz ludzki świat i nas żyją-
cych w tym świecie bez pojęcia wolności  i  bez poczucia wolności?
Oto nagle, jakby za sprawą zaklęcia czarnoksiężnika, znika nieodwo-

2 Zob. m.in. L. Koj,  Powinności w nauce, t. I:  Określenie i poznawalność  powinności,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998. 

3 Zob. m.in. H. Rosnerowa, Dylematy pojęcia wolności. Próba wprowadzenia analitycz-
nego,  wyd. IFiS PAN, Warszawa 1993; R. Kleszcz,  Uwagi o wolności,  [w:] R. Kleszcz,
O rozumie i wartościach, Wydawnictwo WSH-E, Łódź 2007. 
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łalnie pojęcie wolności i znikają z naszego życia wszelkie sytuacje do-
tychczas określane mianem „wolności”, które przeżywamy jako do-
świadczenie  naszej  wolności.  Czyniąc  ten  eksperyment  myślowy,
czujemy się jednak dość nieswojo, gdyż musimy żyć w świecie bez ja-
kiegokolwiek śladu wolności, świat staje się jedynie strukturą deter-
minujących nas oddziaływań. 

2.2. A czy możemy wyobrazić sobie, że znika całkowicie pojęcie
władzy i  faktycznie  znika  wszelkie  sprawowanie  władzy?  Wydaje
się, że dla wielu osób łatwiej jest przyjąć hipotetyczny świat bez wła-
dzy, niż świat pozbawiony wolności. Ten świat bez władzy może wy-
dawać się światem wyzwolonym od dolegliwego ciężaru. Zdarza się,
że marzymy o zaniknięciu różnych uciskających nas struktur władzy.

2.3. Ciekawe, jaki byłby wynik głosowania (np. przeprowadzone-
go wśród autorów tekstów z tego tomu) w referendum rozstrzygają-
cym: „Czy czymś ważniejszym i bardziej podstawowym jest wolność,
czy też władza?”. Kto – i dlaczego – uzna, że ważniejsza jest wolność?
A kto wybierze władzę? Do postawienia tych pytań skłaniają panują-
ce dziś ideologie i ich slogany4. 

3. Atoli, ulegając propagandzie ideologii jednostronnie (redukcjo-
nistycznie) umacniających władzę albo umacniających wolność, czę-
sto zapomina się  o sprawie podstawowej co do relacji  zachodzącej
między wolnością i władzą. 

3.1. Jeśli rozpatrując potrzebę i zakres istnienia władzy, przyjmuje
się, że to jednostka i relacje między jednostkami wytwarzają – w uję-
ciu ontologicznym – życie społeczne i  jego struktury (a nie na od-
wrót), to dociekania należy zaczynać przed wszystkim od próby zro-
zumienia  tej  władzy,  którą  człowiek  powinien  sprawować  nad
samym sobą, gdyż zasadniczą kwestią jest sprawa samostanowienia
człowieka, sprawa jego podmiotowości. 

3.2. Natomiast w dominujących na rynku idei ideologiach wolno-
ściowych  (promujących  wielorako  rozumianą  wolność  jednostki)
w zwyczaju jest mówić głównie o władzy sprawowanej nad kimś in-
nym, o władzy, którą posiada ktoś inny. Postulując ograniczanie czy

4 Zob. m.in. W. Zuziak, Społeczne perspektywy etyki, wyd. WN PAT, Kraków 2006,
s. 132–152.  
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odrzucanie tej władzy, opisuje się ją najczęściej w kategoriach poli-
tycznych i administracyjno-prawnych, gdzie akcent pada na represyj-
ność  władzy,  która  jest  dolegliwa  i  szkodliwa  dla  jednostki.  Nie
zwraca się dostatecznie uwagi na potrzebę kształtowania i umacnia-
nia władzy sprawowanej nad samym sobą, gdyż samo pojęcie wła-
dzy staje się obce (wyalienowane), bądź wręcz wrogie. 

3.3. We właściwie prowadzonym procesie wychowawczym kształ-
tuje się w wychowanku takie umiejętności, aby efektywnie umiał za-
jąć  się  sam sobą.  Do osób w różnym wieku, szczególnie do dzieci,
które zbyt intensywnie i nachalnie dążą do tego, aby skupiać na sobie
zainteresowanie innych, zwracamy się z zaleceniem: „naucz się zaj-
mować  sam sobą”. W tym zaleceniu dostrzec można także etyczne
wezwanie do sprawowania władzy nad samym sobą, do rozszerze-
nia i umocnienia zakresu samostanowienia (podmiotowości) człowie-
ka. Jeśli człowiek w swym życiu nie będzie potrafił efektywnie zająć
się sam sobą, czyli sam stanowić o sobie, to:

– mogą zająć się nim instytucje i funkcjonariusze czujący się re-
prezentantami  „woli  nieba”  bądź  „sił  społeczno-przyrodniczych”,
z których „odgórną wolą” nieodwołalnie pogodzić się trzeba, co pro-
wadzi przecież do uzależniania jednostki od ich decyzji, do jej inte-
lektualnego i  moralnego zniewolenia,  do ubezwłasnowolnienia  we
wszelkich aspektach życia, a nawet całkowitego jej unicestwienia;

– nie będzie on potrafił we właściwy sposób zająć się tymi, za któ-
rych powinien być  odpowiedzialny (przede wszystkim za  bliskich
i podopiecznych); 

– inni (kierujący się aktem miłosierdzia i współczucia) będą mu-
sieli udzielać pomocy tej jednostce, która nie wykształciła właściwej
samodzielności, a będą to czynić, zamiast skupić siły na tych, którzy
faktycznie – nie z własnej winy – czyjegoś wsparcia potrzebują. 

3.4.  W  kontekście  rozpatrywanej  tu  kwestii  samostanowienia
człowieka, jego władzy nad samym sobą, można też sformułować za-
sadniczy cel wszelkich ludzkich działań, którego urzeczywistnianiu
powinno się podporządkować inne cele, które również chce się osią-
gnąć. Ten zasadniczy cel można wyrazić wszakże na dwa rozłączne
sposoby:  zakładając afirmację  albo zakładając negację  władzy czło-
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wieka nad samym sobą. Jeśli uzna się za słuszną negację, to wówczas
dąży się do rozszerzania i pogłębiania zależności jednostki od innych
jednostek i instytucji, do rozwijania i utwierdzania obszarów jej bez-
radności intelektualnej i bezradności w relacjach międzyludzkich, do
wzmacniania stanu zniewolenia umysłowego, ubezwłasnowolnienia
moralnego i społecznego. Jeśli natomiast uzna się za słuszną afirma-
cję,  to będzie dążyło do poszerzania i  umacniania zakresu władzy
człowieka nad samym sobą, do rozwijania jego wieloaspektowej sa-
modzielności i utrwalania tych sfer, w których urzeczywistnia on swe
samostanowienie. 

3.5.  W polskiej  refleksji  filozoficznej  afirmacji  sposobu istnienia
człowieka z punktu widzenia personalizmu (o inspiracji chrześcijań-
skiej,  korzystającego  z  fenomenologicznych analiz)  dokonuje  m.in.
Karol Wojtyła. Uznając, iż w naszym własnym doświadczeniu (do-
świadczeniu moralnym) są nam dane akty samostanowienia, rozpa-
truje on swoiste cechy osobowej struktury samostanowienia człowie-
ka i zarazem wskazuje, iż ludzka podmiotowość zasadniczo wiąże się
z „tym, co nieredukowalne” człowieku. W argumentacji za wzmac-
nianiem osobowej struktury samostanowienia wysuwa Wojtyła m.in.
następujące tezy: 

a) doświadczając „samo-posiadania i samo-panowania człowiek
przeżywa to, że jest osobą, i to że, jest podmiotem”5;  

b) „samostanowienie niejako „uprzedmiotawia” podmiot działa-
jący w jego własnym działaniu”6; 

c)  w  aktach  stanowienia  o  sobie  „podmiotowość  objawia  się
w swych najgłębszych możliwościach, [...] które świadczą o tym, co
człowiecze (humanum) i zarazem osobowe”7; 

d) dzięki aktom samostanowienia człowiek „staje się  coraz bar-
dziej „kimś” w znaczeniu osobowo-etycznym, skoro w znaczeniu on-
tycznym jest „kimś” już od samego początku”8.

5 K. Wojtyła,  Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, wyd. TNKUL, Lublin
2000, s. 441. 

6 Tamże, s. 429. 
7 Tamże. 
8 Tamże, s. 428; zob. też: R. Wiśniewski, Ks. Karol Wojtyła, [w:] Polska filozofia powo-

jenna, t. II, Warszawa 2001, s. 430–437. 
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Wchodząc w spór z czysto naturalistyczną wizją egzystencji czło-
wieka i broniąc wizji bliskiej personalizmowi Wojtyły, Jacek Wojty-
siak stwierdza, że „przywiązanie do introspekcji i słownika mentali-
stycznego  (a  tym  samym  do  dualizmu)  nie  jest  tylko  kwestią
sentymentu. Jeśli z nich zrezygnujemy, to zrezygnujemy także z na-
szej wolności”. I zdając sobie sprawę z kontrowersyjności takiego sta-
nowiska, zarazem zastrzega się: „Być może nasza wolność jest fikcją,
a – dajmy na to – ewolucja wytworzyła to złudzenie, by [...] pomóc prze-
trwać naszemu gatunkowi. Być może, tego nie da się wykluczyć”9. 

3.6. Personalistyczna propozycja rozumienia i praktyki samosta-
nowienia człowieka (i podmiotowości jako „tego, co nieredukowal-
ne”  w człowieku) nie spotkała się – co oczywiste – z powszechną ak-
ceptacją tak na gruncie filozofii, jak w życiu społecznym. Ale oprócz
kontrowersji filozoficznych, gdzie przedstawiano racje za i przeciw
(dotyczące m.in. przyporządkowania wolności prawdzie, czyli zwią-
zania wolności z prawdą w sądzie10), zderzyła się ona również z taki-
mi systemami politycznymi, które w radykalny sposób odmawiały
człowiekowi prawa do samostanowienia i redukowały go jedynie do
wypadkowej działania sił przyrodniczych i społecznych. I w kontek-
ście  tych  systemów  ujawniają  się  też  praktyczne  walory  tej  wizji,
mimo filozoficznej kontrowersyjności jej tez. 

3.7.  Rozpatrując kwestię  władzy nad samym sobą,  warto także
zwrócić uwagę na wyeksponowaną przez Romana Ingardena myśl,
że człowiek jest układem względnie izolowanym11. Do myśli tej na-
wiązuje m.in. Jacek Juliusz Jadacki, który analizując kwestię wolności
woli  stwierdza, że „przynajmniej  niektóre akty wolicjonalne nie są
wyznaczone  przez  czynniki  zewnętrzne,  tylko  przez  czynniki  we-
wnętrzne. Bez istnienia takich aktów wolicjonalnych nie byłoby wol-
ności psychicznej: wolności woli”12. Przy czym zauważa również, „że

9 J. Wojtysiak, Filozofia i życie, SIW Znak, Kraków 2007, s. 151. 
10 A. Szostek, Wolność – prawda – sumienie, „Ethos” 1991 nr 3/4 (15/6), s. 25–37. 
11 Zob. A. Węgrzecki,  Wolność, [w:]  Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena,

red. A. J. Nowak, L. Sosnowski, wyd. Universitas, Kraków 2001, s. 308–309. 
12 J. J. Jadacki, Człowiek i jego świat. Propedeutyka filozofii, wyd. Academica, Wydaw-

nictwa SWPS, Warszawa 20003, s. 143. 
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teza, iż ludziom przysługuje wolność woli, nie jest niezgodna z deter-
minizmem, ani w szczególności z kauzalizmem”13. 

3.8. W tym kontekście warto też wskazać na interesujące analizy
Jana  Woleńskiego  pt.  Wolność,  determinizm,  indeterminizm,  odpowie-
dzialność, dotyczące m.in. kwestii, czy wolność  w wyborze sposobu
postępowania to warunek przypisywania odpowiedzialności za nie14.
Z proponowanym przez Woleńskiego rozstrzygnięciem, iż  wolność
jest takim warunkiem, szczegółową dyskusję podjął Bogusław Wol-
niewicz w tekście „Determinizm a odpowiedzialność”, zastanawiając
się jaka jest to wolność i jak ją rozumieć, gdy akceptuje się np. zasadę
powszechnej przyczynowości15. (Ze względów na wymagania redak-
cyjne co do objętości tekstu można tu jedynie odesłać  do dociekań
tych autorów.)

4. Odwołując się do potocznego doświadczenia można sformułować
prowokującą do dyskusji tezę, że tym bardziej i chętniej dąży się  do
władzy nad innymi, im bardziej nikłą władzę ma się nad samym sobą.  

4.1.  Zyskać  władzę  nad  innymi  –  jak  poucza  historia  –  bywa
o wiele  łatwiej  niż  osiągnąć  i  zachować  władzę  nad  samym sobą.
Często wystarczają odpowiednie chęci i sprzyjające okoliczności (na-
wet przy proporcjonalnie niewielkich środkach), aby w dość dużym
zakresie zapanować nad innymi ludźmi. Ale posiadając władzę nad
kimś, nawet legalnie nadaną i godziwie sprawowaną, trudno jest we
właściwym stopniu zachować władzę nad sobą, trudno bowiem nie
ulec pokusie oddania siebie – uwodzącemu „syrenim śpiewem” – ży-
wiołowi władzy nad innymi. Oto podstawowe etyczne wyzwanie dla
każdego, kto jakąkolwiek władzę nad innymi ma sprawować. Im ta
władza ma sięgać głębiej ludzkiej duszy i głębiej ludzkiego umysłu,
a zarazem ma dotyczyć licznych gromad ludzkich, tym silniejszego –
etycznie motywowanego – potrzebuje powściągania, bo tym szybciej
prowadzi do zatracenia władzy nad samym sobą. Niebezpieczeństwo

13 Tamże, s. 144. 
14 J. Woleński,  Wolność, determinizm, indeterminizm, odpowiedzialność, „Śląskie Stu-

dia Teologiczno-Historyczne” 1996, t. 28, s. 176–179. 
15 B.  Wolniewicz,  Determinizm  a  odpowiedzialność,  [w:]  B.  Wolniewicz,  Filozofia

i wartości, Warszawa 2003, s. 113–119. 
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to dotyczy wielu sytuacji: od władzy współmałżonka i rodzica (na-
wet bardzo kochających) począwszy, przez wychowawcę, terapeutę,
lekarza  i  duszpasterza,  po  polityka  i  generała,  a  na  dziennikarzu
i ideologu – jako na władcach masowych emocji i masowych idei –
skończywszy. 

4.2. Dlatego w kulturze europejskiej i etyce społecznej – począw-
szy od starożytnej Grecji – przestrzega się  posiadających każdy ro-
dzaj władzy nad innymi, że jej sprawowanie jest obarczone zasadni-
czym  ryzykiem  moralnym:  ryzykiem  utraty  władzy  nad  samym
sobą. Nie tyle bowiem można uszlachetniać i rozwijać własne walory
moralne sprawując władzę nad kimś innym, co przeciwnie: zdecydo-
wanie znieprawić się i aktualizować wręcz swe cechy demoniczne (co
odsłaniają m.in. dramaty polityczne Shakespeare’a: Król Lear, Makbet,
Juliusz Cezar). Im większy jest zakres władzy nad innymi, bo władza
ta sięga w głąb „umysłu i serca” człowieka lub obejmuje liczne spo-
łeczności  ludzkie  tym  realniejsze  staje  się  zagrożenie  znieprawie-
niem, powodowane posiadaniem coraz mniej kontrolowanej władzy.
Jeśli drzemiąca w ludzkiej naturze żądza władzy nad innymi nie jest
skutecznie poskramiana, a zostaje u kogoś „władczego” rozbudzona
i jawi mu się jako atrakcyjna siła kształtująca sens jego życia, to przej-
muje ona władzę nad jego myślami i czynami. Żywioł sprawowania
władzy nad innymi pęta i zniewala, gdyż zawłaszcza człowieka na
różnych poziomach jego egzystencji:  od bieżących spraw praktycz-
nych i „ułatwiania sobie życia” dzięki posiadaniu władzy, przez wy-
obraźnię  i  marzenia,  którymi  kieruje  żądza  powiększania  zakresu
władzy, po sumienie i wrażliwość  moralną  zaślepione siłą  władzy.
I dzieje się tak tym bardziej, im większy jest przyrost tej władzy. 

5. Nierzadko boimy się  władzy. Jednak boimy się jej z różnych
powodów. 

5.1. Obawiamy się skutków władzy innych nad nami. Doświad-
czenie życiowe uczy, że zależność od innych – zwłaszcza zwiększają-
ca się zależność – bywa wykorzystana przeciwko nam i obraca się na
naszą niekorzyść. 

5.2 Ale – mówiąc szczerze – boimy się  także władzy, którą po-
winno się sprawować nad samym sobą. Bo ta władza wiele od nas
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wymaga, także ponoszenia odpowiedzialności za samego siebie. I nie
można już  „zrzucać” wszelkiej  winy za swe niepowodzenia na in-
nych. Sprawowanie władzy nad samym sobą nie zawsze jest czymś
przyjemnym, bo wymaga niezakłamanej i rzetelnej oceny własnego
postępowania i jego efektów; a taka prawda – jeśli jej uczciwie „spoj-
rzeć  w oczy” – bywa prawdą  bolesną,  pozbawiającą  kojących złu-
dzeń. Nie można też praktykować osobliwych „wierzeń animistycz-
nych” w działania złośliwych „duchów przodków”, przyjmując, że to
„oni” (ci z przeszłości) sprowadzają na nas wszelkie aktualne niepo-
wodzenia i to „oni” (a nie my) są winni doświadczanych teraz niepo-
wodzeń16. 

5.3. Dlatego – co znamy z historii XX wieku i ludobójczych syste-
mów totalitarnego zniewolenia – ludzie, którzy nie chcą ponosić ko-
niecznych  kosztów  swej  samodzielności  (m.in.  podjęcia  odpowie-
dzialności moralnej za swe zamiary i czyny) i boją się konsekwencji
z tytułu władzy nad samym sobą (m.in. ponoszenia odpowiedzialno-
ści moralnej za własne dokonania), lgną – wręcz „całymi sobą” – do
tych, którzy zamierzają nad nimi panować. Lgną – gromadnie i stad-
nie – do nowych władców, gdy oni demagogicznie obiecują, że „zaj-
mą się w pełni” ludzkimi potrzebami i zapewnią to wszystko, co lu-
dzie pragną posiadać. 

6. Gromko deklarowany wybór wolności, pojmowanej jako mętne
ideologiczne hasło, okazuje się często – np. z punktu widzenia aksjo-
logii rozwijanej przez T. Czeżowskiego – ucieczką w bliżej nieokre-
śloną wizję wolności bez jakichkolwiek granic17. Jest to ucieczka od
sprawowania władzy nad samym sobą w konkretnych sytuacjach ży-
cia, skutkująca różnymi formami zniewolenia. 

16 Takie wierzenia są praktykowane m.in. w edukacji, gdy student zrzuca odpo-
wiedzialność za braki w swej obecnej wiedzy na „duchy przodków”, czyli na niegdyś
pracujących z nim pedagogów, gdyż  to „oni” kiedyś nie nauczyli go tego, czego on
dziś nie wie. 

17 Po napisaniu tego tekstu przeczytałem – ważną dla podjętych tu zagadnień –
książkę Ryszarda Legutki pt. Traktat o wolności (Gdańsk 2007), jednak musiałem odstą-
pić  od  zamiaru  uwzględnienia  i  przedyskutowania  zawartych  w  niej  analiz,  gdyż
znacznie  rozbudowałoby to  dociekania.  Zaznaczę  tylko,  że autor  ten  nie  akcentuje
związku między zagadnieniem wolności a kwestią władzy nad samym sobą. 
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7. Pojęcie władzy nad samym sobą  można uznać  – jeśli przyjąć
przedstawioną tu argumentację – za bardziej podstawowe od pojęcia
wolności,  gdyż  o wiele bardziej  dotyczy ono konkretnych sytuacji,
w których znajduje  się  dana  jednostka.  Pojęcie  wolności  natomiast
jest bardziej abstrakcyjnym i wyidealizowanym opisem tych sytuacji,
w których posiadamy i czujemy jakąś władzę nad samym sobą. Choć
– radykalnie uwalniając wizję pożądanego stanu wolności od katego-
rii władzy – można popaść w skrajną abstrakcję wolności. Jeśli chce
się być wyzwolonym z więzów wszelkiej władzy i jej granic, tracąc
także wszelki zakres władzy nad swymi myślami i czynami, to zara-
zem – podobnie jak w narkotycznym transie czy zbiorowym uniesie-
niu – dokonuje się aktu oddania siebie we władanie zewnętrznych sił,
nad którymi nie tylko już się nie panuje, ale nawet się ich nie identy-
fikuje. 

8. Pojęcie wolności używane w odniesieniu do sytuacji człowieka
wydaje się w wielu przypadkach na wyrost. Podobne jak zespolone
z nim inne pojęcia,  m.in.  pojęcie twórczości,  gdyż  człowiek często-
kroć zbytnio schlebia sobie stosując je w odniesieniu do swych poczy-
nań i dokonań (łatwo popaść w daleko idące samozadowolenie i sa-
mouwielbienie). 

8.1. Atoli doświadczenie moralne poucza, że jest jednak coś waż-
nego i  wartościowego w pojęciu wolności,  jest  w nim jakby cenna
„iskra”, która „rozpala” człowieka do osiągania i pomnażania dobra. 

Dlatego też nie należy wyzbyć się pojęcia wolności, choć często
jego ideologicznie motywowane użycie niesie z sobą stan odmienny –
nawet radykalnie  odmienny – od tego,  który obiecuje;  co  dobitnie
wyraził Andrzej Walicki w tytule książki Marxism and the Leap to the
Kingsdom of Freedom. The Rise and Fall of the Communist Utopia (Stand-
ford University Press 1995), ukazując przejście od idei Marksa („filo-
zofa wolności”) do totalitarnego komunizmu i komunistycznego tota-
litaryzmu18. A jednak obietnica osiągnięcia wolności posiada w sobie
jakiś  niezaprzeczalny walor i  samo pojęcie władzy – także władzy
nad  samym  sobą  i  samostanowienia  –  nie  wystarcza,  aby  trafnie

18 A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
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uchwycić sens ludzkich dążeń do wypracowania i umocnienia swej
jednostkowej podmiotowości. Bo człowiek – o ile nie popadł w mod-
ne dziś wyznawanie „narcystycznej religii”, iż jest jakby nietykalną
„świętą krową” – nie tylko chce mieć władzę nad samym sobą, ale
czuje też pragnienie (wedle kategorii Levinasa) i powinność (wedle
klasycznej etyki), aby wyzwalać się od samego siebie, wyzwalać się
od niepożądanych ograniczeń i słabości. 

8.2.  Fałszywą  namiastką  przekraczania  siebie  są  silne  używki,
które wciągając w uzależnienia,  zwłaszcza narkotyki i  narkotyczny
trans. Oferują one wyzwolenie i transcendencję „na skróty”, za ceną
rezygnacji  z  samostanowienia.  Używki  i  uzależnienia  dają  jedynie
bolesny pozór wyzwolenia i transcendencji, prowadząc do pogłębio-
nego zniewolenia i  unicestwiając nawet samą  możliwość  doświad-
czania wolności.

Człowiek dojrzały moralnie zmierza do tego, aby siebie przekra-
czać, czyli – mimo wielu przeszkód – transcendować swą osobą ku
lepszym stanom rzeczy, ku moralnie doskonalszym postaciom wła-
snego istnienia,  a  nie zamykać  się  w sobkowskim i  zarozumiałym
„byciu sobą”19. 

8.3 Osiągnięcie w możliwie szerokim zakresie władzy nad sobą
nie  wyczerpuje  aspiracji  i  dążeń  aksjologicznych,  które  przejawia
człowiek dojrzały moralnie. Bo jeśli trudna do zdobycia i utrzymania
władza nad sobą zostaje właściwie zespolona z – wymagającą hartu
ducha – umiejętnością  przekraczania siebie, to człowiek – stając się
moralnie lepszy (doskonalszy) w różnych wymiarach swej egzysten-
cji – może swymi czynami sięgać najwyższych wartości. I to wówczas
będzie urzeczywistniana w ludzkim życiu wolność w znaczeniu me-
tafizycznym, czyli człowiekowi przydarza się uczestnictwo w świecie
najwyższych wartości. 

Jednak ta sytuacja ujawnia – jak sądzi m.in. Józef Tischner – że
„wolność nie może nigdy być wartością absolutną. Pozór absolutne-

19 Zob. T. Czarnik, Podstawowe znaczenie pojęcia samorealizacji, [w:] Autokreacja czło-
wieka – między wolnością i zniewoleniem, red. J. Pawlica, Kraków 1995, s. 25–28; J. Jaśtal,
O złudzeniach samorozwoju, [w:] tamże, s. 33–39. Por. B. Szymańska,  Co to znaczy „być
sobą”, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 1997. 
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go charakteru czerpie ona stąd, że jest koniecznym warunkiem urze-
czywistnienia innych, absolutnych wartości. Wśród nich człowieczeń-
stwa. Z tego gruntu wyrasta podstawowe pytanie współczesności: co
jest tą  wartością,  dla której usprawiedliwiona jest swobodna utrata
wolności?  W imię  jakiej  wartości  wolność  człowieka  ma  się  prze-
kształcić w poświęcenie?”20. Dostrzeżenie potrzeby poświęcenia – po-
święcenia  własnej  wolności  –  wyznacza  jeden  z  aksjologicznych
„szczytów” wolności, gdy człowiek przekracza sam siebie. 

8.4. Co do wolności metafizycznej, to – ze względu na jej szcze-
gólny charakter i cenność – jest ona obarczona sporym ryzykiem, tak-
że  ryzykiem  błędnego  jej  rozpoznania.  Bo  łatwo  uwierzyć,  czym
skutkuje przede wszystkim resentyment, że posiadając tylko złudze-
nie i pozór wolności już się – nawet w pełni – osiągnęło wolność me-
tafizyczną. I wówczas – zamiast pożądanego doświadczenia wolności
i uczestniczenia w świecie najwyższych wartości – faktycznie ma się
do czynienia z nierozpoznanym zniewoleniem, a do jego wywołania
bezpośrednio przyczynia się ten, kto bezkrytycznie i w samozadowo-
leniu mniema,  że posiadł  wolność,  i  to  jest  wolność  metafizyczna.
Trzeba  więc  umieć  trafnie  rozpoznawać  subtelne  granice  wolności
metafizycznej,  aby ją  osiągać,  choć  pozornie wydaje się  ona czymś
bezgranicznym.

20 J. Tischner, Myśli wyszukane, wyd.  SIW Znak, Kraków 2000, s. 79. 
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Exzerpt
Macht über sich selbst  scheint – als Begriff – grundlegender zu sein als

der Begriff der Freiheit. Macht über sich selbst erscheint in konkreten Situ-
ationen. Der Freiheitsbegriff ist im Gegensatz dazu eine abstrakte und ideali-
sierte Beschreibung der Situation, in der der Mensch die Möglichkeit besitzt,
Macht über sich selbst auszuüben. 

Die Gesellschaftsethik weist darauf hin, dass die Inhaber von Macht vor-
sichtig vorgehen sollten, da sie ständig in Gefahr stehen, die Macht über sich
selbst zu verlieren. Der Wille zur Macht kann die Kontrolle über den Men-
schen übernehmen. 

Der Mensch fürchtet sich vor der Macht des Anderen, weil dieser Macht
über ihn ausüben kann. Aber er fürchtet sich auch vor der Macht über sich
selbst, weil sie viel von ihm verlangt. Karol Wojtyła weist auf die Notwendig-
keit der Macht über sich selbst hin. Der Begriff der Freiheit wird oft ideologi-
siert. Die Freiheit ist allerdings unabdingbar, um Macht über sich selbst zu
besitzen. Der moralisch erwachsene Mensch besitzt die Fähigkeit frei zu sein.
Zugleich besitzt er Macht über sich selbst. Józef Tischner schrieb: „Freiheit
darf nie ein absoluter Wert sein. Der Schein eines absoluten Charakters ent-
steht daraus, dass sie eine notwendige Bedingung der Verwirklichung von
anderen Werten ist“. Der moralisch erwachsene Mensch geht über seine eige-
ne Freiheit hinaus, um andere Werte umzusetzen. Der freiwilliger Verlust ei-
gener  Freiheit  um anderer  Werte  willen bildet  einen  axiologischen Höhe-
punkt menschlicher Freiheit und menschlicher Macht über sich selbst. 



Wolność i władza w życiu publicznym

Piotr Domeracki
Mgławice Wolności

Mgławice Wolności. 
Między Autonomią a Niezależnością

Podstawowym problemem współczesnego świata… 
jest intelektualna ułuda, iż wolność i przymus są przeciwieństwami.

W istocie wolność i przymus są jednym i tym samym. 
Ayn Rand, The Fountainhead (Źródło)

Kłopoty z wolnością

Mówienie (teoria, wiedza) o wolności i  eo ipso jej doświadczanie
(praktyka) napotyka tę samą trudność, na którą wskazał Arystoteles
w kontekście dociekania prawdy1; jest ono pod pewnym względem
trudne, a pod pewnym łatwe.

A znakiem tego jest to, że nikt nie może osiągnąć jej w stopniu należy-
tym, chociaż z drugiej strony nikt też nie rozmija się z nią całkowicie2.

Owa łatwość i trudność odnosi się równo do obu wymienionych
porządków: teorii i praktyki wolności. W płaszczyźnie teoretycznej
łatwość w operacjonalizacji wolności pochodzi z faktu, że każdy ma
tutaj coś – mniej lub bardziej istotnego – do powiedzenia:

1 Por. Arystoteles, Metafizyka, t. 1, przeł. T. Żeleźnik, wyd. RW KUL, Lublin 1998,
ks. II, rozdz. 1, 993b, s. 84.

2 Tamże, s. 84.
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[…] i chociaż nie wnosi to jeszcze nic albo w małym tylko stopniu
zbliża do prawdy [o wolności – dod. P.D.], to jednak wszystkie takie
wypowiedzi razem wzięte stanowią już rezultat znaczny3.

Z kolei, zasadnicza trudność w konceptualizacji wolności bierze
się z faktu, że jakkolwiek towarzyszy nam pragnienie poznania cało-
ściowego, to jednak jego perspektywa jest dla nas z gruntu nieosią-
galna,  bowiem  zawsze  istnieje  ryzyko  niepoznania  jakiejś  części4.
Utwierdza nas w tym przekonaniu arcybogata literatura przedmiotu,
w której roi się od poglądów i stanowisk (każdy ma tu coś do powie-
dzenia), ale która nie dostarcza całościowego obrazu wolności, zwy-
kle – na szczęście – świadoma tego swojego nieusuwalnego braku.
Stąd dyskursu wolnościowego (tematyzującego wolność i nawołują-
cego do wolności) nie da się w żaden sposób ujednoznacznić ani zu-
niwersalizować,  znosząc pluralizm stanowisk.  Obraz wolności,  jaki
in effectu wyłania się  z  tego dyskursu, nosi znamiona „mgławicy”5

i tak go też nazywam.
Analogicznie rzecz się przedstawia z praktykowaniem wolności.

Z jednej strony wydaje się ono łatwe, a z drugiej trudne. Praktyczna
łatwość wolności wyraża się tym, że każdy ma jakieś jej doświadcze-
nie, a w związku z tym – w warstwie teoretycznej – jakieś wyobraże-
nie o niej. Z kolei, trudność w praktykowaniu wolności manifestuje
się w pragnieniu posiadania jej w całości, w sposób możliwie pełny.
Jak wiadomo jednak, jest to perspektywa z gruntu dla nas nieosiągal-
na, w związku z czym, tak naprawdę, trzeba nam się zadowalać po-
siadaniem jedynie (a może aż?) części wyobrażonej całości wolności.
Dlatego występuje mnogość i zróżnicowanie doświadczeń wolności,
które potem – w warstwie teoretycznej – przekładają się na pluralizm
stanowisk. Dlatego także nie daje się ujednoznacznić ani tym bardziej
zuniwersalizować  praktycznej strony wolności, w tym na przykład
postulatów czy norm wolnościowych. Zatem również empiria (prze-

3 Tamże, s. 84.
4 Tamże, s. 85.
5 Pojęcia „mgławicy” używam tu – rzecz jasna – parabolicznie. Przypomnę,  że

mgławica jest zjawiskiem fizykalnym, konkretnie – astronomicznym, a jej współczesne
znaczenie – w popularnym ujęciu słownikowym –  stosuje się do międzygwiazdowych
obłoków gazu i pyłu, które są sklasyfikowane na podstawie sposobu, w jaki świecą.



Mgławice Wolności 127

jawy w doświadczeniu) wolności budują jej mgławicowy wizerunek
– i tak też do niego podchodzę.

Mgławicowy charakter wolności6 powoduje, że jej badanie z ko-
nieczności musi się ograniczać do analizy jej „widma”, co w języku fi-
lozoficznym można chyba wyrazić słowem „fenomen”. Mgławicowa
polimorfia wolności, jej wielokształtność i nieuchwytność, sprawia,
że – za Raymondem Aronem, nazywanym „francuskim Weberem” –
możemy  tu  mówić  o  „wiecznym  i  niewyczerpanym  problemie”7.
W związku z tym, w punkcie wyjścia wszelakich rozważań o wolno-
ści trzeba się liczyć z podstawową konsekwencją takiego stanu rze-
czy; bodaj najtrafniej wyraził ją Aron, stwierdzając, bez taniego, choć
być może efektownego  sceptycyzmu, że

[…] nie istnieje jedyna i właściwa definicja wolności8.

Aronowi wtóruje (Przemysław) Rotengruber, konstatując, iż

6 W literaturze przedmiotu występują także inne alegorie, wyobrażające złożony,
pryzmatyczny (rozszczepiony) charakter zarówno samego zjawiska wolności, jak i stu-
diów nad nim. Piotr Orlik, na przykład, posługuje się obrazową a wymowną metaforą
„labiryntu wolności”, argumentując,  że przy podejmowaniu problematyki wolności
„[…] nie sposób nie zauważyć ogromnej ilości i różnorodności ścieżek i traktów wy-
deptanych przez wieki na drodze ku niej. […] Dla jednych wolność ma zapach krwi
i prochu, dla innych zapach ksiąg z bibliotecznych półek; jednym przypomina represje,
jakich doznali…, innym radość z nabywanych umiejętności samoograniczenia swoich
potrzeb życiowych. […] Toteż próba nakreślenia „mapy” różnorodnych ujęć wolności
i sposobów jej osiągania wikła kreślącego w plątaninę ścieżek, w gmatwaninę ujęć. […]
Właściwie każdy punkt widzenia wymaga sporządzenia odrębnej „mapy” [...] Okazuje
się też, że nawet ograniczenie się do jednego punktu widzenia rodzi liczne trudności,
dylematy,  wymaga  rekonstruowania  różnorodnych  założeń,  analizy  specyficznych
kontekstów […] Wydaje się zatem, że zarówno ten, kto kroczy ścieżkami wolności, jak
i ten, kto próbuje te ścieżki opisać, ma przed sobą niebezpieczeństwa i pułapki, które
są właściwe dla labiryntu – zob. P. Orlik, Labirynt wolności – wprowadzenie, [w:] Wolność
– szkice i studia, red. P. Orlik, WN IF UAM, Poznań 2007, s. 7.

7 R. Aron, Esej o wolnościach, przeł. M. Kowalska, wyd. Fundacja ALETHEIA, War-
szawa 1997, s. 5.

8 Pragnę podkreślić, że nie są to słowa samego Arona, lecz konstatacja Małgorzaty
Kowalskiej. Przywołuję je tutaj, ponieważ najlepiej, najtrafniej i najkrócej oddają myśl
Aronowskich Esejów o wolnościach, w kontekście których lokuję wolnościowe poglądy
autora – zob. M. Kowalska,  Przedmowa tłumacza, [w:] R. Aron,  Esej o wolnościach, dz.
cyt., s. 10.
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[…] definicja wolności nie domyka się9.

Wielość typów i ujęć wolności sprawiła, że Aron swoim rozważa-
niom na temat wolności nadał tytuł Eseju o wolnościach, wyrażając się
o wolności zawsze i konsekwentnie w liczbie mnogiej.

Dialektyka wolności i władzy

Najprawdopodobniej wolność, przybierając różne, mniej lub bar-
dziej  zmienne kształty,  występuje i  bywa eksplorowana w katego-
riach fenomenu, problemu, wartości, ideału, postulatu, reguły (zasa-
dy),  idei  (pojęcia),  konstruktu,  czy  w końcu projektu.  Analityczny
ogląd wolności nie może izolować swojego przedmiotu, nie narażając
się na jeszcze większy dysonans poznawczy i nieprecyzyjność. Świa-
domość  tego  faktu  i  takiej  potrzeby  przejawiał  wspominany  Ray-
mond Aron, wypowiadając ją w słowach:

[…]  wartości  takiej  jak  wolność  nie  da  się  z  sensem  analizować
w oderwaniu od innych wartości i własności życia społecznego, któ-
re w istotnym stopniu wpływają na sposób, w jaki rozumiemy wol-
ność samą10.

Wolność wchodzi w różne układy, choć to może nie najszczęśliw-
sze określenie, tworząc rozmaite, piętrowe, wielokształtne, mniej lub
bardziej skomplikowane konstelacje z innymi fenomenami11.  Szcze-
gólnie interesujący wydaje się związek, a właściwie wielorakie związ-
ki wolności z fenomenem władzy. Ich badanie posiada tę dodatkową
jeszcze trudność,  oprócz  trudności,  jakich dostarcza  badanie samej
wolności, że władza – podobnie jak wolność – i podobnie – jak to ujął
Russell,

9 P. Rotengruber, Niewidzialne okowy. Wolność i jej społeczne ograniczenia, [w:] Wol-
ność – szkice i studia, dz. cyt., s. 19. Zob. także: P. Rotengruber, Perspektywy społecznego
porozumienia. Pragmatyka dyskursu władzy, WN UAM, Poznań 2006.

10 Tu znowuż należy się moje wytłumaczenie z tego, że w usta Arona wkładam ra-
czej sens jego wypowiedzi, aniżeli jego własne słowa, wykorzystując i teraz kapitalny
komentarz Kowalskiej do Arona – zob. M. Kowalska, Przedmowa tłumacza, [w:] R. Aron,
Esej o wolnościach, dz. cyt., s. 11.

11 Tym tropem w badaniu wolności szedł właśnie Raymond Aron – zob. M. Ko-
walska, Przedmowa tłumacza, [w:] R. Aron, Esej o wolnościach, dz. cyt., s. 11–12.



Mgławice Wolności 129

[…] jak energia, przybiera wiele form, takich jak bogactwo, zbroje-
nia,  władza cywilna,  oddziaływanie  na  opinię  publiczną.  […] Za-
miar  traktowania  jednej  z  form  władzy,  powiedzmy  bogactwa,
w izolacji od innych, może się zakończyć tylko połowicznym sukce-
sem. […] siłę [władzę – uzup. P.D.], podobnie jak energię, należy po-
strzegać jako zmieniającą się w sposób ciągły od jednej swej formy
do drugiej12.

Analogicznie do Russella, Barry Hindess13, w kontekście fenome-
nu władzy, również używa liczby mnogiej, mówiąc raczej o „filozo-
fiach władzy”, aniżeli o jednej, uniwersalnej wykładni14.

Wydaje się,  że związki wolności z władzą  – jeśli  wolno się  tak
wyrazić – są najbardziej naturalne spośród wszystkich, w jakie wol-
ność wchodzi, o czym nam do końca nigdy nie będzie wiadomo (ile,
jakie i z czym są to związki?). Do podstawowej charakterystyki koeg-
zystencji  wolności  z  władzą  należy,  jak  można wnosić,  czyniąc  to
chociażby  za  Aronem,  dialektyczne sprzężenie  obu.  Jak  pokazuje
w swoim komentarzu do Aronowskiego  Eseju o wolnościach Małgo-
rzata Kowalska:

Ta dialektyka wolności w rozmaitych aspektach i odniesieniach ma
może [bodaj – dod. P.D.] wartość ogólnofilozoficzną i jako taka od-
nosi się do wszystkich epok, ale w swojej warstwie najbardziej bez-
pośredniej  [która  interesuje  nas  najwięcej  –  P.D.]  charakteryzuje
przede wszystkim czasy nowoczesne15.

Ilustrację dialektyki wolności i władzy może stanowić gra słów:
„wolność władzy – władza wolności”. Pierwszy człon – „wolność wła-
dzy” sugeruje wzrost poziomu wolności wprost proporcjonalnie do
wzrostu poziomu władzy lub na odwrót. Inaczej mówiąc, ile władzy
tyle wolności. Im więcej władzy, tym więcej wolności, z kolei – im
mniej władzy, tym mniej wolności.  Warto zauważyć,  że implikacja
przebiega tutaj głównie tylko w jedną stronę, mianowicie od władzy

12 B. Russell, Władza. Nowa analiza społeczna, przeł. M. Kądzielski i R. Gołębiewski,
wyd. KiW, Warszawa 2001, s. 18.

13 Profesor w Research School  of Social  Science na Australijskim Uniwersytecie
Narodowym w Canberze.

14 Por. B. Hindess,  Filozofie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, przeł. D. Leszczyński
i L. Rasiński, wyd. WN PWN, Warszawa 1999.

15 M. Kowalska, Przedmowa tłumacza, [w:] R. Aron, Esej o wolnościach, dz. cyt., s. 12.
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do wolności. Zachodzenie jej w drugą stronę, od wolności do władzy,
nie wydaje się przypadkiem standardowym, lecz co najwyżej wyjąt-
kiem. To znaczy, niekoniecznie i nieczęsto wzrost wolności powoduje
automatycznie wzrost władzy (chyba że weźmie się pod uwagę nie
tyle realną władzę, ile wyobrażoną, rozumianą bardziej jako poczucie
władzy,  aniżeli  jako  jej  rzeczywiste  posiadanie).  Wzrost  wolności
może  nastąpić  niezależnie,  a  nierzadko  wbrew  realnie  posiadanej
władzy. 

Określenie  „władza  wolności”  sugeruje  dwie  odrębne  rzeczy:
pierwsza, zrazu nasuwająca się na myśl, to skojarzenie z władzą wol-
nej woli, której wolność jest podstawowym atrybutem; samo zaś sło-
wo nabiera znaczenia związanego z samorzutnym chceniem. W tym
miejscu drogi wolności i władzy znów się nieprzypadkowo zbiegają,
tym razem jednak na poziomie teoretycznym, a ściślej w wymiarze hi-
storycznofilozoficznym.  Otóż,  pierwotny sens  wolności  sytuował  ją
po stronie władzy, w tym wypadku po stronie duchowej władzy czło-
wieka,  nazywanej  wolą,  określając  jako  jej  niezbywalny  atrybut,
i sprowadzając  do  kontekstu  epistemologicznego16 (poznawczego
w szerokim sensie, przede wszystkim moralnym). Wolną wolę można
więc określić jako władzę wolności, przy czym władza jest tutaj rozu-
miana w kategoriach  zdolności czynienia czegoś (tu akurat: poznawa-
nia), możliwości działania, wywoływania zamierzonych skutków. 

Z drugiej strony, wyrażenie „władza wolności” wskazuje na wzra-
stający proporcjonalnie do posiadanej wolności potencjał, zasób moż-
liwości. Kiedy, wywodzone od słowa wola, pojęcie wolności oznacza
zdolność  chcenia17,  wówczas  w  drugim  znaczeniu,  które  wyparło
tamte i zdaje się dziś niepodzielnie obowiązywać, funkcjonując pod
nazwą wolności politycznej (a zatem wolności ujętej explicite w kon-
tekście władzy i rozpatrywanej w kategoriach prawa lub/i uprawnie-
nia);  to drugie znacznie „władzy wolności” sprowadza rozumienie
wolności do kategorii możliwości, a zatem już nie samej tylko chęci
działania, ale czegoś znacznie więcej – mocy, siły sprawczej, która –

16 Zob. D. Leszczyński, L. Rasiński,  Nowy Lewiatan, [w:] B. Hindess,  Filozofie wła-
dzy. Od Hobbesa do Foucaulta, dz. cyt., s. 8–9.

17 Zdolność,  a więc umiejętność  zmagania się i panowania nad własną  dolą (lo-
sem), zatem – władzę! „Zdolny” znaczy wszak „władny” i na odwrót.
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nieskrępowana – pozwala realizować własne chęci. W tym wypadku
wolność oznacza realną moc, siłę, która temu, kto ją posiada, pozwala
na  „osiąganie  zamierzonych  celów”18.  Tak  sprofilowana  „władza
wolności” oznacza zdolność panowania, to jest możność podporząd-
kowania czyjejś woli woli własnej19.

Nieprecyzyjne wciąż  określenie wolności i władzy nabiera kon-
kretyzacji, gdy wziąć pod uwagę cechę, którą można by nazwać prze-
strzennością,  a  która  wyraża  występowanie  obu  tych  fenomenów
w pewnych  zakresach.  Otóż,  jak  wolno  wyobrazić  sobie  zarówno
wolność, jak władzę bez granic, wtedy obie nazywa się absolutnymi,
tak wydaje się,  że są  to ekstrema stosunkowo rzadko występujące,
a nadto szalenie niebezpieczne. Wolność  w czystej postaci (bez po-
skramiających ją ograniczeń) scilicet wolność absolutna, celując w de-
stabilizacji  okrzepłych  struktur  władzy,  stojących  na  przeszkodzie
niezaburzonej realizacji indywidualnej woli mocy, prowadzi najczę-
ściej  –  pod pretekstem mylnego  utożsamienia  chaosu  z  wolnością
(scilicet maksymalizacji  wolności poprzez chaos) do  anarchii20,  cha-
osu, bezładu, deregulacji stosunków społecznych, politycznych i go-
spodarczych. Ostatnim słowem anarchii jest zwykle  społeczna ano-
mia. Z kolei, władza w czystej postaci (nie uznająca żadnej wolności
poza  własną),  władza  absolutna  respective bezwzględna,  dążąc  do
całkowitego zniewolenia sobie poddanych, pod pretekstem  maksy-
malizacji bezpieczeństwa,  mylnie skojarzonego z „absolutnym po-
rządkiem”21, prowadzi zwykle do despotyzmu, a w jego ramach do
różnych form tyranii, terroru, imperializmu, autorytaryzmu, milita-
ryzmu, uniformizmu lub/i totalitaryzmu. Trawestując sformułowa-
nie Marka Kądzielskiego, można powiedzieć, że 

Spektrum [wolności i – P.D.] władzy rozciąga się pomiędzy anarchią
a despotyzmem. Siły porządku i zniewolenia dążą  w jedną,  a siły
wolności i anarchii w drugą stronę. Pomiędzy nimi powinna się za-
tem ustalić jakaś dynamiczna równowaga [podkr. – P.D.], w ramach

18 B. Russell, Władza. Nowa analiza społeczna, dz. cyt., s. 35.
19 M. Kądzielski,  Posłowie, [w:] B. Russell,  Władza. Nowa analiza społeczna, dz. cyt.,

s. 247.
20 Tamże, s. 246.
21 Tamże.
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której  władza  ogranicza  możliwości  ingerencji  innych  jednostek
w nasze życie22. 

Zazwyczaj przeciwstawiane sobie wolność i władza w rzeczywi-
stości tworzą dialektyczny układ, oparty na zasadzie  coincidentia op-
positorum. Współistnienie wolności i władzy artykułuje się w ich wza-
jemnej zależności od siebie, co znaczy, że w normalnych warunkach
scilicet postulowanych i regulowanych odpowiednią normą, teza nie
znosi antytezy, lecz wspólnie z nią tworzy nową jakość, syntezę wol-
ności i władzy. Synteza ta polega z jednej strony na proporcjonalnym
i uzasadnionym ograniczeniu wolności przez czynniki legalnie funk-
cjonującej władzy, takiej lub innej, z drugiej zaś strony, wspomniana
synteza z grubsza polega na legitymizacji instytucji władzy w uzgod-
nieniu z wolnościowymi dążeniami i aspiracjami jednostek. Tak oto,
jak się  wydaje, wolność  ma swoje naturalne ograniczenia w instru-
mentach szeroko rozumianej władzy, natomiast władza swoje limita-
cje znajduje w szeroko pojętej wolności. Taki układ relacji pomiędzy
wolnością  i  władzą,  w którym jedno ogranicza  (a  nie  unicestwia!)
drugie,  sprawia  ostatecznie,  że  impulsy  wolnościowe,  respekt  dla
wolności, wolność chroni przed despotyzmem, podczas gdy władza
chroni przed anarchizmem. Ilustracji dla tezy o współistnieniu wol-
ności i władzy, polegającym na ich wzajemnej współzależności i limi-
towaniu własnych zakresów, którą Ayn Rand wypowiedziała słowa-
mi:  „W  istocie  wolność  i  przymus  są  jednym  i  tym  samym”23;
ilustracji dla tej tezy bez liku dostarcza samo życie. Nie trzeba sięgać
po wyrafinowane przykłady, żeby zobaczyć,  jak wolność  i  władza
wzajemnie się ograniczają, budując między sobą, postulowaną przez
Kądzielskiego,  „dynamiczną  równowagę”24.  Oto  prosty  przykład,
który podaje Ayn Rand:

Światła uliczne ograniczają naszą  wolność do przechodzenia przez
ulicę w dowolnym miejscu. Ale to ograniczenie daje nam  wolność

22 Tamże, s. 247.
23 A. Rand, The Fountainhead, za: B. Polanowska-Sygulska, Filozofia wolności Jsaiaha

Berlina, wyd. SIW Znak, Kraków 1998, s. 107.
24 M. Kądzielski,  Posłowie, [w:] B. Russell,  Władza. Nowa analiza społeczna, dz. cyt.,

s. 247.
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od bycia przejechanym przez ciężarówkę. Jak bylibyście przypisani
do miejsca pracy i objęci zakazem jej opuszczenia, ograniczyłoby to
waszą  wolność  do  kariery.  Ale  dałoby  wam  wolność  od  strachu
przed bezrobociem. Za każdym razem, gdy nakładają na nas nowy
nakaz, automatycznie zyskujemy nową wolność. Są one nieodłącz-
ne25 [podkr. – P.D.].

W tym samym tonie, korespondując z poruszanymi wcześniej za-
gadnieniami,  Bertrand Russell,  w swojej  przemilczanej,  dawnej (bo
z roku 1938), ale wciąż  nad wyraz aktualnej książce,  Władza. Nowa
analiza społeczna26, stwierdza:

Jeśli zatem istoty ludzkie mają być szczęśliwe, potrzebny jest swego
rodzaju kompromis, gdyż anarchia i despotyzm są równie niszczy-
cielskie27 [podkr. – P.D.].

Ów kompromis, wyrażający się ciągłym wzajemnym równowa-
żeniem się wolności, mającej – gdy ją tylko wyizolować – skłonność
do anarchii, i władzy, stale zagrożonej osunięciem się w despotyzm,
ów kompromis Russell, podobnie jak Rand, ilustruje obficie przykła-
dami z codziennego życia, poczynając od narodzin, gdy

[…] świadczenia lekarza oraz położnej uznaje się za niezbędne… [a –
P.D.] […] obecnie wymaga się pewnego poziomu umiejętności, okre-
ślanego przez władzę publiczną28.

– poprzez dzieciństwo, wiek szkolny, dorosłość, karierę zawodo-
wą,  związki  partnerskie,  zakładanie  własnych  rodzin,  na  starości,
wieku emerytalnym i umieraniu kończąc.

Ten, kto żyje wystarczająco długo i jest wystarczająco biedny, może
na starość cieszyć się z emerytury, umiera zaś pod starannym nadzo-
rem prawa i medycyny…29.

Zakładany kompromis, dynamiczna równowaga pomiędzy wła-
dzą i wolnością przybiera kształt, w którym wolna jednostka, podle-

25 A. Rand, The Fountainhead; podaję w przekładzie [za:] B. Polanowska-Sygulska,
Filozofia wolności Jsaiaha Berlina, dz. cyt., s. 107–108.

26 B. Russell, Władza. Nowa analiza społeczna, dz. cyt.
27 Tamże, rozdz. 13: Organizacje a jednostka, s. 163.
28 Tamże, s. 164.
29 Tamże, s. 165.
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gła określonej zwierzchności, realizując zadania zgodne z wolą, choć
z niej nie wynikające30,

Może co najwyżej wybierać między gotowymi ewentualnościami31.

Jednostka a społeczeństwo

Egzemplifikacji dialektycznego napięcia między wolnością i wła-
dzą dostarcza wcale wdzięczny temat nieprzeliczonych analiz, doty-
czący interakcji  jednostki i  społeczeństwa. Zwykle jednostkę  lokuje
się po stronie wolności, społeczeństwo natomiast po stronie władzy.
Nie jest to jednak jedyna możliwość, zważywszy chociażby ustroje,
w których rząd dusz sprawuje niepodzielnie właśnie jednostka. Stan-
dardowo jednak antagonizuje się ze sobą, w fachowej literaturze, jed-
nostkę,  która  pragnie wolności,  i  społeczeństwo,  które dąży do jej
marginalizacji i ubezwłasnowolnienia. Ostatecznie ukształtowały się,
jak sądzę, dwa naczelne podejścia do tej sprawy. Jedno reprezentuje
Georg Simmel,  drugie – Norbert Elias.  Simmel stosunek pomiędzy
jednostką  a  społeczeństwem opisuje w kategoriach permanentnego
konfliktu o wolność i władzę.

Społeczeństwo dąży do osiągnięcia stanu pełnej, organicznej jedno-
ści. Każda jednostka winna stanowić jedynie człon, cząstkę tej jedno-
ści wyższego rzędu. […] Jednostka wszakże ma poczucie, że stano-
wi pewną  jedność  i  całość  zarazem, i  to poczucie nie pozwala jej
przyjąć narzucanej roli32.

Co ważne, a czemu z gruntu przeciwstawia się Elias,

Ten  konflikt między  całością,  która wymaga od swych członków
wykonywania jednostronnych funkcji cząstkowych, a częścią, która
sama pragnie stanowić  pewną  całość  [odrębną  i niezależną  – dod.
P.D.], jest zasadniczo nierozwiązalny33 [podkr. – P.D.].

30 B. Russell, Władza. Nowa analiza społeczna, dz. cyt., s. 169.
31 Tamże, s. 166.
32 G. Simmel,  Socjologia, przeł. M. Łukasiewicz, wyd. WN PWN, Warszawa 2005,

s. 45–46.
33 Tamże, s. 46.
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Zupełnie  inaczej,  odmiennie,  widzi  tę  kwestię  Elias,  powołując
kategorię  „społeczeństwa  jednostek”34.  Wedle  niego,  istota  relacji
między jednostką  a społeczeństwem wyraża się  czymś  zgoła prze-
ciwnym Simmelowskiego konfliktowi, a mianowicie  współzależno-
ścią, która dodatkowo stanowi „podstawową własność człowieka”35.
Otóż, jak przytomnie zauważa Elias:

[…] działania  jednostek,  mimo że  wolne,  nie  są  dowolne.  Relacje
między ludźmi nie są  czymś  dodanym do autonomicznych jedno-
stek, lecz czymś, co je stwarza, zarówno jako jednostki, jak i jako ele-
menty specyficznych „figuracji” społecznych36.

Splot wolności i władzy na linii jednostka–społeczeństwo, ujmo-
wany w trybach charakterystyki Eliasa, może w rezultacie prowadzić
do nader  optymistycznego  wniosku,  że  wolna  jednostka  to  wolne
społeczeństwo, a wolne społeczeństwo to wolna jednostka. 

Autonomia czy niezależność

Zmierzając  ku konkluzji:  w dyskursie  naukowym i  mowie po-
tocznej przyjęło się wolność określać zamiennie w kategoriach auto-
nomii lub niezależności, nie bacząc na istotne, w tradycji filozoficznej
głęboko zakotwiczone, a nadto z przeprowadzonych rozważań wyni-
kające, znaczne rozbieżności w znaczeniu obu tych terminów. To już
Benjamin Constant, a współcześnie Alain Renaut, podnieśli, że  wol-
ność w nowoczesnym jej rozumieniu, należy ujmować w podwójnym
wymiarze: osobno autonomii i osobno niezależności37.  Według wy-
kładni Renauta,

[…] pojęcie autonomii w pełni dopuszcza ideę podporządkowania
się prawu lub normie, o ile zostały przyjęte dobrowolnie… [Z kolei –
dod. P.D.] idealna niezależność z góry już odrzuca takie ogranicze-

34 Zob. N. Elias, Społeczeństwo jednostek, przeł. J. Stawiński, wyd. WN PWN, War-
szawa 2008.

35 Por. Mirosława Marody, Między neutralnością a zaangażowaniem. O socjologii Nor-
berta Eliasa, [w:] N. Elias, Społeczeństwo jednostek, dz. cyt., s. XXXI.

36 Tamże, s. XXXI.
37 Por. A. Renaut, Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowości, przeł. D. Lesz-

czyński, wyd. Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 2001, s. 63.
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nie Ja i,  wręcz przeciwnie,  zmierza do całkowitego uznania Ja za
wartość niepodważalną38 [podkr. – P.D.].

Perspektywa waloryzacji  autonomii, w płaszczyźnie kulturowej
i moralnej przekłada się  na wartości wiązane z humanizmem, pod-
czas gdy perspektywa waloryzacji niezależności, dominująca – jak się
wydaje w dobie ponowoczesnej – przynosi pochwałę wartości wiąza-
nych z indywidualizmem, a wespół z nim wartości rozpiętych pomię-
dzy  ideami  liberalizmu,  pluralizmu,  subiektywizmu,  relatywizmu,
praktycyzmu (pragmatyzmu), ekonomizmu, utylitaryzmu, sensuali-
zmu, konsumpcjonizmu, hedonizmu, na segregacjonizmie, izolacjoni-
zmie i atomizmie społecznym kończąc. Ponurą perspektywę Renau-
towskiej,  hiperindywidualistycznie zorientowanej „ery jednostki”,
wprawnym okiem bystrego obserwatora maluje w sposób niesłycha-
nie sugestywny i poruszający Jean Baudrillard39.

Ostatnie słowo, miejmy nadzieję, zwycięskie, będzie należało do
autonomii. Nie może być bowiem tak dłużej, przeciwko czemu prote-
stuje John Gray, żeby jedna wolność miała swoje granice w innej wol-
ności.

Wolność nie może być ograniczana jedynie w imię wolności40.

Summary
As Raymond Aron convinces the only and appropriate definition of li-

berty does not exist. As Aristotle claimed about the truth it is easy to research
it in one sense but it is difficult in another sense, the same we can say about
the liberty; both the inquiry and experience of it is easy in one respect and
difficult in another respect. It follows that liberty is a multiform, heterogene-
ous, elusive phenomenon and – as Aron claims – it is an eternal and inexhau-
stible problem. The liberty is of a nebula character. It does not exist in isola-

38 Tamże, s. 63–64.
39 Zob.  J.  Baudrillard,  Społeczeństwo  konsumpcyjne.  Jego  mity  i  struktury,  przeł.

S. Królak, wyd. Sic!, Warszawa 2006.
40 J. Gray, Dwie twarze liberalizmu, przeł. P. Rymarczyk, wyd. Aletheia, Warszawa

2001, s. 116.
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tion from other phenomena. It has got special relations with power so we can
say about the “liberty of power” and the “power of liberty”. The combination
of liberty and power means that liberty constitutes a boundary for power and
similarly the power constitutes a boundary for liberty. Liberty without limits
turns into anarchism. On the other hand, an absolute power may become
a kind of despotism. Therefore the liberty protects against despotism whereas
the power protects from anarchism. One and the other, anarchism and de-
spotism, are dangerous. An ideal is aiming for the state of “a dynamic equili-
brium” between liberty and power. That is why the liberty should be under-
stood as autonomy – not as independence. In B. Constant and A. Renauts’
opinion the concept of autonomy fully allows for an idea of subordinating to
a law or a norm, provided they have been accepted voluntarily. The ideal in-
dependence in turn rejects in advance such limitation of Ego and, on the con-
trary, aims at complete regarding of Ego as an incontestable value. In conclu-
sion I state, for John Gray, declaring for the model of liberty as autonomy,
that it is a mistake to assume the liberty may be limited in the name of liberty
only because it breeds chaos and anarchism.





Wolność i władza w życiu publicznym

Ewa Wyrębska
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Etyka w życiu publicznym w kontekście 
filozofii politycznej Immanuela Kanta
 

Kilka słów refleksji nad zgodnością polityki i moralności

Filozofia polityczna Immanuela Kanta jest jednym z najbardziej
zagadkowych obszarów jego myśli. Ten wielki umysł, niestrudzenie
poszukujący powszechnych prawideł, ma się oto zmierzyć z prakty-
ką, którą definiuje jako urzeczywistnianie celu podług ogólnych za-
sad, gdzie, jak sam wskazuje, nie wystarcza znajomość owych zasad
– konieczny jest również trafny osąd co do konkretnego przypadku
ich stosowalności1. A zatem dla zrozumienia zamysłu filozofa w ob-
szarze polityki nie wystarczy teoria prawa, konieczne jest umiejsco-
wienie  jej  w  szerszym  kontekście  metafizyki  moralności  i  krytyki
władzy sądzenia, która jest władzą podciągania pod ogólne prawidła
tego, co szczegółowe. Polityka, jako realizacja prawa, jest sama w so-
bie  praktyką,  domagającą  się  jednostek  zdolnych  do  stopniowego
urzeczywistniania idealnego porządku prawnego. Podział metafizyki
moralności na teorię prawa i teorię cnoty mógłby sugerować, że kwe-
stie etyczne nie mają istotnego znaczenia w Kantowskiej refleksji nad
polityką, zaś realizację jej normatywnych założeń gwarantuje jedynie
zgodna  z  zamysłem filozofa  struktura  formalna  w postaci  ustroju
i prawodawstwa. Królewiecki filozof doskonale jednak zdawał sobie

1 I. Kant, O porzekadle: to może być słuszne w teorii ale nic nie jest warte w praktyce, [w:]
tegoż, Rozprawy z filozofii historii, wyd. Antyk, Kęty 2005, s. 117.
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sprawę z wagi, jaką dla realizacji postulatu rozumu ma jakość życia
publicznego,  czemu dał  wyraz  w aneksie  do  Do wiecznego  pokoju.
W tej dwuczęściowej rozprawce podejmuje refleksję nad dwoma klu-
czowymi  aspektami  dotyczącymi  rzeczywistości  polityki.  Z  jednej
strony rozprawia się  zatem z pojmowaniem polityki w duchu ma-
chiawelizmu, ukazując jasno, że ci, którzy swe nieuczciwe działania
usprawiedliwiają racją stanu, tak naprawdę kierują się jedynie wła-
snym interesem. Z drugiej zaś formułuje dwie reguły, mogące służyć
za kryterium oceny trafności (a zatem zgodności zarówno z prawem,
moralnością,  jak i  celem) danej polityki. Kantowska idea, z pozoru
być może nieco naiwna, zadziwia żelazną argumentacją oraz cieka-
wym pomysłem dotyczącym kontroli władzy w państwie demokra-
tycznym.

Moralność i praktyka

Ponieważ porządek prawa i cnoty są od siebie oddzielone, jako
dwie różne płaszczyzny, zarzut zbyt wielkiego nacisku na strukturę
formalną  państwa  i  ustawodawstwa  może  wydawać  się  słuszny.
Kant  sam wzbrania  się  przed tworzeniem państwa,  które  miałoby
być urządzone podług zasad cnoty. Nie temu bowiem ma służyć ety-
ka  w  życiu  politycznym,  aby  stanowiła  o  pieczętowanych  przez
zwierzchność  państwową  prawach. Kant pragnie za to udowodnić,
że podstawy jego filozofii praktycznej, stanowiące podstawę  prawa
jak i moralności, również w życiu politycznym są obiektywnie słusz-
ne. To znaczy, że moralne uprawianie polityki – uprawianie jej, które
jest zgodne z prawem i moralnością  – jest po pierwsze tym, czego
spodziewa się wspólnota polityczna, po drugie zaś, że to właśnie mo-
ralność,  nie  zaś  korzyść,  jako  determinanta  prowadzonej  polityki,
gwarantuje realizację najwyższego politycznego celu. Kant zdaje so-
bie jednak sprawę, że co ważne jest obiektywnie, subiektywnie może
uchodzić  za  niewygodne,  nierozsądne,  niezgodne  z  raison  d’etat,
a więc, że będący u władzy będą stronić od uznawania imperatywu
kategorycznego za pryncypium polityki. Dlatego dowodzi również,
że istnieje instrument, który (na gruncie założeń republikanizmu) po-
trafi wykazać, iż to co zgodne jest z prawem (rozumianym, jako nor-
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ma zgodna z ideą prawa), jest również zgodne z moralnością oraz ce-
lem polityki. Innymi słowy – Kant wykazuje, że dzięki zasadzie jaw-
ności maksym politycznych jasne staje się, że ich zgodność z prawem
jest równoznaczna ze zgodnością z wolą powszechną obywateli, a co
za tym idzie,  że  nie  ma takiego postępowania  politycznego,  które
wprawdzie sprzeczne jest  z  prawem, ale  zgodne z  interesem pań-
stwa. Możliwe jest wprawdzie, że najwyższe pryncypium moralności
nie  stanie  się  zarazem podstawą  maksym polityków,  bo  jak  pisze
Kant,  stworzenie państwa prawa powinno być  możliwe nawet dla
narodu  diabłów,  jednak  jawna  sprzeczność  moralności  z  polityką,
która była w czasach kantowskich głoszona przez teoretyków polity-
ki, jest po prostu sądem błędnym i szkodliwym i nie daje się obronić
na gruncie Kantowskiej transcendentalnej zasady publicznego prawa.

Od  kiedy  w  swej  recenzji  Do  wiecznego  pokoju  Gotlieb  Fichte
o dwu najobszerniejszych fragmentach traktatu (Aneks I i II) wspo-
mniał jedynie przelotnie, jako „zawierających pewną ilość trafnie wy-
rażonych prawd, których dojrzałego przyjęcia każdy mógłby sobie
życzyć”2, nacisk interpretacyjny najważniejszego Kantowskiego trak-
tatu politycznego kładziony był na jego główne części: artykuły preli-
minarne, definitywne i gwarancję. Refleksja nad aneksami pokazuje
jednak, że podniesienie w tym piśmie kwestii moralności, jak rów-
nież  jej odniesienia do jawności życia publicznego jest niezbędnym
uzupełnieniem Kantowskiej filozofii polityki, bez uwzględnienia któ-
rego nie można mówić o precyzyjnym rozumieniu myśli tego filozofa.

„Moral” jako praktyka sama?

Aneks I rozpoczyna refleksja nad naturą moralności, której zasięg
Kant rozciąga na cały obszar praxis, utożsamiając zarazem moralność
z odpowiednio pojętą praktyką, na której dwa filary składają się ety-
ka i prawo. Podług metafizyki moralności nie sposób jest więc dla
Kanta oddzielić polityki, jako realizację prawa, od moralności, stano-
wiącej jego podstawę. 

2 M. Castillo, Moral und Politik, [w:] Otfried Höffe [red.], Zum ewigen Frieden, Berlin
2004, s. 197.
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Inaczej  ma się  jednak potoczne rozumienie  mądrości  państwo-
wej3, stosowane przez wielu współczesnych Kantowi teoretyków po-
lityki. Konieczna jest zatem refleksja nad rolą moralności, która wy-
daje się wykluczona z obszaru polityki na mocy rozbieżności między
interesem państwa, a postulatem cnoty4. Z jednej strony mamy bo-
wiem Realpolitik, z drugiej obowiązek moralny5. Rzeczywistość poli-
tyczna poucza, że politycy często kierują się nie prawem, a więc obo-
wiązkiem, a jedynie własnymi celami, podług których dostosowują
oni środki. 

Do tzw. politycznych zasad sofistycznych zalicza Kant: (1) Fac et
excusa, czyli wynajdowanie usprawiedliwienia dla swych czynów po
fakcie, zamiast przekonywać do nich mocą argumentów, (2) Si fecisti,
nega, a więc należy bezwzględnie negować wszelką winę własną i (3)
divide et impera, polegającą na wykorzystaniu podziałów dla zagarnię-
cia pełni władzy. Zasady te są znane i akceptowane przez opinię pu-
bliczną, zaś ujmę politykowi przynieść może jedynie ich nieudana re-
alizacja.

Kant zasadza problem niemoralnej rzeczywistości politycznej na
podziale osób publicznych na moralnych polityków i  politycznych
moralistów. Moralny polityk wyprowadza własne działanie z rozpo-
znania obowiązku. Natomiast polityczny moralista dostosowuje oce-
nę działania na mocy rozpoznanej przez siebie korzyści, kierując się
nie prawem, ale interesem, gdzie probierzem polityki międzynarodo-
wej jest rozumiana w duchu realizmu siła6. Można rozumieć kantow-
ski  opis  politycznego moralisty,  jako przedstawienie  najprostszego
zastosowania zasady utylitaryzmu. Z dopuszczenia do takiego  poj-
mowania polityki (jako maksymalizacji korzyści, będącej probierzem
wartości  etycznej  czynów) wynika również  błędne rozumienie idei

3 Staatsklugheit, por. I. Kant,  Zum ewigen Frieden, [w:] tegoż,  Gesammelte Schriften,
wyd. Akademie Auslage, Bd VIII, s. 384

4 Chodzi o poglądy takich myślicieli jak N. Machiavelli, T. Hobbes, czy T. Garve,
z którymi Kant polemizował (por. M. Casteillo, dz. cyt., s. 197).

5 Należy podkreślić, że termin „obowiązek moralny” obejmuje zarówno Tugendp-
flicht, jak i  Rechtspflicht.  W przypadku życia publicznego mamy do czynienia przede
wszystkim z tym ostatnim.

6 M. Castillo, dz. cyt., s. 201–207.
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najwyższego politycznego celu,  jakim jest  wieczny pokój.  Tu Kant
powraca do imperatywu kategorycznego: „postępuj tak, ażebyś mógł
chcieć, by twoja maksyma stała się powszechnym prawem”, gdzie cel
może być dowolny. Prawo nie osądza celów, lecz formę ich realizacji.
Dla politycznego moralisty wieczny pokój mógłby być  co najwyżej
dobrze  postawionym  celem,  gdzie  najważniejszy  nacisk  położony
byłby na różnoraką korzyść wynikającą z tego stanu rzeczy. Środki,
dobierane podług kryterium użyteczności, mogą opierać się w dużej
mierze na przemocy, a więc bezprawiu. Natomiast moralny polityk,
opierając swoje postępowanie na maksymie, która przeszła test impe-
ratywu kategorycznego, będzie traktował pokój jako obowiązek, wy-
nikający z poszanowania prawa w rozumieniu uprawnienia, przysłu-
gującego  wszystkim  ludziom  i  narodom.  Realizacja  obowiązku
wynikającego z idei wiecznego pokoju musi z konieczności przebie-
gać zgodnie z prawem i w duchu reformy, aby nie dopuścić do stoso-
wania przemocy. Takie rozróżnienie na postawę politycznego morali-
sty i moralnego polityka ma jednak znaczenie jedynie dla moralności
i nie jest w stanie przyczynić się do przekonania tzw. politycznych
moralistów, odwołujących się w swej argumentacji do praw przyro-
dy i sprowadzających „ludzi i narody do nierozumnych maszyn”7. 

Rozwiązaniem dla tak postawionego przez Kanta problemu nie
może być żadna empirycznie udowodniona zasada rządząca stosun-
kami międzyludzkimi, bo właśnie na empirii opierają swą argumen-
tację polityczni moraliści. Dowodem na zgodność moralności z poli-
tyką, właśnie wbrew „naturze rzeczy”, nie jest również postulowane
przez Kanta męstwo, ani nawet realna możliwość realizacji postula-
tów moralności (która jest zarówno obiektywna jak i empiryczna). 

Jawność jako instrument kontroli

Kant znajduje jednak uzasadnienie dla wykładanych przez siebie
racji. Jest to zasada, która musi z konieczności zostać uznana za uni-
wersalny probierz weryfikacji zgodności danego prawa, bądź postę-

7 I. Kant, Do wiecznego pokoju, [w:] tenże, Rozprawy z filozofii historii, dz. cyt., s. 196–197.
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powania, w publicznym wymiarze polityki z dobrem ogółu (obywa-
teli, państw, bądź społeczności międzynarodowej). 

Drugi aneks: „O zgodności polityki i moralności na mocy trans-
cendentalnego pojęcia publicznego prawa” ukazuje możliwość udo-
wodnienia, że działanie na mocy „interesu państwowego” bez odwo-
łania się  do moralności (w rozumieniu obowiązku i powszechnego
prawa) samo sobie przeczy. 

Polityka jest  działalnością  publiczną,  która,  jeśli  nawet miałaby
opierać się na pragmatyzmie, z konieczności dokonuje się poprzez re-
alizację publicznego prawa. Niezależnie od treści owego prawa jego
niezbywalną  cechą,  która  umożliwia  mu  oddziaływanie,  jest  jego
jawność.  Dlatego też  „wszystkie czyny,  odnoszące się  do praw in-
nych ludzi, których maksyma nie daje się pogodzić z jawnością, są
niesłuszne”8,  ponieważ  są  sprzeczne z  publicznym ze swej  natury
prawem. Nie jest to jedynie zasada etyczna, ale też prawna, ponieważ
jeśli nie mogę wypowiedzieć maksymy postępowania, ze względu na
opór jaki  wywołałaby ona wśród słuchających,  musi  ona zawierać
w sobie niesprawiedliwość, przez którą jawi się im ona jako groźna. 

Jako przykłady zastosowania owej zasady podaje Kant: w prawie
państwowym  niemożliwość  uwzględnienia  w  konstytucji  danego
państwa uprawnienia narodu do czynnego sprzeciwu wobec władzy,
jako że jeśli istniałby taki zapis prawny, władza zwierzchnia przesta-
łaby nią być (byłby wtedy nią uprawniony do likwidacji władzy na-
ród), a więc nastąpiłaby jawna sprzeczność i w prawie międzynaro-
dowym,  jeśli  tylko  państwa  łączą  się  w  układach  dla  utrzymania
pokoju, nie zaś pozyskiwania zdobyczy. W pierwszym z trzech przy-
kładów państwo nie może zwolnić się z danej innemu państwu obiet-
nicy korzyści, na mocy zobowiązania jego władzy wewnętrznej wo-
bec  narodu,  któremu na  skutek  danej  obietnicy  grozi  pogorszenie
dobrobytu.  Ogłoszenie  takiej  maksymy  skutecznie  odstraszyłoby
inne państwa od zawierania umów. W drugim rozważanym przykła-
dzie zjednoczenie małych państw poprzez napaść  na nieproporcjo-
nalnie  wielkie  mocarstwo  ma  uprzedzić  jego  potencjalny  ucisk
państw mniejszych.  Ogłoszenie  maksymy spowodowałoby natych-

8 Tamże, s. 199.
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miastową  reakcję  mocarstwa, gdzie poprzez zasadę  divide et impera
zamiar związku państw zostałby udaremniony. Trzeci przypadek od-
nosi się do potencjalnie roszczonego przez większe państwo prawa
do zagarnięcia państwa mniejszego, którego terytorium stoi na dro-
dze  do  ciągłości  terytorialnej  tego  pierwszego.  Ujawnienie  takiej
maksymy spowodowałoby reakcję innych państw, która będzie miała
charakter odwetowy bądź też roszczeniowy innego państwa do żąda-
nego terytorium.

W efekcie we wszystkich trzech przypadkach ogłoszenie maksym
doprowadzi  do udaremnienia  wyrażanych w nich zamiarów.  Aby
dowieść,  że żadne postępowanie nie może być  zgodne z  prawem,
którego realizacją w wymiarze publicznym jest polityka, jeśli nie zo-
stanie uzgodnione z moralnością, Kant dowodzi konieczności zasto-
sowania owej negatywnej zasady zgodności (materialnych) zasad po-
lityków z formalną zasadą jawności wszelkiego publicznego prawa. 

Niemożliwość  wyprowadzenia publicznego prawa sprzecznego
z moralnością nie dowodzi jednak, że moralność i polityka z koniecz-
ności muszą zostać uzgodnione również co do celów. Polityka, chcąc
wydać się sprawiedliwa, odwołuje się do miłości ludzkiej i stawia ją
ponad prawem,  argumentując  niemożliwość  uzgodnienia  jej  celów
z moralnością. Celem polityki w jej wymiarze jawnym jest, jak wiado-
mo, dobro ogółu, które według niektórych praktyków polityki nie łą-
czy się z etycznością, lecz z interesem. Kant wprowadza jednak na-
rzędzie, które obala to twierdzenie, ustanawiając tym samym jedność
polityki  i  moralności  również  co  do  celów.  Narzędziem  tym  jest
„transcendentalna9 zasada  publicznego  prawa”,  która  głosi,  że:
„wszelkie maksymy, które (aby nie stracić swego celu) domagają się
jawności, zgadzają się jednocześnie i z prawem i z polityką”10. Jeśli
bowiem pozostają one w zgodzie z właściwym rozumieniem prawa,
to wypływają z czystej idei moralności. Ich zgodność z polityką (nie
zaś polityczną kazuistyką) jest zaś potwierdzona przez fakt koniecz-
ności jawności dla powodzenia zamierzonego celu, co świadczy, że

9 Pojęcia philosophia transcendentalis rozumiem za: I. Kant, Encyklopedia filozoficzna,
Kraków 2003, s. 105.

10 I. Kant, Do wiecznego pokoju, dz. cyt., s. 203.
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cel ów odpowiada powszechnemu celowi wszystkich, którym jest ich
szczęśliwość. Jeśli więc polityka ma realizować własny cel, musi zo-
stać uzgodniona z moralnością11.

Wnioski i wątpliwości

Kant próbuje nas przekonać,  że tylko wynikająca z obowiązku
praktyka polityczna jest w stanie przejść próbę jawności, której do-
maga się z jednej strony powszechna ludzka społeczność ze względu
na swój cel, z drugiej sama idea publicznego prawa, które wypływa
z pryncypium wspólnego z etyką, a której realizacja jest właściwym
zadaniem polityki.

Jakie to jednak może mieć dla nas znaczenie dzisiaj? Czy rzeczy-
wiście jawność jest tym, czego należy domagać się od polityki, aby
móc zweryfikować jej trafność? Czy kantowska transcendentalna za-
sada mogłaby stać się złotą regułą dla społeczeństwa obywatelskiego
w demokracji przedstawicielskiej? Czy idea moralności jako probie-
rza słusznej polityki nie została tak wypaczona, że jest jedynie opium
dla tłumu i zasłoną dymną dla brutalnego świata Realpolitik?

Summary
This essay aims to examine the role of morality in political  life in the

political philosophy of Immanuel Kant. The philosopher presented his reflex-
ions upon this topic in the appendix of his major political writing Perpetual
Peace. In two parts of this short essay, he touches two vital aspects of the rela-
tion between ethics and politics.

In the first part of the appendix, Kant wants to prove, that the founda-
tions of his practical philosophy (which are the foundations of right as well
as of virtue) are objectively true also in the political life. This is why only
politics, which are in accordance with right and morality, guarantee the ful-
fillment of the greatest political goal and of the expectations of the political
community.  The philosopher is nevertheless aware of the fact, that what is

11 Tamże, s. 202–203, M. Castillo, dz. cyt., s. 207–219.
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objectively true and desirable, when taken subjectively might be treated as
thoughtless, unreasonable, naive and discordant with raison d’etat. Therefore,
the statesman will not want to accept the categorical imperative as the prin-
ciple of practical politics. As a solution, in the second part of the appendix,
Kant presents a tool, which shows that the accordance with right and moral-
ity is simultaneous with the accordance with the idea of politics, understood
as exercising the right in the aim of achieving the common good of political
community. This general principle of transparency of every policy might en-
able the political community to prove if certain politics are exercised in view
of the common good. 

In conclusion, the transcendental idea of public right can serve not only
as a universal apology of morally led political life, but also might help to con-
trol politics and politicians in a republican state. This perspective, giving very
convincing argumentation, can still enrich and alter the popular views con-
cerning practical politics, however unpopular in the modern times be the no-
tion of “morality”.





Wolność i władza w życiu publicznym

Krzysztof Duda
Wspólnota osób jako realizacja wolności w życiu społecznym...

Wspólnota osób jako realizacja wolności
w życiu społecznym w ujęciu 
Mikołaja Bierdiajewa

Wstęp

Myśliciel,  któremu  w  niniejszej  prezentacji  chcemy  poświęcić
uwagę, to rosyjski filozof Mikołaj Bierdiajew (1874–1948). Bierdiajew
stanowi jeden z filarów rosyjskiej myśli filozoficznej, która w swoisty
sposób odnosi się do problematyki, jaką zajmuje się cała filozofia za-
chodnia1.  Myślenie  to  charakteryzuje  się  przede  wszystkim auten-
tycznym, pełnym troski podejściem do człowieka, który widziany jest
zawsze w horyzoncie Boga. Ten sposób filozofowania jest też zatem,
ze swej istoty, myśleniem głęboko etycznym, gdyż człowiek – stojąc

1 Ciekawie na temat filozofii rosyjskiej wypowiada się Jan Krasicki, który zauważa
integralność filozofii rosyjskiej, lub też filozofii, która była uprawiana przez Rosjan. Pi-
sze zatem następująco: „[…] w całokształcie idei i wartości skrywanych pod pojęciem
«myśli rosyjskiej» czy «filozofii rosyjskiej» ukrywa się głęboka i źródłowa przynależ-
ność do duchowego i intelektualnego dziedzictwa Europy, jej łączność z najprawdziw-
szymi źródłami myśli i kultury europejskiej. «Rosyjskość» rosyjskiej filozofii okazuje
się głęboko złudna także i w tym sensie, iż znajdziemy w niej zarówno «rosyjskie» od-
powiedzi  na europejskie pytania,  jak i  pod rzekomym rosyjskim «oryginałem» nie-
rzadko elementy zapoznane i wyparte poza rubież europejskiej identyfikacji kulturo-
wej  –  J.  Krasicki,  „Europejskość”  i  „rosyjskość”  filozofii  rosyjskiej,  [w:]  W.  Rydzewski,
L. Augustyn, Granice Europy. Filozofia a tożsamość Rosji, Kraków 2007, s. 14.
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na skrzyżowaniu dwóch światów2 – zawsze dotyka tam spraw dru-
giego – bliźniego, który również jawi mu się w horyzoncie Transcen-
dencji.

Niniejsza  wypowiedź  będzie  próbą  rekonstrukcji  problematyki
wolności,  kategorii  niezwykle  istotnej  dla  każdego  człowieka,  zaś
w sposób szczególny ważnej dla zrozumienia myśli Mikołaja Bierdia-
jewa. Analizując dorobek tego myśliciela, wolność będzie – tym ra-
zem  –  rozpatrywana  jako  zjawisko  społecznie  realizowane  przez
człowieka.  Zaś  w  drodze  do  wyeksplikowania  i  zaprezentowania
tego problemu przybliżone zostaną kategorie, stanowiące o oryginal-
ności  podejścia  rosyjskiego  myśliciela  do  omawianego  problemu.
W kolejności chronologicznej przyjrzymy się zatem kategoriom: wol-
ności jako takiej, twórczości, osoby i życia społecznego, co da nam ja-
śniejszy obraz wolności człowieka realizującego siebie w relacji z in-
nymi ludźmi-osobami.

Ta próba analizy historycznej tekstu rosyjskiego filozofa pozwoli
na  wgląd  w  inną  perspektywę  poznania  człowieka.  Na  horyzont,
w którym człowiek i Bóg są dla siebie świadkami wolności, można by
rzec świadczą  sobie o wartości życia,  które służy do zrealizowania
osoby, w perspektywie eschatologicznej, w świadomości możliwości
przebóstwienia i zbawienia siebie, innych osób i świata3. 

2 Por. M. Bierdiajew, Sens twórczości, przeł. H. Paprocki, wyd. Antyk, Kęty 2001, s. 48.
3 O perspektywie eschatologicznej u Bierdiajewa mówi m.in. Marek Wójtowicz,

który wskazuje, jak głęboko rosyjski myśliciel pochylał się nad tym problemem. Pisze
zatem następująco: „Jedyną ostateczną rzeczywistością, w której zanurzenie się stano-
wi właściwy cel wszelkich osobowych dążeń, jest niebo. Z pokolenia na pokolenie ro-
dzaj ludzki pielęgnuje wspomnienie pobytu i wygnania z raju oraz tęskni za powrotem
do pierwotnego szczęścia. Oczekiwany raj będzie, jak twierdzi Bierdiajew, nawet prze-
wyższać pod względem doskonałości stan wyjściowy.(…) Przejście to z konieczności
musi stać się udziałem wszystkich ludzi, gdyż łaska Odkupienia W Chrystusie dana
została człowieczeństwu jako całości” – M. Wójtowicz,  Mikołaja Bierdiajewa koncepcja
przezwyciężenia śmierci,  [w:]  Filozofia a śmierć, red. M. Wójtowicz, W. Kania, Katowice
2007, s. 14. 
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1. Meoniczny wymiar wolności

Myśl  Bierdiajewa oparta  jest  na założeniu,  że wolność  posiada
charakter przedbytowy, poprzedza ona zatem istnienie całej rzeczy-
wistości, co więcej – jak pisze – zainspirowany myślą Jakuba Boehme
Bierdiajew poprzedza też samego Boga4. Wolność ma zatem charak-
ter z natury swojej Boską naturę, gdyż wypływa z „Boskości”, choć
nie można jej utożsamiać z Bogiem. Wolność ma zatem charakter du-
chowy, jest jakością duchową, co więcej jest związana na stałe z Du-
chem  Boskim,  gdyż  w  procesie  tworzenia  świata  uczestniczyła
w wolnym  akcie  Boga5,  udzielając  się  jednocześnie  człowiekowi,
przez pozostawiony w nim przez Boga element duchowy. Sam pisze
o tym następująco „Moja filozofia jest filozofią ducha. Duch jest we-
dług  mnie  wolnością,  aktem  twórczym,  osobą,  wspólnotą  miłości.
Głoszę prymat wolności nad bytem. Byt jest wtórny, jest już determi-
nacją,  koniecznością,  jest  już  przedmiotem”6.  Duch  stanowi  zatem
o jakości  bycia  człowiekiem,  zaś  wolność  daje  szansę  realizowania
przez człowieka swojej wezwania do bycia osobą. 

4 Bierdiajew  o  swojej  fascynacji  Jakubem  Boehme  wypowiada  się  następująco
w Autobiografii: „Były lata, w których szczególne znaczenie miał dla mnie Jakub Boeh-
me, którego bardzo polubiłem, wielokrotnie czytałem i o którym napisałem kilka ese-
jów. Błędem jednak byłoby sprowadzenie mojej myśli o wolności do nauki Boehmego
o Ungrund. Tłumaczyłem Ungrund jako pierwotną wolność przed pojawieniem się by-
tu. Według Boehmego jest ona w Bogu jako Jego tajemnicza zasada, według mnie nato-
miast jest poza Bogiem. Odnosi się to wyłącznie do Gott, a nie Gottheit, gdyż o niewyra-
żalnym  Gottheit  nic  nie  można  pomyśleć  –  M.  Bierdiajew,  Autobiografia  filozoficzna,
przeł. H. Paprocki, wyd. Antyk, Kęty 2002, s. 89.

5 Aby nie zostać oskarżonym o manicheizm, Bierdiajew kilkakrotnie wyjaśnia róż-
nicę jaka, jego zdaniem, zachodzi między Bogiem a Boskością, w której to swoje źródło
posiada też wolność. Boskość jest czymś, gdzie następuje coicidentia oppositorum, gdzie
nie ma rozróżnienia, ale też nie ma możliwości opisu. Wyraża to w  następujących sło-
wach: „Bóg jest tajemnicą niewyobrażalną poza Stwórcą i stworzeniem, jest też tajem-
nicą troistości, zwróconą do świata. Bóg, który objawia się światu i człowiekowi, nie
jest absolutem. Absolut nie może pozostawać w relacji z czymkolwiek, absolut jest nie-
wyrażalną tajemnicą. Boskość (Gottheit) jest niewyrażalną tajemnicą, w której, jak wie-
rzymy, wszystko ma rozwiązanie. Natomiast Bóg (Gott), jest tajemnicą, która się obja-
wia” – M. Bierdiajew, Egzystencjalna tajemnica Boga i człowieka, tłum., H. Paprocki, wyd.
Antyk, Kęty 2004, s. 37.

6 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna, dz. cyt., s. 273.
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Człowiek w takim horyzoncie myślenia jest istotą wolną i niejako
zniewoloną własną wolnością. Jednak wolność tak rozumiana nie jest
wolnością wyboru jednego czy drugiego, nie jest aktem wyboru do-
konującym się  na  powierzchni  życia;  wolność  w takim ujęciu  jest
możliwością,  właściwie  czystą  możliwością  działania  i  tworzenia.
Wolność ma w sobie zatem możliwości zaistnienia dwóch dróg, mia-
nowicie czynienia dobra lub zła, tworzenia i  niszczenia. Taka wol-
ność  w  egzystencji  ludzkiej  jest,  jak  uważa  Bierdiajew,  naprawdę
czymś boskim, gdyż dzięki niej człowiek może się zrealizować jako
osoba, lub też może pozostać na poziomie bezosobowym, czysto zja-
wiskowym i zobiektywizowanym7, który egzystencjalnie jest światem
zależnym od wielu czynników, choćby od rodu, społeczności, czy też
etosu wartości, jaki w danym społeczeństwie jest preferowany. 

W świadomości ludzkiej może też objawić się realizacja wolności
jako negacja i wówczas człowiek staje się  demonicznym destrukto-
rem świata, który w imię źle pojmowanej wolności degraduje progre-
sywny rozwój świata w imię własnych, często chorobliwych i źle roz-
poznanych celów. Taki rodzaj realizowania wolności zazwyczaj ma
podłoże w egoizmie, który jest niewłaściwie pojmowaną formą reali-
zacji siebie. Przechodząc jednak do meritum problemu powiedzmy,
czym jest wolność z natury swej, jak jest jej geneza. 

7 W swoich rozważaniach bardzo często Bierdiajew posługuje się pojęciem „obiek-
tywizacja”. Jest ono dosyć istotne w rozumieniu analiz Bierdiajewa, zatem warto się
przyjrzeć jak ta kategoria jest pojmowana. Istotną  wypowiedzią odnoszącą się do tej
kwestii są słowa Zofii Gorczyńskiej. Pisze ona następująco: „Punktem wyjścia rozwa-
żań  rosyjskiego filozofa jest przyjęty od Kanta podział  świata na fenomenalny i no-
umenalny,  w jego ujęciu określany najczęściej  jako  ten świat  (fenomenalny)  i  inny
świat (noumenalny). Ten świat jest światem zobiektywizowanym, krócej obiektywiza-
cją  i głównie jest charakteryzowany przez filozofa jako zły, upadły, zniewolony, zde-
terminowany. Inny świat to świat podmiotu (mój świat) – świat ducha, wolności twór-
czości. W tym miejscu należy od razu poczynić zastrzeżenie, że nie idzie tu o dualizm
ontologiczny,  lecz  o  dwa  sposoby  istnienia  i  kierunki  świadomości.  Rozróżnienie
dwóch światów nie jest wynikiem poznania pojęciowego, lecz wynikiem całościowej
intuicji, przenikającej tajemnicę istnienia poprzez egzystencjalny akt ducha” – Z. Gor-
czyńska, W poszukiwaniu problematyki śmierci w eschatologii N. Bierdiajewa, [w:] Misterium
śmierci  spotkaniem ze sobą.  Egzystencjalne  interpretacje  fenomenu śmierci,  red.  A. Pawli-
szyn, W. Pawliszyn, Gdańsk 1996, s. 57.
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Bierdiajew, posługując się koncepcją Jakuba Boehme odnośnie do
Ungrund  – boskiej nicości8, w swoisty sposób przeformułuje tę kon-
cepcję i transponuje do swojego systemu, aby nadać jej tam znaczenie
nadrzędne dla  pozostałych zagadnień,  jakimi będzie się  zajmował.
Na pytanie skąd wolność? Nasz autor odpowie na to następująco: 

jeżeli wolność nie może być zakorzeniona w żadnym bycie i w żad-
nej naturze (lub też substancji), to pozostaje tylko jedna droga uzna-
nia wolności – uznanie, że źródłem wolności jest nicość, z której Bóg
stworzył  świat.  Wolność  poprzedza  byt  i  określa  drogę  do  bytu.
Wolność należy do innego porządku, do innego planu niż porządek
bytu. Wolność wcale nie jest realna w tym sensie, w jakim realny jest
ten świat. Wolność wyjawia się jedynie w doświadczeniu życia du-
chowego, ale nie w doświadczeniu świata. Wolności nie ma nie tylko
w doświadczeniu zewnętrznym, ale nie ma jej także w doświadcze-
niu duszy, nie ma jej w doświadczeniu jakiejkolwiek natury. Natu-
ralny świat zawsze jest deterministyczny, zdeterminowany jest też
naturalny świat duszy. Jedynie w szczególnej jakości doświadczenia
duchowego ukazuje się  tajemnica wolności9. 

Zatem wolność  prezentuje się  doświadczeniu duchowym, które
nie jest  dane w rzeczywistości  stworzonej,  ono jest  ukryte w głębi
człowieka w jego najgłębszym duchowym zakątku i tam możemy do-
strzec wolność jako czystą możliwość, która swoje korzenie posiada
w nicości. Niestworzoność, wolności i jej pierwotność wobec świata,
wskazują na jej boski charakter. O wolności nasz autor powiada na-
stępująco: „Pierwotna irracjonalna wolność jest czystą potencją zało-
żoną w nicości. Odczuwamy w sobie tę pełną wolności nicość. Jeste-
śmy  dziećmi  Boga  i  dziećmi  wolnej  nicości”10.  Zatem  wolność

8 Ciekawą interpretację Ungrund i odniesienia tejże rzeczywistości do Boga w my-
śli  Jakuba Boehme, podaje znawca mistyki śląskiej Józef Kosian. Pisze on mianowicie
następująco: „W pierwotnym chaosie, dla którego Boehme znalazł oryginalne pojęcie
«Ungrund» (bezedno), Bóg jest jedynie dopiero zarysowującą się możliwością – «Jesz-
cze-nie Bogiem» (Noch nicht Gott). W Starym Testamencie Bóg jest jeszcze istotą pełną
zazdrości, mściwości, złości i dopiero w Chrystusie jako Synu Człowieczym staje się
miłością” – J. Kosian, Mistyka śląska. Mistrzowie duchowości śląskiej Jakub Boehme – Anioł
Ślązak – Daniel Czepko, Wrocław 2001, s. 101.

9 M. Bierdiajew,  Głoszę  wolność.  Wybór pism,  przeł. H. Paprocki, Warszawa 1999,
s. 53.

10 Tamże, s. 55.
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odczuwamy  jako  możliwość  działania,  możliwość  aktualizowania,
w tej wolności zawierają się przeciwieństwa, które mogą zostać zak-
tualizowane w rzeczywistości  ludzkiej,  gdzie pojawia się  też  drugi
rodzaj wolności, jakim jest wybór dobrego i złego.

Twórczość jako realizacja wolności

Najprościej było by określić wolność, która ujawnia się w świecie,
poprzez twórczość. Twórczość, jest niczym innym jak wolnością, któ-
ra  realizuje  samą  siebie  poprzez  zmianę  i  rozwój,  ukierunkowane
w przód, nacelowane na doskonalenie się i osiągnięcie pełni osobo-
wej, która jest właśnie zrealizowaną wolnością. Pisze zatem: 

twórczość jest nierozerwalnie związana z wolnością. Tworzy jedynie
ktoś  wolny. Z determinizmu rodzi się jedynie ewolucja; twórczość
rodzi się z wolności. […] Ludzka twórczość „z niczego” nie oznacza
braku sprzeciwiającego się materiału, a oznacza jedynie niczym nie-
zdeterminowany absolutny przyrost. […] W wolności twórczej jest
niewyjaśniona i tajemnicza moc tworzenia z niczego, niezdetermino-
wana, dodająca energii do światowej wymiany energii. Akt twórczej
wolności jest transcendentny w stosunku do danych świata, do za-
mkniętego kręgu światowej energii. Akt twórczej wolności rozrywa
łańcuch determinizmu światowej energii11.

Twórczość  staje  się  zatem możliwością  zrealizowania wolności,
która leży u podstaw realizacji osoby. Osoba bowiem, to nic innego
jak  wolność12,  która  jest  realizowana  przez  człowieka  w  procesie
twórczym, który odbywa się w życiu codziennym, na tej ziemi. Oso-
ba, jak sądzi Bierdiajew, nie jest czyś spoza rzeczywistości, nie spada
nagle z jakiegoś świata platońskich idei, ale jest czymś, co dzieje się
w rzeczywistości  ludzkiej  zakorzenionej  w  byciu  ziemskim.  Osoba
jest  oczywiście  czymś,  co  nie  jest  dane,  ale  co  człowiek  realizuje
w swoim zderzeniu  się  z   inną  rzeczywistością.  Wprost  mówi,  że
„świadomość osoby i realizacja osoby są bolesne. Osoba jest bólem,

11  M. Bierdiajew,  Sens twórczości. Próba usprawiedliwienia człowieka., przeł. H. Pa-
procki, Kęty 2001, s. 122–123.

12 Por. M. Bierdiajew, Filozofia wolności, przeł. E. Matuszczyk, Białystok 1995, s. 175.
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wielu godzi się na utratę w sobie osoby, gdyż nie mogą znieść tego
bólu”13. Ból i opór, jaki wydarza się we wnętrzu człowieka, są niczym
innym jak dorastaniem świadomości człowieka do bycia osobą,  do
zadania jakie zostało mu postawione. Osoba jako taka złożona jest
z trzech elementów: „ducha, duszy i ciała”14, lub też – gdyby to ina-
czej  nazwać  – z trzech jakości,  które wspólnie stanowią  o jedności
osoby i dzięki którym osoba się realizuje. Jest też dla niego oczywiste,
co dla Kanta stanowiło odkrycie, że osoba nie może być częścią ani
też środkiem prowadzącym do celu. Takie rozumienie osoby pomoże
nam zrozumieć jej odniesienie w życiu społecznym do innych ludzi.
Jednak niewątpliwie ważnym elementem wyróżniającym osobę spo-
śród innych obiektów świata rzeczywistego jest cecha, jak pisze Bier-
diajew, 

być może najważniejsza: osoba jest zdolna do doświadczenia cierpie-
nia i radości, ma odpowiednie ku temu organy, których pozbawione
są rzeczywistości metaosobowe. Istotne jest też dla osoby przeżywa-
nie  swego  losu  jako  jednej  całości.  Jest  to  całkowicie  irracjonalna
strona w istnieniu osoby, podczas gdy samodzielne stawianie celów
jest stroną racjonalną. W istnieniu osoby najważniejszy jest los niosą-
cy ze sobą ból, antynomiczne połączenie wolności i przeznaczenia,
nieodwracalność losu15. 

Taka wizja wolności i jej realizowania w aktach twórczych osoby,
która realizuje się właśnie dzięki takim aktom, powoduje że człowiek
jest wciąż skazany na ponawianie swoich wyborów, co jednocześnie
powoduje, że staje się on bardziej osobą lub też strąca się na poziom
niższy do świata bezosobowego, który właściwie nie jest ani zwierzę-
cym, ani szatańskim, ten świat jest po prostu światem bezosobowym.

Bierdiajew, wskazując na istotną  rolę  osoby w realizowaniu się
rzeczywistości czysto ludzkiej, wskazuje jednocześnie, jaki ból towa-
rzyszy temu procesowi, gdy kształtuje się w człowieku rzeczywistość
osobowa. Ten ból przejawia się przede wszystkim wówczas, gdy do-

13 M.  Bierdiajew,  Rozważania  o  egzystencji.  Filozofia  samotności  i  wspólnoty,  tłum.
H. Paprocki, wyd. Antyk, Kęty 2002, s. 87.

14 Bierdiajew, Rozważania o egzystencji. Filozofia samotności i wspólnoty, dz. cyt., s. 88.
15 Tamże, s. 90.
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chodzi do konfrontacji jednej wolności z drugą wolnością; wówczas,
gdy jedna wolność  chce drugą  wolność  znosić  na rzecz większego
rozwoju siebie samej.  Osoba właśnie w takim procesie  przechodzi
właśnie  próbę  siebie  samej.  Świat  ludzki  staje  się  miejscem,  gdzie
osoba  hartuje  się  poprzez  odniesienie  do innych ludzi,  tu  właśnie
może dokonać się afirmacja lub też deprecjacja osoby.

Dojrzewanie człowieka do bycia we wspólnocie osób

W swej myśli antropologicznej Mikołaj Bierdiajew, jak staraliśmy
się to wykazać, skupia się zasadniczo wokół pojęcia wolności i osoby.
Kategorie te stają się dla jego myśli istotne i wiążące dla dalszych roz-
ważań, które mają na celu wskazania miejsca osoby w relacji z inny-
mi osobami. Niezwykle istotną kategorią, której nie możemy pomi-
nąć,  jest  przejęta  przez  Bierdiajewa  od  Włodzimierza  Sołowiowa
kategoria „Bogoczłowieczeństwa” i co za tym idzie również kategoria
„Bogoczłowieka”16,  człowieka,  który w swoim jestestwie  odnajduje
element boski; element duchowy, będący niejako Boskim odciskiem
w człowieku. Taka koncepcja implikuje jednocześnie braterstwo ludzi
ze względu na samą przyczynę stwórczą, co do istnienia której nasz
myśliciel jest w pełni przekonany. Koncepcja ta jednak napotyka na
problem świata, który jest pewnym oporem wobec osoby i realizują-
cego wartości człowieka, ale napotyka też na przeszkody w postaci
innego człowieka,  który skażony grzechem pierworodnym nie  do-
strzega w sobie „boskiego odcisku” i pozostając na poziomie relacji

16 Tę nowatorską, a zarazem i trudną dla zachodniej filozofii ale i teologii katego-
rię  stara się  wyjaśnić  i  przybliżyć  polskiemu czytelnikowi choćby Piotr Przesmycki.
Mówi  on  następująco:  „Idea  Bogoczłowieczeństwa  ma  podstawę  w  biblijnej  nauce
o stworzeniu człowieka na «obraz i podobieństwo» Boże. Zatem zawiera się ona poten-
cjalnie już w ikonicznym, wywodzącym się z  ordo creationis, charakterze osoby ludz-
kiej. Wyraża się natomiast w odwiecznym przeznaczeniu człowieka do jego przebó-
stwienia i życia «dwunaturowego», tj. Bosko-ludzkiego. Z jednej strony bowiem mówi
o jego uczestnictwie w życiu Bożym, z drugiej zaś wskazuje, że taka partycypacja od-
powiada stworzonej naturze człowieka. Światło chrystologii jeszcze bardziej «potwier-
dza» osobę ludzką jako obraz i podobieństwo Boga-Stwórcy” – P. Przesmycki, W stro-
nę Bogoczłowieczeństwa. Teologicznomoralne studium myśli Mikołaja Bierdiajewa, Łódź 2002,
s. 68.
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czysto wegetatywnych i zmysłowych, nie realizuje siebie w kierunku
bycia z innymi, którzy rozwijają swoją osobę. 

Najpoważniejszymi  zagrożeniami,  jakie  człowiek  napotyka  na
drodze do realizacji siebie jako osoby, a co za tym idzie realizacji oso-
bie we wspólnocie osób, są między innymi: gatunek i ród. Gatunek
jest tym, co jak mówi nasz myśliciel, powoduje że człowiek pozostaje
indywiduum. „Indywiduum jest zrodzone przez rodowy proces bio-
logiczny. Indywiduum rodzi się i umiera. Natomiast osoba nie rodzi
się, ona jest wytworzona przez Boga”17. Drugą z głównych kategorii
zniewalających rozwój osoby jest ród. Dokonuje on zatrzymania oso-
by niejako przez związanie, można by powiedzieć poprzez sieci za-
leżności, które należy zachowywać, by w społeczności rodowej odna-
leźć swoje miejsce i stanowisko. Ale też aby móc znaczyć coś, aby być
jednostką, która staje się ważna. Ród, jak zaznacza nasz myśliciel był
i jest pewnego rodzaju pierwotnym stadium, które człowiek musiał
przejść, by dorosnąć do stadium osobowego. Pisze, że 

cała pierwotna świadomość moralna ludzkości znajduje się pod mi-
styczną władzą rodu. Człowiek zmuszony był prowadzić heroiczną
walkę  o uwolnienie się  spod władzy rodu, spod władzy błogosła-
wionej klątwy rodu. Przebudzenie się osobowej odpowiedzialności
moralnej jest podstawowym procesem moralnym w ludzkości, który
właśnie wyłącza fenomen moralny spod władzy społeczeństwa spod
kompetencji socjologii18. 

Takie postawienie sprawy i wskazanie ograniczeń, jakie w swoim
rozwoju osobowym napotyka człowiek jest tym bardziej istotne, że
najprawdopodobniej dotyczy ono każdego człowieka, gdyż każdy ro-
dzi się w pewnej wspólnocie gatunkowej i dorasta we wspólnocie ro-
dowej, która nierzadko staje się nie tyle światem możliwości do reali-
zacji  siebie,  co  raczej  światem  powielanych  znaków  i  symboli
zniewalających człowieka, ze względu na jego zwykłą egzystencję.

Oczywiście rodzi się tu również pytanie, czy tak mocna deprecja-
cja gatunku i rodu jest konieczna, aby być  osobą  świadomą  siebie,

17 M. Bierdiajew,  O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej,  przeł. H. Pa-
procki, wyd. Antyk, Kęty 2005, s. 62.

18 Tamże, s. 66.
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i wydaje się, że rosyjski myśliciel zbyt mocno negował te dwie rze-
czywistości społeczne, choćby dlatego, że to właśnie tam dochodzimy
do samoświadomości bycia osobą, a niejednokrotnie dzięki tym jako-
ścią odkrywamy siebie jako osobę.

Z gatunkiem i rodem wiąże się również się oczywiście zagadnie-
nie płciowości, które nasz myśliciel dosyć obszernie stara się opisać
i rozpatrzeć. Płeć zdaje mu się być tym, co ogranicza rozwój osoby,
ale co jest jednak konstytutywnie wpisane w przekazywanie życia.
Jest przekonany, że człowiek jako taki jest istotą androgyniczną19, która
poprzez grzech pierworodny doznała rozdzielenia płciowego, które
w późniejszym rozwoju  ludzkim zaowocowało różnymi  nieprawi-
dłowościami i popycha niejednokrotnie człowieka ku śmierci lub do
destrukcji. 

Zatem źle  pojmowana płciowość  może doprowadzić  człowieka
do samozagłady i zniszczenia poprzez choćby wpajany przez wiele
wyznań lęk przed płcią. Takie pojmowanie cielesności jest już u pod-
staw myślenia o człowieku błędne i dewaluuje pojmowanie moralno-
ści, gdyż 

moralne zadanie życia polega nie na tym, żeby wytrzebić  i zniwe-
czyć  energię  płciową,  a  na  tym,  by  ją  sublimować  i  zamieniać
w energię tworzącą wartość. Do takich wartości należy miłość  ero-
tyczna.  Człowiek jest istotą  rodzącą  i  tworzącą  dlatego,  że jest  on
istotą płciową i rozdartą, niepełną i wadliwą20. 

Przyglądając się temu, jak człowiek odnosi się do płciowości, na-
leży być przekonanym o niezwykłej delikatności tej sfery życia czło-
wieka. Widzimy też, że rosyjski myśliciel, pomimo że uważał sferę
cielesną za ograniczającą w dużej mierze ducha ludzkiego, to z pew-
nym realizmem podchodził do konieczności, jaką jest powstanie czło-
wieka z ciała i poprzez ciało. Ciało w takim ujęciu doznaje jeszcze
większej  wartości  poprzez  miłość,  która  uszlachetnia  człowieka,

19 Mit o Androgynie zaczerpnął Bierdiajew z Uczty Platona. Po transformacji stał się
on dla Bierdiajewa przyczynkiem do sformułowania teorii o całościowym ujmowaniu
duchowego człowieka, który bez względu na płeć ma zrealizować swoje powołanie do
wolności poprzez twórczość i kształtowanie siebie w świecie, a prze to i kształtowanie
świata.

20 Tamże, s. 73.



Wspólnota osób jako realizacja wolności w życiu społecznym... 159

a płciowość ujęta w ramy miłości jest tym, co podnosi człowieka na
wyżyny duchowe, ale jednocześnie prowadzi człowieka do śmierci21.

Jeszcze jedną  z  form zafałszowania wolności  człowieka w jego
rozwoju i egzystencji jest niewłaściwa preferencja wartości, a właści-
wie nieodpowiednie podejście do relacji Bóg-człowiek. Chodzi mia-
nowicie o to, że człowiek – zwłaszcza od czasów rewolucji humani-
stycznej  w  dobie  renesansu22 –  zaczyna  stawiać  siebie  w  miejscu
Boga. Człowiek nowożytny, wychowany na spadkobiercach humani-
zmu, jakimi byli choćby Freud, Nietzsche, Marks i in., oddalił się zu-
pełnie od swych pierwocin duchowych, gdyż  uznał,  że skoro „Bóg
umarł”, to nie ma też ducha i życia duchowego, zatem pozostaje zwy-
kły konsumpcjonizm na powierzchni prawdziwej egzystencji, jednak
dostrzega też pewne symptomy duchowe, jakie człowiek wyraża po-
przez szukanie surogatów życia duchowego, poprzez tworzenie spo-
łeczności, mających za zadanie kult ideologii czy też  jednostki. Nie
jest  to jednak,  zdaniem naszego myśliciela,  droga do realizowania
własnej wolności w relacji z innymi. Prawdziwy kierunek, jaki powi-
nien obrać człowiek, by móc zrealizować swoją wolność, jest zawsze
kierunkiem „ku górze”, i jest on oczywiście możliwy, gdyż 

zdolności  odradzania  się  natury  ludzkiej  są  nieskończone.  Jednak
odrodzenie duchowe człowieka i jego dzieł nie może się zacząć ina-
czej jak drogą pogłębienia chrystianizmu, drogą ostatecznego obja-
wienia23. 

21 Por. M. Bierdiajew, Metafizika pola i ljubwi, [w:] Eros i licznost. Filozofia pola i lju-
bwi, Sankt-Pietierburg 2007, s. 34.

22 Por. M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, przeł. M. Reutt, Komorów 1997, s. 20 n.
W  odniesieniu  do  renesansu  i  humanizmu,  jaki  wówczas  się  narodził,  Bierdiajew
przyjmuje postawę krytyczną. Krytyka ta polega głównie na wskazaniu zapomnienia
Boga i nieuprawnionej afirmacji człowieka, zaś kończy się ponowną apologią twórczo-
ści, która w myśli Bierdiajewa jest koniecznym elementem rozwoju człowieka. Komen-
tując takie podejście Jan Krasicki mówi następująco: „U końca swych rozważań nad
sensem humanizmu Bierdiajew dochodzi - nie tak znów  paradoksalnie – do pochwały
„twórczości”, a więc do apologii jednego z największych „złudzeń” humanizmu.(…)
To twórczość  jest najwspanialszą  „antropodyceą  człowieka” – powiada Bierdiajew –
ona  nie  wymaga  „usprawiedliwienia”,  to  ona  „usprawiedliwia” człowieka;  ale  też,
o czym zapominają „luminarze” nowożytnej epoki – prawdziwa twórczość czerpie z
innych,  nieznanych  humanizmowi,  nieskończonych  i  wiecznie  żywych  Źródeł”  –
J. Krasicki, Przeciw nicości. Eseje, Kraków 2002, s. 156.

23 M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, op. cit., s. 79.
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Te trzy zasadnicze przeszkody, na jakie natrafi człowiek w swoim
życiu,  są  albo przez niego samego wywołane, albo w jakiś  sposób
wpisane w jego naturę, choćby poprzez samo jego bycie  compositum
cielesno-duchowym, w którym ten drugi człon stanowi o ogranicze-
niach. Parafrazując Platona można by powiedzieć, że jest więzieniem
dla realizowania się osoby w jej wolności, choć z drugiej strony dzię-
ki niemu człowiek przebóstwia upadły świat i prowadzi go w „bogo-
człowieczym”  twórczym  dziele  do  rzeczywistości  doskonałej,  jaką
jest realizowanie się osób w społeczności wspólnotowej.

Doskonała egzystencja – wspólnota osób

Dochodząc zatem do sedna naszego problemu, jakim było danie
odpowiedzi na pytanie: czym jest wspólnota osób i jak się realizuje
w życiu każdego człowieka oraz jak ma się do pojęcia społeczności?
Spróbujemy dać  na to pytanie odpowiedź  słowami samego autora.
Pisze on mianowicie: 

Ludzka  osoba  może  realizować  się  jedynie  w kontakcie  z  innymi
osobami, we wspólnocie (…). Osoba nie może realizować pełni swe-
go życia przy jednoczesnym zamknięciu się  w sobie. Człowiek jest
nie tylko istotą społeczną i nie może w całości przynależeć do wspól-
noty, ale człowiek jest także społeczną.  Osoba winna bronić swojej
wyjątkowości,  niezależności,  duchowej wolności,  realizować  swoje
powołanie właśnie we wspólnocie. Należy koniecznie poczynić róż-
nicę między wspólnotą a społecznością. Wspólnota zawsze jest per-
sonalistyczna,  zawsze jest  spotkaniem osoby z osobą,  „ja” z „ty”,
prowadzącym do kategorii „my”. W autentycznej wspólnocie nie ma
obiektów, osoba dla osoby nigdy nie jest obiektem, zawsze jest „ty”.
Społeczeństwo jest abstrakcją, jest obiektywizacją, zanika w nim oso-
ba. Wspólnota zaś jest konkretna i egzystencjalna, jest poza obiekty-
wizacją24. 

Takie niemalże oświadczenie Bierdiajewa odnoszące się do afir-
macji osoby w życiu wśród innych, wskazuje na konieczność realizo-
wanie się według wartości; stwarzania siebie jako osoby w wolnych
aktach twórczych, z których wyłania się dojrzały podmiot życia mię-

24 M. Bierdiajew, Problem człowieka, [w:] Głoszę wolność, dz. cyt., s. 36–37.
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dzyludzkiego, zdolny odpowiadać za innych i być uczestnikiem rela-
cji  z  innymi,  nie  traktując ich jednocześnie jako elementów świata
obiektywnego. 

Wydaje się, że to nic innego, jak realizacja postulatu Kanta, mó-
wiącego, że człowiek nie może stać się środkiem do osiągnięcia jakie-
goś celu, a jedynie może być celem samym w sobie, ze względu na to,
że jest właśnie człowiekiem. Widzimy też jawne odwołanie się nasze-
go myśliciela do Bubera i filozofii dialogu, gdzie człowiek zagadnięty
przez drugie „Ty” odkrywa siebie jako pełnoprawną osobę25.

W takiej perspektywie buduje Bierdiajew swoją teorię „państwa
Bożego”. Nie karmi się ona ani konserwatyzmem, który choć wniósł
wiele do dziejów i historycznego rozwoju człowieka, choćby przez
opór  „jaki  stawia  on  przejawom  zwierzęco-chaotycznego  żywiołu
w ludzkich społeczeństwach”26,  to jednak nie spełnia wymogu roz-
woju osobowego, przez skierowanie się bardziej ku przeszłości, niż
ku przyszłości. Wspólnota osób nie może się też opierać na arystokra-
cji rozumianej jako wspólnota rodu, choć  ważny jest arystokratyzm
duchowy, który wyrywa osobę z „kolektywnego żywiołu”27. Nie re-
alizuje się też człowiek w liberalizmie i demokracji, gdyż „rozwój we-
wnętrzny liberalizmu prowadzi do demokratycznej równości, która
wchodzi w nieunikniony konflikt z wolnością”28. Czymże jest zatem
to królestwo wolnych osób; ta wspólnota oparta na dojrzałym czło-
wieku-osobie, podejmującym świadome i pełne odpowiedzialności za
inne osoby decyzje? Czy jest to znów jedna z wielu wizji utopisty,
który wierzy w prędkie nadejście Królestwa Bożego w tym świecie?

Aby na to odpowiedzieć,  przyjrzyjmy się  zatem, jak Bierdiajew
opisuje rzeczywistość, która jego zdaniem mogłaby zamienić funkcjo-

25 Mówi mianowicie: „Buber słusznie powiada, ze «ja» i «ty» są relacją człowieka
i Boga, są  problemem biblijnym. Buber nie stawia problemu relacji między ludzkimi
«ja», relacji «ja» i «ty» jako relacji człowieka do człowieka, wielości ludzi. W jego filozo-
fii zupełnie nie występuje problem metafizyki społecznej, problem «my». «My» może
się  przekształcić  w «ono»,  co dokonuje  się  w procesie  uspołecznienia  jako procesie
obiektywizacji” – M. Bierdiajew, Rozważania o egzystencji. Filozofia samotności i wspólno-
ty, przeł. H. Paprocki, wyd. Antyk, Kęty 2002, s. 60.

26 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności. Listy do nieprzyjaciół. Rzecz o filozofii społecz-
nej., Przeł. J. Chmielewski, wyd. Antyk, Kęty 2006, s. 89.

27 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, dz. cyt., s. 105.
28 Tamże, s. 115.
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nujące dotychczas systemy. Wyraża zatem przekonanie, że w realiza-
cji wspólnoty osób nie można się kierować wyobrażeniami przeszło-
ści; systemami opartymi na władzy średniowiecznej legitymizowanej
przez religię, gdyż 

symulacja chrześcijańskiego Państwa nic nie pomoże, i ona to wła-
śnie doprowadziła do doświadczenia demokracji i socjalizmu. A jak
stworzyć  prawdziwie chrześcijańskie Państwo, chrześcijańskie spo-
łeczeństwo? Niezbędne jest do tego duchowe prześwietlenie i prze-
obrażenie. Być może, iż dopiero poprzez wielkie katastrofy i wielkie
próby dojdziemy do tego. Lecz prawdziwe chrześcijańskie Państwo
nie będzie już Państwem. I nie trzeba wszystkiego niejako wyrzucać
na  zewnątrz,  nie  trzeba  głosić  i  symulować  wewnętrznego  życia,
a na odwrót, trzeba pogrążać wszystko w życiu duchowym, wrócić
do  ojczyzny  ducha.  To  rewolucja  głębsza  niż  te  wszystkie,  które
mogą wywołać zewnętrzni rewolucjoniści29. 

Zatem nową rzeczywistość, nowe państwo jest wynikiem działa-
nia jednostki, człowieka, który wznosi się na wyżyny swojej ducho-
wości, aby przez własną pracę, okupioną niejednokrotnie cierpieniem
i wyrzeczeniami realizować zadanie, jakim jest społeczeństwo dosko-
nałe, społeczeństwo osób. 

Zważywszy na  koncepcję  osoby,  której  rozwój  jest  warunkiem
powstawania takiego państwa, to koncepcja Bierdiajewa jawi się jako
forma  wspólnoty  osób,  która  zasadniczo  nie  potrzebuje  żadnych
struktur, tak kościelnych jak i państwowych, aby zrealizować swoje
istnienie. Jest to zatem wspólnota osób, które zasadniczo skupiają się
na życiu duchowym, można by powiedzieć, że życie duchowe będzie
miało tak wielki wymiar, że zakładana jest tam jednomyślność co do
spraw doczesnych, ze względu na powagę spraw wiecznych30. 

29 M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, dz. cyt., s. 240–241.
30 Stanowisko takie wyraża m.in.  Piotr Przesmycki,  który mówi: „W społeczeń-

stwie personalistycznym – jak przewidywał Filozof – na czoło zagadnień wysuną się
problemy  religijne,  podporządkowując  sobie  całokształt  życia  społecznego.  Nie  ma
w nich jednak miejsca na jakikolwiek objaw klerykalizacji życia. Idzie zasadniczo o to,
aby człowiek – sięgając do najgłębszych pokładów swego człowieczeństwa, do swego
ducha – coraz bardziej stawał się człowiekiem” – P. Przesmycki,  W stronę Bogoczłowie-
czeństwa. Teologicznomoralne studium myśli Mikołaja Bierdiajewa, dz. cyt., s. 136.
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Podsumowanie

Można taką wizję rosyjskiego myśliciela potraktować jako marze-
nia anarchisty, można przyjąć ją za utopię, choć pewnie na jej obronę
Bierdiajew  wyraziłby  przekonanie,  że  świat  ludzkiego  ducha  jest
wciąż w drodze do swojego rozwoju i nie kończy się wraz ze śmier-
cią każdego człowieka. I, być może kiedyś, na pewnym etapie rozwo-
ju ludzkości, człowiek dostrzeże w wizji chrześcijańskiej tą, która zda
mu się najdoskonalszą formą funkcjonowania społeczności, i zapra-
gnie wówczas zrealizować ją na poziomie świata. 

Pozostaje jednak pytanie zadane Bierdiajewowi, czy aby taka for-
muła nie  stanie się  znów jakąś  formą  obiektywizacji;  jakimś  syste-
mem, który choć dzisiaj wydaje się nam doskonały, to wówczas może
stać się nową jakością zniewolenia ducha? Nasz autor, niestety, nie
jest w stanie już odpowiedzieć na to pytanie, ale patrząc przez pry-
zmat jego myśli,  możemy domniemywać,  że wskazałby na jeszcze
jedną możliwość, tj. na potrzebę doskonalenia siebie, aby wchodząc
w rzeczywistość eschatologiczną, w rzeczywistość jakiej doświadcza
osoba po śmierci, być  na takim poziomie rozwoju duchowego, aby
dalej stawać się osobą. Bo przecież wyraża on przekonanie, że 

obiektywizacja końca jest nieprzezwyciężalną sprzecznością. Zostaje
przezwyciężona, kiedy koniec ujmujemy pod kątem subiektywizmu
egzystencjalnego. Dlatego też fałszywe jest ontologiczne przeciwsta-
wienie „tego” świata i „innego” świata, życia ziemskiego i „pozagro-
bowego”. „Inny” świat jest naszym wstępowaniem w inny modus,
w inną jakość istnienia31. 

Odnosząc się – przez parafrazę tych słów – do kwestii wspólnoty
osób, wydaje się słuszne przekonanie, że wspólnotę osób są w stanie
stworzyć ci, którzy w sposób wolny wejdą w jej rzeczywistość; ci któ-
rzy rzeczywistość tą są w stanie realizować poprzez własny rozwój
duchowy.  Zatem  wspólnota  osób  nie  będzie  wspólnotą  w  czasie,
a wspólnotą, która jest pozaczasowa; wspólnotą wieczną, która swoje
trwanie rozpoczyna już teraz, gdy podejmiemy się ją realizować32. 

31 M. Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna,  dz. cyt., s. 283.
32 O rozumieniu czasu przez Bierdiajewa pisze Bartłomiej Brzeziński: „Duchowa

egzystencja osoby jest pozaczasowa, wszelkie prawa i zasady znane nam ze świata
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Exzerpt
Nikolai Berdjajew (1874-1948) gehört zu den Klassikern der russischen Philo-

sophie und war ein Vertreter der Strömung des sogenannten existentialisti-
schen Personalismus. Die vorliegende Abhandlung will zeigen, auf welche
Weise der russische Denker zwei Problemkreise verbunden hat: die Freiheit,
verstanden als Verwirklichung der Person durch schöpferische Akte, und das
gesellschaftliche Leben, das sich in der Gemeinschaft der Menschen erfüllt. In
großer Kürze wird somit die Konzeption der Freiheit vorgestellt, die als göt-
tliches Element in der menschlichen Person verstanden wird, als ungeschaf-
fenes Element  des Menschen,  das vor seinem Sein liegt.  Danach wird die
Form der Verwirklichung der  Freiheit  vorgestellt,  wie  sie  durch kreatives
Schaffen geschieht und die volle Verwirklichung der Person mit ihrem Poten-
zial an Freiheit zum Ziel hat.

Dieses Vorgehen impliziert im weiteren Verlauf den Verweis auf die No-
twendigkeit der Erörterung des Konzepts der „Gottmenschlichkeit” und des
„Gottmenschen”, und schließlich wird die vollkommenste Form der Realisie-
rung des gesellschaftlichen Lebens vorgestellt,  die  Gemeinschaft  der Men-
schen, die das Gegenteil einer Gesellschaft von Individuen ist. Diese Vision
der menschlichen Existenz setzt die Reifung der Person zur vollständig ve-
rantwortlichen Existenz voraus, die auf das letzte Ziel, die Gemeinschaft der
Menschen mit Gott, ausgerichtet ist.

obiektów, świata czasu matematycznego, dematerializują się, przestają istnieć w obli-
czu spirytualnej głębi osoby. […] Czas historyczny określał Bierdiajew mianem choro-
by. Chorobliwość  czasu wynika z jego rozbicia na przeszłość,  teraźniejszość  i  przy-
szłość,  czas  historyczny,  do  którego  ludzie  przywiązują  największą  uwagę,  jest
zdaniem  myśliciela,  rozbitą,  rozczłonkowaną  wiecznością”  –  B.  Brzeziński,  Mikołaj
Bierdiajew – medytacje. Ideowe źródła i konteksty. Poznań 2002, s. 114.



Wolność i władza w życiu publicznym

Anna Markiewicz
Prawda a wolność społeczeństwa liberalnego...

Prawda a wolność społeczeństwa liberalnego
w koncepcji Richarda Rorty’ego

We  współczesnym  świecie  postępujący  proces  „odbóstwienia”
sprawił, że zagadnienie prawdy staje się powoli tematem nieopłacal-
nym,  zwłaszcza  w kontekście  ujęć  filozofii  klasycznej,  w której  to
przyjmowana zgodność z rzeczywistością nadawała prawdzie szcze-
gólne  znaczenie  –  odzwierciedlania  rzeczywistości.  Dla  Richarda
Rorty’ego prawda w klasycznym rozumieniu jest swoistego rodzaju
metaforą – „nieurzeczywistnialną i wytartą”, kategorią (jeżeli w ogóle
można tak powiedzieć) nieuchwytną i pozbawioną sensu. Dlatego też
amerykański filozof postuluje zastąpienie odwiecznego poszukiwa-
nia prawdy realizowaniem wolności na płaszczyźnie społecznej. Ce-
lem referatu jest próba odpowiedzi na pytanie: czy dążenie do praw-
dy przysłania nam wolność? Zdaniem Rorty’ego tak. Spróbuję więc
przedstawić argumentację amerykańskiego filozofa na tak postawio-
ną tezę oraz związane z nią wątki społeczno-kulturowe. 

Ponieważ jednak już sam temat wymaga krótkiego wyjaśnienia,
zacznę więc od uściślenia jego treści. Należy bowiem zaznaczyć, że
takie sformułowanie (prawda a wolność społeczeństwa liberalnego)
nie oznacza bynajmniej przypisywania obydwu tytułowych wartości
społeczeństwu  liberalnemu.  O  ile  bowiem  społeczeństwo  liberalne
z założenia powinno być wolne, o tyle prawda na płaszczyźnie tegoż
społeczeństwa nie funkcjonuje w sensie bytowym, tak jak funkcjono-
wała na polu myśli klasycznej, jako obiektywna, niezależna od czło-
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wieka. Ponieważ zdaniem Rorty’ego tradycyjne dążenie do Prawdy
przysłania nam wolność, stąd też nie bez powodu w temacie referatu
znalazły się owe wartości – rozdzielone jednakże spójnikiem a, okre-
ślającym ich przeciwstawność. 

1. Koncepcja Rorty’ego a filozofia klasyczna

Oscylując wokół myśli Rorty’ego, z pewnością nie można pomi-
nąć  relacji  jego  filozofii  do  spuścizny tradycji  filozoficznej  obecnej
w myśli klasycznej. Niewątpliwie bowiem filozofia Rorty’ego jest nie-
ustannym odnoszeniem się do tradycji poprzez negację jej treści, ale
także i jej sposobu filozofowania. Wyłaniająca się więc na tle całościo-
wych rozważań Rortiańska koncepcja prawdy i wolności nie jest za-
tem  propozycją  w  klasycznym  rozumieniu.  Nie  sposób  odnaleźć
w niej bowiem ani definicji owych pojęć, ani też trwałych kryteriów
jej  zaistnienia czy metafizycznych założeń.  Niemniej jednak można
z owych rozważań wyłowić istotę, z której da się wyodrębnić postu-
lowany przez Rorty’ego charakter umieszczonych w tytule referatu
wartości. W dalszej części pracy „dopuszczę” się więc, może wbrew
samemu autorowi, zdefiniowania owych pojęć, w celu usystematyzo-
wania obecnej tu myśli. 

Punktem wyjścia moich rozważań jest cytat Rorty’ego, pochodzą-
cy z książki Przygodność, ironia i solidarność, w którym wyraźnie zary-
sowuje on opozycję prawdy i wolności:

W kulturze jaką sobie wyobrażam, realizację utopii i nakreślanie uto-
pii wciąż nowych uznawano by za proces bez końca – za niekończą-
ce  się,  pączkujące  urzeczywistnianie  Wolności,  zamiast  dawnego
zbliżania się do odwiecznie istniejącej Prawdy. [...] historycystyczny
zwrot ułatwił nam zastąpienie Prawdy jako celu myślenia  i postępu
społecznego – Wolnością1.

Teza więc, którą stawia Rorty, brzmi: dawne dążenie do Prawdy
przysłania nam realizowanie wolności. Zanim jednak przejdę do ar-
gumentacji, spróbuję przedstawić, jaka jest kultura, którą Rorty sobie

1 R.  Rorty, Przygodność,  ironia i  solidarność,  przeł.  W. J.  Popowski,  wyd. Spacja,
Warszawa 1996, s. 15. 
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wyobraża i na czym polega ów historycystyczny zwrot, który zda-
niem filozofa miał już miejsce. 

1.1. Kultura Post-Filozoficzna 
Rorty określa kulturę mianem „post-filozoficznej”2. Możliwość jej

zaistnienia formułuje na zasadzie analogii do kultury post-religijnej.
Mówiąc post-filozoficzna, ma on na myśli kulturę post-metafizyczną,
tzn.  taką,  w której  założenia  metafizyczne,  problem obiektywności
prawdy, poszukiwanie jednej wspólnej wszystkim istoty jaźni, będą
uznawane za przestarzały relikt przeszłości. W kulturze tej głównym
postulatem będzie konieczność  zastąpienia poszukiwania Prawdy –
realizowaniem wolności,  a  solidaryzowanie się  z  innymi stanie się
jednym z podstawowych celów członków społeczeństwa liberalnego.
W takiej kulturze historycystyczny zwrot, który polega na przejściu
z płaszczyzny pytania o to: co znaczy być istotą ludzką? (o prawdę) na
płaszczyznę pytania o to:  co znaczy żyć w społeczeństwie demokratycz-
nym?, będzie się urzeczywistniał. 

1.2. Prawda jako metafizyczna pociecha
Czym zatem dla  Rorty’ego  jest  prawda  w klasycznym ujęciu?

Amerykański  myśliciel  określa  ją  mianem  metafizycznej  pociechy,
o której – jak podkreśla – należy zapomnieć. Rorty odwołując się do
stanowiska  Michela  Foucaulta  uważa,  że  wyparcie  z  dotychczaso-
wych  refleksji  niektórych  przestarzałych  już  wątków  doprowadza
człowieka do odrzucenia tej właśnie „metafizycznej pociechy”, którą
usiłowała dać  tradycja filozoficzna. Pociechy, że poza nami istnieje
jeszcze inna Rzeczywistość,  do której  należy dążyć,  Prawda,  którą
można odkryć, a której jednak nie sposób w pełni wyrazić w obowią-
zującym języku.  Kwestie  językowe pełnią  u  Rorty’ego  szczególnie
istotną rolę. Obszerność tego tematu nie pozwala jednak na dłuższą
ich  analizę.  Należy mimo to  zaznaczyć,  że  w koncepcji  Rorty’ego
prawda jest zrelatywizowana do naszego układu pojęciowego3, a ję-
zyk jest pewnym produktem ludzkiej aktywności. Prawdziwość więc

2 R. Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu, dz. cyt., s. 36.
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funkcjonuje  na  płaszczyźnie  językowej,  na  zasadzie  użyteczności
i chwilowej korzyści.  Może zatem być  przeformułowywana i zmie-
niana dla potrzeb chwili.  Innymi słowy, to co w danym momencie
uznaję za prawdziwe, w innym momencie może już nosić znamiona
fałszywości. Hanna Buczyńska-Garewicz w swoim artykule zatytuło-
wanym Czy prawda jest przeżytkiem? zauważyła jednak, że wychodząc
od  języka,  jako  podstawowego  faktu,  nie  możemy  bez  popadania
w sprzeczność negować prawdy. Według niej, by nastąpiło porozu-
mienie: 

szczególnie ważne są dwie cnoty prawdy: akuratność i dokładność,
których nieobecność wykluczałaby możliwość komunikacji. Te cnoty
powodują, że uczestnicy komunikacji obustronnie są zainteresowani
prawdziwością. [...] akuratność jest elementarną potrzebą życia […]
Cóż bowiem znaczy akuratność, dokładność jeśli nie zgodność z rze-
czywistością?4.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że stanowisko Rorty’ego w kwe-
stiach istnienia prawdy jest liberalnym (w potocznym znaczeniu tego
słowa) pragmatyzmem. Filozof ten bowiem nie mówi definitywnie,
że  prawda  nie  istnieje,  ale  że  jej  istnienia  nie  da  się  udowodnić,
w konsekwencji więc staje się ona tematem nieopłacalnym – „metafo-
rą nieurzeczywistnialną i wytartą”5. Hanna Buczyńska-Garewicz do-
strzega w takim podejściu duże niebezpieczeństwo (znacznie więk-
sze niż w postawie przyjęcia bezpośredniej  negacji), które nazywa
ignorancją wobec prawdy. 

Rorty więc często będzie spotykał się z zarzutem, że jego stano-
wisko „odbiera dwie metafizyczne pociechy, do których nawykła na-
sza  tradycja  intelektualna”6.  Pierwsza  z  nich  przyjmuje,  że istnieje
coś, – co łączy nasz biologiczny gatunek z rzeczywistością pozabiolo-
giczną – co sprawia, że przysługuje nam swoiste poczucie godności.
Druga z pociech odnosi się do przekonania o niemożliwości wyginię-

3 Por. A. Grobler, Nie taki Rorty straszny jakim do malują, „Kwartalnik Filozoficzny”
1995, nr 2, s. 103.

4 H. Buczyńska-Garewicz, Czy prawda jest przeżytkiem, „Teksty Drugie” 2003, nr 6,
s. 6–7

5 R. Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda, dz. cyt., s. 121.
6 Zob. R. Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda, dz. cyt., s. 50.



Prawda a wolność społeczeństwa liberalnego... 169

cia gatunku ludzkiego, z powodu istnienia w nas duchowego wymia-
ru, dzięki któremu nawet po jakimś kataklizmie, istoty które ową du-
chowość po nas odziedziczą, będą w stanie odtworzyć cnoty, warto-
ści i obowiązujące w naszej społeczności zasady. Pragmatysta – jak
pisze Rorty – decyduje się na odrzucenie pierwszej, drugą zaś zacho-
wuje z powodu niemożności wykorzenienia w nas 

nadziei, iż ktoś do nas podobny odziedziczy Ziemię […] tej nadziei
nie chce jednak przekształcać  w teorię  natury człowieka. Chce, by
naszą jedyną pociechą była solidarność i wolność i żeby wiedziano,
że nie wymaga ona metafizycznego wsparcia7. 

Pragmatyzm więc określony przez Rorty’ego,  będzie:  „filozofią
solidarności i wolności a nie rozpaczy”8.

2. Definicje pojęć (prawda, wolność, społeczeństwo
liberalne)

Powróćmy teraz do głównej tezy referatu i spróbujmy usystema-
tyzowania wątków uprzednio już poruszonych. W tym celu chciała-
bym podać  skrótowo definicje  najistotniejszych pojęć,  co  powinno
dać  pełniejszy obraz przedstawionej tu argumentacji. Jak już  wcze-
śniej wspominałam,  prawda  dla Rorty’ego jest zrelatywizowana do
naszego układu pojęciowego.  Ponieważ  filozof  przyjmuje,  że język
jest  rzeczywistością  wytwarzaną  przez człowieka,  prawda również
będzie kategorią od człowieka zależną. Czytamy: „tylko zdania mogą
być prawdziwe i istoty ludzkie, tworząc języki, w których formułuje
się  zdania, wytwarzają  prawdy”9. Innymi słowy, prawda nie może
istnieć  poza językiem i być  niezależna od człowieka, żadne metafi-
zyczne sformułowania nie powinny też jej dotyczyć10.

7 Tamże, s. 51.
8 Tamże, s. 52.
9 R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, dz. cyt., s. 27.
10 Na tle tego, co zostało napisane w powyższym akapicie, istotną kwestią wydaje

się być pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie uniknąć wszelkich metafizycznych
założeń? Czy samo przyjęcie istnienia języków i istot ludzkich nie jest już takowym za-
łożeniem?
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By wyjaśnić, czym jest wolność, posłużę się definicją Magdaleny
Żardeckiej-Nowak, która w swojej książce Wspólnota i ironia szczegó-
łowo opisuje koncepcję społeczeństwa liberalnego Rorty’ego. Zatem,
dla  wolności  jednostki  ważne jest,  aby to  społeczność  była wolna.
A byłoby to możliwe wtedy, gdy „jej działania i cele nie zostają jej na-
rzucone z zewnątrz, lecz zostaną ustanowione w sposób demokratycz-
ny przez nią samą. Zdaniem Rorty’ego wolność, pojęta jako samorozwój
i samodoskonalenie, jest możliwa tylko wtedy, gdy zagwarantowana
jest wolność od, a więc w państwach liberalnych i demokratycznych”11.
A zatem, w społeczeństwie, w którym realizowana jest wolność nega-
tywna,  jednostka ma większe szanse na realizację własnych ideałów
i wewnętrzny rozwój. 

Społeczeństwo liberalne ma być  wolne. To – jak pisze Rorty –
wspólnota, której celem jest 

przyzwolenie jego członkom na bycie tak samolubnymi, „irracjonal-
nymi” i estetyzującymi jak im się tylko podoba, pod warunkiem, że
robią to na własny rachunek – nie krzywdząc innych i nie zużywając
zasobów, których potrzebują mniej uprzywilejowani12. 

Granicą wolności jednostki (określoną już przez Locka), zamiesz-
kującej  państwo  demokratyczne  będzie  więc  wolność  drugiego.
Członkami takiegoż  społeczeństwa, tuż  obok intelektualistów i po-
etów, pełniących funkcje przewodników stada, mają być  liberałowie
rozumiani jako osoby, „dla których okrucieństwo jest najgorszą rze-
czą jakiej się dopuszczamy” oraz ironiści – stawiający czoła przygod-
ności zasadniczych przekonań i odrzucający założenia, że mają one
odniesienie do czegoś  istniejącego poza czasem i przestrzenią.  Iro-
nistka „odczuwa silne i nieustanne wątpliwości co do słownika final-
nego,  którym  się  aktualnie  posługuje”13,  który  również  uznaje  za
przygodny. 

11 M. Żardecka-Nowak, Wspólnota i ironia, dz. cyt., s. 135. 
12 R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, dz. cyt., s. 12.
13 Tamże, s. 108.
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3. Prawda a wolność 

Najważniejszą, nieustannie podkreślaną przez Rorty’ego kwestią,
jest uznanie przygodności. Dotyczyć ma ono każdej sfery naszego ży-
cia. Przygodne są nasze przekonania, poglądy, nasze języki, słowniki
finalne. Szacunek dla jednostki i jej wolności wyraża się w akcepto-
waniu owej przygodności. Na tym, zdaniem amerykańskiego filozo-
fa, ma polegać  też  wolność.  Teza Rorty’ego, postawiona na samym
początku, która brzmi: dążenie do prawdy przysłania nam wolność,
nie ma więc charakteru metafizycznego. Odnosi się ona bezpośrednio
do prawdy i wolności funkcjonującej na płaszczyźnie społecznej i po-
litycznej, na której to wolne i otwarte debaty stają się polem dla ich
funkcjonowania. Czytamy: „idea prawdy jako odpowiedniości wobec
rzeczywistości może zostać stopniowo zastąpiona jej ideą jako tego,
w co zaczynamy wierzyć w trakcie wolnych i otwartych potyczek”14.
Na płaszczyźnie językowej, w rzeczywistej praktyce, jaką wydają się
być właśnie wolne i otwarte debaty, których konieczność Rorty tak
szczególnie  podkreśla,  może  wyłonić  się  kryterium prawdziwości,
bądź  też  sama  prawda.  Czytamy:  „[...]  «prawdziwym»  bądź  «do-
brym» nazywać  będziemy każdy rezultat wolnej dyskusji – że jeśli
zadbamy o wolność polityczną, prawda i dobro same się o siebie za-
troszczą”15. A zatem, prawda zdolna jest wyłonić się podczas dysku-
sji, jednak nie jako istniejąca niezależnie, a jako wytworzona, pod wa-
runkiem, że tolerancja i otwartość  na poglądy drugiego są  filarami
rozmowy. Podstawą  takiego dialogu ma być wolność  słowa, myśli,
wolność przekonań i działań, a nie – jak interpretują to niektórzy –
wolność od ideologii czy chaotyczna swawola. 

Kiedy  więc  nasza  wolność  jest  zagrożona?  Zdaniem Rorty’ego
wtedy, gdy rozmówca postuluje istnienie jednej, obiektywnie bytują-
cej prawdy, nie uznając tym samym przygodności. Przygodności na-
szych przekonań,  opisów,  ludzkich aktywności.  Według Rorty’ego
człowiek, który jej nie uznaje, nie uznaje tym samym naszej wolności,
która staje się przez to zagrożona. To stwierdzenie jednak wydaje się

14 Tamże, s. 104.
15 Tamże, s. 121.
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być  nieco daleko posunięte i kwestią  sporną jest zderzanie się  tych
dwóch wartości. Gdy odwołamy się bowiem do przykładu człowieka
religijnego,  przeciwieństwo wyraźnie się  tu zaciera.  Prawda i  wol-
ność  w  efekcie  końcowym mogą  okazać  się  bowiem tym samym.
A drogowskaz, mówiący Prawda Cię wyzwoli, uwypukla wyraźnie ów
jednolity aspekt obydwu wartości.  Należy jednak jeszcze raz zazna-
czyć, że akcentowanie przez Rorty’ego wspomnianych przeciwieństw
nie  ma  charakteru  metafizycznego,  a  podkreślana  niejednokrotnie
przez Rorty’ego ograniczoność naszych słowników finalnych zmusza
nas do używania wytartych już nieco pojęć. 

Podsumowując, wkroczenie rozważań Rorty’ego na płaszczyznę
etyczno-polityczną jest jednym z głównych punktów jego filozoficz-
nego  programu.  Często  podkreślana  i  nieustannie  podejmowana
przez filozofa próba zniesienia obowiązujących na płaszczyźnie me-
todologiczno-ontologicznej  wątków  przynależy  także  do  ogólnego
programu pragmatycznego, który pragnie przekierować ton dyskusji
filozoficznej na inne tory. 

Andrzej Szahaj, dotykając tego zagadnienia w książce Ironia i mi-
łość, stwierdza, że Rorty’emu udało się uniknąć uwikłania we wszelkie
metafizyczne rozstrzygnięcia, niejednokrotnie niejasne, co pozwoliło
z kolei na skoncentrowanie się na praktykach życiowych w kontek-
ście społecznym czy kulturowym. Rorty podkreśla związaną z owy-
mi praktykami, chęć zmiany punktu widzenia z filozoficznych i reli-
gijnych  koncepcji  ponadhistorycznych  –  na  historyczne  narracje.
W nich bowiem – twierdzi autor – „idea prawdy jako odpowiedniości
wobec rzeczywistości, może zostać stopniowo zastąpiona jej ideą jako
tego, w co zaczynamy wierzyć w trakcie wolnych i otwartych poty-
czek”16.  W odbóstwionym więc świecie narracji  powinniśmy zatem
realizować wciąż nowe utopie, których nakreślanie, „uznawano by za
proces bez końca – za niekończące się, pączkujące urzeczywistnienie
Wolności,  zamiast  dawnego zbliżania  się  do odwiecznie  istniejącej
Prawdy”. Cytat, który posłużył mi jako punkt wyjścia, niech zatem
spełni również rolę puenty, kończącej rozważania, dotyczące kwestii

16 Tamże, s. 104.
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prawdy i wolności społeczeństwa liberalnego w koncepcji Richarda
Rorty’ego. 

Summary
In the contemporary world, the problem of truth slowly becomes an un-

workable  issue,  especially  in  the  context  of  classical  philosophy.  Simply
stated,  correspondence to reality (which is  taking on) presupposes special
meaning of truth – as the image of reality. 

In this correspondence theory, the American philosopher Richard Rorty
states that truth is a specific kind of metaphor which cannot be realized and
which is out at elbows and depraved of sense. That is why the American phi-
losopher postulate replaceable a secular quest of truth, by a realization of the
freedom on the social ground. 

The aim of my paper it to try answer for the question: “Does aspiration
to the truth shade our freedom?” This is the form of Rorty’s argument and
I have tried to illustrate the meaning of this claim by describing social and
culture plots connected with it. 

Suffice to say, Rorty ceaselessly refers to traditional philosophy by nega-
tion of its substance and form. That is why his understanding of truth or free-
dom will not be a theory in classical sense. In his conception, it is difficult to
find a  definition of  truth or  freedom or its  metaphysical  presuppositions.
Even so, we can find the substance and character both values. Simply stated,
freedom for Rorty means acceptance of fortuitousness. Since the quest for ob-
jective truth would inevitably lead to a negation of fortuitousness, it would
ultimately result in a negation of our freedom. 





Wolność i władza w życiu publicznym

Anna Marek-Bieniasz
Czy człowiek jest wolny? Kto nad kim ma władzę?

Czy człowiek jest wolny? Kto nad kim ma władzę?
Pytania do przyrodnika

Współcześnie do dyskusji na temat wolności człowieka, a także
tego czy można traktować  go jako istotę  mającą  nad czymkolwiek
władzę, włączają się m.in. przyrodnicy. W szczególności wiele na ten
temat mają do powiedzenia biolodzy reprezentujący tzw. socjobiolo-
gię – dyscyplinę zajmującą się badaniem biologicznych podstaw za-
chowań  socjalnych  organizmów. Podwaliny  pod  tę  liczącą  ponad
trzydzieści lat dziedzinę wiedzy położył nowozelandzki biolog W. D.
Hamilton,  jednakże  za  jej  twórcę  uważa  się  Edwarda  O.  Wilsona.
Jako datę  narodzin socjobiologii  przyjmuje się  rok 1975,  w którym
Wilson opublikował pracę Socjobiology. The New Synthesis1. To jednak
pierwsza praca Richarda Dawkinsa Samolubny gen, nie zaś monumen-
talna  Socjobiologia Wilsona upowszechniła przyjmowany na gruncie
socjobiologii sposób rozumienia świata przyrody, w którym to geny,
nie zaś człowieka, czy jakiekolwiek inne organizmy, uznaje się za naj-
ważniejszych aktorów życia.

Większość zagadnień, na których koncentruje się Dawkins w Sa-
molubnym genie, to zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania
socjobiologów.  Poza  zagadnieniami  agresji,  altruizmu  i  egoizmu
w przyrodzie, także „walka pokoleń” i „walka płci” – tak tytułuje ko-
lejne rozdziały książki, dobór krewniaczy i wiele innych dyskutowa-

1 E. O. Wilson, Sociobiology: The New Synthesis, Harward University Press, Cam-
bridge 1975.
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nych na gruncie socjobiologii. Zgodnie z definicją Michaela Ruse’a, iż
socjobiologia jest „badaniem biologicznej natury i podstaw zachowa-
nia zwierząt” czy też  „badaniem zachowań  społecznych zwierząt”,
a przedmiot jej  zainteresowania stanowią  agresja,  formy altruizmu,
dobór krewniaczy, dobór płciowy, zachowania rodziców wobec po-
tomków itp2,  Samolubnym genem,  a  potem także  i  innymi  pracami
wpisuje się Dawkins w jej nurt. Z kolei Wilson, socjobiolog pierwot-
nie zajmujący się entomologią, w 1971 roku wydał pracę  dotyczącą
życia i zachowań  społecznych owadów  The Insect Societies.  Stosując
wykorzystywane  w  badaniach  nad  owadami  schematy  pojęciowe,
kilka lat później  interpoluje je na badania ludzkich zachowań  spo-
łecznych wydając dzieło On Human Nature. W 1981 roku Wilson wraz
z Lumsdenem wprowadzają  pojęcie kulturogenu (culturgen),  tłuma-
czące różnorodne ludzkie zachowania i wskazujące na postulowane
przez nich mechanizmy sprzężenia zwrotnego między genami a kul-
turą3. 

W gronie socjobiologów nie ma zgodności co do roli genów i ich
wpływu  na  ludzkie  zachowania  społeczne.  Obserwujemy  tu  całe
spektrum głoszonych w związku z tym poglądów: od powszechnego
pandeterminizmu genów występującego w pracach Wilsona i zwią-
zanego z tym metafizycznego fatalizmu, do stanowczego odrzucania
takiego ujęcia i przyjęcia głoszenia wizji człowieka jako samodzielnego
twórcy etyki i kultury, czego przykładem mogą być poglądy S. J. Goul-
da4,  Davida P. Barasha, mówiącego, iż istnieją genetycznie uwarun-
kowane  predyspozycje  człowieka  lecz  nie  determinizm  wnoszony
przez geny5, czy R. C. Levontina, piszącego w krytyce książki E. O.
Wilsona, iż „istnienie u ludzi genów konformizmu, ksenofobii i agre-
sywności nie zostało nigdy udowodnione. Zostały one powołane do
życia jedynie na potrzeby teorii”6. 

2 Zob. M. Ruse, Sociobiology: Sense or Nonsense? D. Reidel, Boston 1979.
3 Zob. C. J. Lumsden, A. C. Goshurt,  Gene – Culture Coevolition, [w:]  Socjobiology

and Epistemology, red. J. H. Fetzer, Reidel:Dordrecht 1985.
4 Zob. S. J. Gould, Ever since Darwin. Reflections in Natural History, New York 1980.
5 Zob. D. P. Barash, Sociobiology and Behavior, New York: Elsevier, New York 1977.
6 R.  C.  Lewontin,  Sociobiology  as  an  adaptationist  program,  „Behavioral  Science”

24 (1979), s. 5–14.



Czy człowiek jest wolny? Kto nad kim ma władzę? 177

Od czasu,  gdy ukonstytuowała się  socjobiologia,  na jej  gruncie
sformułowano wiele koncepcji dotyczących przynajmniej pośrednio
problemu ludzkiej wolności i odpowiedzialności, a także szeroko ro-
zumianego usytuowania człowieka w przyrodzie. Koncepcje te impli-
kują różnorodne, nie zawsze możliwe do przyjęcia wizje człowieka.
Skrajne  wersje  socjobiologii  ujmują  człowieka  jako  byt  całkowicie
zdeterminowany genetycznie, bezwolny w swym postępowaniu i co
za tym idzie nie  ponoszący odpowiedzialności  za to,  co dzieje  się
w świecie, w tym także za swój los, który całkowicie uzależniony jest
od odziedziczonego zestawu genów. W radykalnych socjobiologicz-
nych ujęciach, jak np. ujęcie E. O. Wilsona czy R. Dawkinsa wygląda
to tak, jakby to geny miały władzę nad człowiekiem, nie zaś człowiek
nad sobą  samym, czy nad czymkolwiek innym w przyrodzie.  Gen
widziany jest jako rzeczywisty beneficjent władzy na naszej planecie,
główny aktor życia, któremu wszystko inne  de facto jest podporząd-
kowane. Człowiek zaś traktowany jest jako swego rodzaju opakowa-
nie, pojemnik czy też maszyna przetrwania genów, których sens ist-
nienia stoi ponad sensem istnienia organizmów. Z wizją  człowieka
ogołoconego z wszelkiej wolności, według której nie można go trak-
tować jako kogoś troszczącego się i odpowiedzialnego za cokolwiek,
z pewnością  nie  można  się  zgodzić.  Zanim  jednak  dojdziemy  do
pewnych konkluzji wskazujących na jej bezzasadność, wymaga ona
bliższej analizy.

a) Koncepcja samolubnego genu a problem ludzkiej
wolności

Twórca koncepcji samolubnego genu, R. Dawkins, w sposób jed-
noznaczny widzi geny jako głównych decydentów o kształcie i prze-
jawach życia na naszej planecie. Geny, by wystąpić w roli wspomnia-
nych decydentów, muszą  wykazać  na tyle „sprytu”, by przedostać
się przez sito selekcjonującego je doboru naturalnego. Gdy im się to
uda, stają się „panami świata” – głównymi aktorami życia na naszej
planecie.  Dawkins  prezentuje  nieco  inne  niż  Wilson  spojrzenie  na
problem  determinowania  ludzkich  zachowań,  którego  radykalizm
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założeń, łączony z brakiem ścisłości logicznej, wskazuje w swym kry-
tycznym w stosunku do nich komentarzu J.  Życiński7.  Zdaje sobie
sprawę, iż Wilsonowska teza, w myśl której kultura ludzka „jest trzy-
mana na smyczy przez geny”8, nie jest uzasadniona. Mocne stanowi-
sko deterministyczne, charakterystyczne także dla takich socjobiolo-
gów,  jak  Ruse9,  Lumsden  czy  Gushurt,  wyraźnie  wskazujące,  że
ludzkie zachowania i kultura są w znakomitym stopniu uwarunko-
wane przez  geny,  nie  znajduje  miejsca  w poglądach wielu innych
przedstawicieli tej dyscypliny. Nie jest też Dawkins genetycznym de-
terministą w rozumieniu S. J. Goulda. Gould w Niewczesnym pogrzebie
Darwina uznaje, iż przekonanie mówiące, że jeśli jesteśmy zaprogra-
mowani, to zawarte w owym programie cechy, bez możliwości ich
zmiany ani poprzez wykształcenie, ani pod wpływem oddziaływań
kulturowych, ani też wysiłkiem woli, pojawią  się  nieuchronnie, nie
jest właściwie Dawkinsowi10.  Nie oznacza to jeszcze jednak, że nie
można jego poglądom, dotyczącym omawianej kwestii, zarzucić ra-
dykalizmu.

Z pewnością autor ten stoi na stanowisku genetycznego determi-
nizmu w odniesieniu do świata specyficznie ludzkiego. Tezę tę uza-
sadnia między innymi posługiwanie się przez niego pewnymi sfor-
mułowaniami,  zapożyczonymi  z  języka  cybernetyki  i  robotyki,
mówiącymi o człowieku tak samo, jak i o innych organizmach ży-
wych. „Maszyny przetrwania”, czy „roboty – nośniki ślepo wykonu-
jące program służący przetrwaniu genów”, to określenia, które opisu-
jąc  organizmy konsekwentnie w swych pracach stosuje11.  Na takie
sformułowania wskazywali m.in. w swej krytyce deterministycznych

7 J. Życiński, Trzy kultury. Nauki przyrodnicze, humanistyka i myśl chrześcijańska, [w:]
W drodze, Poznań 1990, s. 59.

8 E. O. Wilson, O naturze ludzkiej, przeł. B. Szacka, wyd. PIW, Warszawa 1988, s. 167.
9 Poglądy Michaela Ruse’a z czasem uległy poważnemu przewartościowaniu. Na-

tomiast Edward Wilson po jakimś czasie porzucił swe zainteresowania socjobiologicz-
ne na rzecz ekologicznych.

10 S. J. Gould, Niewczesny pogrzeb Darwina. Wybór esejów, przeł. N. Kancewicz-Hoff-
man, wyd. PIW, Warszawa 1991, s. 238.

11 Zob.  R.  Dawkins,  w  polemice  dotyczącej  determinizmów  genetycznych  za-
mieszczonej  w  Fenotypie  rozszerzonym.  R.  Dawkins,  Fenotyp  rozszerzony.  Dalekosiężny
gen, przeł. J. Gliwicz, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2003, s. 32.
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poglądów Dawkinsa I.  Nabi12,  a  także  D.  Symons13.  Jak mówi  Sy-
mons,  nie  ma takiego znaczenia  terminu „robot”,  które  można by
przypisać wszystkim żywym organizmom, wskazując przez to, że in-
terpretacja ewolucji Dawkinsa zdecydowanie faworyzuje determini-
styczne ujęcie świata przyrody. 

Geny konstruujące swoje „maszyny przetrwania” i programujące
ich zachowania stanowią o wszystkim, co dzieje się w ożywionej czę-
ści przyrody. Dla ich dobra istnieją organizmy sprowadzone do roli
maszyn przetrwania genów, o ich przetrwanie i maksymalizację cho-
dzi  w ewolucji.  Także  wszelkie  formy behawioru ma Dawkins  za
uwarunkowane genetycznie. Wzorce zachowania są przez niego trak-
towane jako adaptacje w sensie darwinowskim powstałe w drodze
doboru naturalnego. Genetycznych podstaw doboru naturalnego nie
należy odrzucać, jak postuluje Dawkins, mimo, że często nie da się
odnaleźć genów, które na drodze selekcji dały w toku ewolucji dane
przystosowanie.  Nawet  religijność,  jak  próbuje  do  tego  przekonać
w Bogu urojonym, jest ubocznym produktem ewolucji genetycznej14.

Wokół  koncepcji  samolubnego genu narosło wiele interpretacji,
często niezgodnych z tym, jakimi widzieć chciałby je sam jej autor.
Przykładem mogą być okładki francuskiego i niemieckiego wydania
Samolubnego  genu, słusznie  sugerujące  daleko  idący  determinizm
obecny w przemyśleniach Dawkinsa. Ludzka kukła rozwieszona na
sznurkach  wychodzących  ze  słowa  „gen”  w  wydaniu  niemieckim
i malutkie ludziki z kluczykami do nakręcania zainstalowanymi na
plecach w wydaniu francuskim (Dawkins zrobił slajdy tych okładek,
by zilustrować to, czego nie miał na myśli rozprawiając o samolub-
nych genach), mówią o mocnym genetycznym determinizmie autora
w odniesieniu do pozbawionego wolnej woli człowieka, co z treścią
koncepcji samolubnego genu dobrze koreluje. Dawkins nawet w po-
lemice z krytyką dotyczącą obecnego w jego poglądach powszechne-

12 I. Nabi, Ethics of genes, „Nature” 290, 1981, s. 183.
13 D.  Symons,  The Evolution  of  Human Sexuality,  Oxford University  Press,  New

York 1979, s. 41.
14 R.  Dawkins,  Religia  jako produkt  uboczny,  [w:]  tenże,  Bóg urojony,  przekł.  P.  J.

Szwajcer, wyd. Wydawnictwo CiS, Warszawa 2007, s. 238–247. 
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go  genetycznego  determinizmu  obecnego  w przyrodzie  pośrednio
sugeruje, iż w swoich przemyśleniach na temat świata i człowieka nie
zakłada istnienia wolnej woli pisząc w Fenotypie rozszerzonym: 

ludzki układ nerwowy jest na tyle złożony, iż w praktyce możemy
zapomnieć  o determinizmie i zachowywać  się  tak, jakbyśmy mieli
wolną wolę15, [oraz] bardzo trudno jest przedstawić, nie sięgając po
wyjaśnienia nadnaturalne,  ludzki  umysł,  ludzkie emocje i  uczucia
inaczej niż jako ekwiwalent – przynajmniej pod pewnymi względa-
mi – zaprogramowanej maszyny cybernetycznej16. 

Dawkins formułując swoją  wizję  ewolucji  życia po owe „wyja-
śnienia nadnaturalne” nie sięga, stojąc na gruncie naukowego mate-
rializmu. Jak pisze: „[…] dylemat: determinizm czy wolna wola po-
zostaje niezmienny, bez względu na to, czy za czynnik determinujący
uznamy geny czy środowisko”17. Dylemat ów rozsądza on jawnie na
korzyść  mocnego  determinizmu  w odniesieniu  do  wszystkich  ży-
wych form.

Krytyka stanowiska determinizmu genetycznego, które reprezen-
tują radykalni socjobiolodzy, wynikać może z przekonania o niespro-
wadzalności  sensu istnienia człowieka do podporządkowanego  ist-
nieniu genów. Człowiek pozbawiony wolności nie jest już ani „panem”,
ani gospodarzem świata zależnym od jego odpowiedzialności. Zde-
terminowany w swych zachowaniach przez geny, nie ma nic wspól-
nego z Heidegerowskim „pasterzem bycia” troszczącym się o świat,
w którym jest obecny18. Nie musi zdobywać się na „odwagę utopii”
odpowiedzialności19. Jego relacją do świata nie rządzi żadna „zasada
odpowiedzialności”, o której pisze i konieczność respektowania któ-
rej  postuluje  Hans  Jonas20.  Wreszcie,  jako istota  pozbawiona  prze-
strzeni wolności, nie musi troszczyć się o przyszłość świata, ani o los
przyszłych  ludzkich  pokoleń.  Konsekwencją  takiej  wizji  przyrody

15 R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony, dz. cyt., s. 27.
16 Tamże, s. 35.
17 Tamże, s. 36.
18 M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, wyd. PWN, Warszawa 1994.
19 G. Picht, Odwaga utopii, wyd. PIW, Warszawa 1981.
20 H.  Jonas,  Zasada  odpowiedzialności.  Etyka  dla  cywilizacji  technologicznej,  przekł.

M. Klimowicz, Wydawnictwo Platan, Kraków 1996.
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i człowieka jest  bowiem jego negacja jako istoty wolnej  i  odpowie-
dzialnej za świat. Ujęcia takiego nie da się także uzgodnić z podsta-
wowymi założeniami filozofii odpowiedzialności, w tym np. filozofii
dialogu, w ramach której, jak w ujęciu Emmanuela Levinasa, uznaje
się, iż odpowiedzialność jest podstawą konstytucji człowieka, której
„jako człowiek nie mogę odrzucić”21. 

Lista autorów piszących na temat ludzkiej wolności i odpowie-
dzialności, do refleksji których można odnosić poglądy Wilsona czy
Dawkinsa, jest znacznie dłuższa niż ta wskazana w powyższym aka-
picie. Przykładowo Søren Kierkegaard, niechęć do uznania człowieka
za podmiot wolności i odpowiedzialności za los, w tym za losy ewo-
luującego świata wiąże z lękiem22. W świetle Kierkegaardowskiej filo-
zofii, myślenie Dawkinsa o człowieku i jego roli w przyrodzie można
uznać za wyraz „bojaźni”, dotyczącej właściwego określenia sytuacji
człowieka w świecie. Wyraża się  ona uznaniem człowieka tylko za
niewiele mający do powiedzenia wytwór ważniejszych od niego re-
plikatorów genetycznych.  Bardziej  zadowalające usytuowanie czło-
wieka w świecie wymaga jednak przyjęcia, iż człowiek znaczy więcej
niż gen, a więc nieredukcjonistycznej jego wizji, która pozwoliłaby na
uznanie go za „współgospodarza” świata.  Pozwoliłoby to także na
inne  określenie  sensu jego istnienia  (nie  jako podporządkowanego
istnieniu genów). 

b) Zasada egoizmu genów a kwestia odpowiedzialno-
ści za przyrodę

Radykalny redukcjonizm w odniesieniu do sensu istnienia czło-
wieka i istot pozaludzkich prowadzi do zniekształcenia ich obrazu
i obrazu całej przyrody. Redukcjonistyczna strategia cechuje się, jak
sądzi Dawkins, elegancką prostotą, problem tkwi jednak w tym, że
zarówno człowiek, jak i cała przyroda jest zbyt skomplikowana, by

21 E. Levinas, Etyka i Nieskończony, przeł. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1992, s. 57.
22 Lęk jest  jedną  z  centralnych  kategorii,  wokół  których  ogniskuje  się  filozofia

S. Kierkegaarda. Zob. tenże,  Bojaźń i drżenie, przeł. J. Iwaszkiewicz, wyd. Zysk i S-ka
Wydawnictwo, Poznań 1995.
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można ją było redukować do prostej kategorii egoizmu, determinują-
cych wszelkie przejawy życia, genów. Zasada egoizmu genów sfor-
mułowana przez tego biologa  de facto miałaby wykluczać  wszelkie
inne zasady i prawa rządzące przyrodą  i  obecnym w niej człowie-
kiem – między innymi istnienie zasady odpowiedzialności człowieka
za siebie i świat, w którym żyje. Argumentem, który można sformu-
łować przeciw takiemu widzeniu ewoluującej przyrody, jest nie tylko
możliwość  odmiennego  ujęcia  człowieka  (a  więc  ujęcia  człowieka
jako bytu wolnego i odpowiedzialnego, nie zaś całkowicie zdetermi-
nowanego przez geny), lecz także wskazanie, iż biolodzy dostrzegają
także inne prawa i zasady organizujące to, co przyrodnicze. Przykła-
dowo, w latach 30. XX wieku biolog G.F. Gauze, prowadzący badania
dotyczące  rywalizacji  międzygatunkowej,  sformułował  twierdzenie
nazywane regułą Gauzego (zasadę wykluczania się nisz). Według tej
zasady dwa gatunki o identycznych wymaganiach środowiskowych
(zajmujących taką samą niszę ekologiczną), nie mogą żyć na tym sa-
mym terenie, gdyż nawet drobna różnica dostosowania wystarcza do
wyeliminowania jednego z gatunków. 

Jak komentuje tę zasadę H. Szarski, opierając się m.in. na jej oce-
nie sformułowanej przez E. Mayra, „Prowadzono wiele badań mają-
cych na celu stwierdzenie, czy zasada wykluczania się nisz jest zgod-
na z rzeczywistością. Wyniki w ogromnej większości jednoznacznie
potwierdziły założenia teoretyczne”23.  Autorka celowo wskazuje tu
na z pozoru podobną zasadę, mówiącą o obserwowanej i opisywanej
niegdyś przez Darwina „rywalizacji” w przyrodzie, do zasady ego-
izmu genów postulowanej przez Dawkinsa. Reguła Gauzego jest tyl-
ko z pozoru podobna do zasady Dawkinsa,  gdyż  pierwsza z nich
mówi o rywalizacji międzygatunkowej, zaś druga o rywalizacji, która
ma zachodzić między genami. Tym samym są one wyrazem całkowi-
cie  odmiennych ujęć  przyrody (genocentrycznego ujęcia  Dawkinsa
i in. oraz ponadorganizmalnego ujęcia Gauzego i.in.), które autorka
szerzej dyskutuje w innym miejscu24. Ponad to zauważyć można, iż

23 H. Szarski, Mechanizmy ewolucji, wyd. PWN, Warszawa 1989, s. 136. 
24 A. Marek-Bieniasz, R. Dawkinsa geocentryczna interpretacja ewolucji i jej zasadność.

Krytyczna analiza, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2008.
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Gauze zdaje sobie sprawę, iż jego reguła ma zastosowanie tylko do
pewnych przyrodniczych sytuacji  –  sytuacji  występowania  na tym
samym terenie gatunków o podobnych wymaganiach w stosunku do
środowiska. Przeciwnie – Dawkins absolutyzując zasadę egoizmu ge-
nów (jej zgodność z rzeczywistością nie została jeszcze empirycznie
potwierdzona,  tak  jak  stało się  to  w przypadku reguły Gauzego),
chce widzieć  ją  jako rządzącą  całą  ożywioną  częścią  przyrody. Jak
wykazano jednak wyżej, postulatu tego nie da się pogodzić ani z wi-
zją człowieka jako bytu w istocie swej odpowiedzialnego, ani z tym,
co sformułowane zostało na gruncie biologii na temat praw i zasad
kształtujących obraz przyrody.

c) Koncepcja maszyny przetrwania (survival machines)
a władza nad światem

Termin „maszyna przetrwania” odnosi Dawkins wprost do każ-
dej istoty wykształconej w toku ewolucji życia na Ziemi. Jest nią za-
równo  pojedyncza  komórka  prostych  form  organizmalnych,  jak
i skomplikowany  wielotkankowy  organizm  –  rośliny  i  zwierzęta,
a także  człowiek.  Początkowo,  jak tłumaczy,  maszyny przetrwania
„były prostymi pojemnikami na geny”25, chroniącymi je przed bom-
bardowaniem nuklearnym i chemicznym wpływem innych maszyn
przetrwania. Kiedy pokarm znajdujący się  w pierwotnym bulionie,
będącym najprawdopodobniej miejscem zarania życia na Ziemi, wy-
czerpał się, geny wytworzyły specyficzny rodzaj „maszyn przetrwa-
nia” – rośliny. One to nauczyły się wykorzystywać energię słoneczną,
by z prostych składników budować związki złożone. Inne geny wy-
tworzyły  drugi  z  podstawowych  typów  „maszyn  przetrwania”  –
zwierzęta,  które korzystają  ze związków wyprodukowanych przez
rośliny, lub zjadają siebie nawzajem. Maszyny te, ewoluując, stawały
się coraz sprawniejsze, doskonalsze i lepiej przystosowane do rozma-
itych środowisk, w których żyją, w efekcie czego doszło do rozwoju

25 R. Dawkins,  Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, wyd. Prószyński i S-ka, War-
szawa 2003, s. 75.
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ogromnej  różnorodności  form zwierząt  i  roślin.  Ich organizmy dla
Dawkinsa to „kolonie genów”, zaś komórki, z których się składają, to
„dogodne jednostki robocze genowego przemysłu chemicznego”26.

„Maszyny przetrwania” to innymi słowy „maszyny genowe” –
struktury służące przetrwaniu i rozprzestrzenianiu się genów. Zredu-
kowany organizm jest  „maszynerią”,  wyłącznie biernym pośredni-
kiem w procesie przekazywania DNA. Komórki są  programowane
przez geny, znajdujące się wewnątrz nich. „Zarówno my, jak i inne
zwierzęta, jesteśmy maszynami stworzonymi przez nasze geny”27 –
pisze Dawkins. Przebywające wewnątrz swoich „maszyn przetrwa-
nia”, geny nie sterują ich zachowaniem w sposób bezpośredni,  lecz
wcześniej je zaprogramowują. Potem maszyny zdane są na siebie, a los
genów w nich przebywających jest uzależniony od ich losów. Mózg,
przynajmniej statystycznie rzecz biorąc, musi być zaprogramowany
do podjęcia odpowiedniej decyzji gwarantującej przetrwanie genów.
Bezpośrednim skutkiem prawidłowej gry prowadzonej przez mózgi
„maszyn  przetrwania”  są  większe  szanse  przetrwania  osobników,
których geny te mózgi zbudowały, a tym samym większe szanse roz-
powszechniania tych genów28.  Sposobem na lepsze prognozowanie
jest wykształcenie u maszyn przetrwania zdolności do uczenia się.
Człowiek, posiadając świadomość, jest maszyną zdolną do przemy-
ślenia swojego działania i nadania mu kierunku.

Jednym  z  najkorzystniejszych  sposobów  prognozowania  przy-
szłości, zdaniem Dawkinsa, jest jej symulowanie. Ewolucja zdolności
do symulacji doprowadziła do powstania samoświadomości, co jest
dla Dawkinsa największą tajemnicą, z jaką styka się współczesna bio-
logia. Częścią  symulowanej rzeczywistości jest ciało maszyny prze-
trwania, co u człowieka można nazwać „świadomością własnego ist-
nienia”. W Samolubnym genie pisze Dawkins: 

Jakiekolwiek by były problemy natury filozoficznej wiążące się  ze
świadomością [...] będziemy ją uważać za kulminację trendu ewolu-
cyjnego,  który  zmierza  ku  wyzwoleniu  się  maszyn  przetrwania

26 Tamże, s. 76.
27 Tamże, s. 19.
28 Tamże, s. 88.
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w podejmowanych decyzjach spod przemożnej władzy swoich pa-
nów – genów. Mózgi są nie tylko odpowiedzialne za codzienne pro-
wadzenie interesów maszyn przetrwania, nabyły umiejętności prze-
widywania  przyszłości  i  podejmowania  działań  podyktowanych
jego wynikami. Mają nawet dość siły, by zbuntować się przeciw ty-
rani genów...29 

Wyewoluowanie świadomości świata i siebie jest dla Dawkinsa
kluczowym momentem w dziejach życia na Ziemi, podobnie jak np.
(mimo wszystkich odmienności tych filozofii ewolucji) w myśli Teil-
harda de Chardin30.

Zachowanie  „maszyn  przetrwania”  pośrednio,  lecz  skutecznie
jest kontrolowane przez geny, między innymi na skutek zaprogramo-
wania przez nie budowy organizmów roślin i zwierząt i ma służyć
ich przetrwaniu. Wiele zachowań służy dobru genów w sposób po-
średni, bezpośrednio przynosząc korzyść osobnikowi jego przeżyciu
i  prokreacji.  Generalnie  jednak  są  one  tak  zbudowane,  by  działać
możliwie  jak  najlepiej  dla  dobra  swoich  genów31.  Wykorzystują
w tym celu także inne „maszyny przetrwania” wpływając na siebie
w rozmaity sposób,  przykładem czego jest  np.  pasożytnictwo. Gen
zaś odnosi korzyść, o ile jest w stanie współpracować w dziele budo-
wy sprawnych maszyn przetrwania32.

Opisane wyżej „maszyny przetrwania”, powstałe w wyniku ewo-
lucji, pełnią funkcję użytecznościową dla genów, które „podporząd-
kowały” je sobie, by się powielać, rozprzestrzeniać i możliwie jak naj-

29 Tamże, s. 93.
30 Według Teilharda de Chardin filum człowieka jest jedną z niezliczonych ścieżek

ewolucji, na których dochodziło do powstania jakiś zdolności poznawczych i jakiegoś
rodzaju świadomości. Jednakże znalazły się czynniki, które spowodowały, iż stało się
filum szczególnym, mającym największe szanse w „wyścigu do największych złożono-
ści” i to właśnie jemu udało się wydostać „poza tajemniczą powierzchnię oddzielającą
sferę intelektu od sfery instynktu”. Jednocześnie z myślą pojawiła się zdolność „racjo-
nalnej inwencji”, za sprawą której ewolucja „nabiera drugiej prędkości”. Życie ludzkie
„totalizuje  się”,  a  refleksja  kieruje  się  w stronę  superrefleksji.  Stopniowa totalizacja
ludzkości umożliwiająca superrefleksję jednostek i jest, jak sądzi Teilhard de Chardin,
podstawowym zjawiskiem w świecie ludzkim – zob. P. Teilhard de Chardin, Moja wi-
zja świata, przeł. M. Tazbir, wyd. IW PAX, Warszawa 1987, s. 175–177.

31 Zob. R. Dawkins, Samolubny gen, dz. cyt., s. 102.
32 Tamże, s. 129.
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dłużej trwać. Choć możliwe jest, jak w przypadku człowieka, częścio-
we wyzwolenie się spod tej hegemoni genów i w jakiejś mierze, nie-
określonej zresztą przez Dawkinsa, osiągnięcie autonomii działania,
metafora maszyny przetrwania nadal pozostaje w stosunku do niego
obowiązująca. Człowiek staje się w wyniku ewolucji – jak pojmuje ją
Dawkins – „maszyną przetrwania” świadomą siebie i świata, w któ-
rym się znajduje. Maszynowy redukcjonizm, w świetle którego roz-
patruje się te istotne dla filozofii przyrody zagadnienia, staje się zna-
czącą przeszkodą w konstruowaniu satysfakcjonującego empirycznie
i filozoficznie obrazu świata i człowieka. Wizja form organizmalnych
roślinnych i zwierzęcych, jako skonstruowanych na drodze ewolucji
maszyn użytkowanych przez antropomorficznie określone samolub-
ne geny, staje się współczesną naukową fantastyką, której zasadność
podbudowuje się autorytetem nauki i poważnego ośrodka badawcze-
go, w ramach którego powstała. 

Metafora „maszyny przetrwania” uznana być musi za niewłaści-
wą  przede wszystkim z tego względu, iż deprecjonuje ona wartość
życia widzianą przez wielu filozofów (jak np. przez Alberta Schwei-
tzera33),  za jedną  z  najwyższych i  niesprowadzalnych do pełnienia
funkcji  użytecznościowych.  Instrumentalny  stosunek  do  tego,  co
żywe prowadzi do wykształcenia niewłaściwej relacji  między czło-
wiekiem a przyrodą, w której obecny jest m.in. ból i cierpienie. W sto-
sunku do „maszyn przetrwania” trudno byłoby uzasadnić  postulo-
wany  przez  Schweitzera  obowiązek  miłosiernego  współczucia  do
żywych istot doświadczających w swojej egzystencji bólu. W przeci-
wieństwie do tego, jak widzi to Dawkins – żaden organizm nie jest
maszyną. Nie składa się z dźwigni, cięgieł i przegubów, a jego „pra-
cy”  nie  koordynuje  komputer.  My  także  nie  jesteśmy  maszynami
skonstruowanymi  dla  dobra  genów.  Wielokrotne  posługiwanie  się
metaforą maszyny przetrwania przez Dawkinsa ma na celu przeko-
nanie, iż tak jest. W rzeczywistości jednak tak nie jest – maszyna jest
czymś innym niż organizm, a to, co żywe jest czymś innym niż to, co
techniczne. 

33 A. Schweitzer, Życie, przeł. J. Piechowski, wyd. IW PAX, Warszawa 1974.
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Częstym środkiem redukcji tego, co żywe, w pracach Dawkinsa
są odwołujące się do techniki metafory, za pomocą których konstru-
uje genocentryczną interpretację ewolucji. Przez ich stosowanie two-
rzy obraz odidealizowanej, utechnicznionej, „samowyjaśniającej się”
przyrody.  Za  jedną  z  takich  redukujących  wartość  życia  metafor
uznać można właśnie metaforę „maszyny przetrwania”, krytykowa-
ną przez niektórych autorów34 metaforę komputera i inne. Stosowa-
nie metafor redukujących istotę wyjaśnianych fenomenów, jak np. fe-
nomenu  życia  i  człowieka,  zawęża  pole  refleksji  filozoficznej  nad
przyrodą często wyłącznie do perspektywy fizykalistycznego i mate-
rialistycznego jej ujęcia. Postulowanie konieczności takich ograniczeń
nie wynika bynajmniej  z  właściwego rozumienia zasady „brzytwy
Ockhama”, do której Dawkins chętnie się odwołuje, stojąc na gruncie
badań empirycznych. Najprostszego z możliwych tłumaczeń nie na-
leży bowiem utożsamiać, jak czyni to Dawkins, z jedynym sensow-
nym wyjaśnieniem, a stosowanych przez niego redukcji z osiągnię-
ciem prostoty rozumienia i wyjaśnienia faktów. 

Podsumowując powyższą  refleksję  można powiedzieć,  iż  rady-
kalni socjobiolodzy formułując wiele różnorodnych koncepcji (omó-
wione wyżej stanowią zaledwie dość reprezentatywną, jak można są-
dzić, ich część) usiłują wykazać, że człowiek w istocie nie jest kimś
wolnym. Jego sensowi istnienia nic w przyrodzie nie jest podporząd-
kowane – przeciwnie, to on jest czymś  stricte użytecznościowym dla
małych  cząsteczek  DNA,  będących  rzeczywistymi  beneficjentami
władzy w przyrodzie. Ta fatalistyczna wizja człowieka będącego ma-
szyną przetrwania genów, jak po części wykazano wyżej, jest nieuza-
sadniona i sprzeczna z wieloma koncepcjami filozoficznymi mówią-
cymi o człowieku jako o istocie wolnej i  odpowiedzialnej za siebie
i świat,  w  którym  żyje.  Władnego  przekształcać  i  gospodarować
przyrodą w duchu prawdziwej troski o nią i mogącego mieć nadzieję,
iż sens jego istnienia można określać inaczej niż czynią to wspomina-
ni w artykule socjobiolodzy.

34 Zob. np. H-D. Mutschler, Wprowadzenie do filozofii przyrody. Wybrane zagadnienia,
przeł. J. Bremer SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 142–147.
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Summary
In the article the stance of genetic determinism, represented by Edward

Wilson  and  Richard  Dawkins  on  the  grounds  of  sociobiology,  has  been
presented and critically commented. The stance finds the gene to be the main
actor on the stage of life, whom anything else in nature, including man – seen
as a machine of replicators’ survival – is subjected. The criticism of the stance
held by radical sociobiologists, undertaken by the author, results among oth-
er things from her conviction of inability to reduce the meaning of human ex-
istence to being subordinated to genes’ existence.
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W 1945 roku George Orwell napisał  esej pod zgryźliwym i iro-
nicznym tytułem Braterska atmosfera sportowa1. Punktem wyjścia eseju
jest  tournèe drużyny  Dynamo  Kijów  po  Anglii  oraz  rozgrywany
przez  nią  mecz  z  drużyną  Arsenal.  Oprócz  uwag  –  pouczających
o upływie  czasu,  dotyczących  atmosfery  politycznej  towarzyszącej
temu wydarzeniu – Orwell formułuje tezę, że międzynarodowe tur-
nieje nie sprzyjają przyjaźni narodów, lecz podsycają wzajemną wro-
gość  gdyż  „sport jest niezawodnym zarzewiem wrogości”.  Intencją
autora jest zdeprecjonowanie sportu zawodowego, któremu przeciw-
stawia „sport na wiejskich błoniach”. Mecz zawodowy graczy pozba-
wiony jest wszelkich walorów — moralnych, estetycznych, przyjem-
nościowych.  Z  zawodami  związane  są  natomiast  takie  złe  cechy
ludzkie, jak instynkt agresji, nienawiść do przeciwnika, chęć poniże-
nia go, pragnienie zemsty. Podczas meczu cechy te nakładają się na
emocje narodowe przybierając w konsekwencji postać szowinistycz-
ną. Ostatecznie twórca pojęcia „nowomowy” określa mecz piłkarski
jako „wojnę  minus strzelanie”. Również  i  dzisiaj niektórzy krytycy
futbolu  utrzymują,  że  tworzy  on  pośrednio  wspólnoty  plemienne,
które powinny wszak zniknąć w świecie Unii Europejskiej i globali-
zacji niszczącej przestarzałe już struktury nienawiści i przemocy. 

Pejoratywny w zamyśle autora zwrot „wojna minus strzelanie”
wbrew jego intencjom trafia jednak w samo sedno rzeczy, albowiem

1 G. Orwell, Eseje, przeł. Anna Husarska, wyd. Puls, Londyn 1985, s. 158
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wojna minus strzelanie i wojna ze strzelaniem to rzeczywistości tak
odległe jak rok 1945 i 2008. Prawdę mówiąc wojna minus strzelanie
nie jest w ogóle wojną. Wyraz wojna ma ścisłe i określone znaczenie.
Opisuje on sytuacje rozwiązywania sporu – politycznego lub ideologicz-
nego  – przy użyciu przemocy, bez respektowania reguł  prawnych.
W towarzystwie konfliktu wojennego prawie zawsze mamy do czy-
nienia z wzajemnym stygmatyzowaniem się przeciwników za pomo-
cą wartościujących przeciwieństw typu: dobry – zły, sprawiedliwy –
bezprawny, kłamliwy – prawdomówny. Wróg jest  postrzegany nie
tylko jako agonalny przeciwnik czy rywal, ale jako istota zła moral-
nie, szpetna estetycznie i szkodliwa ekonomicznie. Nie można rzecz
jasna zaprzeczyć, że w niektórych momentach historii i na niektórych
terytoriach geopolitycznych piłkarskie fronty naśladują albo symulu-
ją fronty polityczne lub nawet rasistowsko-etniczne; nieraz obserwu-
jemy stadiony, na których rzeczywiście toczy się ideologiczna, etnicz-
na czy religijna quasi-wojna. Tak było np. swego czasu na stadionie
serbskiej  Crvenej  Zvezdy,  która,  mając  za  rywala  klub  Partizana
(zwolenników Tito), stała się klubem Serbów chcących odzyskać na-
rodową tożsamość. Podobnie jest podczas meczów sterowanej dla zy-
sku  nienawiści  pomiędzy  katolickim  kibicami  Celticu  Glasgow,
wznoszącymi okrzyk „pieprzyć królową” a protestanckimi Rangersa-
mi, wznoszącymi analogiczny okrzyk dotyczący papieża. Z rasizmu
słyną  walki pomiędzy okręcającymi się we flagi z gwiazdą  Dawida
fanatykami  żydowskiego niegdyś  klubu Ajax  a  kibicami  Feyenordu,
którzy w trakcie akcji  przeciwnika wydobywają  ponoć  z upodoba-
niem spod języków syk symulujący upuszczanie cyklonu B2. Z kolei
kiedy w Guadalajarze odbywał się mecz w piłce nożnej między re-
prezentacją USA a reprezentacją Meksyku o wejście do turnieju olim-
pijskiego w 2004 r., każdy gol zdobyty przez Meksykanów kwitowa-
ny był okrzykami „Osama! Osama! Imigranci z Afryki, kiedy Algieria
gra w piłkę nożną z Francją, kibicują drużynie algierskiej dla rozdraż-
nienia Francuzów. Sam oglądałem mecz Balcerony z M.U. podczas

2 Na ten temat zob. Franklin Foer,  Jak futbol wyjaśnia świat, przeł. A. Czarnecka,
wyd. Red Horse, 2006, s. 25, 57, 228 oraz I. Burum, Śmierć w Amsterdamie, przeł. A. Lip-
szyc, wyd. Univeristas, Kraków, s. 85.
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którego „frankistowscy” Polacy kibicowali przeciwko „komunistycz-
nej”, bo pochodzącej z Katalonii Barcelonie, w której nota bene nie grał
ani jeden Katalończyk. 

Swoistą ciekawostką było też kibicowanie Polaków Turcji i prze-
ciwko Niemcom; trudno dociec:  wskutek resentymentu „nacjonali-
zmu ofiar” II wojny światowej czy w ramach wdzięczności Turkom
za nieuznanie swego czasu zaborów. Przykłady można oczywiście
mnożyć.

Na ogół jednak mecz piłkarski różni się od tego typu  egzysten-
cjalnych napięć. W czasie zawodów gracze używają oczywiście siły
w sposób nieprzepisowy, popełniają faule. Często są to faule taktycz-
ne, niekiedy godne potępienia faule złośliwe. Przeważnie jednak fau-
le wynikają z bliskiego kontaktu fizycznego zawodników decydują-
cego o tym, że popchnięcia i kopnięcia stają się nieuniknione. Każde
złamanie  tych  reguł  –  faul,  „ręka” –  powiązane jest  z  określanym
skutkiem prawnym w postaci rzutu wolnego, karnego, wykluczenia
zawodnika z gry itp. Z rzutów wolnych, nie mówiąc o karnych, czę-
sto  padają  bramki;  wykluczenie  zawodnika  poważnie  osłabia  jego
drużynę skazując ją na porażkę, a więc na utratę prestiżu, pucharu,
pieniędzy itd. W zawodach bierze udział sędzia, rzecznik sprawiedli-
wości i  prawa na boisku. Jego decyzje powinny być  niezależne od
woli piłkarzy i woli stronników jednej z grających drużyn. Pomijam
sprawę omyłek sędziowskich, przekupstwa i mimowiednego ulega-
nia presji widowni lub mimowolnym wpływom dziennikarzy wyso-
konakładowej prasy, którym sędzia – jako, że jest człowiekiem – cza-
sami ulega. Zachowanie takie nie jest, jak wiadomo, specyficzne dla
sportu,  również  w procesach  publicznych  bywają  sędziowie  prze-
kupni i politycznie stronniczy. Niemniej jednak zadaniem sędziego
powinno być uspokajanie zawodników, godzenie ich i karanie, aż po
wykluczenie z gry.

Wpływ na grę nieprzepisową ma także zmęczenie zawodników
i jego naturalna konsekwencja: brak precyzji w działaniu. Znana jest
prawda, że najwięcej fauli popełniają gracze źle wyszkoleni technicz-
nie, nieprofesjonalni. Jak zawsze dobra znajomość swojego fachu po-
zwala uzyskać sukces bez użycia nieuczciwych sposobów. Potępiany
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swego czasu sport zawodowy na pewno dobrze służy doskonaleniu
techniki zawodnika. Faule naprawdę brutalne, zagrażające poważnie
zdrowiu lub życiu zawodnika, zdarzają się na boiskach nadzwyczaj
rzadko. Wypadki śmiertelne wśród piłkarzy, o ile mi wiadomo, nie
mają  miejsca.  Również  i  kibice stadionowi giną  rzadziej  niż  ofiary
przemocy w rodzinie. Zawodnicy starają się unikać gry skrajnie agre-
sywnej i wynika to z dbałości o własny interes, o własne ciało – pod-
stawowy kapitał graczy. Jest to utylitarystyczna podstawa przestrze-
gania reguł gry, wzmacniana, by tak rzec, „kantowską” ich akceptacją.
Każdy zawodnik ma przecież pełną świadomość, że za chwilę może
go  spotkać  los  brutalnie  kopniętego  przeciwnika.  Postępuje  zatem
tak, jak życzyłby sobie, aby postępowano wobec niego. Niekoniecz-
nie trzeba w rywalu widzieć kogoś dobrego, aby nie pogruchotać mu
kości, wystarczy zobaczyć  w nim samego siebie z pogruchotanymi
kośćmi.

Jakimi motywami kieruje się piłkarz wchodząc na boisko, handlo-
wiec i przedsiębiorca przystępujący do walki na rynku? Dlaczego po-
dejmuje działania, skoro wie, że może zostać i „sfaulowany”, że może
przegrać? Decyduje instynkt walki? Na pewno ma on swoje znacze-
nie. Dużą rolę odgrywa motywacja pieniężna i prestiżowa, być może
jest ona decydująca w skali przeciętnej. Jednak czy jest to motywacja
jedyna? Nie sądzę. Bez wątpienia, aby grać tak dobrze jak Maradona
lub powielać  sukces Rockefellera nie wystarczy obietnica wynagro-
dzenia pieniężnego i przewidywanie psychologicznego łupu w po-
staci obrazu powalonego na kolana, poniżonego konkurenta. Wyso-
kiego  poziomu  ,,gry”  nie  można  sprowadzić  do  instynktu  walki,
otępiającego treningu i pędu do zysku. Wielkiej klasy, we wszelkich
dyscyplinach,  nie  zdobywa  się,  jeżeli  działanie  jest  tylko  agresją
i walką, i nie wiąże się z bardziej szlachetnymi cechami naszego cha-
rakteru. Nie wierzę w znaczący sukces finansowy i prestiżowy ludzi
kierujących się wyłącznie pragnieniem sukcesu. Konieczna jest i jesz-
cze, by tak rzec, jakaś nadwyżka idealna, jakiś moralny lub hedoni-
styczny cel,  do którego dążenie daje skutkuje także korzyściami fi-
nansowymi i prestiżowymi. Piłka to nie tylko kopanina po łydkach,
i wbrew temu co piszą przeciwnicy sportu zawodowego — i w ogóle
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„komercjalizacji” — nie tylko dążenie do zysku, ale jeszcze ponadto
wielka – dostępna tylko wtajemniczonym – przyjemność. Oczywiście,
przegrana własna lub ulubionej drużyny wiąże się z dotkliwą przy-
krością,  ale trudno sobie wyobrazić  świat,  w którym mogłoby być
inaczej.

W trybie dygresji  dopowiem, że niechętne nastawienie Orwella
do piłki nożnej ma niewątpliwie przyczynę w doświadczeniach z lat
szkolnych. Mecze piłki nożnej pamięta on jako koszmar, podczas gry
był nieustannie kopany przez silniejszych od siebie dryblasów, na bo-
isku było błoto, nikt nie grał  ponoć  dla przyjemności, wszyscy zaś,
aby poniżyć innych. W szczególności silni wyżywali się na słabych.
Zrozumiałe wobec tego staje się jego przekonanie, iż w piłkę nie gra
się dla przyjemności: kto gra źle, nie ma przyjemności z gry. Podobnie
sprawy wyglądają z pracą literacką, filozoficzną, handlową. Z podob-
nych  przyczyn  niektórzy  moraliści  konkurencję  ekonomiczną  po-
strzegali  i  postrzegają  jako bezwzględną  brutalną  walkę  egoistycz-
nych jednostek powodowanych jedynie ambicją zniszczenia drugiego
i pragnieniem maksymalnego zysku. W walce tej nie obowiązują rze-
komo żadne humanitarne reguły gry, zwycięża najsilniejszy, słabszy
zaś  ginie. W przeoczeniu dostrzegalnego gołym okiem pierwiastka
prawnego zawodów sportowych (sędzia!), tkwi coś niezrozumiałego,
ale i typowego. Wielu myślicieli, obserwatorów życia społecznego nie
dostrzegało lub nie doceniało elementu prawnego w konkurencji eko-
nomicznej:  równości  wobec  niezależnych  od  woli  konkurujących
praw ekonomicznych. Praw, którym w jednakowym stopniu podle-
gać muszą pracodawcy i pracobiorcy, producenci i konsumenci, pił-
karze i handlowcy. Często także nie doceniano,  par exscelence praw-
nych  –  w  sensie  prawa  stanowionego  –  ograniczeń  konkurencji:
prawa własności, zabezpieczeń wolności, płacy minimalnej itp. Słyn-
na, wywodząca się od XIX-wiecznych moralistów krytyka formalno-
prawnej  równości  i  wolności  jako  ideologicznej  zasłony faktycznej
nierówności i niesprawiedliwości ekonomicznej, ma zwolenników do
dzisiaj. Wolność formalna – powiadał niejeden moralista niekoniecz-
nie  marksistowskiej proweniencji – to fasada skrywająca realny po-
dział  na  władców i  niewolników,  elitę  plutokratyczną  i  proletów.
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Wszak wolność  słowa ma ten, kto ma środki produkcji  słowa (np.
prasy drukarskie), wolność ekonomiczną ma ten, kto posiada realny
milion i efektywną moc decydowania o sobie, np. podróżowania. Jed-
nak zwykłym „zawodnikom” rynkowym, aby poczuć  się  wolnymi,
wystarczy formalny brak przymusu ze strony innych osób lub zbio-
rowości.

Instynkt walki to trwała cecha natury ludzkiej. Rywalizacja i kon-
kurencja,  zwycięstwo  i  porażka  to  zwykłe  zdarzenia  naszego  co-
dziennego życia,  a  nie  tylko właściwości  meczu piłkarskiego.  Pro-
blem – podobnie jak z nacjonalizmem – polega na tym, w jaki sposób
ów instynkt się realizuje: cywilizowany — prawny czy barbarzyński
– siłowy. Mecz piłkarski jest jedną z wielu cywilizowanych form ry-
walizacji, w której agresja nie wyzwala się, lecz ulega instytucjonali-
zacji, zracjonalizowaniu.

Oczywiście gdy tylko pojawia się silna rywalizacja, emocje się ku-
mulują i kibice oraz piłkarze wpadają w mroczny, dionizyjski trans
ekstatycznej walki. Przestają – tak jak i w innych dziedzinach życia –
obowiązywać reguły gry. Właśnie na użytek takiej sytuacji wprowa-
dzono nieobecnego na wiejskich błoniach sędziego – stróża tych re-
guł. Jego obecność na boisku to istotna różnica pomiędzy wojną i me-
czem  piłkarskim.  Jest  to  w  gruncie  rzeczy  różnica  między  wojną
i pokojem. W czasie wojny nie istnieje bowiem żadna instancja zdol-
na wyegzekwować  od walczących stron przestrzegania prawa. Do-
piero po zakończeniu wojny odbywają się procesy przestępców wo-
jennych,  których  celem  (tak  przynajmniej  głoszą  zwycięzcy)  jest
naprawa fundamentalnie naruszonego prawnego ładu społecznego.
Podczas meczu ład prawny – chociaż  nieustannie zagrożony przez
ludzkie  emocje  –  jest  zachowany.  Ważnym elementem meczu  jest
obecność policji i jej tajnych współpracowników na stadionie. Ich licz-
ba  musi  wzrastać  proporcjonalnie  do liczby zgromadzonych ludzi
i do rangi meczu. Sędziowie (chociaż niekiedy uważa się ich za maso-
nów w czerni) uosabiają prawo na boisku, policjanci natomiast (cho-
ciaż niekiedy uważa się ich za psychopatów w mundurach) stanowią
przedłużenie prawa na całym stadionie. Policja ma chronić sędziego
przed piłkarzami, sędziego i  piłkarzy przed kibicami oraz kibiców
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przed kibicami.  Identyczne zadania wykonuje zresztą  na co dzień.
Policjanci nie są  powoływani do służby na okoliczność  meczu, ich
liczba nie wzrasta, a tylko obecność  jest bardziej widoczna, tak jak
i obecność pilnowanych ludzi. Kiedy następuje koniec meczu i ludzie
rozchodzą się po ulicach miasta, to samo robią policjanci; rozprasza-
niu się ludzi towarzyszy rozpraszanie się policji. Wszystkie stadiono-
we niebezpieczeństwa istnieją nadal – również w stanie rozproszenia.
Nie mecz piłkarski  stanowi więc przyczynę  kontroli  policyjnej,  ale
jest ona nieodzownym warunkiem trwania cywilizowanej społeczno-
ści, nie pozwalającej, aby na ulicy, w sklepie, na giełdzie, na koncer-
cie, na stadionie, w parku, na dworcu trwała wojna każdego z każ-
dym. Warunkiem trwania stadionowej polis nie jest naturalna i dzika
wolność  kibiców  lecz  konieczny  stopień  przymusu  państwowego.
W ogóle istnienie każdego (stadionowego i poza stadionowego) polis
jest  możliwe  wyłącznie  dzięki  gwarantowanemu  bezpieczeństwu,
które warunkuje pojawienie się wolności, jest jej aspektem.

Mylna jest sugestia, iż podobieństwo zawodów sportowych i woj-
ny polega na tym, że gra toczy się o zwycięstwo i faktycznie kończy
zwycięstwem  jednej  drużyny.  Nie  ma  chyba  takiej  gry,  w  której
wszyscy odnoszą sukces w jednakowym stopniu, ale nie daje to racji
do snucia analogii wojennych. Podobna jest zasada procesu sądowe-
go  oraz  konkurencji  rynkowej,  w wyniku  której  jedni  wygrywają,
a drudzy tracą. O tym że proces sądowy, konkurencja ekonomiczna,
rywalizacja sportowa to zgoła odmienny sposób wyłaniania zwycięz-
cy niż wojna, nie trzeba chyba nikogo zapewniać. W meczu piłkar-
skim wynik nie jest przypadkowy, lecz przeważnie zasłużony. Nie
decyduje o nim naga siła fizyczna i przemoc, ale umiejętność, talent
i praca zawodników, trenerów, lekarzy. Na dłuższą metę w czołówce
światowej plasują się drużyny rzeczywiście najlepsze. Ponadto zwy-
cięstwa w sporcie – tak jak na ekonomicznym prywatnym rynku –
nie  chroni  siła  władzy  politycznej.  Zawsze  bywa  ono  przejściowe
i efemeryczne. Dzisiejszy przegrany już  jutro może pokonać  swego
pogromcę.  Zwycięstwu  sportowemu  nie  towarzyszy  nigdy  trwałe
przekonanie o wyższości kulturalnej kibiców, których reprezentacja
wygrała. O ile wygrana militarna może wyzwalać  u zwycięzcy po-
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czucie wyższości kulturowej,  o tyle sportowa pozostaje na dłuższą
metę bez tego rodzaju konsekwencji. Przekonał się o tym chociażby
żydowski klub Hakoah (Siła) czerpiący z ideologii syjonisty Maksa
Nordau, wedle którego celem sportu było wyłącznie budowanie siły.
Budowanie „Siły” zaczęło się  w Austrii  w roku 1908,  a  zakończyło
w 1938.

Trudno mówić na serio o nacjonalizmie w sporcie współczesnym.
Opinia, że z zawodami sportowymi wiąże się  nacjonalizm i szowi-
nizm, być może słuszna 40 lat temu, straciła aktualność w co najmniej
50 proc.,  do czego przyczyniło się  właśnie potępiane kiedyś  zawo-
dowstwo w sporcie.  Współczesny piłkarz jest  „formalnie wolnym”
prywatnym najemnikiem, grającym w klubie, który zechciał zapłacić
za jego grę więcej niż inne. Nie jest on już nośnikiem idei narodowej,
lecz swojego indywidualnego interesu, talentu, ambicji. Najwybitniej-
si zawodnicy tworzą  kosmopolityczną  grupę wirtuozów i krążą po
klubach całego świata. Koledzy grający przez dwa sezony w tym sa-
mym  zespole  w  następnym  sezonie  grają  już  przeciwko  sobie.
W ostatnim dziesięcioleciu idea prywatyzacja usług piłkarskich zwy-
ciężyła właściwie na wszystkich boiskach świata; „drużynami” naro-
dowymi, etnicznymi i lokalnymi pozostali może jeszcze nieliczni ki-
bice. Nie widzimy już na boisku Francuza, Niemca, Anglika, Szkota,
Polaka  czy  Chińczyka,  ale  piłkarzy-gwiazdorów:  Zidane,  Bekham,
Ronaldo. Nota bene równolegle do prywatyzacji usług piłkarskich na-
stępuje prywatyzacja usług wojskowych zdominowanych coraz bar-
dziej przez prywatne korporacje militarne. 

Formalnie wolni, „prywatni”, działający dla zysku zawodnicy nie
czują już do siebie apriorycznej nienawiści i pomijając animozje per-
sonalne oraz chwilowe złości, żyją z sobą w miarę zgodnie. Potęga
pieniądza ujawnia i tutaj tajemniczą  moc, niszcząc nacjonalistyczne
neuroprzekaźniki w mózgach piłkarza, a także – chociaż w mniejszym
stopniu – w mózgach kibiców. Wzorcowym przykładem zmierzchu
nacjonalizmu w branży piłkarskiej jest drużyna Chelsea, która stała
się  pierwszą  angielską  drużyną  z jednym tylko Anglikiem (Gerard
Lampart) w składzie. Jak wiadomo w 2003 roku magnat naftowy ży-
dowskiego pochodzenia, Roman Abramowicz, drugi na liście najbo-
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gatszych Rosjan, kupił większościowe udziały w klubie i zainwesto-
wał swoją fortunę, czyniąc z Chelsea korporację i mistrzowską druży-
nę działającą wyłącznie dla zysku. Ale jeżeli nawet nacjonalizm jest
wciąż jeszcze obecnym składnikiem życia emocjonalnego stadionów,
to  problem  nie  polega  chyba  na  wyborze  między  nacjonalizmem
a jego eliminacją, lecz na formie, w jakiej się on ujawni. Dobrze chy-
ba, że ujawnia się w stosunkowo nieszkodliwy sposób dopingowania
„naszej drużyny”, i wygwizdywania „cudzej”, a nie na przykład jako
polityczny program „kultury narodowej”. 

Jeżeli chodzi o bijatyki podczas meczów – są one faktem. Używa-
na bywa broń biała, niekiedy konwencjonalna broń palna. Zjawisko
to jest wstrętne, niekiedy przerażające, ale stanowi margines rywali-
zacji i życia stadionów, a już na pewno nie ma nic wspólnego z nacjo-
nalizmem. Kibice-bandziory nie myślą  w kategoriach narodowych:
„obojętne z jakiego kraju pochodzę ja, z jakiego moi wrogowie. Biję
i zabijam, ponieważ moje myśli,  emocje, czyny opanował  dziki, nie
ukierunkowany instynkt agresji”. Inna sprawa, że agresji nie da się
całkowicie  wyeliminować.  Osobiście  podzielam  zresztą  opinię,  że
przyczyny agresji można znaleźć w samej strukturze meczu piłkar-
skiego. Ponieważ gole są (inaczej niż np. w koszykówce) rzadkie, ki-
bice zbyt wiele czasu spędzają na powstrzymywaniu emocji oczeku-
jąc  na  ich  kulminację  i  wyładowanie.  Kiedy  w  końcu  eksplozja
następuje, jest ona bardzo gwałtowna i w połączeniu z utratą przy-
tomności, a tym samym zdolności empatycznych daje efekt (spotęgo-
wany dodatkowo przez psychologię tłumu) radykalnej agresji. Pomi-
mo to trzeba jednak powiedzieć, że jest wystarczająco dużo powodów
do zmartwień w świecie „końca historii”, aby dodatkowo robić z igły
widły i  traktować  sport  jako zarzewie  wrogości  między narodami
i ludźmi. Należy raczej przyjąć, że jako szczególny przypadek cywili-
zowanej konkurencji stadion jest konkretyzacją jedynej formy pokoju,
jaka jest dostępna ludziom żyjącym na ziemi. 

Tak czy inaczej wskutek coraz wyższych cen biletów oraz słabną-
cej identyfikacji kibiców z konkretną wspólnotą zawodników będą-
cych jeszcze do niedawna przeważnie wychowankami klubu, a obec-
nie jego najemnikami, w przeszłość  odchodzi stadion kiedyś  pełen
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wolnych,  dzikich  i  wojowniczych  kibiców.  Wypierają  ich  z  areny
dziejów masy udomowionych post-politycznych Ostatnich Kibiców
pogryzających chipsy i prężących przed telewizorami mięśnie piwne,
kibiców  agresywnych  na  miarę  naszych  czasów:  zrzędzących  po
przegranym meczu na żonę i dzieci, ewentualnie na złą (jak zawsze
w Polsce)  władzę  polityczną,  na  rząd,  na  prezydenta,  na  jawnych
i niejawnych przełożonych.

Exzerpt
Im Jahr 1945 schrieb George Orwell einen Essay über die „Brüderliche

Atmosphäre des  Sports”.  Darin spricht  er  vom Profisport,  vom Nationali-
smus der  Fußballer  und von der  Aggressivität  der  Fans.  Den Motiven
Orwells  folgend analysiere  ich  im vorliegenden Text  Aspekte  eben dieser
Probleme in der Gegenwart:  Wie sehr heizen Fußballevents zwischenmen-
schliche  Feindseligkeit  an?  Ist  die  Begegnung  zweier  Mannschaften  ein
„Krieg ohne Schüsse” („Sport is war minus the shooting”)? Worin liegt der
Unterschied zwischen einem Fußballspiel auf dem Dorfrasen und einem Me-
dien-Großereignis? Was sind Profifußballer heute: Privatsöldner oder Natio-
nalhelden? Welche Analogien bestehen zwischen dem Miteinander-Konkur-
rieren im Sport und in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens?
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Wolność i władza w życiu publicznym

Vladislav Dudinský
Postmoderna a hra s morálkou

Postmoderna a hra s morálkou (k niektorým
problémom formovania osobnosti)

Súčasťou  modernej  racionality  bolo  presvedčenie,  že  diskurz
o univerzálnom, všeobecnom, celistvom je legitímny a že príroda, de-
jiny a človek musia mať jednotný zmysel, že život každého jedinca aj
spoločenstva je nielen možné, ale aj nevyhnutné vysvetliť z jedného
princípu.  Predpokladalo sa,  že analýza výstavby kozmu, štruktúry
ľudskej  prirodzenosti,  ale  aj  štádií  vývoja  sveta  vo  všeobecnosti
a spoločnosti zvlášť nevyhnutne vyústi do normatívne uchopiteľných
údajov,  na  základe  ktorých  by  mohol  byť  riešený  celý  komplex
otázok bytia a existencie, vrátane otázok správneho života. Základná
otázka etiky harmonizovala so základnou otázkou spravodlivosti –
čo je dobré pre všetkých je dobré aj pre mňa a tak je to správne. 

Od druhej  polovice dvadsiateho storočia sme konfrontovaní so
skutočnosťou, že filozofické pokusy modernej racionality ponúknuť
presvedčivý  ucelený  koncept  sveta  a  víziu  jeho  ďalšieho  vývoja
(s osobitným dôrazom na jeho sociálnu zložku) zlyhali.  Predponou
„post“ sme začali  označovať  spoločnosť  v priestore a čase, ktorá sa
v základných charakteristikách odlišuje od jej predchádzajúceho sta-
vu  a preto  je  neuchopiteľná  pojmami  moderny.  Na  začiatok  sme
oznámili  kontraproduktívnosť  všetkých  veľkých  príbehov,  vrátane
narácií o pokroku ľudstva a jeho smerovaní, o možnosti systematic-
kého  poznania  ľudského  konania  a prognózovaní  spoločenského
vývoja, o možnosti objektívneho a pravdivého poznania sveta. Uve-
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dené tézy sme „preklopili“ aj do 21.storočia a už pri zbežnej „inven-
túre“ produktov nášho ratia uzatvárame, že po viac ako dvoch storo-
čiach  vývoja  európskeho  filozofického  racionalizmu a  humanizmu
súčasné filozofické myslenie bezradne prešľapuje na mieste pred pro-
blémami sveta a bytia človeka v ňom. Problémom podľa Giddensa
nie je to, „že neexistuje stabilný sociálny svet, ktorý by sme poznáva-
li, ale že poznanie tohto sveta prispieva k jeho nestálemu či premenli-
vému charakteru“1.  

V podmienkach  rýchlych,  výbušných  a nepredvídateľných  pre-
dovšetkým sociálnych zmien, kedy zisťujeme, že dobe, v ktorej žije-
me,  fakticky  každým  rokom  rozumieme  ináč,  proces  formovania
osobnosti a subjektivizácie jedinca nadobúda principiálne nový cha-
rakter.

Oproti konceptu kultúrneho prenosu medzi generáciami, usilu-
júcemu o zachovanie historickej kontinuity, tradícií a morálnych hod-
nôt je v súčasnosti vyzdvihovaný koncept spoločnosti žijúcej po konci
tradície, koncept diskontinuity a nihilizmu – spretŕhania pôvodných
pút so všetkým, čo sa doteraz považovalo samo osebe za hodnotné,
v istom zmysle za nespochybniteľné, garantujúce nielen terajšiu exi-
stenciu, ale aj budúcnosť. Ako poznamenal S.J.Grenz, formuje sa ge-
nerácia, ktorá sa rozchádza s presvedčením svojich rodičov, že svet sa
stáva lepším miestom pre život2. Pre túto generáciu sa prioritou stáva
sebavyjadrenie a nezávislosť pri utváraní svojich vlastných životných
hodnôt a postojov. Vzorce správania rodičov prestávajú byť  hodné
nasledovania, mravné zásady sme už prestali odvodzovať z intimity
rodinného  kruhu  či  súkromného  života.  Dnešok  dáva  každému
právo na život podľa vlastných predstáv a dovoľuje mu povedať nie
zažitým kultúrnym vzorcom a rodovým stereotypom. V podmien-
kach eskalácie slobody (myslenia a konania) paradigmy bazírujúce na
princípe, že je možné a priori nadefinovať kritéria umožňujúce odde-
liť pravdivé od nepravdivého, správne od nesprávneho, morálne od
amorálneho,  sa  uvádzajú  ako  kontraproduktívne.  Individualizačné
trendy umocňujú význam tých charakteristík, ktoré súvisia s rozho-

1 A. Giddens, Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, s. 45.
2 Pozri, S. J. Grenz, Úvod do postmodernismu, Návrat domů, 1997, s. 22.
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dovaním  a výkonom  jednotlivcov  na  úkor  znižovania  významu
a váhy toho, čo je dané a čo nemôže jednotlivec bezprostredne ovply-
vniť.  Pomer medzi daným a vedome zvoleným a akceptovaným sa
stále viac presúva na stranu voleného. Tým sa formuje nový vzťah
človeka a spoločnosti, vzťah, v ktorom tvorivosť človeka a jeho osob-
nostné charakteristiky sa stávajú jednou z dominánt sociálneho pohy-
bu a  najdôležitejším zdrojom ekonomických a politických transfor-
mácií.  Z uvedeného  nevyplýva,  že  človek  žijúci  v postmodernej
spoločnosti by sa mal formovať ako osobnosť bez morálky a zábran,
bez  schopnosti  diferencovať  medzi  dobrom  a zlom,  spravodlivým
a nespravodlivým.  Riziká  však  bezpochyby  existujú  a nie  stále  ich
evidujeme iba v rovine teoretickej. V situácii hry na totálne preruše-
nie kontinuity, na odmietnutie tradícií a na absolutizáciu inovácií sa
diferenciácia medzi dobrom a zlom pre mnohých stáva záležitosťou
aktuálneho  obsahu  a momentálnej  situácie.  Ako  však  poznamenal
Eriksen,  „(...)  ľudia,  ktorí  nepoznajú  žiadnu  hodnotovú  orientáciu
alebo odvykli  premýšľať,  veria,  že inovácia je pozitívna v každom
prípade. Plynové komory boli tiež inováciou“3. Súhlasíme s Lipovet-
ským, že v ľudských dejinách „dlhá kontinuita morálnej tradície pre-
važuje nad diskontinuitou a zmysel pre mravné pohoršenie zďaleka
nie je mŕtvy. Zánik metafyzického základu morálky nijak neurýchlilo
jej  diskreditáciu“.4 V týchto  podmienkach  postmoderný  diskurz
o morálke  nie  je  diskurzom o jej  odmietnutí  všeobecne,  ale  akurát
o prekonávaní  tých jej  foriem,  ktoré  by boli  prijateľné  pre  všetkých
v zmysle, že by sa im mal podrobiť každý. Preto Foucault zdôrazňuje
potrebu hľadania rôznych štýlov existencie a akcentuje sebautváranie
subjektu, a nie donucovaciu prax.5 V úvahách o sebautváraní a staro-
stlivosti  o seba  samého  Foucault  odmieta,  žeby  táto  starostlivosť
o seba mohla vyústiť do zneužívania moci v zmysle ovládania dru-
hých a k presadeniu egoizmu a egocentrizmu. Práve naopak. Ak sa
„náležite staráte o seba samého, t.j.  ak ontologicky viete,  čo ste,  ak
viete aj to, čo ste schopní, ak viete, čo to pre vás znamená byť obča-

3 T. H. Eriksen, Tyranie okamžiku, Brno, Doplněk, 2005, s. 132.
4 G. Lipovetsky, Soumrak povinnosti, Praha, Prostor, 1999, s. 165.
5 Pozri, M. Foucault, Moc, subjekt a sexualita, Bratislava, Kalligram, 2000, s. 130.
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nom v obci, byť pánom domu v oikos,  ak viete, čoho sa máte obávať
a čoho nie, ak viete, v čo by ste mali dúfať a čo by vám, naopak, malo
byť úplne ľahostajné, ak napokon viete, že sa nemáte báť smrti, nuž,
potom nemôžete zneužívať svoju moc nad inými“6. Mysliac na seba
samých myslíme aj na iných, starostlivosťou o seba sa začíname sta-
rať (angažovať) o iných a toto je spôsob, ako možné obmedziť a kon-
trolovať  moc.  Postmoderná reflexia situácie G.Vattimom tiež nevy-
tvára priestor pre nespútané indivíduum. Možné je síce všetko, ale
nie všetko sa dá tolerovať. Podľa neho „nemali by sme robiť všetko,
čo „môžeme“ urobiť. Táto „moc“ má veľa významov: je moc technic-
ká, je moc morálna, no je aj moc životného sveta, ktorá mi hovorí, že
morálne  oprávnenie  robiť  to,  čo  môžem,  mám  len  vtedy,  ak  to
môžem robiť  z hľadiska  zdieľaného oikos,  z hľadiska  tolerantných
vzťahov medzi mnou a ostatnými, slovom, z hľadiska  solidarity“7. 

Preto  si  nemyslíme,  že  odmietnutie  etiky  povinnosti  znamená
amorálnosť  a že  subjektivizácia  v podmienkach  silnejúcich  trendov
individualizácie  automaticky  musí  smerovať  k prejavom  sebectva
a egoizmu, resp. ich stimulovať. Absencia jednotného ideového a mo-
rálneho univerza by nás mala navigovať na akceptáciu plurality kon-
cepcií sveta a hodnotového pluralizmu a na kvalitatívne nové výkony
v oblasti vlastnej subjektivizácie, ktoré by mali byť fundované kritic-
kým rozumom, kvalifikovanou voľbou spojenou s ochotou niesť zod-
povednosť.  Slobodné a autentické Ja sa kultivuje v priestore,  v kto-
rom  vnútorne  prežívaná  potreba  sebarealizácie  sa  stretáva  (je
konfrontovaná) s tak isto objektívnou potrebou tých istých, resp. po-
dobných práv iných Ja. Zmysel pre zodpovednosť v prostredí nevyh-
nutnej vzájomnej akceptácie by mal získavať  podobu pripravenosti
na kompromisy medzi koexistujúcimi potrebami Ja a iných Ja a spo-
ločnosti, bez ktorej je proces sebaidentifikácie nepredstaviteľný. 

Viac menej teoretická jasnosť  v procesoch formovania jedinca je
konfrontovaná s reálne jestvujúcim motivačným poľom, ktoré priamo
proces subjektivizácie determinuje. Konštatujeme, že chcené sa roz-

6 Tamtiež, s.140.
7 G. Vattimo, Chvála slabého myslenia, Rozhovor Francoisa Ewalda s Giannim Vatti-

mom – In, Za zrkadlom moderny, Bratislava: Archa, 1991, s. 162.
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chádza  so  skutočnosťou.  Fascinácia  zmenami  a strata  pôvodných
istôt spôsobila, že mnohí začali prehodnocovať svoj vzťah k hodno-
tám smerom k ich relativizácii. Výsledkom je inflácia vo všetkých ob-
lastiach života, strata schopnosti odlíšiť podstatné od nepodstatného,
hodnoty  od  pseudohodnoty,  skutočnej  potreby  od  pseudopotreby,
pravdivého od nepravdivého, mravného od nemravného, ale aj mno-
žiace sa prejavy fundamentalizmu a radikalizmu8. Pre  mnohých hla-
vným prostriedkom  sebavyjadrenia sa stali statky a spotreba, kon-
zum.  Na  margo  príčin  N.Chomsky  poznamenal,  že  „vo  večnom
zápase o myslenie ľudí“ s použitím obrovských možností priemyslu
public relations, zábavného priemyslu, súkromných médií a všetkých
ostatných prostriedkov zvíťazil americký biznis9. Architekti blahoby-
tu mnohých presvedčili, že vysoká spotreba stimuluje výrobu a tá je
potrebná  pre  dosiahnutie  ekonomického  rastu,  preto  konzumovať
musíme stále viac a rýchlejšie (čo je neraz pokladané za prejav vlaste-
nectva). Pre mnohých sa peniaze sa stali mierou všetkých vecí... Do-
siahli sme úroveň, kedy ku všetkému, aj k času, vieme priradiť ceno-
vý ekvivalent.  

Aj  keď  konštatujeme,  že  okruh  možností  pre  voľbu  vlastného
sveta sa značne rozšíril, vzory a idoly vyberáme viac z verejného ži-
vota ako súkromného a za výraznej „pomoci“ masovej kultúry a neo-
dbytných masmédií, nezaťažujúcich pritom naše myslenie. Médiám
sme dovolili, aby nám definovali priority! Nie bezvýznamnú úlohu
zohráva záplava informácií, ku kvalite ktorých sa nikto nevyjadruje,
rýchlosť  ich  šírenia  a  „rozmnožovania“.  Rýchlosť  sa  stala  atribu-
tívnou charakteristikou 21.storočia. Sme ohúrení zmenami, ich výbu-
šnosťou,  rýchlosťou inovácii  –  prijali  sme túto  výzvu a sami ďalej
zrýchľujeme. Preto pevné a stabilné väzby, ktoré platili  v minulosti
nás zdržiavajú a v niektorých prípadoch nás môžu spomaliť (niekedy
aj rozcitlivieť), čo je však ... proti „logike“ doby. Problém pravdy sme
presunuli do roviny interpretácie – svet a dianie v ňom „poznáme“
len na základe toho, ako ho interpretujeme. Odvekú túžbu človeka po

8 Pozri, I. Dudinská, Fundamentalizmus ako odvrátená tvár postmodernizmu, In: Človek
v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti I, Prešov, ManaCon, 2000, s. 104–108.

9 N. Chomsky, Perspektivy moci, Praha, Karolinum, 1998, s. 109. 
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objektívnej pravde sme nahradili „diskurzmi medzi slobodnými a ra-
cionálnymi  ľuďmi“,  „nenásilnou  a intersubjektívnou zhodou“,  „di-
skurzmi neovplyvnenými mocou“. Namiesto „konfrontácie“ s origi-
nálom (bytím) a hľadania pravdy týmto spôsobom sme navigovaní
do  poľa  neraz  pochybných  interpretácií,  pretože  celý  náš  život  je
„konfliktom interpretácií, viac či menej svojvoľných“, čo nám úplne
legitímne dovoľuje ignorovať  realitu. Deklarovanie autonómie zna-
ku,  jeho „oslobodenie“  od  referenta,  od tlaku  reality  však  posúva
všetky diskurzy  mimo dobra a zla, pravdy a lži, krásneho a škaredé-
ho, poriadku a chaosu. V tomto „antisémantickom“ ťažení je nám od-
porúčané vzdať sa stáročia budovaného binárneho kategoriálneho in-
štrumentária  a následne  odmietnuť  všetky  binárne  konštrukcie
(formálno-logické, mytologické, dialektické) ako ničím nepodložené
konvencie. Zrušením  uvedených opozícií sa fakticky rehabilituje do-
teraz „potlačovaný“ člen binárneho vzťahu (zlo, lož, škaredé, chaos, ...)
na úroveň doteraz vládnuceho, čím sa fakticky spochybňujú zakore-
nené mechanizmy, kritéria a historická skúsenosť odlišovania dobra
a zla, spochybňujú sa všetky doterajšie sociálne ideály (vrátane do-
siahnutých úspechov). Neprekvapuje, že z tak neistého sveta (príbe-
hu),  v ktorom nenachádzame ani  krásu a ani  „pozitívny“ program
hodnotovej motivácie (či stimulácie) jedinca a spoločnosti, človek uni-
ká. Väčšiu istotu mu začína poskytovať virtuálny, imaginárny svet, aj
keď v konečnom dôsledku prežitie závisí od sveta reálneho. 

Konštatujeme liberálnu povahu spoločenských pomerov (dokon-
ca hegemóniu neoliberalizmu), ale toto hodnotenie nijak nevzťahuje-
me na hodnotenie myslenia ľudí. Tí  sú vedení k tomu, aby tlmili svo-
ju  „metafyzickú  potrebu“  premýšľať  a transcendovať,  slobodne  sa
vyjadrovať  k veciam, ktoré presahujú ich zmyslovú skúsenosť,  hľa-
dať základ, z ktorého je možné vysvetliť to, čo je. Zastupiteľská for-
ma vládnutia bola mocou rozšírená aj na zastupovanie vo sfére rozu-
mu a myslenia. Pluralizmus názorov a kompetentnosť jedinca sa síce
pripúšťajú, ale iba v stanovenom rámci (pretože univerzálnou potre-
bou politiky je  určovanie a usmerňovanie konania jednotlivca v štáte):
uznáva sa akurát v podobe „rozumnosti spotrebiteľa -  konzumenta“.
Človek je vedený k tomu, aby zakorenenosť do sociálnej skupiny, cit
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pre sociálny oikos prekryl vzorcami Homo aeconomicus, t.j., aby svoje
ratio a slobodu stimuloval v smere k maximalizácii vlastného ekono-
mického prospechu, neberúc ohľad na potreby society, ktorej je čle-
nom. Jeho myslenie je  masírované „inštitucionalizovanými pravda-
mi“ (pravidlami hry), že rovnosť môže byť iba pred zákonmi, ktoré
zaručujú nedotknuteľnosť vlastníctva (pretože vlastníctvo je človeku
vrodené) a že jej ďalšie rozširovanie je už obmedzovaním slobody, že
štát je najhorší vlastník, že voľný trh je vyjadrením podstaty človeka
a morálka a kladné morálne vlastnosti sú priamym produktom sveta
slobodnej voľby (trhu), že sociálna spravodlivosť je výmyslom akurát
ľavicových intelektuálov a sociálne cítenie v sebe tají  potenciu pre-
chodu k autoritatívnemu režimu. V diskurze o liberalizme a jeho per-
spektívach však Rorty  nahlas  hovorí  o  vytrácaní  citu  pre  sociálny
oikos a o šíriacich sa obavách, že nebude dosť statkov, aby stačili pre
všetkých. „Pocit neistoty, ktorý z toho vyplýva, núti uchmatnúť, čo sa
dá... Tento strach narastá v kruhoch stredných vrstiev v Európe i v
Amerike. Ťažko povedať, či budú tradície liberalizmu na oboch stra-
nách Atlantiku dosť silné na to, aby prekonali obavy oslabujúce ľud-
skú schopnosť vnímať tých odlišných ako spoluobčanov“10. 

Je pravdou,  že veľké ideológie stratili  svoj  kredit,  no takisto je
pravdou, že cit a intuícia pre dobro, resp. zlo sa na úrovni individuál-
neho zachovali. Myslíme, že je predčasné hovoriť o akomsi hodnoto-
vom  vyprázdnení.  Dennodenne  sme  svedkami  manifestácie  dobra
cez formy súcitenia,  dobročinnosti,  pomoci  (aj  keď  nie stále  neziš-
tnej), ale aj cez spontánne odsúdenie zločinov, krutostí, rôznych fo-
riem útlaku, týrania a násilia. Sociálne experimenty potvrdzujú, že
neoklasická ekonomická teória sa  mýli,  keď  človeka charakterizuje
ako bytosť racionálnu, ale sebeckú, usilujúcu o maximalizáciu vlast-
ného prospechu neberúc ohľad na potreby väčšej skupiny, ktorej je
členom11 (pozri  Fukuyama,  1997,  s.  48–52).  Altruizmus  je  človeku
vlastný, aj keď sa nedá poprieť, že v jeho konaní prevažuje záujem

10 R.  Rorty,  Liberalizmus,  cit  a  bezpečnosť,  Písané pre K&K, „Kritika & kontent”,
X. ročník, 2005, č. 29, s. 18.

11 Pozri, F. Fukuyama, Chýbajúcich dvadsať percent, „OS – Fórum občianskej spolo-
čnosti” 4 (1997), s. 48–52.
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o dosiahnutie individuálnych cieľov a uspokojenie vlastných potrieb.
Ale napriek tomu nie v každej situácii „racionálne“ redukuje na eko-
nomicky výhodné. Pri hodnotení vzájomných interakcií zisťujeme, že
konanie a správanie ľudí je vyjadrením aj zakorenenosti  do určitej
sociálnej  skupiny,  zažitých  etických  návykov,  morálnych  noriem
a kultúrnych tradícií reprezentujúcich túto skupinu. Tieto faktory sú
vonkajším imperatívom, ktoré ľudia viac či menej úspešne akceptujú
a ako také sa iba zriedka stávajú objektom racionálnych sebeckých
kalkulácií.  Vedomie nutnosti  a tiež  efektívnosti  kooperácie  vytvára
sociálne (morálne) spoločenstvo, v ktorom Ja sa reflektuje cez My (nie
Oni) je možné považovať za výsledok našej kultúrnej adaptácie.

Vyrovnávanie sa s atribútmi dneška (globálna pluralita, jednota
založená na mnohorakosti, kooperácia rôznych kultúr a ich komple-
mentarita,  rôznorodosť  hodnotových,  estetických,  filozofických,
náboženských a každodenných orientácií) kladie na človeka neporo-
vnateľné s minulosťou nároky a požiadavky predovšetkým v rovine
kompetentnej  voľby a zodpovednosti.  Súčasný civilizačný stav ne-
vyhnutne vyžaduje „novú spoločenskú zmluvu“, ktorá by anticipovala
dnešné  poňatie  práv  a  zároveň  zadefinovala  povinnosti  občana
21.storočia, ktorá by obnovila sociálnu súdržnosť a solidárnosť zalo-
ženú na morálnych princípoch a presvedčila človeka o užitočnosti pe-
vnej hierarchie hodnôt. Je nevyhnutné hľadať spoločné jadro humani-
stických  hodnôt.  Určite  jeho  súčasťou  by  mali  byť  ľudské  práva,
princípy  tolerancie,  interkulturality  a trvalej  udržateľnosti.  Táto
výzva neskončí v zásobníku utópií v prípade, že sa nám podarí obno-
viť a presadiť kult zovšeobecňujúceho rozumu, ktorý si princípy in-
terkulturality a  plurality osvojí ako záväzné a organizujúce princípy
dnešnej  civilizácie  a na  tomto  základe  zadefinuje  základné  rámce,
v ktorých  sa  budú  formovať  subjekty  bez  „morálnych  privilégií“,
schopné zodpovedných kompromisov a spolunažívania s inými z do-
brej vôle a nie preto, že musia. 

Štúdia je čiastkovým výstupom riešenia grantovej úlohy VEGA
č. 1/3609/06: Súťaživosť ako kultúrotvorný fenomén – limity efekti-
vity. 
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Summary
As a part of the modern rationality we consider the certitude, that there

is a legitimus dispute about universal, general issues, and the nature, history,
man, have to have a consistent meaning. According to this certitude it was
possible and inevitable to explain life of a single person, as well as life of
commonwealth, on a basis of one principle. The basic question of personal
ethics was harmonized with basic question of justice – what is good for me, is
good for all as well, and so it is right.

In the 20th century, mainly in its second half, we had to face the reality,
that  the  philosophical  efforts  to  supply  some valid  integrated  concept  of
world and some vision of its further development (with special impact on the
social element) failed. We announced contra-productivity of the “great sto-
ries“, including the narrations about progress of mankind and its principal
routing, as well as the systematic knowledge of human behavior and foreca-
sting of social development.

The preposition “post“ is used to brand the society in space and time, ba-
sic characteristics of which differ from its former state. In conditions of fre-
edom escalation the paradigms based on a priori defined criteria, which divi-
de truth and lie, right and false, moral and immoral acts, appear as contra-
productive.

Postmodern morality refuses that form of morality, which could be ac-
ceptable for all, and should be submitted by everybody. In spite of that we
emphasize various styles of existence and their legitimization, we accentuate
the self creation of subject rather than twisting praxis.

The free and authentic “Self“ is being cultivated in a space, in which the
need of self realization is meeting the objective need – to accept the same or
homothetic rights of other “Selves“. Within this mixture of attitudes and opi-
nions, values and beliefs we realize, that acceptation of plurality and hetero-
geneity is simply inevitable. The sense of responsibility in this milieu beco-
mes a pattern of being ready for compromises between the co-existing needs
of “Self“, other “Selves“ and society in whole, without which would be the
process of self identification unimaginable.





Wolność i władza w życiu publicznym

Martin Lačný
Ekonomická sloboda a moc

Ekonomická sloboda a moc v kontexte 
korporatívneho občianstva

Max  Weber  ako  prvý  moderný  autor  na  prahu  XX.  storočia
identifikoval  dichotómiu medzi  racionalitou neoklasickej  ekonómie
a svetom hodnôt. Práve on však popri analýze fenoménu racionality
konania  a  racionalizácie  inštitúcií  zdôvodnil  pozíciu  hodnôt  ako
neoddeliteľnej súčasti kapitalistického spôsobu získavania bohatstva.
Weber vo svojej dobe videl špecifickosť západného kapitalizmu v tom,
že  podnikateľské  konanie,  ktorého  motívom  je  dosahovanie  zisku
prostredníctvom  výmeny,  musí  byť  vedené  „racionálnymi  cieľmi
a kalkuláciou kapitálu.“ To znamená, že príslušné konanie je vopred
plánované, orientované na predvídateľné výsledky a jeho efektívnosť
závisí od racionálneho posúdenia vecných a osobných nákladov ako
prostriedkov k dosahovaniu zisku na jednej strane a konečných vý-
nosov vyjadrených v peňažnej hodnote na strane druhej. Racionálne
a kalkulujúco orientované správanie však v intenciách Weberovych
úvah nie  je  jediným faktorom úspešného  podnikania.  Podľa  neho
k najdôležitejším  prvkom  utvárajúcim  spôsob  života  patrili  vždy
náboženské sily a v nich zakotvené etické predstavy o povinnosti.
Tento moment  sa  prejavil  ako určujúci  determinant  aj  v  kapitalis-
tickom  spôsobe  zmýšľania  a  konania.  V tomto  zmysle  bol  úspech
priemyselného a obchodného podnikania podmienený osvojením si
nových  cností,  skoncentrovaných  v  idei  povinnosti  povolania  ako
záväznosti,  ktorú  má jednotlivec  pociťovať  a  aj  pociťuje  k  obsahu
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svojej činnosti. Táto myšlienka, ktorá je podľa Webera pre sociálnu
etiku  kapitalistickej  kultúry  charakteristická,  má  pre  ňu  dokonca
v určitom zmysle konštitutívny význam1.

Súčasnému  diskurzu  o spoločensky  zodpovednom  podnikaní
približuje  načrtnuté  weberovské  idey  americký  odborník  v  oblasti
aplikovanej etiky – Robert C. Solomon, ktorý pristupuje k problema-
tike  podniku ako spoločensky zodpovednej  organizácie  cez  aristo-
telovské chápanie postavenia indivídua v spoločnosti. Všetci ľudia sú
podľa neho členmi spoločnosti a ich osobná identita závisí vo veľkej
miere od ich spoločenskej úlohy, v dnešnom chápaní úzko spojenej
s povolaním, pozíciou v určitej  organizácii.  Osobná identita a seba-
realizácia  úzko  súvisia  nielen  s osobnými  vlastnosťami,  ale  aj  so
spoločnými  záujmami  spoločenstva  v ktorom  jednotlivec  pôsobí.
V aristotelovskom ponímaní najvyšší spoločenský záujem spočíva vo
vytvorení  takého  spoločenstva,  v ktorom  je  umožnené  každému
jednotlivcovi  uskutočnenie  dobrého  života.  Podľa  Solomona  takto
podnik ako organizácia na jednej strane vystupuje v spoločnosti ako
občan a zároveň sám je vo svojom vnútri spoločnosťou. Preto by sa
podľa jeho záverov mal podnik správať ako cnostný občan a zároveň
ako demokratická spoločnosť, podporujúca blaho svojich občanov2.

Solomon, tak vlatne pripisuje postaveniu podniku v spoločnosti
postavenie cnostného občana, orientovaného na plnenie svojho posla-
nia. Ak by sme mali v tomto kontexte skutočne reflektovať aristotelo-
vské korene spoločného dobra, ktoré by malo byť  podľa Solomona
pre jednotlivých aktérov v takejto spoločnosti jednou z fundamentál-
nych hodnôt, je vhodné pripomenúť si práve korene pojmu občian-
stva. 

V mestských štátoch starovekého Grécka a v Rímskej ríši bol titul
„občan“  čestným označením,  slobodní  občania  gréckych  Polis  boli
považovaní za elitu. Zároveň sa však s cťou, ktorú tento titul v sebe
zahŕňal, spájali určité zodpovednosti. Podobne je to podľa Solomona
aj v prípade koncepcie organizácií chápaných ako občanov. Znamená

1 Pozri, M. Weber, K metodológii sociálnych vied, Bratislava 1983, s. 279.
2 Pozri, R.C. Solomon, Ethics and excellence. Cooperation and integrity in business.
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to uvedomiť si a uchopiť svoj podiel zodpovednosti za vývoj spolo-
čnosti, na ktorej občan participuje.

V kontexte súčasnej európskej hospodárskej etiky podobné názo-
ry zastáva švajčiarsky profesor Peter Ulrich, ktorý z pohľadu svojej
koncepcie integratívnej podnikateľskej etiky hovorí o potrebe „demy-
tologizácie“ metafyzickej fikcie spoločného dobra a o otvorení otázky
obhajoby primátu politickej etiky pred logikou trhu. Ulrichova kon-
cepcia  integratívnej  podnikateľskej  etiky  pritom  vychádza  z troch
základných systematických úloh etickej reflexie podnikania: 

– kritika rýdzej ekonomickej racionality (reprezentovanej koncep-
tom Homo Oeconomicus) a normatívneho preceňovania „ekonomi-
zmu“; 

– objasnenie etických náhľadov na ekonómiu slúžiacu životu (Le-
bensdienliche Őkonomie); 

– určenie postavenia morálky podnikania v spoločnosti  slobod-
ných občanov orientovaných na spoločné dobro3. 

Uvažovanie o ekonómii slúžiacej životu a o morálke podnikania
v spoločnosti slobodných občanov orientovaných na spoločné dobro
sa spája práve s chápaním podnikov ako občanov, podobne ako je to
v  prípade  Solomonovej  koncepcie.  Aby  mohol  Ulrich  vymedziť
pojem  korporatívneho  občianstva (corporate  citizenship),  konfrontuje
neoliberálny záujmový diskurz s republikánskym diskurzom cnosti.
Keďže mu ide o konfrontáciu koncepcie republikánskeho liberalizmu
a neoliberálnej  koncepcie  tzv.  „hospodárskeho“  liberalizmu  (Wirt-
schaftsliberalismus), pohybuje sa účelovo na poli politickej filozofie.
Na základe komparácie týchto dvoch racionalít definuje hodnotovú
orientáciu a rámcové postoje  slobodného občana,  ktorý je  schopný
prevziať  zodpovednosť  za  svoje  aktivity.  Komparácia  je  pritom
postavená  na  porovnaní  chápania  osoby,  pojmu slobody a občian-
stva. Prehľadné zobrazenie komparácie týchto dvoch myšlienkových
prúdov  vo  vzájomnej  konfrontácii,  ako  ju  prezentuje  P.  Ulrich,
nájdeme v priloženej schéme. 

Ulrich chápe koncepciu republikánskeho liberalizmu ako „post-
-ekonomistický“ vzor plne rozvinutej občianskej spoločnosti. Na roz-

3 P. Ulrich, Republikanischer Liberalismus und Corporate Citizenship, s. 2.
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diel od občana ako ho chápe „hospodársky“ liberalizmus, si republi-
kánsky zmýšľajúci slobodný občan uvedomuje aj svoju spoluzodpo-
vednosť za správne riadenie vecí verejných (Res publica). Chápe slo-
bodu ako vzácne verejné dobro, pre ktoré je konštituujúce spoločné
participatívne  sebaurčenie  uvedomelých  občanov  štátu  (Citoyens)
v deliberatívnych politických procesoch, kým „hospodársky“ liberali-
zmus, ktorý je podľa Ulricha z politicko-filozofického hľadiska klasi-
fikovateľný aj ako „vulgárny liberalizmus“, chápanie slobody vďaka
výraznému individualizmu zužuje na súkromnú autonómiu ziskuch-
tivých občanov – vlastníkov (Bourgeois). Faktom pritom ostáva, že
pojem občianstva (Citizenship) nie je ekonomickým pojmom. Definu-
je postavenie osoby nezávisle na relatívnej hodnote jej  prínosu pre
hospodárstvo. Trh sa v tomto kontexte nepovažuje za dominantný in-
štitút  spoločenského života,  ale naopak sám je začlenený do celku
spoločnosti  a kultúry,  do  kontextu,  ktorý  determinuje  pozíciu
a význam ekonomiky v živote spoločnosti i jednotlivcov. 

V analógii  k jednotlivcovi  chápe Ulrich i postavenie  organizácie
ako občana. Podobne ako Robert C. Solomon hovorí o podnikoch ako
o občanoch  (v  zmysle  Citoyens)  demokratickej  spoločnosti,  ktorí
majú slobodu a z nej vyplývajúci explicitný záväzok zodpovednosti
voči spoločenstvu, v ktorom pôsobia a rozvíjajú svoje aktivity.

Zodpovednosť je tu princípom, ktorý má svoj základ v hodnoto-
vej sfére – nie je len inštrumentálnym postojom, jedným z nástrojov
vhodných na budovanie public relations.  Rozhodujúci  význam má
naopak inštrumentálne poňatie trhového hospodárstva, ktoré podľa
Ulricha nemožno chápať  ako samoúčel.  Podnikanie je chápané ako
cnosť, zisk predstavuje záväzok, prostriedok, nie však cieľ. Ideálom
hospodárskeho zriadenia je sociálne trhové hospodárstvo, teda trho-
vé hospodárstvo slúžiace životu. Služba životu je podľa tohto kon-
ceptu prvoradou úlohou ekonomiky, od ktorej by sa mali implicitne
odvíjať i hodnotové systémy podnikov. 

Trhové hospodárstvo i podľa Arthura Richa, švajčiarskeho prie-
kopníka  sociálnej  etiky,  predstavuje  nástroj,  prostriedok  k účelu4.
Svoj účel vidí na jednej strane v tom, že umožňuje efektívne fungo-

4 A. Rich, Etika hospodářství II, s. 251.
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vanie  ekonomiky  slúžiacej  životu,  ktorá  dáva  priestor  iniciatíve,
inovatívnosti a výkonnosti hospodáriaceho subjektu. Na druhej stra-
ne svoj účel vidí i vo svojom poriadku, ktorý vedie k rovnovážnemu
rozdeľovaniu nahospodáreného spoločenského produktu. 

Korporatívne občianstvo (corporate citizenship) môžeme v tomto
kontexte definovať ako programovú skratku pre politicko-filozoficky
zdôvodnenú hospodársku etiku, založenú na koncepcii republikán-
skeho liberalizmu. Koncepcia korporatívneho občianstva je v poňatí
spomínaných autorov zároveň  vyjadrením potreby vyrovnať  sa  so
súčasným  trendom  inštrumentálneho  chápania  morálnych  hodnôt
v hospodárskej sfére.  Podniky sa podľa nich majú stať  skutočnými
slobodnými  a  uvedomelými  občanmi  demokratickej  spoločnosti,
ktorí vedome nesú zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Základnými
štrukturálnymi podmienkami praktického uplatnenia tejto koncepcie
sú  podpora  konkurenčného  podnikateľského  prostredia,  funkčné
inštitúcie  koordinujúce  ekonomické  prostredie,  spoločné  hodnoty
a kooperatívna výmena5. 

V súvislosti s korporatívnym občianstvom hovorí Ulrich doslova
o organizovanej zodpovednosti v podnikaní, v rámci ktorej majú byť
jednotlivé  organizácie  ako  občania  na  všetkých  hierarchických
úrovniach  spoločnosti  splnomocnené a uvedomelé.  Jedine  za  tohto
predpokladu sa podľa jeho názoru môže postupne vybudovať  žitá
kultúra integrity a zodpovednosti (gelebte Integritäts-  und Verantwor-
tungskultur), ktorá predstavuje fundament občianskej spoločnosti6.

5 H. van Luijk, Business ethics in Europe: A tale of two efforts, Prednáška prednesená
na IV.  Chemnitzer Ostforum, Technische Universität Chemnitz 3. 3. 1999 (nepubliko-
vané). 

6 P. Ulrich, Der entzauberte Markt, s. 155.
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Schéma: Republikánsky liberalizmus verzus „hospodársky“ liberalizmus7
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⇓ 
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Štúdia je čiastkovým výstupom riešenia grantovej úlohy VEGA
č. 1/3609/06 „Súťaživosť ako kultúrotvorný fenomén – limity efekti-
vity.“

7 P. Ulrich, Republikanischer Liberalismus und Corporate Citizenship, s. 8.
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Summary 
The concept of corporate citizenship is not explicitly an economic term. It

defines the status of a subject abstractedly from the relative value of its con-
tribution to economy. Market is here not understood as a predominant insti-
tution of public life, but it is integrated into the whole of society and culture –
into the context, which determines a position and importance of economy in
individual lifes and society as well. One of the contemporary well respected
authorities in the field of business ethics – professor Peter Ulrich (St. Gallen
University, Swiss), understands the idea of corporate citizenship (using the
point of view of his Integrative business ethics concept) as a program abbre-
viation for politically and philosophically justified business ethics, based on
the concept of republican liberalism. The idea of corporate citizenship is in
this way also expressing the need of encompassment, as a matter of the up-
to-date trend of moral values instrumentalisation in the business sphere. Cor-
porations should, according to this concept, become the real free and politi-
cally conscious citizens of democratic society, which knowingly bare the re-
sponsibility for their decissions.





Wolność i władza w życiu publicznym

Cyril Diatka
Občianska spoločnosť a demokracia

Občianska spoločnosť a demokracia. 
Problém reality a ilúzií

Problém verejnosti,  spoločnosti  je  otázkou skutočnosti,  ale  tiež
ilúzií, ktoré o skutočnosti máme a fikcií, ktoré si na základe toho vy-
tvárame.  V základe  politického  života  sa  evidentne  nachádzajú
i dôležité duchovné skúsenosti a postoje daného spoločenstva, ktoré
však nie vždy dokážeme vierohodne rozpoznať. Táto skutočnosť de-
formuje nielen náš pohľad na život, ale znemožňuje rozoznať nieke-
dy i povahu našich činov a to prirodzene vplýva na chod spoločnosti.
Rozličné deformácie sociálneho i spoločenského života často tu na-
chádzajú svoju príčinu.

Moderné spoločnosti sú veľké a zložité,  z čoho pramení ich ne-
prehľadnosť. Odráža sa to na našej psychike, čo niekedy spôsobuje,
že spoločnosť  v ktorej žijeme prestáva v našom vedomí a predstave
vystupovať ako organizovaný celok. „Miliónové anonymné masy cu-
dzích ľudí, medzi ktorými pozná každý z nás iba zopár blízkych pria-
teľov, spolupracovníkov a blízkych, riadia a spravujú neosobné inšti-
túcie, úrady a štáty a na tejto úrovni zasa platia veľmi zložité právne
predpisy“1. Pochopenie tejto skutočnosti nie ani jednoduché, ani sa-
mozrejmé.  Fungovaniu moci,  bánk,  povahe peňazí,  korupcie  alebo
ľudským právam nie je jednoduché porozumieť. Paradoxné je na tom
to, že sa s týmito skutočnosťami denne stretávame, učíme sa s nimi

1 J. Sokol, Moc, peníze a právo. Esej o společnosti a jejích institucích, Plzeň, Nakladatel-
ství Aleš Čeněk, s.r.o. 2007, s. 12.
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zaobchádzať,  avšak  ich  funkcie  a vzájomné  súvislosti  nám  zväčša
unikajú. Spoločenské vedy, ktoré ich študujú vidia, alebo sledujú iba
niektoré ich stránky, nevedia však uchopiť ich v celistvosti. Skutočno-
sťou však ostáva, že fungovanie moderných, veľmi zložitých spolo-
čností  sa  stále  viacej  viaže  na  činnosť  takých  inštitúcií,  akými  sú:
vláda,  politická  moc,  majetok,  peniaze,  práva  a záväzky.  V istom
zmysle nachádzame určité vyjadrenie tohto probléme už u Aristotela,
ktorý však túto otázku naznačuje v konfrontácii s ľudskou prirodze-
nosťou, ktorú limituje tým, že človek utvára nutne spoločnosť a spo-
ločenstvá. Vo svojej Politike to vyjadril takto: „Kto však nemôže žiť
v spoločenstve a vo svojej sebestačnosti ho nepotrebuje, ten nie je ča-
sťou štátu, ale je to alebo divé zviera, alebo boh“2. 

Bezpochyby treba prejsť  do roviny vzťahu autority a moci,  tak
ako to naznačil nestor súčasnej sociológie Zygmunt Buman, ktorý ta-
jomstvo šťastného miesta spočíva v kompromise, v dosiahnutí rovno-
váhy medzi možnosťami a ohrozením3. Patrí sem i objasnenie vzťahu
autority a moci. Pojmy autorita a moc predstavujú kľúčovú párovú
kategóriu politickej sociológie. Medzi fenoménom moci a autority je-
stvuje spôsob, ktorý poukazuje na to, že sa obidva tieto fenomény
viažu,  priťahujú, no súčasne aj  odpudzujú.  Z historických udalostí,
ale najmä z nedávnej doby, i zo súčasného diania vo svete môžeme
dôvodiť,  že väčšina držiteľov moci, vždy v záujme udržania svojej
vlády sa usiluje o to,  aby tí,  ktorým vládnu ich podporovali,  alebo
priamo súhlasili s ich nariadeniami. Jednoducho vo svojej politickej
praxi sa usilujú vyhnúť tomu, aby tí, ktorým vládnu sa nepostavili
priamo proti  nim. Je len prirodzené, že v tejto rovine pôsobenia je
účinným prostriedkom polopravda a zahmlievanie skutočnej pravdy.

Ďalej  je treba upozorniť,  že pojmy autorita a moc nemajú a ani
nemôžu mať jednoznačný význam. Významy oboch pojmov sa menia
v spojení  týchto  pojmov  podľa  rozličných  spôsobov  a realizovania
politiky v konkrétnej historickej sociokultúrnej situácii. Prirodzené je
i to  že  význam pojmov autorita  a moc má rozličné  charakteristiky

2 Arystoteles, Politika, Bratislava, Kalligram 2006, s. 29.
3 K.B.  Müller,  Politická  sociologie.  Politika  a identita  v proměnách  modernity,  Praha,

Portál 2008, s. 49.
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podľa tej ktorej reči, resp. jazyka. Badateľné je to najmä v súvislosti
s rozvojom občianskej spoločnosti, najmä však tej, kde určitú prevahu
alebo zastúpenie má liberálna demokracia. Moc a autorita vyžadujú
permanentné uvedomovanie si mocenských nerovností a rozličných
krokov zo strany držiteľov moci.  Aj toto je dôvod, prečo sa pojem
vzťahu autority a moci ocitol v strede záujmu filozofov, sociológov
ale i politikov a kultúrnych činiteľov. 

Pojem moc (power) je odvodený od potestas (schopnosť),  resp.
poter (byť schopný). V staroveku najmä v čase Ríma mal tento pojem
najmä politický význam. Politické uvažovanie na rozdiel od Grékov,
ktoré  bolo  založené  na  rozume,  u Rimanov sa  zakladala  na  láske,
láske k vlasti – Rímu. „Dulce et decorum est pro patria mori“4. Pre
nás ľudí z počiatku 21. storočia, po skúsenostiach dvoch svetových
vojen tento verš znie skôr ironicky, vyjadruje bezmocnosť jednotlivca
proti mašinérii a agresívnym spôsobom štátneho donucovacieho sy-
stému. Všetci Európania máme úžitok z dedičstva antiky. Od Grékov
sme podedili tendenciu k pochopeniu politického poriadku a politiky
a od Rimanov pochopenie občianskeho poriadku, pojmu občan a poj-
mu civilizácie. Rímsky politický slovník vďaka latinčine ovplyvňoval
európsku kultúru až do konca 16. storočia – viac ako tisíc rokov. Rím
vzhľadom na časté zmeny, formy štátnej moci, je príkladom politiky
uskutočňovanej  ľudskými  osobami,  ktoré  držiac  úrady  boli  obme-
dzované pravidlami výkonu moci. Rimania, keď premýšľali o otáz-
kach moci,  užívali  pre rozlíšenie dve slová: potentia – fyzická sila,
moc a potestas – legálne právo a moc, ktorú reprezentuje úrad, pri-
čom všetky  úrady sa  v Ríme podieľali  na  tzv.  „impérium“,  celko-
vému objemu moci,  ktorý predstavovala rímska štátna moc. Pojem
autorita (auctoritas) obsahoval zjavne morálny aspekt, ktorý sa zakla-
dal  na  presvedčení,  že  dobro  (patria)  musí  mať  prednosť  pred
súkromnými záujmami (napr. záchranou vlastného života). 

V novoveku,  kedy  dochádza  k formovaniu  národného  štátu  sa
objavuje nová podoba moci,  ktorá sa dá vysvetliť  prostredníctvom
dvoch významov:  1.  kauzatívnom (spôsobujúcou)  a 2.  koerzívnom
(donucujúcou). Prvým autorom v novoveku, ktorý aplikoval pojem

4 Verš od rímskeho básnika Horatia: «Sladké a dobré je zomrieť pre vlas».
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moc na  oblasť  politiky  bol  Thomas  Hobbes  (1588–1679).  V zmysle
svojej metódy vysvetľovania javov na základe kauzality, vysvetľoval
moc a jej fungovanie ako vzťah medzi príčinou a účinkom. Naproti
tomu významný nemecký sociológ Max Weber (1864-1920) definuje
moc v koerzívnom, t.j. donucujúcom zmysle. Podľa Maxa Webera tre-
ba moc chápať tak, že je pravdepodobné, že jeden spoločenský činiteľ
v príslušnom spoločenskom vzťahu uplatní svoju vôľu napriek odpo-
ru ostatných. Pojem moc v sociálnom kontexte treba odlišovať od poj-
mu násilie, ako je napr. donucovanie, zabíjanie, kaličenie, ničenie ma-
jetku  a hodnôt.  V tomto  zmysle  je  pojem  násilie  používaný  aj  pre
označovanie politických, hospodárskych, či spoločenských utlačova-
teľských systémov, ktoré systematicky poškodzujú záujmy ľudí, ktorí
v týchto systémoch žijú. V tomto prípade ide o totalitné systémy a to-
talitárne spoločnosti. 

K súčasným sociálnym teoretickom, zaoberajúcich sa problémom
autority patrí  Hannah Arendt (1906-1985).  Podľa nej  autorita  musí
byť  definovaná vždy v protiklade k donucovaniu násilím a v proti-
klade k presvedčovaniu. Autorita je vždy poslušnosť, ktorá vylučuje
použitie násilia. Násilie sa používa vtedy až tam, kde autorita zlyha-
la. Autorita sa nezískava ani presvedčovaním, ani donucovaním. Ak
by sme presvedčovali, potláčali by sme autoritu. Autorita je vzťahový
pojem, ide o špecifický komunikačný akt medzi hovorcom a hovoria-
cim  a jeho  výpoveďou  a medzi  poslucháčom  a jeho  odpoveďou.
Vzťah autority znamená vždy hierarchiu a podriadenosť.  Ide vždy
o taký druh poslušnosti, pri ktorej si ľudia uchovávajú vnútornú slo-
bodu.  Autorita  a jej  fungovanie  predstavujú  akýsi  postoj  dobrovo-
ľného sebaobmedzovania. Max Weber používa pri pojme autorita po-
jem  „Herrschaft“,  ktoré  možno  preložiť  ako  „panstvo“  (panujúca
moc). Týmto pojmom označuje Weber legitímnu politickú moc a spô-
sob jej legitimizácie. Je to teda typ politickej moci, ktorá má súčasne
i morálne ospravedlnenie, teba i autoritu. Weber vytvoril tri ideálne
typy legitímnej (legitimizácie) politickej moci – charizmatická panujúca
moc, tradičná panujúca moc a legálna panujúca moc. 

a)  charizmatická panujúca moc – ide o takú pozíciu moci, kedy
najvyššiu  moc  má  ten  jedinec,  ktorý  dokáže  presvedčiť  najväčšie



Občianska spoločnosť a demokracia 223

množstvo ľudí o svojej výnimočnosti a získať čo najviac priaznivcov
a nasledovníkov.  Tento  typ označil  Weber  ako archaický,  ktorý sa
však objavuje i v modernej spoločnosti (Hitler, Stalin);

b) tradičná panujúca moc – najviac sa vyskytuje v tzv. tradičných
spoločnostiach, neprejavuje sa ako viera v nadprirodzené schopnosti
jednotlivca ako je to u charizmatickej formy, ale ide o vieru v posvät-
nosť a večnú záväznosť sociálneho poriadku. Inštitúcie, normy a hod-
noty sú tu považované za raz navždy dané. Ide najmä o privilegova-
né a dedičné postavenie držiteľov moci. Tento typ upevňuje sociálne
nerovnosti, spoločenskú hierarchiu a často končí v hospodárskej sta-
gnácii;

c)  legálna panujúca moc – tento spôsob legitimizácie politickej
moci je výrazom viery v neosobné pravidlá (zákony), ktoré sa vzťa-
hujú tak na držiteľov moci, ako aj na ovládaných. Jadrom tohto typu
je byrokracia, zaručujúca rovnosť pred zákonom, ktorý je formálny
a neosobný. Weber ho označuje ako typ, ktorý charakterizuje tenden-
ciu súčasných západných moderných spoločností.

Keď chceme lepšie pochopiť dynamiku moci a autority, tak mu-
síme  prejsť  do  roviny  vzťahu  práva  a morálky.  Morálkou  možno
v tejto súvislosti rozumieť systém morálnych noriem, niekedy ozna-
čovaných  pojmom  mravnosť.  Morálne  býva  niekedy  vzťahované
k obsahom svedomia, ktoré je akýmsi arbitrom morálnosti nášho ko-
nania.  Arbitrom mravnosti  konania  je  zasa  verejná  mienka.  Vzťah
právnych a morálnych noriem v liberálnej  demokracii  sa vyznačuje
špecifickým napätím. Toto napätie má určitú hodnotu. Hranice me-
dzi právom a morálkou nie sú nepriestupné. V liberálnej demokracii
nejestvuje dôležitý mravný príkaz, ktorý by súčasne nepatril medzi
právne  príkazy.  Preto  možno  hovoriť  o právotvornosti  morálnych
noriem rovnako ako mravotvornosti právnych noriem (Přibáň, 1996).
Domácim  príkladom  tlaku  morálnych  noriem  na  právnu  normu
môže byť postupné skracovanie a odbúranie povinnej vojenskej slu-
žby. Opačným príkladom môže byť  správanie rodičov v reakcii  na
prísnejšie pravidlá cestnej premávky. Vo väčšine západoeurópskych
spoločností patrí k mravnému správaniu na rozdiel od nás dať pred-
nosť chodcovi na prechode. Nie je to vždy z dôvodu ohľaduplnosti,
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ale dlhodobo tu platia prísnejšie zákony cestnej premávky. Tento jav
je,  pravda,  oveľa zložitejší  ale poukazuje na vyššie uvedený vzťah
medzi legalitou (právom) a legitimitou (morálkou). Z iného pohľadu
je zaujímavý pojem „dobré mravy“. Je to pojem nielen morálny, ale
i právna kategória. Právny úkon, ktorý protirečí dobrým mravom je
neplatný. Týka sa to napríklad aj regulácie reklamy. Možno hovoriť
aj  o iných ustanoveniach,  napr.  keď  niekto žije  neviazaným spôso-
bom života, alebo častejšie používané pojmy osobná česť, dobrá po-
vesť.  I tieto  v sebe  nesú  právnu  hodnotu.  Priestupnosť  právnych
a morálnych noriem poukazuje na tú skutočnosť,  že právny poria-
dok, ktorý nie je ukotvený do širšieho rámca morálnych noriem je
akoby vo vzduchoprázdne. 

Táto rovina môže byť  skúmaná i z pozície  vzťahu medzi  pozi-
tívnou a negatívnou slobodou. Rousseau definuje slobodu ako poslu-
šnosť voči zákonu, ktorý sme dobrovoľne prijali. Hobbes zasa zdôra-
zňuje, že sloboda končí  tam, kde začína zákon. Slobodu chápe ako
voľnosť  svojho  druhu.  Rousseau  tvrdí  opak  –  sloboda  je  konanie
v rámci pravidiel, na utváraní ktorých sme sa sami podieľali. Monte-
squieu, ktorý tvrdí, že sloboda nie je voľnosť, ale právo robiť všetko,
čo zákony dovoľujú. V politickej filozofii sa časom ustálili pojmy roz-
lišujúce „pozitívnu“ alebo „negatívnu“ slobodu (napr.  H.  Arendt).
Toto  rozlíšenie  poukazuje,  že  slobodu  možno  chápať  negatívne
v zmysle slobody „od“ (zlovôle, násilia a pod.) a pozitívne ako slobo-
du  „k“  (politickému  konaniu,  vzdelávaniu,  podnikaniu  a pod.).
V tomto prípade ide o slobodu ako možnosť k určitej činnosti. Vzťah
medzi  pozitívnou  a negatívnou  slobodou  je  vzťahom  možnosti
a istôt,  kedy istoty  vypovedajú skôr  o kvalite  celkového prostredia
(a jeho právnych istotách), a možnostiach potenciálu konajúcich osôb
(trpezlivosti, majetku, nadania a pod.) k dosahovaniu určitých cieľov.
Pozitívna a negatívna sloboda sú v istom zmysle dve strany tej istej
mince.

Veľmi zaujímavým problémom v rovine tohto náhľadu je otázka
totalitných hnutí, ktoré pôsobiac na široké vrstvy ľudí narušili seba-
úctu a istotu politických režimov, ktoré ešte vždy verili vo väčšinový
systém viac, ako vo svoje vlastné zriadenie. Zložité a dramatické uda-
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losti, ktoré napr. viedli k vytvoreniu nacistickej diktatúry poukazujú
na to, že neboli dodržané nielen demokratické slobody, najmä však
problém rovnosti  občanov pred zákonom. Zrútenie straníckeho  sy-
stému  a politickej  stratifikácie  európskych  národných  štátov  bolo
kulisou tejto drámy. Podobne pri absencii spoločenskej stratifikácie
obrovskej masy ruskej dedinskej populácie došlo k zvrhnutiu demo-
kratickej vlády v Rusku. Situácia v Nemecku pred Hitlerom pouka-
zuje na nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje západný svet, čo sa aj prejavi-
lo  do  istej  miery  po  2.  svetovej  vojne.  Naopak,  vývoj  v Rusku
poukazuje na smer, ktorým sa môžu uberať revolučné zmeny v Ju-
žnej Amerike a Ázii. Nie je teda dôležité, či sa totalitné hnutia budú
nazývať totalitné, či boľševické, či masy sa budú organizovať v mene
rasového pôvodu, alebo triedy, alebo sa budú odvolávať na prírodné
zákony, alebo na dialektické zákony. 

Ľahostajnosť voči veciam verejných, porušovanie práva, zmrazo-
vanie aktivity občanov, dokonca kalkulácia s touto pasivitou, neutrál-
ny postoj k politickým otázkam pre presadenie totalitného hnutia ne-
postačujú. Musí tu byť ešte apatia, či dokonca nechuť alebo nenávisť
k verejnému životu a to  nielen  medzi  ovládanými,  ale  i v samotnej
vrstve ovládajúcich. Najskôr ide o apatiu, neskôr o direktívny spôsob
riadenia,  potom o problém individuálneho úspechu, prerastajúceho
do  nekontrolovateľnej  rivality,  kde  sa  na  tejto  úrovni  povinnosti
občana javia ako zbytočná strata času a energie. Tieto problémy majú
veľa rozličných podôb. Často nás mýli, že prebiehajú v rozličnom so-
ciálnom prostredí, objavujú sa dakedy i nové heslá, avšak skrytá ten-
dencia je tá istá, od práva, rovnosti k postupnej apatii, do istej miery
otupenosti, až k agresívnemu presadzovaniu moci vedie bezpečná ce-
sta nielen k totalite,  ale vždy toto súvisí  s krízou danej  spoločnosti
a prepadom hodnôt ako je úcta k človeku, dôstojnosť, rešpekt a tole-
rancia  k iným a v konečnom dôsledku i pozitívny vzťah k spoluna-
žívaniu ako k jednému zo základných faktorov stabilnej spoločnosti. 
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Summary
Man becomes a passive part of various processes and is confronted with

the various kinds of manipulation.  Human happiness cannot be identified
with  the feeling of passion. The base of every true democratic order is the
declaration of freedom which should have individual, social and institutional
dimension, as well as the equality of citizens in front of law. Specific under-
standing offreedom, which is emphasized in public nowadays, degrades hu-
man dignity and makes one unable to reach formative attributes of a good
man. Man in his nature is open to the values. The important role here is play-
ed by the incorporating of man to the world of values. Human dignity stays
over law and often becomes the ideal for the judgement of law. Man loses the
full dimension of his humanity and the conscience of the deepest sense of his
life when oriented at consuming and delight. 



Wolność i władza w życiu publicznym

Milan Jozek
O slobode, moci a hodnotách v procese zachovania dôstojnosti...

O slobode, moci a hodnotách v procese 
zachovania dôstojnosti života človeka 
(nárys niekoľkých myšlienok)

Tradičné chápanie moci, že moc sa má vnímať vždy v spojení so
službou, nadobúda v transformujúcej sa spoločnosti staronové výz-
namy. Jednotlivec, národ, štát, vláda by nikdy nemali svoju domnelú
moc transformovať do pýchy a nikdy by si nemali privlastňovať to čo
im nepatrí. V pozadí všetkých myšlienok človeka by nemalo chýbať
vedomie príslušnosti a participácie so svetom, nad ktorým pôsobí vy-
ššia, integrujúca moc1. Osudný vstup človeka do „konzumom“ zamo-
renej  spoločnosti,  sprevádzaný jednostranným  ovládaním  primátu
hospodársko-výrobných štruktúr, ho častokrát i bez súhlasu vedomia
robí súčasťou procesu rastúcej inštrumentalizácie. Najväčším rizikom
však nie je to, že nás iní považujú iba za nástroj vlastnej realizácie
resp. výroby a spotreby. Diametrálne neužitočnejšie a nebezpečnejšie
je to, že človek prichádza do štádia, v ktorom sa pokladá za akýsi pa-
sívny článok rozličných procesov a vystaveniu rôzneho druhu mani-
pulácií.  Človek  sa  zrieka  zodpovednosti  a všetkých  námah,  ktoré
vedú k uskutočneniu vlastných a samostatných rozhodnutí  a utieka
sa pre pomoc a riešenie aj tých najhlbších a najosobnejších ľudských
problémov  k povrchným  radám  hocijakého  technického  vynálezu.
Hedonistická  koncepcia  života  úzko  súvisí  s konzumným  zmýšľa-

1 Por. D. Hajko, Globalizácia a kultúrna identita, Bratislava 2005, s. 19–21.
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ním. Hedonistický postoj totiž podnecuje také vysvetľovanie slobody,
ktoré nabáda k jej falošnému a nezákonnému používaniu. Opak platí
taktiež, že zneužitie slobody sa v spoločnosti prejavuje ako tendencia
čo najviac si zaistiť  hedonistické postoje. Konzumný postoj neberie
do úvahy celú pravdu o človeku. Nerešpektuje historickú, spoločen-
skú,  vnútornú  a ani  metafyzickú  pravdu.  Badateľný  je  skôr  akýsi
únik od pravdy alebo prijímanie  len akýchsi  poloprávd o človeku.
Treba  zdôrazniť,  že  ľudské  šťastie  nie  je  a nemôže  byť  totožné
s pôžitkom. Konzumne orientovaný človek pri  pôžitku stráca plný
rozmer svojej  ľudskosti,  stráca vedomie najhlbšieho zmyslu života.
Takáto orientácia napredovania zabíja v človeku podstatné atribúty
ľudskosti. Súčasné civilizačné procesy prebiehajú v prostredí, v kto-
rom tí  čo vládnu a sú mocní,  sugestívne presviedčajú ovládaných,
alebo tých, ktorých chcú v budúcnosti ešte len ovládnuť o tom, že ich
moc bude a je prospešná pre všetkých, ktorí im ju slobodne zveria.
Demokracia sa tak stáva zneužívaným pojmom. Mala by zjednoco-
vať, ale často rozdeľuje. Mala by byť živnou pôdou pre porozumenie,
avšak často paradoxne vytvára podmienky pre nenávisť, resp. mala
by otvárať cesty k ľudskosti, a ona ich často zatvára. Pretože demo-
kracia sa postupne stáva demokraciou boja o moc,  o nadobudnutie
väčšej miery moci, je pre tento boj vhodnejšou pôdou ako aristokra-
cia, keďže v demokracii existuje možnosť boja o moc pre všetkých, na
rozdiel od boja iba pre niekoľkých aristokratov. Demokracia sa stáva
a je  otvoreným ringom,  do  ktorého  môže vstúpiť  takmer  hocikto,
resp. kde nevíťazí schopnosť rozumu a cti, spravodlivosti a múdrosti,
ale schopnosť byť priebojným na účet hocikoho a hocičoho2.

V dnešnej dobe, ktorá si hovorí moderná, je takmer všetko kon-
frontované s tendenciami Európskej únie a jej pravidiel. V mnohých
dokumentoch Európskej únie stojí  na prioritnom mieste dôstojnosť
človeka. Globálna spoločnosť, ku ktorej smerujeme, nemôže vzniknúť
pokiaľ  nebudeme čerpať  zo zdrojov morálnej a duchovnej hodnoty
vymedzujúcich ich dynamiku. Za kultúrami, náboženstvami a filozo-
fiami existuje v ľudských bytostiach smäd po slobode, úsilí o preko-
návaní samých seba, hľadaní čohosi čo je za tým a čo sa zdá neucho-

2 Por. D. Hajko, Globalizácia a kultúrna identita, op. cit., s. 13–14.



O slobode, moci a hodnotách v procese zachovania dôstojnosti... 229

piteľné a nedosiahnuteľné. Ľudia majú potrebu uvedomovať si seba
samých, ak chcú viesť dôstojný život3. Všetky slobody a práva majú
prameň  v ľudskej  dôstojnosti.  Tento  prvotný  charakter  dôstojnosti
človeka je potrebné prijať a akceptovať vo svojom živote. Aaron Hass
zdôrazňujúc dôstojnosť človeka poznamenáva, že pomoc ľuďom, aby
nadobudli dobrý životný pocit, je našou povinnosťou. Autor pripo-
mína tiež Immanuela Kanta, ktorý píše o povinnosti chovať sa vždy
k človekovi ako k účelu a nie ako k prostriedku. Ak sa teda človek
chová k inému ako k predmetu, prostriedku, ktorý má poslúžiť jeho
cieľu, popiera tak jeho ľudskú hodnotu. Dôstojnosť človeka stojí nad
zákonom a často sa stáva vzorom pre posúdenie zákona. Dôstojnosť
človeka nachádza svoj najhlbší význam v Biblii. V knihe Genezis 1, 27
čítame, ako Boh odovzdáva človekovi svoj  obraz,  v ktorom jednou
z dominánt  je  aj  dôstojnosť.  Redukovanie  podstaty  človeka len do
rozmerov čisto biologických bez akéhokoľvek naviazania na nadpri-
rodzenosť napomáha ohrozeniu tohto daru Boha človekovi. Ľudská
podstata nie je vopred určená, nie je daná ani osudom, ani bohom,
ani prírodou, ale je formovaná počas nepretržitého procesu zámernej
a cieľavedomej činnosti. Jednotlivec je hodený bez počiatočnej vlast-
nej iniciatívy do neznámeho a často aj  nepriateľského sveta globál-
nych vzťahov, v ktorom musí vyvíjať neúnavnú aktivitu, aby našiel
sám seba, svoju identitu. Ale okamžite ako náhle sa ocitne v tomto
svete, padá celá ťarcha zodpovednosti za vlastný osud na neho sa-
mého. Musí sa rozhodovať, musí sa cieľavedome a vytrvale približo-
vať  k cieľu,  ktorý si  sám vytýčil  pri  projektovaní  vlatného života4.
Základom každého pravdivého demokratického poriadku je zaruče-
nie slobody, ktorá má mať individuálny, spoločenský a inštitucionál-
ny rozmer, ako aj rovnosť všetkých obyvateľov pred zákonom.

V sociálnom spektre sa tiež vážnym problémom stáva využívanie
slobody. Tento problém má nielen individuálny ale aj kolektívny roz-
mer. Evidentným príkladom je využívanie slobody po páde totalit-
ných systémov spoločnosti. Vlastnú slobodu môžeme využívať nielen
v prospech seba, ale aj v prospech spoločenstva, ktorého sme súča-

3 Por. A. King, B. Schneider, První globální revoluce, Bratislava 1991, s. 190–192.
4 Por. D. Hajko, Globalizácia a kultúrna identita, op. cit., s. 37.
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sťou. Ak ju využívame dobre, sami sa stávame dobrými. A dobro,
ktoré konáme pozitívne vplýva na naše okolie. Ak ju využívame zle,
zlo sa zakoreňuje a rozširuje v celom našom prostredí. Od Sokrata sa
nám zachoval výrok (mimochodom nie u Platóna,  ale u Xenofóna):
Pravá sloboda (eleutheria) spočíva predsa v tom, „konať  to najlep-
šie“, t.j. vždy konať to najlepšie možné. To teda znamená, že zo slo-
body máme „čo možno najlepšie“ smerovať  k tomu, aby sa ľudské
spolunažívanie  stalo  priestorom „objektívnej  slobody“.  To platí  už
o užšom spoločenstve, v ktorom žijeme, ako aj o celej spoločnosti s jej
právnym, sociálnym a politickým poriadkom, aby nebol chápaný ako
ohraničenie,  potláčanie alebo bezprávie,  ale ako zaistenie priestoru
slobody: ako pozitívna, čo najlepšie možná podmienka k rozvíjaniu
„subjektívnej slobody“, ktorá je vedená náhľadom v pravdu a dobro
– ako to hovorí Sv. písmo: „Túto slobodu nám vydobyl Kristus“ (Gal
5,  1),  ale  iba „pravda nás oslobodí“ (Jn  8,  32).  Špecifické chápanie
a ponímanie slobody, ktorým sa dnes na verejnosti všemožne argu-
mentuje, odkláňa človeka od etickej zodpovednosti. Dôraz a pozor-
nosť  sa  kladie  na  samotnú slobodu,  kde vynárajúcim tvrdením sa
stáva skutočnosť, že dôležité je byť slobodným a nenechať sa obme-
dzovať  ničím pri  využívaní  slobody podľa vlastného úsudku,  kto-
rého nosnou podstatou sú iba chvíľkové chúťky, čo je blízka forma
primitívneho liberalizmu. 

Človek z prirodzenosti je otvorený na hodnoty, kde dôležitú úlo-
hu  zohráva  inkorporácia  človeka  do  sveta  hodnôt. Vhodné  etické
hodnoty sa dajú definovať a pri troche snahy sa na nich možno do-
hodnúť, pokiaľ budú vyjadrené spôsobom primeraným súčasnej situ-
ácii. Medzi stále hodnoty by mali patriť sloboda, ľudské práva a zod-
povednosť, rodinný život, rovnoprávnosť mužov a žien, súcitenie so
starými ľuďmi a invalidmi, rešpekt k ostatným, úcta k životu a mie-
ru, hľadanie pravdy a tolerancia5.

Vzťahová rovina jednej  osoby voči  druhej  sa  teda uskutočňuje
a má ťažisko v inkorporovaní osoby s istou oblasťou hodnôt. Zbližo-
vanie osôb a teda aj ich vzájomné otvorenie voči sebe je možné práve
vďaka inkorporácii oboch osôb v danej oblasti hodnôt. Samozrejme,

5 Por. A. King, B. Schneider, První globální revoluce, op. cit., s. 193–197.
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že  nejde  len  o teoretický  prejav  záujmu  o danú  oblasť  hodnôt.
K tomu, aby došlo k vzájomnému zblíženiu a stavu otvorenosti je po-
trebné, aby osoby navzájom rozpoznali a uznali v sebe spomínanú in-
korporáciu  hodnôt.  Smerovanie  k zjednoteniu  osôb teda  vo veľkej
miere  záleží  od  hlasu  hĺbky  všetkých  hodnôt,  ktoré  majú  súvis
a odvíjajú sa od transcendentných hodnôt, akými sú pravda, dobro,
krása, ktoré nachádzajú svoju najvyššiu formu realizácie v Bohu.

Summary
Man becomes a passive part of various processes and is confronted with

the various kinds of manipulation.  Human happiness cannot be identified
with  the feeling of passion. The base of every true democratic order is the
declaration of freedom which should have individual, social and institutional
dimension, as well as the equality of citizens in front of law. Specific under-
standing offreedom, which is emphasized in public nowadays, degrades hu-
man dignity and makes one unable to reach formative attributes of a good
man. Man in his nature is open to the values. The important role here is play-
ed by the incorporating of man to the world of values. Human dignity stays
over law and often becomes the ideal for the judgement of law. Man loses the
full dimension of his humanity and the conscience of the deepest sense of his
life when oriented at consuming and delight.
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Pavol Dancák
Wymiar społeczny wychowania ku wolności

Wymiar społeczny wychowania ku wolności

Niezdolność refleksji związku pomiędzy wolnością i odpowiedzialnością,
etos konsumpcji, nieograniczony egoizm oraz nieczułość w stosunkach mię-
dzynarodowych  jako  objawy  kryzysu  społeczeństwa  globalizującego  się
zwracają uwagę na konsekwencje oraz wzywają do reformy celów człowieka
współczesnego. Mentalność egoistyczna rozumie wychowanie bardzo naiw-
nie, indywidualistycznie, bez związku z obowiązkami społecznymi, powin-
nościami.  Celem  artykułu  jest  przedstawienie  wychowania  rozumianego
jako rozwój naturalnych ludzkich właściwości, które umożliwiają człowieko-
wi rozwój własnego wolnego „ja“ we wspólnocie innych osób, z innymi oso-
bami. Do tego jest potrzebna zdolność  działania moralnego, która nie jest
uzależnione od poglądu innych albo większości, ale jest orientowana na war-
tości. W tym kontekście wychowanie nie jest tylko przygotowaniem człowie-
ka do wykonywania życiowych zadań, ale jest procesem wyjścia, opuszcze-
nia  z izolacji  i zamknięcia  się  w  sferze  swoich  indywidualistycznych
interesów w kierunku prawdziwej całościowej ludzkiej przestrzeni, w której
jako jednostka oraz jako przedstawiciel rodzaju ludzkiego jest umieszczony
i powołany  żyć,  realizować  się.  Dlatego  wychowanie  prowadzi  człowieka
w kierunku otwarcia się na innych ludzi oraz na całość, ogół, jest otwarciem
się na inne stworzenia zamieszkujące świat, otwarciem się na inne rzeczy
w prawdziwej perspektywie. 

Problematyka wolności w dziedzinie wychowania ma centralne
miejsce.  Rozważanie  o człowieku  oraz  jego  rozwoju  nie  może  się
obejść  bez podstawowego, niezaprzeczalnego, pierwotnego elemen-
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tu, atrybutu, jakim jest wolność. Jest ona na tyle właściwa człowieko-
wi oraz w nim zakotwiona, iż jej odrzucanie ma czysto teoretyczny
charakter, ponieważ już sam fakt odrzucania jest przejawem oraz wy-
razem wolności,  wolnego wyboru. Życie codzienne człowieka oraz
jego komunikacja z innymi ludźmi jest określona poprzez relacje, któ-
re zakładają wolność. Dobro i zło, prawo i bezprawie, kara oraz na-
groda, jak również inne kategorie fundamentalne życia społecznego
byłyby pozbawione sensu, gdyby ludzie nie dostrzegali ich podstawy
ugruntowanej w sferze wolności1.

O temacie wolności w historii myślenia człowieka wiele się roz-
ważało.  Pomimo to  ciągle  uświadamiamy sobie,  iż  znajdujemy się
przed obliczem tajemnicy, zagadki. Nie potrafimy znaleźć wyczerpu-
jąco odpowiedzi dotyczącej istoty wolności, co podkreślił „pół żartem
– pół  serio” profesor Tischner słowami: „jest  trudno być  liberałem
w czasach, w których nie wiemy, czym jest wolność“2. Natura ścisłe-
go związku pomiędzy człowiekiem oraz wolnością  nie jest dla nas
w pełni jasna, ale przypuszczamy, że wolność jest warunkiem godno-
ści człowieka. Bez wolności nie ma ludzkości. „Jedynie wolny czło-
wiek tak naprawdę istnieje“3. 

Człowiek znajduje się dziś w nowej sytuacji, która się tworzy na
podstawie skupienia,  koncentracji  oraz  monopolizacji  władzy poli-
tycznej  i gospodarczej.  Dzieje  się  to  nie  tylko w systemie totalitar-
nym. Totalitaryzm przyjmuje różne wyrafinowane formy oraz posta-
cie.  Człowiek–jednostka jest  pozbawiana samodzielności,  wolności,
inicjatywy, własnego „ja“. Zmonopolizowane stosunki ekonomiczno
– społeczne podporządkowują sobie jego myślenie oraz wolną wolę.
On sam staje się przedmiotem manipulacji oraz traci stopniowo moż-
liwość i zdolność wyboru oraz określenia własnych celów. Jednostka
nie jest w stanie angażować się jako obywatel odpowiedzialny oraz
samodzielny podmiot sensownej  twórczości,  pracy.  Społeczeństwo,
o ile jest bogate i może sobie na to pozwolić, proponuje mu kompen-

1 Porov. K. Tarnowski: Człowiek i Transcendencja, Kraków 1995, s. 91. J. Letz: Filozo-
fická antropológia, Bratislava 1994, s. 80. 

2 J. Tischner: Etika solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 1992, s. 181.
3 J. Tischner: Nieszcęsny dar wolności, Kraków 1996, s. 13.
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sację  w sferze  stanowiącej  sam w sobie  cel  konsumpcji.  Człowiek
przestaje tworzyć wartości, ale z drugiej strony ma możliwość dyspo-
nowania rzeczami. Również funkcje rzeczy nieustannie się zmieniają.
Nie są już warunkiem życia oraz czynności człowieka, lecz stają się
jego ekwiwalentem, odpowiednikiem. Już nie jest aktualne twierdze-
nie  Protagorasa:  „Człowiek jest  miarą  wszystkich  rzeczy“.  Aktual-
nym staje  się  twierdzenie  odwrotne:  „Rzeczy  są  miarą  człowieka,
jego prestiżu, wpływu“4. Stanowi to ważny argument na rzecz podję-
cia głębokiej refleksji nad wolnością,  wychowaniem, wychowaniem
ku wolności oraz jej aspektami społecznymi.  

Człowiek jest istotą otwartą na cały świat. Jest on, w odróżnieniu
od zwierząt, które kierują się instynktem, zdolny do samodzielnego,
całościowego, bardziej obiektywnego poznawania świata. Jego reak-
cje  nie  są  jednostronnie uwarunkowane oraz określone.  Ma możli-
wość  dokonywania wyborów spośród różnych sytuacji  oraz możli-
wości. 

Wolność jest podstawową właściwością istnienia oraz bytu czło-
wieka. Jeśli rozumiemy wolność jako wolność podstawową, która po-
przedza świadomość duchową, poznanie duchowe jako ich warunek
oraz jako wolną  decyzję,  możemy wówczas stwierdzić,  iż  wolność
jest podstawą ducha5. Istotowa wolność człowieka jednak, dla pełne-
go  urzeczywistnienia  potrzebuje  zewnętrznej  wolnej  przestrzeni
(przestrzeń wolności). Wypływa stąd podstawowe prawo do wolno-
ści  oraz wymóg wolności,  który otwiera się  w kierunku dziedziny
społecznej.  Powstają  pytania:  Jaki  jest  stosunek,  relacja  pomiędzy
wolnością jednostki oraz społeczeństwem, całością? Nie jest przypad-
kiem moja osobista wolność ograniczona, czy też zniszczona poprzez
wolność drugiego albo innych w społeczeństwie? Nie sprzeciwia się
to mojemu prawu do osobistej wolności? Czy też wolność drugiego –
drugich istotowo należy do przestrzeni mojej wolności? Czy społe-
czeństwo ludzi  z całą  swą  strukturą  społeczną  jest  ograniczeniem,
czy też, a może przede wszystkim warunkiem mojej wolności? Jakie
konsekwencje wypływają, w stosunku do społeczeństwa, całości? 

4 Por. E. Fromm, Mít nebo být? wyd. Naše vojsko, Praha 1994, s. 127.
5 Porov. E. Coreth: Co je člověk? wyd. Zvon, Praha 1994, s. 169. 
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W liberalnych demokracjach naszych czasów ani Bóg, ani pań-
stwo,  ani  społeczeństwo,  ani  naród nie  znajdują  sobie  właściwego
miejsca. Najwyższym dobrem staje się jednostka w swojej godności,
która nie jest uzależniona od jakiejkolwiek jej wydajności6. Konwen-
cja  międzynarodowa  dotycząca  praw  człowieka  oraz  konstytucje
państw współczesnych  przypisują  mu prawa podstawowe,  przede
wszystkim „prawo do wolnego rozwoju osobowości“.  Nie oznacza
to, jednak propagowania egocentrycznego samorozumienia, które się
dziś wiele razy usprawiedliwia, odwołując się do tego prawa podsta-
wowego. Oczywistym jest fakt, iż „jedynie przy pomocy wychowania
społecznego człowiek może się stać osobą, tzn. samym sobą“7. 

Mentalność  egocentryczna rozumie wolność  w sposób naiwny,
indywidualistyczny,  pragmatyczny,  bez  związku  z obowiązkami
społecznymi. Dlatego należy podkreślić, iż wychowanie autentyczne
ma zawsze charakter filozoficzny,  co więcej,  jest  filozofowaniem”8.
Filozofia  jest  miłością  oraz  mądrością,  mądrością,  która  jest  wyni-
kiem, następstwem miłości, przy czym nieodzownym staje się pełne
miłości istnienie razem, bytowanie ze wszystkimi istnieniami, ze świa-
tem, z całością9. W duchu słów Fichtego, człowiek staje się człowie-
kiem jedynie we wspólnocie z innymi ludźmi – jeśli mają być ludźmi,
to ma być ich więcej10. Podobnie Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan
Paweł II wskazuje, iż osoba „ja” jedynie poprzez to drugie „nie – ja”,
to znaczy poprzez drugą osobę, ogarnia siebie samego11. Wychowa-
nie autentyczne odrzuca skrajny indywidualizm, którego pyszny ab-
surd przybliża nam słowacki myśliciel L. Hanus na przykładzie Nie-
tzschego, który czuł się w swojej engadiańskiej samotności, 5000 stóp
nad światem, niezależny od świata, państwa, społeczeństwa tak bar-
dzo swobodnie, niezależnie, iż  jako Zaratustra nie potrzebował  już

6 Porov. W. Brezinka, Filozofické základy výchovy, wyd. Zvon, Praha 1994, s. 25.
7 L. Hanus, Človek a kultúra, wyd. Lúč, Bratislava 1997, s. 91.
8 Z. Kratochvíl, Výchova, zřejmost, vědomí, Praha 1995, s. 176.   
9 Por. R. Palouš, K filozofii výchovy, Praha 1991, s. 10.
10 J. G. Fichte,  Grundlage des Naturrechts, WW III, 39 [w:] E. Coreth,  Co je člověk?

wyd. Zvon, Praha 1994, s. 160.
11 Por. , L. Hanus, Človek a kultúra, dz. cyt., s. 93.
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nikogo na świecie. A jednak do śmierci opiekowała się nim jego mat-
ka oraz państwo, poprzez wypłacaną emeryturę12.

Człowiek nie żyje tylko w relacji z innymi jednostkami, lecz rów-
nież w relacji ze społeczeństwem jako całością, a więc nie tylko w re-
lacji Ja – Ty, ale jak i w relacji JA – MY, w relacji personalnej oraz spo-
łecznej. Istnieje tu wzajemne uwarunkowanie, które wskazuje na to,
iż obydwa te aspekty tworzą niezbędną jedność. 

Płynie  z tego napięcie  między indywidualnym i uniwersalnym.
Powstaje pytanie, co ma pierwszeństwo: jednostka, czy też społeczeń-
stwo. Jeśli jednostronnie damy pierwszeństwo społeczeństwu, które-
mu jednostka będzie podporządkowana, mamy do czynienia z kolek-
tywizmem.  Z takim ujęciem  spotykamy  się  u Platona,  dla  którego
prawdziwą rzeczywistością jest ogólna oraz niezbędna idea, to nato-
miast co cząstkowe, jednostkowe, pojedyncze jest tylko jej wyrazem
w  zmiennym  świecie  cieni.  Naukę  Platona  o państwie  dokładnie
przejmuje kolektywizm komunistyczny. Ujęcie to oraz jego filozoficz-
ne tło przejął również oraz doprecyzował Hegel. Ogólne, całościowe
ma prymat nad indywidualnym, jednostkowym. Absolutne jest ogól-
nym, nieskończonym procesem duchowym, to natomiast, co jednost-
kowe, jest tylko przemijającym momentem jego rozwoju, który ma
służyć  całości,  ogółowi.  W  ten  sposób  również  każdy  pojedynczy
człowiek, z własnymi celami oraz losem staje się „środkiem“ absolut-
nego rozumu, aby za jego pomocą osiągnął swój cel. Każdy – dlatego
w  koncepcji  Hegla  ma  swoje  źródło  system  totalitarny,  przede
wszystkim komunizm marksistowski, który jednostkę degraduje do
funkcji wobec kolektywu oraz ustanawia prymat ogólnego, społecz-
nego procesu nad jednostką.

Po drugiej stronie znajduje się  indywidualizm, który opowiada
się za prymatem jednostki wobec społeczeństwa, ogółu. Koncepcja ta
ma swoje źródło w nominalizmie późnego średniowiecza, rozwinięta
została w indywidualistycznych kierunkach renesansu oraz racjonali-
zmie Kartezjusza, według którego jednostkowa istota duchowa staje
się  autonomicznym rozumem. Oświecenie jeszcze bardziej pogłębia
tę koncepcję, proklamując autonomiczną wolność indywidualnej oso-

12 Por. tamże, s. 92.
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bowości.  Prawo autonomicznej wolności w absolutystycznej formie
władzy  przywłaszcza  sobie  władca,  który  nie  jest  uzależniony  od
żadnego konsensusu konstytucyjnego. Myśl ta była jeszcze bardziej
pogłębiona w różnego rodzaju koncepcjach, w myśl których obywa-
tele państwa zaczęli się domagać tej samej wolności jednostki autono-
micznej. Norma ta stopniowo prowadziła do powstania oraz formo-
wania  się  demokracji  współczesnej.  Indywidualistyczna  zasada  tej
demokracji zostaje obowiązująca w tym sensie, iż demokracja polega
tylko na kwantytatywnym zbiorem, sumą poszczególnych jednostek.
Przestaje się uwzględniać jakościowa rozmaitość, różnorodność rze-
czowej wiedzy, doświadczeń oraz ich miejsca w społeczeństwie jako
całości.

Z powyższego  wypływa,  iż  istnieje  związek  między  pojedyn-
czym oraz  ogólnym.  Ogólne nigdy nie  jest  samodzielnie  istniejącą
rzeczywistością, która znosi pojedyncze w jego samodzielności (nie-
zależności), lecz samo urzeczywistnia się poprzez wielość, różnorod-
ność  pojedynczego.  Podobnie  ani  pospolitość  (wspólnota)  nie  jest
sama w sobie istniejącą absolutną rzeczywistością, dla której by jed-
nostka mogła być ofiarowana. Odwrotnie każdą wspólnotę oraz spo-
łeczeństwo tworzą poszczególne osoby a wspólnota, jako taka odnosi
się  do  jednostki.  Ma  funkcję  służebną  oraz  pomocniczą,  nie  tylko
w kontekście materialnych warunków życia, w których jednostka jest
uzależniona od współdziałania ze społeczeństwem, lecz w pełnym
ludzkim,  duchowo-moralnym  rozwoju.  Jedynie  w  społeczeństwie
oraz wspólnie z innymi jednostka może się w pełni urzeczywistniać,
jest powołana do tego, by się w społeczeństwie angażować dla dru-
gich. Wychowanie ze swej istoty musi reflektować, iż każdy człowiek
ma na swój sposób przyczyniać się do budowania oraz realizacji do-
bra wspólnego.

Według K.  Wojtyły być  społecznym oznacza być  otwartym na
drugiego człowieka. Osobowe „ja“ rozumiane jest jako subiekt, pod-
miot, który – o ile jest świadomy- jest w stanie uświadamiać siebie sa-
mego oraz – o ile jest wolny, uświadamia swoją wolność – jest w sta-
nie  decydować  się  w  stosunku do  siebie  samego,  co  jednocześnie
wskazuje na to, iż osobowe „ja“ posiada siebie samego. Oczywiste jest,
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że „ja“ nie może mieć doświadczenie uświadamiania siebie samego,
autodeterminację oraz posiadania siebie, które są właściwe dla jakie-
goś „ty“, dla kogoś drugiego. Niemożliwość takiego doświadczenia
nie  zakłada  z góry  niezdolności  zrozumienia  tego  faktu.  Człowiek
jest  w stanie zrozumieć,  iż  „drugi“ jest  uformowany podobnie jak
„ja“, to znaczy dla „drugiego“ jest właściwa świadomość siebie, auto-
determinacja oraz posiadanie siebie.13 Z tego płynie, iż schemat „ja –
drugi“ nie jest ogólny, abstrakcyjny, lecz „drugi“ zawsze przedstawia
konkretną, indywidualną oraz niepowtarzalną osobę.

Być z natury społecznym oznacza dla Wojtyły, iż człowiek istnieje
i działa „wspólnie z drugimi“14. W swoich rozważaniach nie skupia
się on na społeczeństwie, lecz na wspólnocie. Wspólnota dla swoich
członków  jest  czymś  głęboko  istotnym,  fundamentalnym.  Stanowi
rzeczywistość współżycia oraz współdziałania z innymi ludźmi. Lu-
dzie we wspólnocie żyją we wzajemnych relacjach, co pozwala roz-
różniać  między  dwoma  płaszczyznami  relacji:  jedną  płaszczyznę
tworzą interpersonalne relacje, oznaczane symbolem „ja – ty”, drugą
płaszczyznę relacji tworzą relacje społeczne, charakteryzowane sym-
bolem „my“. Obie płaszczyzny należą do sfery doświadczenia czło-
wieka.

Doświadczanie „ty” jest dla „ja” bardzo istotne, chociaż nie cho-
dzi tu jeszcze o  stworzenie jakiejś określonej wspólnoty. Poprzez do-
świadczenie  „ty”,  „ja”  doświadcza  coraz  głębiej  siebie  samego.
W tym miejscu znajduje się podstawa wychowania oraz samowycho-
wania, gdy „ja” działa podobnie jak „ty”, które stanowi dla „ja” przy-
kład. Doświadczenie to jest również ważne dla samourzeczywistnie-
nia,  która  ma  swoje  źródło  w  każdej  osobowej  podmiotowości.
Oprócz tego należy pamiętać, iż „ja” stanowi jednocześnie „ty” dla
drugiego „ja”, które jest moim „ty”. Oznacza to, że człowiek poprzez
relację „ja – ty” przejawia się drugiemu we własnej strukturze posia-
dania siebie oraz władzy nad sobą.  W relacji  „ja – ty” znajdują  się
dwa subiekty, podmioty z jednakową strukturą. Z tego też powodu

13 Por. K. Wojtyła, Uczestnictvo czy alenacja?, [w:] Osoba i czyn oraz inne studia antro-
pologiczne, Lublin 1994, s. 450.

14 K. Wojtyła poświęcił tej tematyce 7 część książki Osoba i czyn.
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używamy „ty” a nie „on”. Gdybyśmy drugiego nazwali „on”, pojmo-
walibyśmy go jako obiekt, przedmiot. Nazwanie „ty” wyraża pod-
miotowość  drugiego.  W  relacjach  interpersonalnych  ma  początek
również  uświadomienie sobie,  iż  nie tylko „ja” pragnie realizować
siebie, lecz również i „ty”. Tu bierze początek, źródło obowiązek re-
spektowania oraz odpowiedzialności za drugiego człowieka, za dru-
gie „ja”15. W ten sposób pojmowane interpersonalne relacje pozwalają
mówić o communio personarum16.

Stosunki interpersonalne oraz społeczne wyrażają to, co jest dla
człowieka  właściwe.  Są  to  dwa  sposoby,  poprzez  które  człowiek
urzeczywistnia sam siebie, z drugiej zaś strony wyrażają prawdę iż
człowiek jest bytowo, istotowo? otwarty na innych, od których jest
również  istotowo zależny. Są  więc przejawem partycypacji, uczest-
nictwa. Według Wojtyły „partycypacja ma być rozumiana jako wła-
ściwość człowieka, odpowiadająca jego osobowej podmiotowości”17.
„Człowiek działający „razem z innymi”, partycypując, odkrywa nowy
wymiar siebie jako osoby”18. Dlatego przez udział we wspólnocie nie
przestaje być  samym sobą, jak również działaniem razem z innymi
również nie przestaje urzeczywistniać siebie samego.

Wymiar społeczny człowieka jako osoby wskazuje na jego spo-
łeczny, wspólnotowy sposób istnienia oraz na fakt, iż bez wspólnoty
z innymi wolnymi i  odpowiedzialnymi osobami byłby niczym. Na
podstawie relacyjnej natury człowieka, jest on „kimś dla kogoś”, dla
„drugiego”.  Zachowany  jest  tym  samym  należycie  prymat  osoby
w stosunku do społeczeństwa.

Wymiar  transcendentny człowieka jako osoby,  rozumiany jako
autonomia  duchowa  względem  naturalnej  oraz  społecznej  sfery,
wskazuje  na  jego  horyzontalne  oraz  wertykalne  ukierunkowanie,

15 Tej tematyce poświęcone jest dzieło Łaska i odpowiedzialność.
16 Termin communio personarum Wojtyła pojmuje w sensie wyrażonym w konstytu-

cji Gaudium et spes 24, czym wyraża stosunki interpersonalne między ludźmi a Bogiem
oraz między ludźmi nawzajem.  Communio  personarum wskazuje na sposób istnienia
oraz  działąnia  osób  żyjących  we wspólnocie,  które  poprzez  wspólne  istnienie  oraz
działanie nawzajem afirmują się jako osoby.

17 Por. K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, [w:] Osoba i czyn..., dz. cyt., s. 410.
18 K. Wojtyła, Osoba i czyn..., dz. cyt., s. 302, przypis 73.
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przekraczanie. Ukierunkowanie, skierowanie do innych osób, do in-
nych „ty” oraz „my”, jak również do „Absolutnego Ty”, do Boga. Bez
odniesienia relacji z Bogiem nie jest możliwa osobowa relacja z inny-
mi osobami. Pod pojęciem osoba rozumie się w człowieku to, co jest
mu najbardziej właściwe oraz najbardziej wartościowe, to co go od-
różnia  od  świata  zwierząt,  a  dzięki  czemu  również  transcenduje,
przekracza cały świat rzeczy, przedmiotów19.

Karol Wojtyła wprowadza pojęcie normy personalistycznej. Czło-
wiek nie jest samotną wyspą, ale urzeczywistnia się wśród innych lu-
dzi,  bez  których  nie  mógłby  do  końca  sam siebie  urzeczywistnić,
urzeczywistnić  miłość.  „Każdy jest dlatego częścią  życia innych lu-
dzi. To, co dotyczy mojego «ja» dotyczy również drugiego «ja»”20.

Zdolność uczestnictwa musi się aktualizować. Należy ją tworzyć
i wychowywać, aby dojrzała. Człowiek nie tylko z natury swej istnie-
je razem z innymi oraz wspólnie z nimi działa, ale również w działa-
niu oraz istnieniu z innymi osiąga własną dojrzałość, która jest fun-
damentalną dojrzałością osoby. Uczestnictwo jako cecha, właściwość
osoby określa podstawowy charakter wspólnoty. Dzięki tej właściwo-
ści  osoba oraz wspólnota (społeczeństwo) w pewien sposób nawza-
jem przynależą do siebie, nie są wobec siebie obce lub przeciwstaw-
ne.  A  jednak  substancjalnym  podmiotem  istnienia  oraz  działania,
nawet jeśli realizuje się razem z innymi, jest człowiek – osoba21.

Moment uczestnictwa spoczywa również w dokonywaniu wybo-
ru: człowiek wybiera to, co wybierają inni, a czyni to dlatego, iż wy-
bierają to inni – wybiera to jako własne dobro i cel własnego dążenia.
To co dla siebie wybiera jest dobrem w tym sensie, że człowiek jako
osoba  w  nim  się  realizuje,  urzeczywistnia.  Uczestnictwo  uzdalnia
człowieka do podejmowania takich właśnie wyborów oraz działania
z innymi. Karol Wojtyła takie działanie nazywa współdziałaniem. Roz-
wiązanie  problemu  wspólnoty  oraz  uczestnictwa  nie  spoczywa

19 Por. D. Hruška, Poznámky k nihilizmu v kontexte encykliky „Fides et ratio”, [w:] Sa-
pienciálny  charakter  antropológie  Jána  Pavla  II.  a  európska  integrácia.  Zborník  z  medzi-
národnej vedeckej konferencie, red. P. Dancák, Gréckokatolícka teologická fakulta Pre-
šovskej univerzity, Prešov 2007, s. 292–293. 

20 B. Urbankowski, Svätec, wyd. Silentium, Bratislava 2002, s. 59.
21 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn..., dz. cyt., s. 317.
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w rzeczywistości działania i istnienia  razem z innymi, lecz w dobrze
wspólnym. Dobro wspólne jest dobrem społeczeństwa (wspólnoty),
w przypadku jeśli tworzy w sensie aksjologicznym warunki wspólnej
egzystencji, przy czym działanie idzie po stopach egzystencji. Może-
my powiedzieć,  iż  dobro wspólne określa w porządku aksjologicz-
nym wspólnotę albo społeczeństwo, które są przedstawione na jego
podstawie22.

Współdziałanie może być dobre tylko wtedy, gdy między działa-
jącymi ludźmi istnieje szczególna relacja wspólnego przeżywania –
przeżywania  wspólnego celu,  to  znaczy wspólnota  zmierzająca ku
celowi ostatecznemu człowieka. Siłą, która ożywia tę wspólnotę jest
uczestnictwo.  Chodzi  o  odpowiedzialne współuczestnictwo w róż-
nych  aspektach  życia  człowieka23.  Dla  jakiejkolwiek  istoty  istnieć
w świecie oznacza istnieć razem. Znane autorytety, stojące u począt-
ków naszej kultury, zauważyły, iż człowiek jest istotą społeczną, któ-
ra  pełnię  swojej  bytowości  osiąga  w rozwoju  wspólnoty  z  innymi
istotami, z innymi ludźmi, ze światem oraz Bogiem24.

Życie ludzkie jest procesem dynamicznym, dlatego człowiek jest
tworem nieskończonym, jest otwarty, zapraszany nieustannie do ko-
munikacji na tle horyzontu sensu, który jest z góry obecny oraz two-
rzony  przez  komunikację25.  Ludzkość  człowieka  spoczywa  w jego
usytuowaniu, w stosunku do którego jest charakterystyczny fakt, iż
jest otwarta, nie tylko cząstkowo (historycznie, społecznie, politycz-
nie,  czy  ekonomicznie,  ale  całościowo,  we  wszystkich  jego  aspek-
tach26. Człowiek jest otwarty na wezwanie, z którym się zwracają do
niego komunikujące (komunikatywne) rzeczy. Jest jednak niezbędne
zachować otwartość na głos pochodzący spoza zasięgu ludzkiej kom-
petencji, na głos całości wszystkich całości oraz horyzonty wszystkich
horyzontów. Głos ten ma zasadnicze znaczenie, dlatego że wówczas:

22 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn..., dz. cyt., s. 321.
23 Por. R. Buttiglione, Kilka uwag o sposobie czytania „Osoby i czynu”, [w:] K. Wojtyła,

Osoba i czyn..., dz. cyt., s. 22.
24 Porov. D. Slivka, Izraelský národ, monarchia a sociálne otázky, [w:] Viera v moc a moc

viery, UMB PF 2007, s. 231–239.
25 Por. R. Palouš, Totalizmus a holizmus, Praha 1996, s. 99.
26 Por. E. Coreth, Co je člověk?, Praha 1994, s. 24.
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„wszystko jest inne, gdy wstępuje do gry szacunek wobec siebie sa-
mego albo świadomość pewnego porządku duchowego, w łonie któ-
rego moje istnienie może zachować swój sens oraz wartość”27. Rady-
kalne  otwarcie  się  na  sytuację,  w  której  urzeczywistnia  się  nasza
komunikacja, posiada ewidentny cel, którym jest uformowanie, stwo-
rzenie doskonalszego człowieka.

Komunikacja autentyczna prowadzi do pełnego miłości przeby-
wania, bycia razem. Communicator – jest to uczestniczący, wspólnik;
communico – jest działaniem z kimś wspólnie, dzieleniem się z kimś
czymś, zwierzaniem się komuś z czegoś, obdarowaniem kogoś, da-
waniem komuś  czegoś,  rozmawianiem z kimś;  communio – oznacza
utrwalać, wzmocnić, zabezpieczyć, zapewnić wspólnotę, przyjmowa-
nie;  communitas –  wspólnota,  społeczeństwo,  poczucie  obowiązku
wobec społeczeństwa, towarzystwo, wspólnota,  jak również  życzli-
wość, łaskawość.

Komunikacja  prowadzi  nie  tylko  do  poznawania  rzeczy  oraz
istot, takimi jakimi są. Chodzi o inter-akcję, co oznacza akcję, której
sens  wypływa  z  komunikatywnego  spotkania.  Z  transcendencji
wspólnoty komunikacji  wynurza się  sens bycia, którym jest napra-
wienie, polepszenie danej sytuacji. Można powiedzieć, że aktywność
jest  otwartością  człowieka,  otwarciem się,  prawdziwym uczestnic-
twem, działaniem działań.  Jest to aktywność  praktyczna, nie teore-
tyczna,  wyłącznie dla  widowni.  Prawdziwa otwartość  jest  czynno-
ścią, aktywnością. Ontologia wówczas stanie się właściwym ujęciem,
zrozumieniem istoty, jeśli będzie jednocześnie twórczością, pracą28.

Podstawę  komunikacji,  która autentycznie kieruje ludzką  istotę
ku otwartości zawiera dwie komplementarne prawdy. Jest to prawda
o wartości i godności człowieka oraz prawda o jego słabości, niedo-
skonałości, o grzeszności oraz potrzebie odkupienia. Świadomość, iż
człowiek pomimo swej ograniczoności i grzeszności jest przez Boga
osobowego afirmowany oraz miłowany, tworzy najgłębszą podstawę
afirmacji człowieka przez samego siebie oraz afirmacji drugiego czło-

27 G. Marcel, „Nástin fenomenologie a metafyziky naděje”, [w:] G. Marcel, K filosofii na-
dejě, Praha 1971, s.110.

28 Por. R. Palouš, Totalizmus a holizmus, Praha 1996, s. 99.
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wieka29. Relacja miłości w stosunku do Boga, człowieka oraz świata
stanowi element fundamentalny na drodze wspólnoty ludzkiej oraz
tworzenia cywilizacji miłości, do której urzeczywistniania nas wzywa
Jan Paweł II. Człowiek jest wolny i dlatego odpowiedzialny. Jego od-
powiedzialność  jest  osobowa  oraz  wspólnotowa;  jest  to  odpowie-
dzialność  przed  Bogiem.  Odpowiedzialność,  w  której  zawiera  się
również jego wielkość30.

Komunikacja demokratyczna bez szacunku wobec wartości łatwo
może  się  zmienić  w  jawny  albo  skryty  totalitaryzm.  Współczesne
społeczeństwo, które opiera się na myśleniu naukowo-technicznym, jest
zagrożone  przez  myślenie  redukcjonistyczne31.  Dlatego  nieodzow-
nym wydaje się być wzbogacenie społeczeństwa o wymiar duchowy
serca ludzkiego oraz jego powołania do Bożej miłości. W momencie,
gdy zostają przekroczone możliwości naukowe oraz techniczne, poja-
wia się tendencja do obniżania godności człowieka. Wiara i prawda
uważane są  za wyczerpane,  gdyż  stają  się  przedmiotem empirycz-
nym nauki i oddziaływają na nie niszcząco. Tym samym otwiera się
przestrzeń dla pseudowiary32.

Myślenie greckie, zawarte w interpretacji mitycznej lub logicznej,
patrzy na problem indywidualności człowieka z punktu wyjścia ogó-
łu.  Istnienie  głosu  transcendentnego,  który  wskazuje  człowiekowi
drogę, jest widoczne w myśleniu Sokratesa. Jego komunikacja w polis
nie jest przystosowywaniem się do okoliczności oraz warunków, lecz
czymś o wiele głębszym oraz istotniejszym. Najmądrzejszy spomię-
dzy wszystkich obywateli Aten, filozof, miłujący prawdę, poświęcił
uwagę temu, by zachęcić ludzi do poszukiwania prawdy oraz miłości
do prawdy. Podstawą jego dialogiczno-majeutycznej komunikacji jest
skierowanie słuchacza ku prawdzie33. Sokrates nawiązywał  do sofi-

29 Por. D. Slivka, Človek ako dominantná téma biblického personalizmu, [w:] Dialóg kre-
sťanstva a judaizmu, KU FF, Ružomberok 2007, s. 100–113.

30 Por. Ján Pavol  II,  Prekročiť  prah nádeje.  prel.  M. Hučko, Nové mesto SÚSCM,
Bratislava 1995, s. 162.

31 Por. K. Kardis,  Základné hodnoty a sociálne učenie Cirkvi, [w:]  Theologos, PU GTF,
Prešov 2008, č. 1, s. 161–173.

32 Porov. K. Jaspers, Malá škola filozofického myslenia, Bratislava 2002, s. 96.
33 Platón, Theaitethos, prel. F. Novotný, Praha 1996, 150b-e.
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stów, ale kładł nacisk na cel wyższy, na ogół. Sofiści byli zaintereso-
wani  poszczególnymi  aspektami  czynności  ludzkiej.  Dla  Sokratesa
właściwe jest zwrócenie uwagi na ogół, wszystkie aspekty oraz dzie-
dziny życia ludzkiego. Pytanie, jak bardzo, jak dogłębnie analizować,
badać  jakiś  przedmiot implikuje następne, istotniejsze pytanie – do
czego w życiu jest potrzebna ta wiedza, pytanie dotyczące celu życia
człowieka. Bez odpowiedzi na to pytanie komunikacja społeczna wy-
daje się być niemożliwa34.

Prawdziwe wychowanie powinno być  związane z samoograni-
czeniem, którego podstawa spoczywa w orientacji na dobro. Relaty-
wizm moralny przyczynia się do tego, co nie jest dobrem, do tego co
jest skierowane przeciwko życiu – terroryzm, zabójstwa, nieludzkie
warunki, niewolnictwo, handel kobietami, wykorzystywanie dzieci,
itd. Jan Paweł II w encyklice Centesimus annus przypomina, iż komu-
nizm obiecywał  wolność  dla  całej  ludzkości,  lecz w rzeczywistości
ujarzmiał narody. W ten sposób ludzkość doszła do wniosku, iż wol-
ność bez prawdy traci swój sens oraz treść. Jeśli wolność ma przyno-
sić  ludziom owoce,  jeśli  ma być  korzyścią  dla człowieka,  powinna
być  wolnością  odpowiedzialną,  która uwzględnia również  ogół,  co
potwierdzają słowa Zbawiciela: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem.”
(J 14, 6).

Summary
The inability of reflexion of the relationship between freedom and re-

sponsibility, ethos of consumption, unlimited selfishness and recklessness in
international relations as alarming features of the crisis of globalizing society,
warn of totalitarian consequences and call for the reformulation of the targets
of a contemporary man. In spite of that,  egocentric mentality understands
education naively, individualistically, pragmatically and without the connec-
tion with social obligations. The target of the contribution is to present educa-
tion as the cultivation of human natural abilities that enables man to partici-
pate in the formation of his own free “I”, in the society of other persons. The

34 Porov. W. Jaeger, Paideia II., prel. M. Plezia, Warszawa 1964, s. 96.
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ability of moral action is necessary as it does not consider only the opinion of
majority but it is oriented towards values. From this point of view, the educa-
tion is not only preparation for certain, concrete living performances as well
as opening of every partiality, of every unsociability towards personal limi-
ted interests, towards space opened for the one real human direction, that is
direction from partial towards general, towards space, in which man is pla-
ced and entitled to live as an individual. Education as such looks at the situ-
ation of a man and introduces it into world unit. Openness towards general is
simultaneously the right openness towards every beings living in the world,
it is openness towards people and things, in their real perspective.



Wolność i władza w życiu publicznym

Anton Takáč
Mobbing – moc psychického teroru na pracoviskách 

Mobbing – moc psychického teroru na praco-
viskách

V našom zornom poli  sa čoraz častejšie ocitá veľmi vážny pro-
blém uplatňovania moci mobbingu na pracoviskách. Napriek ochra-
nárskym iniciatívam zákonodarných zborov v jednotlivých krajinách
(a teda aj na Slovensku), či inšpektorátov práce i individuálnych pro-
testov jednotlivcov početnosť prípadov mobbingu, bullyingu, šikano-
vania či sexuálneho obťažovania pribúda s nedozernými psychický-
mi následkami pre postihnuté osoby. Nazdávame sa, že spomínané
negatívne  tendencie  sú  prevažne  etického  charakteru  a môžu mať
pôvod vo výchove, životnom a pracovnom prostredí či v sociálnych
vrstvách.

Spomínané negatívne mocenské nástroje je možné chápať ako for-
my nežiaducej  agresivity  v medziľudských vzťahoch,  ako najzáva-
žnejšie  deformácie  sociálnych  vzťahov,  rolí  a noriem  života.  Moc
mobbingu, ktorý by sme mohli opísať ako systematický atak voči me-
nšine  či  jednotlivcovi  má za  následok psychické  ochorenia  ,  ktoré
v mnohých prípadoch končia pri odbornej terapeutickej pomoci.

Mnohí, a je to jedno  z akej vekovej skupiny pochádzajú, ktorí na
vlastne ,,koži“ pocítili mocné chápadlá mobbingu, trpia dlhodobými
depresiami,  stali  sa  menej  pracovne  produktívnymi  z rozličných
dôvodov, medzi ktoré patrí napr. strach, strata koncentrácie s násled-
nými stresovými poruchami a pochybnosťami o sebe prípadne aj sta-
vy  úzkosti,  ktoré  zaraďujeme  do  skupiny  psychických  následkov.
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Okrem nich sú časté psychosomatické následky, ako sú napr. poru-
chy srdcovej činnosti, krvného obehu, zvieravé dýchanie, bolesti hla-
vy, šije a chrbta, kožné choroby, poruchy spánku, ochorenia žalúdka
atď. 

Po roku 1989 došlo v Slovenskej  republike i v okolitých stredo-
európskych štátoch  k radikálnej  zmene.  Vytvorilo  sa  dravé  ekono-
mické  prostredie,  ktoré  núti  udržiavať  sa  na  trhu  práce.  Strach
z prepustenia, snaha presadiť sa v pracovnom kolektíve , vytváranie
čo najlepšieho obrazu o vlastnej osobe na úkor druhého – to sú len
niektoré faktory, ktoré pripravujú živnú pôdu pre vznik mobbingu.
V tejto  súvislosti  by  sme  chceli  spomenúť  mladých  ľudí,  ktorí  po
absolvovaní rôznych typov škôl začínajú ešte len zbierať pracovné či
sociálne skúsenosti. Situácia sa často zhoršuje tým, keď  sa skúsený
spolupracovník cíti byť ohrozený novým pracovníkom, a preto vyvíja
značné  úsilie  na  udržanie  pracovného  miesta  ,,podpásovými“
prostriedkami.  Príčinami  ich  používania  môžu  byť  rôzne  zmeny
zabehnutého  systému,  nespĺňanie  predpísanej  kvalifikácie,  strach
z prepustenia v preddôchodkovom veku a pod. V takejto nestabilnej
atmosfére dochádza k zhoršeniu pracovnej atmosféry a tým aj k zní-
ženiu výkonnosti všetkých zainteresovaných pracovníkov. To všetko
sa nezaobíde bez konfliktov a spúšťacím mechanizmom mobbnigu sú
práve rôzne drobné konflikty1. 

Útočnú silu moci mobbingu proti druhým osobám môže spôsobiť
jednak skupina ľudí (najmä medzi rovnako postavenými pracovník-
mi) i jednotlivec (ten sa vyskytuje medzi rovnako postavenými, ale aj
medzi nadriadeným a podriadeným).

Pri charakteristike, akí páchatelia sa podieľajú na realizácii moci
mobbingu, mohli by sme ich vo všeobecnosti rozdeliť do dvoch sku-
pín. Sú to strojcovia mobbingu, ktorí sústavne vymýšľajú nové prak-
tiky na znemožnenie druhej osoby, pričom dôraz kladú na príklon
verejnej  mienky  na  svoju  stranu  a spoluúčastníci  mobbingu,  ktorí
k mobbingu zaujímajú buď aktívny postoj, kedy podporujú strojcov
mobbingu, voči obeti vystupujú spoločne, pričom svoje kroky často

1 Pozri,  [In:]  Medzi  modernou  a postmodernou  III,  VŠB-TU,  Ostrava  2007,  s.  346.
G. Horváth, Mobbing – šikanovanie na pracovisku, „Rodina a škola” č. 8–9, 2001, s. 12. 
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konzultujú a uplatňujú „plánovite“, alebo zaujímajú pasívny postoj,
kedy akoby problémy nevideli a tým pomáhajú strojcom mobbingu.

Aj obete mobbingu môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín2.
Je to:
– osamelý pracovník (napr. muž pracujúci prevažne v ženskom

kolektíve),
– nápadný pracovník (napr. pracovník s určitou telesnou chybou),
– úspešný pracovník (napr. rýchlo kariérne podstupujúci praco-

vník),  
– nový pracovník (napr. absolvent školy s vyšším vzdelaním).

Z načrtnutého expozé problematiky moci mobbingu vyplýva, že
jeho strojcami i obeťami sú ľudia, ktorí majú problémy s napĺňaním
etického rozmeru občianstva, t.j. aby disponovali takými znalosťami,
cnosťami a návykmi, ktoré človek musí mať, aby sa adekvátne mohol
začleniť do ľudskej pospolitosti, aby bol pokladaný za jej právoplat-
ného člena bez toho, aby porušoval ľudské práva i iných a zároveň
vedel obhájiť svoje kvality. 

Je neodškriepiteľným faktom, že štát sa snaží chrániť svojich oby-
vateľov pred mobbingom. Podľa zákonníka práce je ochrana práce
neoddeliteľnou súčasťou pracovno- právnych vzťahov. Antidiskrimi-
načný zákon stanovuje povinnosť pre štátne orgány, orgány územnej
samosprávy, fyzické a  právnické osoby udržiavať zásadu rovnakého
zaobchádzania. Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva boli
dotknuté nedodržaním  zásady rovnakého zaobchádzania, sa môže
na súde domáhať právnej ochrany. Môže tiež podať vo veciach vyko-
návania  štátnej  služby  sťažnosť,  ak  je  presvedčený  o tom,  že  jeho
práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a služobných
predpisov boli porušené. Na Slovensku každý zamestnanec môže po-
dať sťažnosť podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach. Pod sťa-
žnosťou rozumieme  podanie fyzickej či právnickej osoby,  ktorá sa
domáha  ochrany  svojich  práv  alebo  právom chránených  záujmov,

21 A.  Takáč,  Mobbing ako  etický  problem,  [w:]  Medzi  modernou a postmodernou  III,
wyd. VŠB-TU, Ostrava 2007, s. 347. 



250 Anton Takáč

pretože došlo k ich porušeniu alebo ohrozeniu činnosťou alebo nečin-
nosťou tohto orgánu. 

Právna ochrana ešte neznamená, že mobbing na pracoviskách ne-
existuje. Také praktiky, ako je ignorácia osoby, urážanie, hanobenie,
potupa,  diskreditácia,  skrytý  výsmech,  zatajovanie  informácii,  roz-
nášanie  fám  a očierňovanie  povesti,  zámerné  poškodenia  a defor-
mácie pracovného prostredia- to sú len niektoré praktiky, s ktorými
sa pri uplatňovaní mobbingu na pracoviskách stretávame. Okrem le-
gislatívnych prostriedkov ochrany pred mobbingom existuje aj ochra-
na  odborov,  ktoré  poskytujú  osobné  poradenstvo  a sprostredkujú
psychologické, prípadne pracovno-právne poradenstvo. Okrem nich
v rámci ochrany zamestnania je možné sa obrátiť aj na špecializované
agentúry, poskytujúce na komerčnej báze právne poradenstvo, psy-
choterapiu alebo odborný dohľad.

Na otázku, akým spôsobom je možné eliminovať moc mobbingu,
je odpoveď zložitá. Vychádzame z toho, že základné príčiny mobbin-
gu majú jednak biologický pôvod (sú v nás a sú to mechanizmy, kto-
ré máme spoločné zo zvieratami, ako na to poukazuje etológia), ale
podstatnou mierou sa na mobbingu podieľajú sociálne vplyvy, pro-
stredie či výchova. Biologickú podstatu je ťažko zmeniť, ale sociálne
faktory možno veľmi účinne ovplyvňovať. Samotné úsilie riešiť pro-
blém moci mobbingu je aktom humanizmu, čo dáva zmysel snaženiu
potláčania mobbingu. 

Medzi  ,,spúšťače“  mobbingu  zaraďujeme  predovšetkým  nízku
kvalifikáciu vedúcich pracovníkov pre vedenie podriadených, veľmi
chabú schopnosť riešiť konflikty, firemnú kultúru s nízkou úrovňou
etiky, nedostatok tolerancie, deštruktívne zaobchádzanie s chybami či
omylmi a tiež štruktúru osobnosti mobujúceho i mobovaného. 

Zastávame názor, že najlepšou prevenciou ako čeliť  moci mob-
bingu je formovanie ,,silnej“ integrovanej osobnosti, ktorá by vedela
adekvátne reagovať na mobbing, ktorá by sa dokázala sebaregulovať
tak,  aby  napokon  aj  ona  nekonala  proti  ľudským a spoločenským
normám podľa hesla ,,zub za zub“.

Z hľadiska  utvárania  ,,silnej“  integrovanej  osobnosti,  ktorá  sa
okrem iného vyznačuje aj otvorenosťou, dobrou sebareflexiou či in-
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tenzívnou sebakritickosťou a kreativitou uprednostňujeme učenie sa
komunikácii, socializácii, asertivite, empatii a ovládať svoju emocio-
nálnu sféru. 

Naše posolstvo druhým ľuďom v komunikácii nenesie obyčajnú
odosobnenú informáciu. Odovzdávame posolstvo o svojich náladách,
túžbach a predstavách o svojom vnímaní sveta. V komunikácii sa od-
ráža naša  hodnotová  hierarchia,  náš  vzťah k inej  či  iným osobám.
Umeniu komunikácie je potrebné učiť  sa,  vedieť  rozpoznať  akéko-
ľvek  komunikačné  posuny,  aby  sme  v mobbingových  situáciách
mohli adekvátne zareagovať (napr. vedieť, rozpoznať klamstvá, intri-
gánstvo či ľstivosť).

Ak chceme účinne  bojovať proti mobbingu, mali by sme sa na-
učiť ako komunikovať sami so sebou, teda naučiť sa viesť vnútorný
rozhovor so sebou samým, aby sme zistili, či zbytočne nezavdávame
príčinu ,,mobbingovým aktivistom“. 

Aj  kultúra zohráva významnú komunikačnú úlohu.  Človek by
mal brať do úvahy, v akom kultúrnom či sociálnom kontexte komu-
nikuje.  Pochopiť  odlišnosť,  inakosť  sociálnych  a etnických  skupín,
farby pleti, náboženstva, spôsob života uľahčuje potláčanie mobbin-
gu. Keď našim doterajším komunikačným štýlom nič nedosiahneme,
niekto nám nerozumie a mobbingový tlak sa stupňuje, nastáva pravá
chvíľa pre zmenu štýlu komunikácie3.

Socializácia je proces, v ktorom sa jednotlivec adaptuje na sociál-
ne prostredie,  poznáva ho,  posudzuje,  kooperuje s  ním a včlení  sa
doň. Výsledkom môže byť jeho prosociálne alebo  antisociálne či aso-
ciálne správanie. Medzi mobbingové poruchy socializácie zaraďuje-
me agresiu, egoizmus, asociálnosť (nedodržiavanie zvykov, noriem,
pravidiel  medziľudského správania,  čo ešte  nie  je  porušenie záko-
nov),  antisociálnosť  i vedomé protispoločenské,  kriminálne správa-
nie, vrátane ničenia spoločenských hodnôt. Vytvorenie dobrých me-
dziľudských  vzťahov  na  pracovisku  je  jednou  z ciest,  ako
predchádzať či eliminovať mobbing. Každému v pracovných kolek-
tívoch, na rozličných pracovných pozíciách by malo záležať na tom,
aby dobre poznal sociálnu  skupinu, v ktorej pracuje, aby vedel, aké

3 Pozri, E. Mistrík, Integrujúca sa Európa a kultúra, Evian, Bratislava 1999, s. 33–54.
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roly, úlohy zohrávajú jej jednotliví členovia a mal by vedieť variovať
skupinovú  dynamiku,  aby  čo  najmenej  dochádzalo  k mobbingu
a teda neakceptabilnému správaniu.

Učiť  sa  asertivite  znamená  sebapresadzujúce  správanie,  ktoré
prezentuje vlastné práva a rešpektuje práva iných. Mobbingové pod-
hubie  vytvára  agresívne  a neasertívne  správanie.  Preto  pri  obrane
voči  mobbingu je  účinné  poznať  asertívne  správanie  a učiť  sa  mu
prostredníctvom asertívnych techník.   

Prostredníctvom empatie sa učíme vcítiť sa do druhého človeka,
pochopiť  jeho emócie, city a prežívania  a na tomto základe ovply-
vňovať  formovanie postojov, názorov a správanie osôb, ktoré prakti-
zujú mobbing, alebo sú mobbingom zasiahnuté.

Integrovaná  ,,silná“  osobnosť  schopná  odolávať  mobbingu  by
mala mať  zrelé city.  Z hľadiska mobbingových praktík je  potrebné
spomenúť  poruchy  sily  citov,  poruchy  zamerania  citov,  poruchy
nálad či poruchy regulácie citov4.

Záver

V práci  sme sa  snažili  načrtnú existenciu moci  mobbingu,  jeho
účinky,  dôsledky  na  psychiku  jednotlivcov,  skupín  obyvateľstva.
Uvedomujeme  si  zložitosť  nastolenej  problematiky  i ťažkosti  pri
získavaní  informácií  pri  realizovaní  výskumu v teréne.  V najbližšej
budúcnosti bude potrebné intenzívnejšie sa zaoberať touto problema-
tikou aj z toho dôvodu, že štatisticky prípadov mobbingu pribúda. 

Summary
We face the serious problem of mobbing at work in various spheres, as it

is becoming more and more frequent these days. These negative tendencies
are in my opinion based on ethical matter and may have their background in
education, environment or in social ancestry. We may consider mobbing as

4 Pozri, M. Zelina, Ako byť sám sebou, Poľana, Bratislava 2003, s. 29.
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a form of undesirable aggressiveness within human retionships, as a serious
deformation of social relations, roles and norms of life. The power of mob-
bing, which is described in this contribution as a systematic attack against
certain minority or an individual person, often causes psychic sicknesses and
in many cases it leads to a real need of therapy provided by specialists.

People effected by mobbing may suffer from long-lasting depressions,
their productivity decreases because of several reasons, e.g. fear, loss of con-
centration associated with stress flaws, doubts of their own capabilities, or
states of anxiety, which we consider as psychic aftermaths. Besides there may
appear also psychosomatic sequels, e.g. heart attacks, blood circulation mal-
functions,  respiration problems, headaches,  cricks,  backaches,  indigestions,
skin ailments, sleep disorders, etc.

As it is proposed in this article, the best way, how to prevent and how to
face the power of mobbing, is the formation of strong and integrated perso-
nality, which is able to react in an appropriate way and to deal with the self
regulation, so it does not act against human and social norms according to
the slogan "tooth for tooth".  

This article brings the overview of the presented topic, considering con-
temporary Slovak context.
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Wprowadzenie

Zewsząd spotykamy się z konsternacją jakości życia politycznego
w Polsce. Niezadowolenie z jakości życia politycznego jest domeną
wszystkich  zainteresowanych  stron,  począwszy  od  obywateli,  po-
przez publicystów, a skończywszy na osobach piastujących najwyż-
sze państwowe stanowiska. 

W powszechnym dyskursie nad jakością życia politycznego zapo-
mina się, albo nie uświadamia się faktu, iż życie polityczne jest rów-
nież  częścią  życia publicznego1.  Relacja wzajemna tych dwóch sfer
przedstawia się następująco: każda sfera życia politycznego jest sferą
życia publicznego, ale nie każda sfera życia publicznego jest sferą ży-
cia politycznego. W życiu publicznym nie będącym życiem politycz-
nym występuje szczególny rodzaj władzy publicznej, a mianowicie
władza społeczna, zaś  w publicznym będącym politycznym jest to
władza polityczna. 

Władza publiczna, nieważne czy to społeczna, czy też polityczna,
ma służyć  realizacji  określonych przez społeczeństwo celów. Istota
władzy polega na zdolności decyzyjnej, i możliwości egzekwowania

1 Por. J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień pra-
wa i demokratycznego państwa prawnego, przekł. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa
2005, s. 384.
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podjętych przez siebie decyzji. Sfera decyzyjności władzy społecznej
znajduje się  poza rzeczywistością  polityczną2. Jest  to,  na przykład,
władza lekarza nad chorymi w szpitalu. 

Społeczeństwo obywatelskie wytwarza władzę publiczną będącą
władzą polityczną, ale samo jako organizm pozostaje władzą publicz-
ną  (społeczną)  kontrolującą  wytworzoną  przez  siebie  władzę  poli-
tyczną. Do zadań władzy politycznej należy ochrona jednostki przed
przedostaniem się  „partykularnej  sfery prywatnej” do władzy spo-
łecznej. Oznacza to, że władza polityczna powinna zadbać o to, by na
przykład lekarz ze względu na własne przekonania nie mógł pacjen-
towi wydać polecenia dokonania sakramentu chrztu czy spowiedzi,
którego spełnienie byłoby warunkiem koniecznym udzielenia przez
niego pomocy.

Żeby mieć do czynienia z rzeczywistym (substancjalnym) demo-
kratycznym systemem, wyłoniona władza polityczna musi aprobo-
wać kontrolę swoich poczynań i decyzji przez społeczeństwo obywa-
telskie, czyli władzę społeczną.  Stanowić ma to z kolei ochronę dla
władzy społecznej przed przedostaniem się „partykularnej sfery pry-
watnej”  do  władzy  politycznej.  W  sferze  publicznej  dokonuje  się
roszczenie sfery prywatnej do „wyjścia” ze swej „partykularnej pry-
watności”, i stania się „publiczną prywatnością”.

Istnieje ogólna opinia,  że to jakość  klasy politycznej  w naszym
kraju przede wszystkim jest odpowiedzialna za jakość życia politycz-
nego w Polsce. Przyjmuje się jako „aksjomat”, że to klasa polityczna
jest odpowiedzialna za nieetyczność życia politycznego3. Tymczasem
w moim przekonaniu, to przede wszystkim słabość pozostałych akto-

2 T. Buksiński,  Sfera publiczna,  [w:]  Humanistyka i płeć. Publiczna przestrzeń  kobiet:
obrazy dawne i nowe , t. III, pod red. E. Pakszys i W. Heller, Poznań 1999, s. 178–179.

3 Przypomnę tylko, iż kwestią wzajemnej relacji etyki i polityki  zajmował się m.in.
Weber. W tej  kwestii  zajął  stanowisko realizmu,  wyrażając przekonanie,  że polityce
właściwa jest walka, w której każda ze stron przypisuje sobie dobro, a zatem w polity-
ce zło i dobro mają charakter względny; dlatego też w polityce nie mają zastosowania
nakazy etyki religijnej czy absolutnej. Etyka w polityce wg Webera sprowadza się do
skutków, jakie to wynikają z podporządkowania się bądź to „etyce przekonań” (dobro
albo zło),  bądź  też  etyce odpowiedzialności  (realność  i  zdolność  skutków własnego
działania) – por. M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, przekł. A. Kopacki, P. Dybel,
Kraków, 1998.
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rów życia publicznego, niezwiązanych bezpośrednio ze sferą  życia
politycznego jest odpowiedzialna za nieetyczność życia politycznego.
Rywalizacja w sferze politycznej praktycznie odbywa się z pominię-
ciem wielu aktorów życia publicznego. To brak, bądź w znacznym
stopniu zakłócenie komunikacji między aktorami życia publicznego
wpływa na słabą  jakość  życia  politycznego,  i  w konsekwencji  jest
przyczyną jego konsternacji. Zatem słaba kontrola władzy politycznej
przez władzę społeczną jest przyczyną słabej jakości kultury publicz-
nej w Polsce, bo w gruncie rzeczy nie dokonuje się legitymizacja pry-
watności jako interesu publicznego.

Sfera publiczna wobec kategorii autorytetu4

Władza państwowa jako instytucjonalna forma władzy publicznej
ma strzec i urzeczywistniać ukształtowaną moralność, czyli tę sferę
prywatności, która zyskała legitymizację do bycia publiczną.

Innymi słowy, ukształtowana moralność, na straży której ma stać
władza państwowa wywodzi się z moralnego relatywizmu. Moralny
relatywizm reprezentowany jest  przez  jednostkę  w tym sensie,  że
każda jednostka sama definiuje co jest dobre, a co złe. Każda jednost-
ka swoją moralność chętnie widziałaby jako moralność całej wspólno-
ty.  Etyka  będzie  dobrze  skonstruowana,  jeśli  nie  będzie  narzucać
człowiekowi gotowych sądów o wartościach, ale będzie uczyć go są-
dzenia,  po to by sam mógł  mieć  udział  w świecie wartości.  Etyka
konstytuuje się w ramach subiektywnego wyobrażenia co do realiza-
cji elementarnych wartości w ramach określonej wspólnoty. Przykła-
dowo, kwestia sprawowania opieki nad dziećmi: otóż  sama opieka

4 Autorytet  jest  przedmiotem  namysłu w zasadzie  każdej  dyscypliny  humani-
stycznej, a zatem m.in.: filozofii, teologii, etyki, pedagogiki, psychologii, antropologii,
socjologii, historii, prawoznawstwa oraz filozofii polityki. Niewątpliwie termin „auto-
rytet” należy do niejednoznacznych i nieostrych terminów nauk społecznych. W dys-
kusjach, debatach, konwersacjach na temat roli autorytetów w życiu człowieka wystę-
pują  skrajne stanowiska.  Nie sposób oprzeć  się  wrażeniu,  że w szeroko rozumianej
debacie  publicznej  rzadko próbuje  się  spolaryzować,  ukazać  różnice  pomiędzy po-
szczególnymi typami autorytetów, przez co wszelkie rozmowy na ten temat stają się
jałowe. Nie każdy typ autorytetu jest potrzebny w życiu publicznym. 
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nad dziećmi jako wartość jest sprawą etyki, zaś sposób sprawowania
tej opieki to już sprawa moralności. 

Pojawia się  pytanie:  jak władza państwowa może urzeczywist-
niać „publiczną sferę prywatności” bez użycia siły?

Dla skutecznego i  efektywnego działania w celu realizacji  „pu-
blicznej sfery prywatności” bez użycia siły, władza państwowa po-
trzebuje  swoistych autorytetów etycznych, a  najlepiej  by były one
również moralnymi5. Konieczna jest zatem następująca relacja prze-
chodnia:  wspólnota polityczna – autorytet – jednostka. O autoryte-
cie etycznym będziemy mówić  wówczas, gdy dziedziną autorytetu
jest sfera wartości. Nosiciel autorytetu etycznego musi być dla swoje-
go odbiorcy swoistym przewodnikiem po świecie wartości, kimś kto
tłumaczy,  wyjaśnia  istotę  rzeczywistości.  Osoba  będąca  nosicielem
autorytetu oddziałuje na kształtowanie sądów i postaw innych osób
uznających jej wartości. Należy pamiętać, iż autorytet etyczny nieko-
niecznie  musi  być  autorytetem  osobowym.  Odbiorca  autorytetu
uznaje normy i wartości reprezentowane przez nosiciela autorytetu
jako  właściwe  i  przyjmuje  je  jako  własne;  jednakże  równocześnie
może dostrzegać słabość walorów osobistych, cech charakteru nosi-
ciela autorytetu etycznego. I tak na przykład, rodzic może być auto-
rytetem  etycznym,  ale  niekoniecznie  osobowym.  Bowiem  rodzica

5 Autorytet jest relacją trójczłonową. Stronami tej relacji trójczłonowej są: nosiciel
autorytetu (A); odbiorca autorytetu (B); dziedzina autorytetu (C). Ta relacja przedsta-
wia się następująco: A jest autorytetem dla B w dziedzinie C wtedy i tylko wtedy, kie-
dy B przyjmuje w zasadzie wszystko, co mu A podaje do wiadomości, a co należy do
dziedziny C. Cechy immanentne tej relacji to: (1) przeciwzwrotność (nikt nie może być
autorytetem dla siebie samego; (2) asymetryczność: jeśli w danej dziedzinie C pewien
A jest autorytetem dla B, to B nie może być w C autorytetem dla A (chociaż może nim
być w innej dziedzinie).; (3) przechodniość: jeśli w danej dziedzinie C jakiś A jest auto-
rytetem dla B, a D dla A, to D jest nim także dla B. (tata w historii jest autorytetem dla
syna, a dla ojca jest profesor, to profesor jest również dla syna). Zastrzeżenie: jeśli D w
tej sytuacji nie byłoby autorytetem dla B, to może to wynikać tylko z niewiedzy, że dla
A autorytetem w dziedzinie C jest D. Gdy, posiada tą wiedzę, to odrzucenie autorytetu
D przez B w dziedzinie C jest równoznaczne z odrzuceniem autorytetu A w dziedzinie
C przez B. Podkreślenia wymaga fakt, że nosiciel autorytetu na odbiorcę może wpły-
wać celowo, albo niezależnie od swojej woli. W jakimś sensie nosiciel autorytetu posia-
da uświadamianą  bądź nie władzę  nad odbiorcą autorytetu (por. J. Bocheński,  Co to
jest autorytet?, [ w]: J. Bocheński, Logika i filozofia, Warszawa 1993, s. 204).
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może cechować wyjątkowa nieporadność w funkcjonowaniu na łonie
sfery  publicznej,  gdyż  nie  potrafi  niczego  zrealizować  w  urzędzie
chociażby z powodu swojej nieśmiałości, co może stanowić o jego dys-
kwalifikacji jako autorytetu osobowego w oczach własnego dziecka. 

Gdyby szukać konkretnych przykładów równoczesnych autory-
tetów osobowych i  etycznych w Polsce,  które  raczej  nie  podlegają
kwestionowaniu,  należałoby wymienić:  Maksymiliana  Kolbego,  Je-
rzego Popiełuszkę, Jana Pawła II, Janusza Korczaka. Trudno jest jed-
nak wskazać, kto z żyjących miałby być takim niekwestionowanym
autorytetem.  Można powiedzieć,  iż  przynajmniej  przez  jakiś  okres
taką rolę pełnił Lech Wałęsa. Jednakże, o ile do wcześniejszych czte-
rech osób uzasadnionym byłoby użycie również określenia autoryte-
tu moralnego, o tyle do tego ostatniego nie jest to już takie pewne.
Nosicielem autorytetu etycznego można być jedynie ze względu na
wyznawane wartości; ale by zostać nosicielem autorytetu moralnego,
istotne są wierność i sposób realizowania wyznawanych wartości.

Dla  wyjaśnienia,  A  może  być  autorytetem  etycznym  dla  B  ze
względu na głoszony przez siebie system wartości.  Przyjrzyjmy się
temu  na  przykładzie  opozycjonisty  w  systemie  komunistycznym,
który pod wpływem działania władz zaprzestał, wycofał się ze swej
działalności opozycjonistycznej, ale nie wyrzekł się i nie sprzeniewie-
rzył się wyznawanym przez siebie wartościom. Dla B podjął zatem
nieodpowiednie działanie. Będzie autorytetem etycznym, ale nie mo-
ralnym. Natomiast, opozycjonista, który „nie ugiął karku” przed wła-
dzą  dla B będzie nie tylko autorytetem etycznym, ale i  moralnym.
A zatem z autorytetem moralnym wiąże się określony typ działania,
wynikający z cech danej osoby. Zatem autorytet moralny ściśle wiąże
się z autorytetem osobowym i etycznym6.

Kolejne pytanie,  jakie pojawia się  odnośnie kwestii  „publicznej
sfery prywatnej”, brzmi tak: w jaki sposób bez użycia siły jednostka
swoją wartość prywatną może ustanowić publiczną, czyli jak jednost-

6 Przykład uniwersalny równoczesnego autorytetu etycznego i osobowego, który
również byłby moralnym dla szeroko rozumianego świata zachodniego, stanowi osoba
Sokratesa. 
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ka może wprowadzić własną sferę moralną do wspólnoty, której jest
ona częścią.

Jedynie poprzez swoisty autorytet zbiorowy jakim jest opinia pu-
bliczna, może uczynić, by to co jednostkowe stało się wspólnotowym.
Konieczna jest  zatem następująca  relacja  przechodnia: jednostka –
autorytet – wspólnota polityczna. 

Opinia publiczna to sfera, w której obywatele przestają występować
jako osoby prywatne, lecz zmierzają do dyskursywnego ustalenia in-
teresu ogólnego7. Mediatyzuje między władzą publiczną o charakte-
rze politycznym a władzą  publiczną  o charakterze niepolitycznym.
Jest  to  substancjalny  wymiar  demokracji.  Kuratela  społeczeństwa
obywatelskiego nad władzą polityczną polega na tym, że pojawiają
się samorzutne inicjatywy obywateli odnoszące się do rzeczywistości
pozapolitycznej, jak i politycznej.  

Zatem  pośrednikiem  w  komunikacji  na  tych  dwóch  płaszczy-
znach jest autorytet.  Występowanie autorytetów etycznych i zbioro-
wych (takich jak opinia publiczna) jest konieczne w każdym społe-
czeństwie i służy komunikacji między partykularną a wspólnotową
stroną życia bez stosowania siły.

Autorytety w życiu publicznym są potrzebne jako narzędzia ko-
munikacji w kształtowaniu jakości życia publicznego, w tym i poli-
tycznego8.

Tymczasem odnotowujemy upadek znaczenia i roli autorytetów
w życiu w ogóle. Przyczyn tego stanu jest wiele, najoczywistszą staje
się  doświadczanie  przez  obywateli  chaosu  w  życiu  publicznym.
Otóż, jakby normą staje się, iż osoby piastujące wysokie stanowiska
i godności w państwie jak: posłowie, ministrowie, lekarze, etc., które
jeszcze stosunkowo niedawno cieszyły się ogólnym zaufaniem, oka-
zują się niegodni sprawowanych przez siebie funkcji, na tyle, że pra-
womocnymi wyrokami trafiają do więzień. A co sprytniejsi w najroz-
maitszy  sposób  na  oczach  wszystkich  unikają  stawienia  się  przed

7 Por. W. Osiatyński, Rzeczpospolita obywateli, Warszawa 2004, s. 120–121.
8 G. Sartori używa nieco innego nazewnictwa, a mianowicie mówi o przywódcach

opinii publicznej – por. G. Sartori, Teoria demokracji, przeł. P. Amsterdamski, D. Gryn-
berg, Warszawa, 1994.
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sądem m.in. chowając się pod parasolem immunitetu przy ewident-
nym wsparciu swojej grupy środowiskowej. Zapewne ta sytuacja wy-
miernie przyczynia się do wyeliminowania z życia publicznego funk-
cji  autorytetu.  Nieobecność  funkcji  autorytetu w życiu publicznym
jest równoznaczna z pojawieniem się w tej sferze permanentnego bra-
ku zaufania i wszechobecnego poczucia zagrożenia, beznadziejności;
co przekłada się na bezczynność wielu podmiotów życia publiczne-
go, a zwłaszcza obywateli.

Rządy autorytetu władzy a władza autorytetu politycz-
nego w życiu publicznym w Polsce

Autorytet władzy politycznej w państwie polegać będzie na tym,
że  dana  opcja  polityczna  posiada  zdolność  narzucenia  woli  danej
parlamentowi tylko dlatego, że ma ona dostatecznie dużo mandatów
poselskich. Fakt, że w konkretnej sprawie mogło się to odbyć dzięki
zastosowanej  argumentacji,  ma drugorzędne znaczenie.  Nie będzie
natomiast władzą narzucenie parlamentowi woli przez partię niema-
jącą w nim większości, jeśli dokona tego, przywołując argumentację
przekonującą dla większości – takie zniewolenie nazwiemy autoryte-
tem politycznym, a nie władzą polityczną, gdyż będzie występował
niewładczy stosunek nadrzędności i podporządkowania (jest to wła-
dza autorytetu)9. 

Kwestia  autorytetu  politycznego  w  ten  sposób  przedstawiona
nieco odwraca powszechne rozumienie problemu autorytetu w sferze
publiczno-politycznej, bo już nie tyle chodzi o „autorytet władzy”/
ktoś  oddziałuje  na  kogoś  bo  ma  autorytet/,  co  o  „władzę  auto-
rytetu”/ktoś ma autorytet i może oddziaływać/. 

Źródłem autorytetu władzy jest moc zobowiązywania, która wy-
raża się poprzez zajmowanie określonego stanowiska lub sprawowa-
nia funkcji w życiu społecznym przez nosiciela autorytetu. Odbiorcę
autorytetu w tym rodzaju autorytetu cechuje wobec nosiciela pewien
rodzaj charakterystycznej podrzędności, ujawniający się w zachowa-

9 A. Czajkowski, Władza polityczna. Analiza pojęcia, [w:] Studia z Teorii Polityki, t. 1,
Wrocław 1998, s. 31–52.
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niu postawy posłusznej w wypełnianiu postanowień nosiciela auto-
rytetu. Ten typ autorytetu ma charakter deontologiczny. Nosiciel au-
torytetu w autorytecie władzy reprezentuje pewien uznany porządek
i normy, który bywa „gwarantowany” przez instytucję lub korpora-
cję zatrudniającą nosiciela autorytetu. Bardzo często odbiorca autory-
tetu posługuje się  jedynie tzw. zaufaniem urzeczowionym. Idąc na
przykład do lekarza specjalisty, często widzimy go po raz pierwszy,
a zatem trudno mówić o rzeczywistym zaufaniu. Żywimy do niego
zaufanie, gdyż wierzymy, iż instytucja, która go zatrudniła, spraw-
dziła jego kompetencje10. Zaufanie urzeczowione do kompetencji da-
nej osoby jest wzmocnione przeświadczeniem dokonywania systema-
tycznej  kontroli  kompetencji  danej  osoby  przez  instytucje  ją
zatrudniającą. Autorytet instytucji budowany jest w oparciu o trady-
cję, a także na przykład poprzez tworzenie własnych kodeksów etyki
zawodowej, czy też codzienną działalność.  

Tymczasem w Polsce obserwujemy na wielu płaszczyznach „de-
legitymizację” tego typu autorytetu w społeczeństwie,  gdyż  często
kodeksy etyk zawodowych, zwłaszcza w korporacjach lekarskich, praw-
niczych, etc. postrzegane są jako forma tworzenia płaszcza ochronne-
go dla  niekompetentnych,  nieuczciwych,  nierzetelnych przedstawi-
cieli  własnego  zawodu.  W  imię  fałszywej  solidarności,  fałszywej
dlatego  że  z  własną  grupą  zawodową,  a  nie  ze  społeczeństwem.
Sprzyja to braku zaufania do państwa jak takiego, i do życia publicz-
nego w ogóle.

Nosiciel autorytetu władzy, o ile nie zamierza ograniczać się do
stosowania przymusu w celu respektowania własnej woli, powinien
wpływać na rozwijanie określonych cnót u siebie jak i u swego od-
biorcy. Tego jednak w polskim życiu publicznym nie obserwujemy.
Istotnym jest podkreślenie, że autorytet władzy nie musi pokrywać
się z autorytetem wiedzy, może być tak że odbiorca autorytetu wła-
dzy, ma autorytet wiedzy u nosiciela autorytetu władzy. Połączenie
autorytetu władzy z autorytetem osobowym skutkuje pojawieniem
się  charyzmatycznego  przywódcy,  nad  którego  rolą  i  znaczeniem
rozwodził  się  Weber.  W obecnym życiu publicznym Polski  trudno

10 Por. J. Scott, Władza,  przeł. S. Królak, Warszawa 2006, s. 33. 
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jest wskazać ten typ autorytetu, dawniej takim w Polsce był Józef Pił-
sudski.  Można posiadać  autorytet władzy nie mając ani autorytetu
osobowego, ani wiedzy, ani etycznego. Polacy zdają się mniemać, iż
właśnie taka sytuacja w naszym kraju od roku 1989 występuje per-
manentnie.

Gdy Polacy mówią o funkcjonowaniu i działaniu systemu demo-
kratycznego, to oznacza, że uznają autorytet władzy (na przykład za-
ufanie do instytucji demokratycznych jak Trybunał  Konstytucyjny);
gdy zaś kontestują jakość życia politycznego w Polsce, de facto mówią
o braku władzy autorytetu. Pytanie, przed którym stajemy: dlaczego
w Polsce brak władzy autorytetu? Odpowiadam na to pytanie formu-
łując tezę: w Polsce życie publiczne (którego funkcją m.in. jest kontro-
la życia politycznego) praktycznie nie istnieje, albo używając metafo-
rycznego określenia, „ledwo dycha”. Należy zdać  sobie sprawę,  że
bez dobrej jakości życia publicznego nigdy nie osiągniemy dobrej ja-
kości życia politycznego. Co jest przyczyną, iż nie doczekaliśmy się
w naszym kraju solidnej sfery publicznej? Przyczynę tego stanu rze-
czy upatruję w tym, iż zbyt głęboko dokonała się legitymizacja kłam-
stwa jako warunku koniecznego dla funkcjonowania sfery publicznej,
w tym i politycznej.

Przypomnę, Arystoteles dokonał typologii kłamstwa, i wyróżnił
trzy rodzaje  kłamstwa11. Podstawowym kryterium dokonania  tejże
typologii był cel aktu kłamania, i tak posiadamy: 

– kłamstwo złośliwe albo niegodziwe – nakierowane na wyrzą-
dzanie krzywdy ludziom;

– kłamstwo użyteczne – mające przynieść pożytek, na przykład
na  wojnie  albo  w przypadku śmiertelnie  chorego,  któremu lekarz
mówi, że nie jest najgorzej z jego zdrowiem;

– kłamstwo żartobliwe – ma na celu zaspokojenie potrzeby psy-
chologicznej, zakłada się mechanizm: trzeba sobie czasem pokłamać,
by potem realizować przykładne życie (wybuch emocji u spokojnego
człowieka), też jako niby-kłamstwo – Prima Aprilis (norma społeczna
– nie kłamać). 

11 Por. W. Chudy, Filozofia kłamstwa, Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społe-
czeństw, Warszawa 2003, s. 77. 
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Zagrożeniem dla życia publicznego i politycznego, jak na pierw-
szy rzut oka mogłoby się  wydawać,  nie jest kłamstwo złośliwe, bo
gdyby dobrze funkcjonowało życie publiczne i polityczne, to jeśliby
go (kłamstwa złośliwego) nie wyeliminowało, to przynajmniej mocno
zmarginalizowało. I na pewno nie jest nim kłamstwo żartobliwe. 

Wielkim niebezpieczeństwem dla życia publicznego i polityczne-
go jest kłamstwo użyteczne, które skutecznie wyparło z tych dwóch
sfer życia wartość prawdy. To kłamstwo użyteczne nieco inaczej wy-
gląda w sferze publicznej, i nieco inaczej w sferze politycznej, ale oba
posiadają jedną wspólną cechę, pod patronatem kłamstwa użyteczne-
go realizuje  się  zło w celu utylitarnym,  dzięki  niemu realizują  się
określone  zarówno  jednostek,  jak  i  grup  interesy  partykularne.
W obu  rodzajach  „kłamstwa  użytecznego”  wpleciony  jest  swoisty
machiawelizm.

„Polityczna poprawność” jako kłamstwo użyteczne
w sferze publicznej

Kłamstwem użytecznym, które panuje w sferze publicznej,  jest
tzw. „poprawność  polityczna”. W swym założeniu „polityczna po-
prawność” polegać ma na tym, by obyczajowa nazwa wartościująca
jakieś zjawisko w sposób negatywny została zastąpiona w celach po-
litycznych lub ideologicznych nazwą neutralną12. Dla przykładu: za-
stąpić określenie „zabijanie” czy „mordowanie dzieci nienarodzonych”,
określeniem „świadome rodzicielstwo” bądź „planowane macierzyń-
stwo”; zamiast Cyganie – Romowie (bo tak się określają); Włochów
nie można nazwać makaroniarzami; Francuzów- żabojadami, księży
– klechami, zakonnice – pingwinami; nie można powiedzieć „czarny
człowiek” czy murzyn, tylko AfroPolak. Różnice kolorów skóry u lu-
dzi występują, dlaczego o tym nie można mówić. Z powodu skóry
nie powinno czynić się dyskryminacji, ale mówienie o tym, że ktoś
jest czarny – skoro jest – nie jest dyskryminacją.

12 O. Leszczak,  Semiotyka  stosunków międzyludzkich:  między wolnością  a  równością,
[w:] Poprawność polityczna – równość czy wolność, pod red. R. Stefańskiego, Toruń–Kielce
2007, s. 23.
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Proszę zauważyć, iż poprawność polityczna stara się wyelimino-
wać  z życia publicznego nie tylko znaki, ale również  samą  funkcję
emocjonalnej oceny krytycznej (humorystyczna, satyryczna czy kry-
tyczna), oraz funkcję  obrazy publicznej13. Próbuje się przedstawić ją
jako aksjomat, twierdząc że coraz większe królowanie „poprawności
politycznej”  w  sferze  publicznej  automatycznie  przyczynia  się  do
podniesienia jakości życia publicznego. W rzeczywistości jest jednak
tak, że działanie „poprawności politycznej” w sferze publicznej odda-
la nas od szukania i dochodzenia do prawdy, ponieważ wypowiedzi
społeczno-etyczne (w tym polityczne i  ideologiczne)  nie  mogą  być
wyłącznie wypowiedziami racjonalno-logicznymi. 

„Polityczna poprawność” jest  swoistą  ideologią,  która  dąży do
wprowadzenia absolutyzmu w sferze dyskursu. Koncepcja politycz-
nej poprawności została oparta na dwóch błędnych przesłankach14:

– o pełnym uzależnieniu myślenia od języka i kultury etnicznej;
– druga zawiera polityczną treść: posiadanie pewności, że świato-

pogląd człowieka i kulturę narodu można zmieniać z dnia na dzień
za pomocą radykalnych środków przymusu.

„Poprawność  polityczna” zakłada,  że poprzez mowę  będziemy
poprawnie myśleć, zaś gdy będziemy poprawnie mówić i poprawnie
myśleć, to będziemy poprawnie się zachowywać wg jednej matrycy.
Zwolennicy tejże koncepcji starają przedstawiać się jako „szeryfowie
sprawiedliwości”, którzy próbują walczyć z nietolerancją i nierówno-
ścią, i bardzo często przez wielu tak bywają postrzegani. Efekt walki
zwolenników poprawności politycznej z nierównością wynikającą ze
statusu społecznego wygląda w następujący  sposób:  wcześniej  był
sługa, służący – dziś mamy „pomoc domową”; była sprzątaczka, te-
raz jest pracownik techniczny. Tych eufemizmów do sfery publicznej
wprowadza się coraz więcej przy użyciu parafrazy, na przykład: we-
dług poprawności politycznej – człowieka w podeszłym wieku nie
można nazwać starcem lub staruchą, tylko należy mówić „człowiek
bliski finału życia”, umierającego należy określić „człowiek, który ma
problemy z czasem”,  zamiast  niepełnosprawny – sprawny inaczej;

13 Tamże, s. 25.
14 Tamże, s. 28.
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zamiast gej czy lesbijka – kochający inaczej. Oznacza to, że „szeryfo-
wie sprawiedliwości w sferze publicznej” w rzeczywistości zastępują
jedną niesprawiedliwość drugą niesprawiedliwością. Narzędziem ich
walki z nietolerancją i nierównością jest ograniczenie wolności wypo-
wiedzi, czyli dążą do cenzury o charakterze promniejszościowym15.
Bardzo trafnie i w sposób przejrzysty ujmuje to Agnieszka Kołakow-
ska: 

Niektóre z cech nowej  totalitarnej  mentalności,  które na pierwszy
rzut oka wcześniej  nie  występowały,  mają  jednak te same źródła.
Jedną z nich jest pojęcie tożsamości grupowej: przekonanie, że okre-
śla nas w sposób podstawowy przynależność do jakiejś grupy – sek-
sualnej,  społecznej,  religijnej  lub  etnicznej.  Doprowadziło  to  do
„ugettowienia” pewnych grup etnicznych w imię ich wolności i god-
ności. Pogląd, iż to, co robimy i to, kim jesteśmy, zależy od naszej
płci, rasy, orientacji seksualnej lub przynależności do danej grupy et-
nicznej, jest nie tylko absurdalny i wyjątkowo obraźliwy, lecz nadto
niszczy tę właśnie wizję społecznej harmonii i wspólnego dobra, która
rzekomo  leży u podstaw ideologii politycznej poprawności. Zamiast
jednoczyć, dzieli i segreguje; wytwarza ogromną liczbę sprzecznych
i  wrogich  indywidualnych  interesów i  poszerza  przepaść  między
nimi, zamiast ją niwelować. Zawalają się wtedy podstawy tego „róż-
norodnego” i „wielokulturowego” społeczeństwa,  które jest  rzeko-
mym celem, ponieważ znika wszelka płaszczyzna wzajemnego po-
rozumienia, a wraz z nią możliwość osiągnięcia głoszonych ideałów
otwartości i tolerancji. Pozostają wyłącznie poszczególne grupy inte-
resu z ich niekończącą się listą „uprawnień”. Podobne są skutki zało-
żenia, o którym była już mowa – założenia, wspólnego starej i nowej
mentalności  totalitarnej,  że  świat  dzieli  się  na  „prześladowanych”
(różne mniejszości) i „prześladowców”16.

Mamy  zatem  do  czynienia  z  próbą  wdrożenia  ideologicznych
przekonań  poprzez perswazję  na poziomie językowo-psychologicz-
nym (psycholingwistycznym albo nawet neurolingwistycznym, czyli
podświadomym), a więc stosowaniem swoistego rodzaju przemocy17.

15 Tamże, s.20.
16 A. Kołakowska,  Polityczna poprawność a mentalność  totalitarna, [w:]  Totalitaryzm

a tradycja zachodnia, pod red. M. Kuniński, Kraków 2006, s. 229. 
17 O. Leszczak, dz. cyt., s. 20.
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Obecnie jest tak, że ten, kto w sferze publicznej nie ulega politycz-
nej poprawności, traktowany jest przez zwolenników tejże koncepcji
jako człowiek prymitywny, zacofany, któremu brak kultury politycz-
nej,  mówiąc  krótko  jest  pejoratywnie  oceniany.  Powinien  według
nich zniknąć ze sceny publicznej. Czyżby paradoks? Zwolennicy po-
litycznej poprawności są niepolitycznie poprawni. Zatem stosowana
jest przez nich zasada makiawelizmu – cel uświęca środki. To, co czy-
nią zwolennicy „politycznej poprawności”, to wprowadzają autorytet
władzy poprzez sferę symboliczną – tak jak to czyni na przykład fun-
damentalizm  religijny,  zamiast  propagować  postawę  krytycznego
myślenia poprzez chociażby refleksję filozoficzną, by sferze publicz-
nej gościła władza autorytetu, a nie autorytet władzy. Autorytet wła-
dzy w polskim życiu publicznym zmarginalizował, zniweczył auto-
rytet wiedzy.

Autorytet wiedzy bywa zwany również autorytetem epistemicz-
nym,  ponieważ  odbiorca  autorytetu  uznaje  kompetencje  w  danej
dziedzinie nosiciela autorytetu, i żywi do nich zaufanie. Odnosić się
to  może  do  szeroko  rozumianej  wiedzy:  teoretycznej,  praktycznej,
mądrości  życiowej,  kompetencji  zawodowych.  Autorytet  wiedzy
w znacznym  stopniu  polega  na  przekazywaniu  jakiś  informacji
w taki sposób, że zostają  one przyjęte i włączone we własny zasób
wiedzy przez odbiorcę. Naturalnym i najczęstszym przykładem tego
typu  autorytetu  jest  nauczyciel  w  danej  dziedzinie  wobec  swych
uczniów, jak Sokrates  dla  Platona.  Bardzo często  autorytet  wiedzy
może powstać  w wyniku nałożenia się  autorytetu władzy,  i  może
dojść  do sytuacji,  w której  autorytet  wiedzy jest  pozornym, a jego
prawdziwość  została wymuszona przez autorytet  władzy.  Ten typ
autorytetu w polskim życiu publicznym próbuje się  upowszechnić
poprzez zapraszania do mediów tzw. specjalistów, ekspertów, którzy
są reprezentantami niektórych ośrodków akademickich, w celu inter-
pretacji, wyjaśnień, komentarzy dotyczących danej sprawy. Mam jednak
wątpliwość,  co  do jakości  budowania  takiego autorytetu.  Odnoszę
wrażenie, że znaczna część  tych specjalistów, ekspertów dobierana
jest wobec klucza dyżurności,  czy też  od własnego zaangażowania
politycznego, a nie od rzeczywistych kompetencji. Skutkuje to tym,
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że tworzy się pozorny autorytet wiedzy z pomocą wykorzystania au-
torytetu władzy. 

Zadaje teraz pytanie retoryczne: czy sfera publiczna może dobrze
funkcjonować z kagańcem cenzury nałożonym przez „polityczną po-
prawność”?

IV. „Marketing polityczny” jako kłamstwo użyteczne
w sferze politycznej

Rola i funkcja autorytetu zbiorowego (jakim jest opinia publicz-
na) w Polsce jest  marginalna, praktycznie nieobecna. W znacznym
stopniu odpowiedzialnym za ten stan jest odpowiednio uprawiany
marketing polityczny.

Marketing  w  sferze  produkcyjnej  i  dystrybucyjnej  pojawił  się
w końcówce lat  sześćdziesiątych ubiegłego stulecia.  Jego głównym
zadaniem było poznać potrzeby konsumentów i odpowiednio je za-
spokoić. Postępujący rozwój techniki spowodował, że do tych celów
wykorzystuje się środki masowego przekazu takie jak radio, telewi-
zja, prasa, Internet. Usprawnienia w komunikacji spowodowały, że
techniki marketingowe wykorzystywane w celu poznania i zaspoko-
jenia potrzeb klientów mogły zostać przeniesione na inne płaszczy-
zny życia. Jedną z takich płaszczyzn jest polityka. W tym ujęciu poli-
tyka  jest  traktowana jako działalność  społeczna  związana  z  walką
o władzę i z jej utrzymaniem18. 

Marketing polityczny ma wiele wspólnych cech z marketingiem
handlowym, ale nie jest z nim tożsamy19. Podstawowa różnica doty-
czy podmiotu, do którego jest skierowany. W przypadku marketingu
handlowego  podmiotem  jest  konsument,  natomiast  w  przypadku
marketingu politycznego podmiotami są wyborcy. Marketing wybor-

18 M. Kolczyński, J. Sztumski, Marketing polityczny, Katowice 2003, s. 88. 
19 Wraz z coraz szerszym rozwojem technik marketingu politycznego powstały

nowe specjalności z nim związane, m.in. specjaliści do spraw komunikowania maso-
wego, analitycy rynku politycznego, specjaliści od badań opinii publicznej i PR, techni-
cy reklamy, specjaliści w zakresie kupowania czasu antenowego i przestrzeni reklamo-
wej, trenerzy w zakresie umiejętności mówienia i publicznych wystąpień.
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czy jest najczęściej stosowaną i najbardziej skumulowaną formą mar-
ketingu politycznego. 

Działanie marketingowe w odniesieniu do polityki służy zwięk-
szeniu poparcia dla partii politycznej lub polityka, działania te skie-
rowane są na równi do wyborców i do środków przekazu, media są
w  tym  przypadku  nie  tylko  nośnikiem  informacji,  ale  również
wzmacniają je i przetwarzają. W związku z tym rola środków przeka-
zu jest znacznie większa niż w przypadku marketingu rozumianego
potocznie.

Partia polityczna jest odpowiednikiem producenta, ale nie dyspo-
nuje siecią handlową, w związku z tym „produkt” partii politycznej
dociera do wyborców wyłącznie przez środki przekazu. Marketing
polityczny ciągle się zmienia, bezpośredni wpływ ma na to pojawia-
nie się nowych form przekazu informacji. W celu właściwego doboru
narzędzi  marketingu  politycznego  partie  polityczne  bardzo  często
korzystają z doradców, specjalizujących się w kreowaniu wizerunku.
Na potrzeby działalności politycznej, a przede wszystkim – rywaliza-
cji wyborczej, tworzony jest wizerunek (image) polityka, bądź partii. 

Wizerunek to wyobrażenie, jakie funkcjonuje w opinii publicznej
w związku z danym politykiem, partią polityczną, rządem. Nie jest to
obraz rzeczywisty, dokładny czy szczegółowy, ale raczej mieszanka
wielu szczegółów,  odnoszących się  zarówno do wypowiedzi,  dzia-
łań,  zachowania, wyglądu, kontaktów z innymi uczestnikami życia
publicznego. Przestaje być istotne jaki polityk, partia polityczna jest
naprawdę, a istotą rzeczy staje się, jak polityk czy partia polityczna
jest postrzegana.  Innymi słowy, obserwujemy swoistą  „refeudaliza-
cję” sfery publicznej, czyli podporządkowania życia publicznego re-
gułom  występującym  w  gospodarce  rynkowej,  a  to  uniemożliwia
prowadzenie rzeczowej debaty publicznej, i tym samym negatywnie
wpływa na kulturę publiczną.

W Polsce upowszechniła się przede wszystkim negatywna forma
marketingu politycznego, której celem jest sprzedanie nie tyle dobre-
go produktu (programu wyznaczającego dobro publiczne, wspólne),
co  opakowania  (wizerunku  danej  partii,  polityka).  Każda  kolejna
kampania wyborcza w Polsce nie polega na wyborze pozytywnym
programu sensu stricte danej partii, a na wyborze negatywnym, gdzie
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kategorią  decydującą  o wyborze wyborców ma być  strach. Coraz
częściej  stosowany  przez  partie  polityczne  marketing  polityczny,
a zwłaszcza wyborczy, polega na budowaniu stanu strachu opartego
na zasadzie eschatologicznej wizji upadku jak dana opcja polityczna
zwycięży w drodze rywalizacji do władzy20. Tym samym walka wy-
borcza nastawiona jest na budowaniu negatywnego wizerunku opo-
nenta, przeciwnika politycznego. Można by pomyśleć, iż realizuje się
koncepcja polityczności Carla Smitha, gdzie istotnym jest rozróżnie-
nie na dwie kategorie: „przyjaciela” i „wroga”21. Jednakże negatywny
marketing polityczny kształtuje jedynie „wroga” a nie „przyjaciela”,
bowiem politycy i partie polityczne zadowalają się rolą tzw. „mniej-
szego zła” w wyborze wyborców. Oznacza to, iż polityka została zre-
dukowana do walki o głosy wyborców za „wszelką cenę”. Praktycz-
nie partie polityczne nie rywalizują  z sobą  o koncepcję  i  realizację
określonego dobra wspólnego. W rzeczywistości rywalizują o zdoby-
cie władzy dla samej władzy22. 

Pojawia się pytanie o etyczność takiego działania i jego racjonal-
ność. Nie jest to zapewne racjonalność aksjologiczna ukierunkowana
na „cele wartościowe”, tylko racjonalność instrumentalna prowadzą-
ca nie tyle do celów wartościowych, co do pożądanego stanu rzeczy
przez działający podmiot23. Zatem brak w sferze politycznej podmio-
tów stosujących racjonalność aksjologiczną, gdzie realizując wartości
dla siebie, jednocześnie realizuje się je dla dobra innych24. Rodzi to
świadomość, iż bez względu na to, kto zdobędzie władzę, i tak bę-
dzie realizował własne interesy partykularne. Poza filozofią racjonal-
ność przestała być kategorią moralną, a nawet pozytywnie wartościu-
jącą, bowiem stała się cechą funkcjonalną, obojętną na dobro i prawa
moralne25. 

20 Por. M. Jezierski, Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rze-
czypospolitej, Toruń 2004, s.188.

21 C. Smith, Teologia polityczna i inne pisma, przekł. M. A. Cichocki, Kraków 2000, s. 198. 
22 Por. R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt społeczny, Warszawa 1993, s. 176.
23 T. Buksiński, Racjonalność współdziałań. Szkice z filozofii polityki, Poznań 1996, s. 30–45.  
24 Tamże, s. 44.
25 T. Buksiński, Dwa rozumy w filozofii, [w:] Rozumność i racjonalność, red. T. Buksiń-

ski, Poznań 1997, s. 189.
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Wniosek jest następujący: w polskiej kulturze publicznej mamy
do czynienia z dominacją polityki nad etyką, czyli działania politycz-
ne podejmowane są ze względu na interesy podmiotu, zaś w przy-
padku konfliktu wartości,  racje polityczne (wartości pragmatyczne)
winny dominować nad ich aspektem moralnym, z zgodnie z dyrekty-
wą „cel uświęca środki”26. Konsekwencją jest to, iż niezależnie od po-
glądów politycznych obywateli  występuje  powszechny brak satys-
fakcji  po  wyborach  trudno  się  temu  dziwić  gdy  dysponuje  się
świadomością „wyboru mniejszego zła”, a to rodzi ogólną konsterna-
cję w życiu publicznym. Nie sprzyja to więc ogólnej kooperacji dla re-
alizacji dobra wspólnego, a zatem nie powinien dziwić fakt, iż nie ob-
serwujemy  w  Polsce  sytuacji  w  której  po  ogłoszeniu  wyników
wyborów, by radowała się część „zwycięska” społeczeństwa (oczywi-
ście poza „wygranymi politykami”). 

Zakończenie

Nie ma miejsca na prowadzenie racjonalnej debaty w sferze pu-
blicznej ukazującej prawdziwe intencje, potrzeby oraz interesy z po-
wodu dwóch głównych przyczyn: po pierwsze ogranicza się swobo-
dę wypowiedzi („polityczna poprawność”), po drugie brak rzetelnej
wiedzy i informacji na temat działania polityków, partii politycznych,
instytucji rządowych (powszechność występowania negatywnej for-
my marketingu politycznego). A tylko dobrze poinformowani oby-
watele  korzystający  z  nieskrępowanej  wolności  słowa będą  chcieli
odpowiedzialnie angażować się w życie publiczne. Deficyt uczestnic-
twa polskich obywateli w życiu publicznym ma zapewne wiele przy-
czyn, aczkolwiek w utrzymywaniu tego deficytu sprzyja brak róż-
nych typów autorytetów w życiu publicznym. Autorytety pozwalają
na dokonywanie się szybszego rozwoju społecznego, a także sprzyja-
ją ogólnemu wzmocnieniu poczucia zaufania i nadają wspólny sens
istnienia w świecie. Sprzyjają budowaniu kapitału społecznego, sieci

26 L.  Sobkowiak,  Działania  polityczne.  Teoria  i  praktyka,  [w:]  Marketing  polityczny
w teorii i praktyce, red. A. W. Jabłoński i L. Sobkowiak, Wrocław 2002, s. 38.
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obywatelskiego  zaangażowania,  bowiem  one  stanowią  istotny  ele-
ment komunikacji między różnymi aktorami życia publicznego. 

Utrudnieniem w wyłonieniu, ukształtowaniu tychże autorytetów
jest upowszechniające się i zdobywające uznanie jako niezbędne dla
funkcjonowania życia publicznego – „kłamstwo użyteczne”. W sferze
publicznej jest to idea „poprawności politycznej”, zaś w politycznej
nagminnie stosowanie negatywnej formy marketingu politycznego.
Pierwsze „kłamstwo użyteczne” wiąże się z ograniczeniem wolności
słowa,  co  nie  sprzyja  dobremu  funkcjonowaniu  opinii  publicznej,
w której to mają ścierać się różne systemy wartości, różne światopo-
glądy, różne koncepcje dobra wspólnego, i sposoby jego urzeczywist-
niania. Natomiast uprawianie negatywnego marketingu politycznego
utrwala podziały w społeczeństwie, a nawet je kreuje dla realizacji in-
teresów partykularnych,  czyli  dla  zdobycia  władzy.  Sprawia to,  iż
w polskim społeczeństwie degraduje się  i  deprecjonuje się  różnego
typu autorytety, nieważne czy to osobowe, czy też  instytucjonalne.
Ponieważ autorytety utrudniają manipulację opinią publiczną, a tym
samym obywatelami.  Obywatel  jako klient  powinien „bez szemra-
nia” kupić to, co dana opcja polityczna ma mu do sprzedania. Klient
broni się przed nadużyciami rynku za pomocą takich instytucji jak na
przykład: Urząd Ochrony Klienta i Konsumenta; zaś przed naduży-
ciami sfery politycznej chronić go (obywatela) powinna dobrze funk-
cjonująca pozapolityczna część sfery publicznej, która taką nigdy nie
będzie bez wspomnianych już rodzajów autorytetów.

Exzerpt
Der Artikel ist ein Versuch, eine Diagnose über die Schwäche der Kultur

des öffentlichen Lebens in Polen zu stellen. In der öffentlichen Diskussion
nimmt man üblicherweise an, dass eine politische Klasse für die Unmoral im
politischen Leben in Polen verantwortlich ist. Der Autor unterscheidet eine
Sphäre des öffentlichen Lebens und eine Sphäre des privaten Lebens und we-
ist dabei darauf hin, dass jede Sphäre des politischen Lebens zugleich eine
Sphäre des öffentlichen Lebens, aber nicht jede Sphäre des öffentlichen Le-
bens eine Sphäre des politischen Lebens ist. Er formuliert die These, dass für
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die Unmoral des politischen Lebens vor allem die Akteure des öffentlichen,
nicht politischen Lebens verantwortlich sind, die das politische Leben kon-
trollieren sollen. Sie tun es aber nur in geringem Ausmaß, weil sich "eine nüt-
zliche Lüge"  verbreitet  hat  und legitimiert  worden ist.  In der  öffentlichen
Sphäre  ist  "die  nützliche  Lüge"  die  Konzeption  "einer  politischen
Korrektheit", in der politischen Sphäre ist sie eine negative Form von politi-
schem Marketing (der politische Wettstreit wird weniger auf einen Kampf
der Programme mit dem Gegner, der politischen Opposition, konzentriert,
sondern mehr auf die Schaffung eines permanenten Gefühls von Gefahr, das
auf einen Feind im Land hinweist). Beide "nützlichen Lügen" machen nach
dem Autor, eine rationelle Debatte in der öffentlichen Sphäre unmöglich, in
der verschiedene Wertesysteme, verschiedene Weltanschauungen, verschie-
dene Konzeptionen vom Allgemeinwohl und den Methoden seiner Verwir-
klichung in der Auseinandersetzung stehen sollten. Für die Erhaltung eines
solchen Zustands ist ein allgemeiner Zusammenbruch der Bedeutung und
der Funktionen von verschiedenen (moralischen,  epistemischen,  institutio-
nellen, usw.) Autoritäten günstig.





Wolność i władza w życiu publicznym

Krzysztof Wąchal
Wymiary życia publicznego

Wymiary życia publicznego

Spośród wielu kontekstów, w których pojawia się problematyka
życia publicznego, ze szczególną wyrazistością wyłaniają się trzy. Po
pierwsze, mówiąc: „życie publiczne”, mamy na myśli pojęcie należą-
ce do rodziny znaczeń:  społeczeństwo, polityka, obywatelstwo, po-
rządek prawny itp. Po drugie, życie publiczne może oznaczać wszel-
kie zachowania obserwowane przez innych. W tym sensie, publiczne
będzie zabranie głosu na konferencji, prywatne zaś mówienie do sie-
bie za drzwiami zamkniętymi. Życie publiczne można rozumieć jed-
nak znacznie szerzej. Nie tylko jako zbiór zachowań obserwowanych,
lecz w ogóle możliwych do zaobserwowania. To właśnie temu trze-
ciemu rozumieniu poświęcone zostaną poniższe rozważania.

W świetle niektórych ujęć  całe tak zwane życie psychiczne wy-
myka się  jakiemukolwiek zewnętrznemu wglądowi. Na to przynaj-
mniej zdają się wskazywać tak radykalnie skądinąd odmienne stano-
wiska, jak kartezjanizm czy behawioryzm. Behawioryści, zakładając,
iż umysł jest „czarną skrzynką”, postulują nie zajmować się nim wca-
le, a skupić swe wysiłki badawcze na możliwych do obiektywnego
zmierzenia zachowaniach, przejawianych w kontrolowanych warun-
kach. Z kolei Kartezjusz pewności poznania poszukuje w introspekcji.

To właśnie Kartezjuszowi – przynajmniej wedle popularnej wy-
kładni jego filozofii – należy przypisać zarysowanie najbardziej ostrej
granicy między tym, co publiczne, a tym, co prywatne.

Świat, według Kartezjusza, składa się z dwóch rodzajów substan-
cji:  substancji  myślącej  oraz  substancji  rozciągłej.  Granica  między
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nimi jest nieprzekraczalna i nie można wytyczyć jej w innym miejscu
– wynika z samej istoty rzeczy. Owe dwie substancje przynależą do
radykalnie odmiennych porządków ontologicznych, pomiędzy który-
mi nie ma żadnej ciągłości. Przepaść ta jest tak wielka, iż jedną z naj-
większych trudności, jakie przynosi z sobą kartezjanizm, jest wytłu-
maczenie sposobu, w jaki obie substancje oddziaływają na siebie.

Substancja  rozciągła  to  świat  rzeczy  materialnych,  opisywany
przez nauki przyrodnicze. Znajduje się ona w przestrzeni, można ją
więc mierzyć, jest ograniczona prawami mechaniki. Jest tym, co pozna-
wane. Natomiast substancja myśląca zawiera w sobie pewną zwrot-
ność:  może poznawać  i  zarazem być  poznawana.  Poznawać  może
świat i siebie samą. Poznawana natomiast może być wyłącznie przez
siebie. Do siebie ma bowiem uprzywilejowany, bezpośredni dostęp.
Owo samopoznanie jest rzeczą całkowicie prywatną, nieobserwowal-
ną i – w odpowiednich warunkach – nabierającą cech pewności.

Substancja myśląca „jest to rzecz, która wątpi, pojmuje, twierdzi,
przeczy, chce, nie chce, a także wyobraża sobie i czuje”1. Zadziwiają-
ca jest różnorodność owych aktów, na które wskazuje ta wyliczająca
definicja. Pod pojęciem myślenia (świadomości) Kartezjusz rozumie
coś, co moglibyśmy nazwać stanem psychicznym.

Podsumowując potoczną wykładnię kartezjańskiej ontologii moż-
na powiedzieć, iż człowiek jest bytem wyjątkowym, złożonym zarów-
no z duszy, jak i z ciała (choć w rzeczywistości zapewne wystarczyłaby
sama dusza), że atrybutem ciała jest rozciągłość, tym zaś, co wyróżnia
duszę, jest myślenie. Owe dwie substancje komunikują się wzajemnie
w jakiś tajemniczy sposób, choć należą do zupełnie różnych porząd-
ków istnienia. Dusza jest sferą prywatności, bezpośredniego poznania,
sferą tego, co wewnętrzne; ciału z kolei przypisane jest wystawienie na
publiczny widok oraz wszelkiego rodzaju zewnętrzne oddziaływania,
jako że znajduje się ono w obiektywnej przestrzeni.

W rzeczywistości kartezjański dualizm nie jest tak jasny i wyraź-
ny,  jak  powyżej  przedstawiono.  Ma  to  ważkie  konsekwencje,  jeśli
chodzi o rozważania dotyczące tego, co publiczne i tego, co prywat-
ne. Najlepszym przykładem jest kategoria czucia. Kartezjusz, pragnąc

1 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, Kęty 2001, s. 51.
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sprostać założeniom swojego podziału, pisze: „posiadam ciało, które
źle się czuje, gdy ja czuję ból, które łaknie jedzenia lub picia, gdy od-
czuwam głód lub pragnienie”2. Ja – czyli rzecz myśląca – odczuwam
ból, gdy ciało zostanie zranione. Jednak czucie „oczywiście nie może
się  dokonywać  bez ciała [...] A jak jest z myśleniem?”3. Przeciwsta-
wienie czucia myśleniu w tym fragmencie kłóci się z definicją rzeczy
myślącej, jako tej, „która wątpi, pojmuje, twierdzi, przeczy, chce, nie
chce, a także wyobraża sobie i czuje”. Czucie wedle tej definicji za-
wiera bowiem w myśleniu się. Wydaje się, iż kategoria czucia spra-
wia Kartezjuszowi wiele trudności, tak, że w ostatecznym rozrachun-
ku nie  wie,  gdzie  ją  zaliczyć.  Czucie  wydaje  się  niejako  sztucznie
dołączone do definicji  substancji  myślącej i zawsze wymieniane na
samym końcu. Penetrując zawartość substancji myślącej w poszuki-
waniu  pewności  Kartezjusz  zauważa,  iż  „porządek  wymaga,  aby
przede wszystkim wszelkie [...]  myślenie (cogitationes)  podzielić  na
pewne rodzaje”4. Warto podkreślić, iż – jak to wynika z przytoczone-
go cytatu – Kartezjusz zapowiada podział wyczerpujący. Substancja
myśląca zawiera: idee, chcenia (uczucia)  oraz sądy5.  Gdzie ten po-
dział zapodział czucia?

Ostatecznym  rozwiązaniem  problemu  czucia,  jakie  proponuje
Kartezjusz jest pewien kompromis lub raczej uchylenie się od decyzji.
W Medytacji szóstej (ostatniej) czytamy: „nie są bowiem z pewnością
niczym innym owe wrażenia pragnienia,  głodu, bólu itd. jak tylko
pewnymi  mętnymi  odmianami  myślenia  powstałymi  z  połączenia
i jak gdyby przemieszania umysłu i  ciała”6.  Ścisły podział  na ciało
i duszę okazuje się niemożliwy do obrony i nawet, tak zdawałoby się
radykalnie dualistyczna myśl,  jaką  jest kartezjanizm, musi dopusz-
czać pewne – znaczące – wyjątki.

Niekonsekwencje dualizmu pociągają za sobą nowe spojrzenie na
naturę  tego, co prywatne i tego, co publiczne. Nie jest już  bowiem
oczywiste, iż dusza jest niedostępną sferą, zarezerwowaną na realizo-

2 Tamże, s. 95.
3 Tamże, s. 50.
4 Por. tamże, s. 59.
5 Por. tamże.
6 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, dz. cyt., s. 96.
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wanie się prywatności, ciało zaś pozbawione wszelkiej subiektywno-
ści,  wystawione  na  publiczny  ogląd.  Stroniąc  od  jednoznaczności
Kartezjusz wypowiada kolejne stwierdzenie: 

w niezliczonej  [...[  ilości [...]  wypadków przekonałem się,  że sądy
oparte na zmysłach zewnętrznych są błędne; ale nie tylko oparte na
zmysłach zewnętrznych, lecz także wewnętrznych; bo cóż może być
bardziej wewnętrzne od bólu?7. 

Nie lokując czuć w obszarze rzeczy myślącej (przynajmniej w tym
fragmencie) Kartezjusz rozszerza sferę tego, co niedostępne zewnę-
trznemu obserwatorowi. Są to rzeczy postrzegane przez coś, co nazy-
wa „zmysłami wewnętrznymi”.  Jest  więc  pewien rodzaj  poznania,
który – choć przebiegający w immanencji – nie może pretendować do
pewności, a to z tej racji, iż nie dokonuje się w rzeczy myślącej.

Przyglądając się zawartości rzeczy myślącej, natykamy się na cały
szereg idei, które nie są wrodzone, lecz pochodzą z doświadczenia.
Poza tym, jak stwierdza Kartezjusz, „chociaż rozważania me prowa-
dzę w milczeniu, nie wydając głosu, to jednak nie mogę się uwolnić
z więzów samych słów”8. Skoro tak, to rodzi się pytanie, na ile pry-
watność jest tym, co charakterystyczne dla rzeczy myślącej, skoro jest
ona składnicą publicznych sensów (zaczerpniętych z języka), idei wy-
abstrahowanych  z  doświadczeń  w  świecie  zewnętrznym,  czy  też
wszczepionych przez Boga?

Podsumowując:  substancja myśląca i  rozciągła nie oznacza po-
działu na to,  co wewnętrzne i  zewnętrzne, to zaś  nie pokrywa się
z odróżnieniem tego, co prywatne od tego, co publiczne.

W filozofii pokartezjańskiej da się zauważyć – nieciągły co prawda
– acz konsekwentny – ruch w stronę znoszenia owego – sztucznie wy-
znaczonego przez obiegową wersję kartezjanizmu – podziału na du-
szę (jako sferę prywatności) i ciało (jako sferę publicznie dostępną),
oraz przyznawania temu, co publiczne coraz szerszego pola.

Jedną  z dróg pokazywania, iż  to,  co psychiczne jest  – przynaj-
mniej w pewnym sensie – publiczne, jest wskazanie, iż posiada ono
swoje biologiczne podłoże. W wypadku rozważanej powyżej katego-

7 Tamże, s. 92.
8 Tamże, s. 54. 
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rii  czucia  nawet  Kartezjuszowi  nie  udało się  zamknąć  jej  zupełnie
w obrębie rzeczy myślącej,  ponieważ  czucie „nie może się  dokony-
wać bez ciała”9. Inaczej – choć, jak się wydaje, niezupełnie – sprawa
wygląda u Kartezjusza z emocjami. Kartezjusz włącza je w obręb rze-
czy myślącej, jednak nie w każdej z definicji czyni to  explicite; to, iż
rzecz myśląca kocha i nienawidzi, nie pojawia się za każdym razem.
Kartezjusz woli raczej mówić  o chceniach, które uznaje za tożsame
z uczuciami. Jest to oczywiście postępowanie niekonsekwentne, po-
nieważ uczucia raz pojawiają się obok chceń, innym razem w ogóle
(jako podpadające pod tę samą kategorię). Ta podejrzliwość Kartezju-
sza wobec uczuć zdaje się wynikać z tego, iż zdecydowanie trudno
i zupełnie nieintuicyjnie jest bronić poglądu, iż nie posiadają one żad-
nego cielesnego podłoża.

Polemikę z kartezjańską propozycją, by emocje lokować w rzeczy
myślącej, stanowi teoria emocji Jamesa-Langego. Nie chodzi o to, iż
wskazuje ona biologiczny komponent emocji – z którym Kartezjusz
kiepsko sobie radzi na gruncie swoich założeń ontologicznych – bo
jest sprawą oczywistą, iż pobudzenie fizjologiczne, płacz czy śmiech
pozostają  z  emocjami  w  ścisłym  związku.  Teoria  Jamesa-Langego
opisuje jednak kierunek owej zależności. To 

pobudzenie autonomiczne oraz mięśni szkieletowych następuje jako
pierwsze; to co odczuwamy jako emocje, jest etykietą, jaką nadajemy
naszym reakcjom:  jestem przestraszony,  ponieważ uciekam;  jestem
rozgniewany, ponieważ zaatakowałem10. 

Szereg  danych  klinicznych  potwierdza  tę  teorię.  Przykładem
może  być  tzw.  syndrom  zatrzaśnięcia,  polegający  na  uszkodzeniu
brzusznej  części  pnia  mózgu.  Konsekwencją  jest  całkowity paraliż,
przy zachowaniu drogi czuciowej. „Większość  osób z zespołem za-
trzaśnięcia twierdzi [komunikując ruchem gałek ocznych],  że czuje
się wyciszona – nieco smutna i przygnębiona, ale na pewno nie od-
czuwa paniki czy depresji”11. Prawdopodobnie to, co odczuwają pa-
cjenci  jest  jedynie poznawczym komponentem emocji.  Danych po-

9 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, dz. cyt., s. 50.
10 J. W. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, Warszawa 2006, s. 359.
11 Tamże, s. 360.
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twierdzających teorię  Jamesa-Langego dostarczają  również  badania
nad kategorią diagnostyczną DSM-IV, jaką jest zespół paniki („wystę-
powanie  »nieoczekiwanych«  ataków  paniki,  które  wydają  się  nie
mieć wyraźnej przyczyny”12). Polega on na cyklicznym przeżywaniu
silnego  pobudzenia  układu  autonomicznego,  które  osoba  automa-
tycznie interpretuje jako lęk. W świetle powyższych danych nie spo-
sób nadal twierdzić, iż emocje są wyłącznym atrybutem rzeczy my-
ślącej i nie posiadają żadnego somatycznego podłoża. Nadal jednak
można uważać,  iż  są  one tym,  co wewnętrzne.  Bowiem wszystkie
przywołane  tutaj  dane  kliniczne  wskazywały  na  funkcjonowanie
układu nerwowego, którego to działania bez specjalistycznej aparatu-
ry obserwować nie sposób.

Na publiczny wymiar emocji wyraźniej wskazuje tak zwany eks-
peryment z ołówkiem. Okazuje się, iż badani w sytuacji, gdy trzyma-
ją  ołówek  zębami  (co  sprawia,  iż  wyraz  ich  twarzy  przypomina
uśmiech), są bardziej skłonni reagować na te same sytuacje rozbawie-
niem, niż badani trzymający ołówek wargami (mimiczny odpowied-
nik  smutku).  Tłumacząc  to  zjawisko  fizjologicznie  można  powie-
dzieć, iż mózg odczytuje wzór ułożenia mięśni mimicznych twarzy
i na  tej  podstawie  konstruuje  emocję.  Wyraz  ludzkiej  twarzy  jest
czymś  jak najbardziej  obserwowalnym, publicznym, stanowi wręcz
istotę intersubiektywności.

Dodatkowych argumentów wskazujących na publiczny wymiar
emocji  dostarcza  teoria  dwuczynnikowa Schachtera  i  Singera.  We-
dług niej, by odczuwać określoną emocję „podmiot musi: (1) znaleźć
się w stanie pobudzenia; (2) dokonać procesu poznawczej analizy za-
istniałych zmian fizjologicznych oraz sytuacji zewnętrznych, w jakich
doszło do wystąpienia tych zmian; (3) oznaczyć werbalnie stan, w ja-
kim się  znalazł”13.  Pobudzenie  fizjologiczne  nie  jest  oczywiście  do
końca sprawą prywatną, można je rejestrować odpowiednią aparatu-
rą,  można nim manipulować,  np. poprzez podanie adrenaliny. Dla
rozważań  nad publicznym wymiarem emocji  dużo ważniejsze  jest
jednak zwrócenie uwagi na wyznaczniki sytuacyjne. Sytuacja (kon-

12 R. C. Carson, J. N. Butcher, S. Mineka, Psychologia zaburzeń, Gdańsk 2006, s. 271.
13 E. Zdankiewicz-Ścigała, T. Maruszewski, Teorie emocji, [w:] Psychologia. Podręcz-

nik akademicki, t. 2: Psychologia ogólna, red. J. Strelau, Gdańsk 2000, s. 406.
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tekst)  bowiem jest  sprawą  publiczną  i  oczywistą  przynajmniej  dla
osób w nią zaangażowanych.

Filozoficzną  przesłanką  przytoczonych  powyżej  psychologicz-
nych teorii i badań nad emocjami jest zaproponowana przez G. Ryle'a
„architektura” ludzkiego umysłu. Ryle twierdzi, iż tego w jakim czło-
wiek jest nastroju „dowiaduje się [...] na tej samej drodze, co my, pa-
trzący z zewnątrz”14. Oznacza to, iż jest możliwa pomyłka w zidenty-
fikowaniu  własnej  emocji.  „Takie  mylne  diagnozy  są,  naturalnie,
częstsze u dzieci niż u dorosłych i częstsze u osób znajdujących się
w nowej dla siebie sytuacji niż  u osób żyjących wedle codziennego
regulaminu”15.  Podkreślenie wagi  obserwowalnego zachowania nie
oznacza  jednak powrotu  do behawioryzmu,  ponieważ  czynnikiem
decydującym jest  tu  kontekst,  w którym owo zachowanie  nabiera
znaczenia. Wprowadzenie problematyki kontekstu stało się punktem
wyjścia dla wielu antropologicznych badań nad kulturą.

Konteksty – jak podkreśla twórca antropologii interpretatywnej,
C.  Geertz  –  z  reguły przynależą  do społecznie  ustalonych kodów.
W ten oto sposób dochodzimy już  nie tylko wniosku, iż  emocje są
społecznie  konstruowane,  lecz  zyskujemy  teoretyczne  podłoże  dla
ukazania ich kulturowego zróżnicowania. Kultura dostarcza materia-
łu,  dzięki  któremu emocje  nabierają  treści  oraz  zabezpiecza  przed
nadmiernym ich natężeniem. „Żeby się  dowiedzieć,  jakie  są  nasze
odczucia, potrzebujemy publicznych obrazów uczuć, których dostar-
czyć  nam może  jedynie  rytuał,  mit  i  sztuka”16.  A  owe  kulturowe
praktyki są czymś jak najbardziej publicznym. 

Takie kulturowo ustalone praktyki, jak interakcje między opiekuna-
mi  a  dziećmi,  rytuały rozwiązywania  konfliktów czy  narady wo-
dzów, są przykładami zinstytucjonalizowanych form dyskursu emo-
cjonalnego.  [...]  Na  całym  świecie  można  znaleźć  bogactwo
kulturowo ustalonych praktyk służących przekształcaniu [na przy-
kład] złości – od plotkowania po rytualne prośby o wybaczenie17.

14  G. Ryle, Czym jest umysł?, przeł. W. Marciszewski, Warszawa 1970, s. 178.
15  Tamże, s. 182.
16 Tamże, s. 99.
17 G. M. White, Reprezentacje znaczenia emocjonalnego: kategoria, metafora, schemat, dys-

kurs, [w:] Psychologia emocji, red. M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, Gdańsk 2005, s. 68–69.
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Jak wynika z powyższych rozważań lokowanie emocji wyłącznie
w substancji  myślącej okazuje się  nieporozumieniem. Emocje – ich
forma i treść – wydają się kulturowo uwarunkowane, sposób ich wy-
rażania społecznie ustalony; mimo, iż przeżywa jej jednostka, posia-
dają niezbywalnie publiczny charakter.

*     *     *
Powracając do zaproponowanego przez Kartezjusza podziału na

substancję myślącą i substancję rozciągłą, warto rozważyć najbardziej
– jak się wydaje – prywatny składnik myślenia, który można określić
mianem czynności intelektualnych. Rzecz myśląca „wątpi, pojmuje,
twierdzi,  przeczy”.  Kartezjusz  nie  pozostawia  wątpliwości,  iż  owe
akty należy uznać za całkowicie prywatne oraz odbywające się w zu-
pełności w immanencji.

Przeciw takiemu rozumieniu występuje G. Ryle. Najważniejszym
wkładem Ryle’a w kontekście rozważań  nad publicznym charakte-
rem myślenia jest zwrócenie uwagi, iż wiele publicznych czynności,
jak np. prowadzenie samochodu czy granie w szachy, jest ze swej na-
tury działaniami intelektualnymi. Umiejętność ich wykonywania na-
zywa  „wiedzą  jak”.  „Procesem  umysłowym  jest  przeprowadzanie
podziału logicznego, jak również opowiadanie żartów”18. Podział na
sferę tego, co publiczne i tego, co prywatne ma się nijak do charakte-
rystyki tego, co intelektualne. 

Można myśleć  na głos lub półgłosem; […] można też  […] myśleć
w milczeniu. […] Co więcej z faktu, że ktoś mówi w myśli do siebie,
jeszcze nie wynika, że ów ktoś myśli. Może on bełkotać nieprzyjem-
nie lub naśladować w wyobraźni jakieś dźwięki w taki sam sposób,
w jaki mógłby czynić to na głos”19.

Inteligentne wykonywanie czynności nie jest poprzedzone żad-
nym  wcześniejszym  intelektualnym  procesem  wewnętrznym,  bo-
wiem „gdybyśmy mieli planować swe myśli przed ich pomyśleniem,
to byśmy ich nigdy nie pomyśleli, ponieważ ich zaplanowanie pozo-

18 G. Ryle, Czym jest umysł?, przeł. W. Marciszewski, Warszawa 1970, s. 58.
19 Tamże, s. 76–77.



Wymiary życia publicznego 283

stałoby samo niezaplanowane”20. Nieuchronnie skazani bylibyśmy na
błędne koło. Zatem działać inteligentnie, to wykonywać jedną czyn-
ność, a nie dwie.

Rozwój  intelektualny  polega  na  uwewnętrznianiu  publicznych
znaczeń: 

Nieprędko i nie bez trudu przyswajamy sobie tę sztukę polegającą
na milczącej rozmowie z sobą, a nabywamy jej dopiero pod tym wa-
runkiem, że nauczymy się przedtem rozmawiać i słuchać ze zrozu-
mieniem innych rozmówców. Zachowywanie swych myśli dla siebie
należy już do zachowań wyrafinowanych21.

Społeczną naturę myśli w swoich pismach szczególnie mocno ak-
centuje L. Wittgenstein. „Atak przypuszczony przez Wittgensteina na
ideę języka prywatnego, który wyprowadził myśl z groty umysłu na
plac publiczny, gdzie można było się jej przyjrzeć”22, stanowi wyraz
całkowitego zerwania z kartezjanizmem. Nie chodzi jedynie o przesu-
nięcie granicy oddzielającej sferę tego, co prywatne, od tego, co publicz-
ne, ale w zasadzie zupełnie jej zniesienie. Związane jest to z odrzuce-
niem możliwości istnienia języka prywatnego. Według Wittgensteina
język, który nie byłby na usługach jakiejś  społeczności,  jest wymy-
słem filozofów. 

Spójrz na błękit nieba i powiedz do siebie: «jakież to niebo jest błękit-
ne!». Gdy robisz to spontanicznie – bez filozoficznych intencji – to
nie przyjdzie ci do głowy, by owo wrażenie barwy należało tylko do
ciebie. I nie wahasz się kierować tego wykrzyknika do innych23. 

Język prywatny jest więc, co najmniej czymś nienaturalnym. Poza
tym „w prywatnym przejściu od rzeczy widzianej do słowa nie mógł-
bym stosować żadnych reguł. Reguły faktycznie byłyby tu zawieszo-
ne w powietrzu; brak bowiem instytucjonalnych podstaw ich zasto-
sowania”24. Nie można kierować  się  regułą prywatnie, ponieważ  to
zawsze oznacza praktykować coś, a to z natury ma charakter publiczny.

20 Tamże, s. 69.
21 Tamże, s. 64.
22 C. Geertz, Zastane światło, przeł. Z. Pucek, s. 6.
23 L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2000, s. 139.
24 Tamże, s. 168.
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Na nieco inny wymiar ludzkiej egzystencji,  jako zdominowanej
przez publiczne sposoby bycia i myślenia, wskazuje M. Heidegger.
Zauważa on, iż 

używając publicznych środków transportu, korzystając ze środków
przekazu (gazeta) każdy inny jest jak inni. To wspólne bycie całko-
wicie rozmywa własne jestestwo w sposób bycia „innych”, i to tak,
że odmienność i wyrazistość innych zanika jeszcze bardziej. Wśród
tej niezauważalności i niekonkluzywności Się ustanawia swą właści-
wą dyktaturę. Używamy siebie i bawimy się, tak jak się używa; czy-
tamy, patrzymy/ i wydajemy sądy o literaturze i sztuce, tak jak się
patrzy i sądzi; równocześnie odsuwamy się od „tłumu”, tak jak się to
zwykle robi; uznajemy za oburzające to, co się za oburzające uznaje25.

Opinia publiczna (Się) kształtuje człowieka już od momentu na-
rodzin: „Się zarysowuje pierwszą wykładnię świata i bycia w świe-
cie”26. Ów wpływ jest tak przemożny, iż „Jestestwo jest najpierw Się
i zwykle nim pozostaje”27. Nie sposób wyrwać się ze świata społecz-
nie podzielnych znaczeń. Filozoficzną próbą wskazania drogi uciecz-
ki jest poszukiwanie autentyczności. Jednak – jak podkreśla M. He-
idegger – owo „właściwe bycie Sobą [autentyczność] nie opiera się na
jakimś odciętym od Się stanie wyjątkowym podmiotu, lecz jest pewną
egzystencjalną modyfikacją Się”28. Pamiętajmy, iż 

od takiego powszedniego wyłożenia, w jakie jestestwo od razu wra-
sta,  nie może się  ono nigdy oderwać.  […] Dominacja publicznego
wyłożenia rozstrzygnęła już nawet o możliwościach ulegania nastro-
jowi/ tzn. o podstawowym sposobie, w jaki jestestwo pozwala, by
świat je obchodził.  Się  wyznacza już  z góry położenie, określa, co
i jak się „widzi”29. 

Wykładnia opinii publicznej przenika człowieka całkowicie, tak,
że nie pozostawia mu w ogóle miejsca na prywatność. Zamyka do-
stęp do jakiegokolwiek źródłowego doświadczenia. Treść świadomo-
ści pozostaje zawsze na usługach wspólnych sensów. Opinia publicz-

25 M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994, s. 180–181.
26 Tamże, s. 184.
27 Tamże, s. 
28 Tamże, s. 185.
29 Tamże, s. 240–241.
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na nie tylko podsuwa to, co nam się jawi, „rządzi także drogami cie-
kawości, mówi, co należy przeczytać i zobaczyć”30.

*     *     *
Zebrane powyżej argumenty, stanowią polemikę z kartezjańskim

przekonaniem, iż ludzka myśl jest ze swej natury czymś prywatnym.
Sugerują one, że jeśli w ogóle istnieje jakakolwiek sfera prywatności,
to ukształtowana jest ona na podłożu tego, co publiczne. Publiczne
wydają się nie tylko sposoby myślenia, lecz również sama treść świa-
domości. Ma to ważkie konsekwencje dla etycznego oraz moralnego
wymiaru ludzkiej egzystencji.

P. Ricoeur zaproponował, by moralność – w przeciwieństwie do
etyki – rozumieć, jako opartą się na kategorii obowiązku i związaną
z pozycją  jednostki  w  strukturze  społecznej.  Podstawą  moralności
jest zasada wzajemności, która reguluje międzyludzkie interakcje, po-
przez  zapobieganie  wzajemnemu  uprzedmiotowieniu.  Etyka  nato-
miast dotyczy sfery jednostkowego sumienia. Rezerwujemy więc 

termin „etyka” na oznaczenie dążenia do spełnionego życia, a ter-
min „moralność” na oznaczenie związku tego dążenia z normami
nacechowanymi zarazem roszczeniem do powszechności i wywiera-
niem przymusu31.

Etyka, jako dążenie do życia dobrego, wyrasta z tradycji arystote-
lesowskiej. Mimo, iż dotyczy każdego osobiście, cel ludzkiego życia
jest jednak dla wszystkich taki sam: chodzi o to, by być dobrym czło-
wiekiem. Niemniej w swojej skrajnie indywidualistycznej formie ety-
ka przekształca się w dążenie do realizacji najbardziej własnego za-
dania,  czy też  poszukiwanie  najbardziej  własnej  możliwości  bycia.
W tym ujęciu nie chodzi już o to, by być dobrym człowiekiem, ale by
być sobą. Najbardziej podstawowym wyznacznikiem życia etycznie
dobrego staje  się  kategoria  autentyczności.  W świetle  powyższych
rozważań – wskazujących, iż żadne źródłowe doświadczenie nie jest
możliwe, że nie istnieje jakakolwiek sfera prywatności, sfera tego, co
najbardziej moje, że obranie jakiejkolwiek drogi życiowej jest jedynie

30 M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 245.
31 P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa 205, s. 282.
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realizacją jednej z możliwości tkwiących już uprzednio w kulturze –
etyka skrajnie indywidualistyczna okazuje się po prostu niemożliwa.
Skoro nie istnieje sfera, tego, co prywatne, nie może też być mowy
o urzeczywistnianiu swego najbardziej własnego zadania.

Poza tym, skoro nie jesteśmy w stanie uwolnić się od podziela-
nych znaczeń i społecznie wyznawanych wartości, moralność okazu-
je się wszechobecna. Nie da się jej wymknąć. Przenika ona do gruntu
ludzkie myślenie, jako odbicie stosunków społecznych i norm kultu-
rowych. Należy jednak podkreślić, iż nie jest to moralność w najmoc-
niejszym sensie,  obowiązująca  każdego człowieka,  przez  sam fakt
przynależności  do ludzkiego gatunku. Nie może nawet być  mowy
o moralności uniwersalnej, ponieważ moralność każdej jednostki jest
jedynie  wypadkową  wszystkich  gier  językowych,  w  których  ona
uczestniczy.  Mamy więc  do  czynienia  raczej  z  moralnościami,  niż
z moralnością.

Podsumowując:  etyka  skrajnie  indywidualistyczna  oraz  moral-
ność radykalnie uniwersalistyczna, w paradygmacie myślowym po-
wstałym po zwrocie lingwistycznym, okazują się jedynie marzeniami
filozofów.

Summary
The issues of public life appear in numerous contexts. Public life may

mean: 1) a term belonging to the family of meanings: society, citizenship, leg-
al order; 2) all types of behaviour observed by others; 3) any type of beha-
viour possible to observe in general. This article focuses on the third (widest)
understanding of public life. The starting point is criticism of Cartesian dual-
ism, i.e. division of reality into two substances: thinking substance and spa-
tial substance. The article is a polemic with the point of view stating that the
entire psychical life of man belongs to the private sphere. The author of the
article discusses concepts indicating public aspect of human emotions and so-
cial dimension of thinking. The consequence of adopted premises is rejection
of individualist ethics and morality understood in a universal manner.



Wolność i władza w życiu publicznym

Małgorzata Cichoń
Wolność zagrożona – krytyka współczesnej kultury...

Wolność zagrożona – krytyka współczesnej
kultury w myśli Alberta Schweitzera

Czy współczesna kultura pozytywnie wpływa na naszą wolność?
Czy wciąż jesteśmy wolni? A może, kierowani jedynie pozorami wol-
ności, wybieramy tak naprawdę to, co narzuca nam zbiorowość? Al-
bert Schweitzer (1875–1965), urodzony w Alzacji filozof, teolog, pa-
stor,  muzyk,  lekarz,  laureat  pokojowej  nagrody  Nobla,  krytycznie
ocenił  potencjał  nowoczesnej kultury zachodniej. Twierdził,  że zbyt
pochopnie wierzymy w jej postęp, zachwycając się zdobyczami nauki
i techniki, nie dostrzegamy, że pod względem etycznym i duchowym
nasza kultura upada.  Jego obserwacje  potwierdziły się,  a  skutków
kryzysu dane mu było doświadczyć na własnej skórze: przeżył dwie
wojny światowe. 

Schweitzer nie był tylko myślicielem-teoretykiem. Swoje przeko-
nania etyczne wyrażał w czynach, m.in. poświęcając się jako lekarz
ubogich w Afryce1. Zdobywając się na taki wybór, potwierdził swoją
wolność. Musiał bowiem przeciwstawić się opinii wielu ludzi, którzy
nie wiedzieli sensu w tym, że odnoszący sukcesy wykładowca akade-

1 Przykład i konsekwencja, z jaką Schweitzer realizował swoją filozofię we wła-
snym życiu, są dla wielu nie mniej inspirujące i godne szacunku, niż ona sama: „Przy-
kład, a nie doktryna, nie teoria, nie słowa. Ale nawet słowa Schweitzera są czymś wię-
cej  niż  tylko  słowami:  są  koncentratami  życia  i  działania,  są  myślową  esencją
wyciśniętą z trudu powszedniego dnia” – A. Rogalski, Myśl i wyobraźnia. Szkice do por-
tretów, Warszawa 1977, s. 135.   
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micki,  a  zarazem  znakomity  interpretator  dzieł  Bacha,  rezygnuje
z kariery i ryzykuje życie na rzecz nieznanych mu bliźnich2. Za swój
najważniejszy wkład na rzecz społeczeństwa Schweitzer nie uważał
jednak założonego przez siebie szpitala w Lambarene, lecz rezultat
własnych  przemyśleń  –  pozytywną  odpowiedź  na  kryzys  kultury:
ideę czci dla życia. Choć ta idea nie będzie bezpośrednim przedmio-
tem niniejszego artykułu, to jednak ukaże on niejako przedpole dla jej
powstania. Zrodziła się bowiem z pesymistycznej oceny nowoczesnej
kultury. 

Choć  kultura  zachodnia  uważana jest  za kolebkę  indywiduali-
zmu i liberalizmu, filozof stwierdza, że nie jesteśmy wierni tym idea-
łom: nowoczesny człowiek często rezygnuje ze swojej wolności oraz
indywidualnego  myślenia.  Współczesna  kultura  przeżywa  kryzys,
gdyż za postępem nauki i techniki nie nadąża rozwój moralny i du-
chowy człowieka. Wydaje mi się, że Schweitzer nie tyle kwestionuje
zdobycze cywilizacyjne w dziedzinie nauki i techniki, co krytykuje
ich przeakcentowanie, które przysłoniło nam oczy na niedostateczny
postęp etyczny. 

Czym bowiem jest kultura? „Ogólnie biorąc – pisze Schweitzer –
kultura jest postępem, materialnym i duchowym postępem jednostki
i zbiorowości”3. Postęp ten polega na tym, że zarówno jednostka, jak
i zbiorowość w coraz mniejszym stopniu walczą o swój byt. Rozwój
materialny służy wtedy egzystencji jednostki i zbiorowości, ale rów-
nież stwarza warunki do tego, aby człowiek mógł się doskonalić mo-
ralnie i duchowo, co jest ostatecznym celem kultury. Kultura rozwija
się, gdy ideały rozumu, które mają na względzie dobro całej ludzko-
ści, kształtują warunki naszego życia. Ideały te są wynikiem myślenia
poszczególnych ludzi, którzy konfrontują je z rzeczywistością i stara-

2 O problemach związanych z tą  niecodzienną  decyzją  można przeczytać  m.in.
w korespondencji pomiędzy Albertem Schweitzerem i jego przyszłą  żoną  Heleną  w:
The  Albert  Schweitzer  –  Helene  Bresslau  letters  1902–1912,  red.  R.  Schweitzer  Miller,
G. Woytt, Syracuse-New York 2003, a także w autobiografii: A. Schweitzer,  Z mojego
życia, przeł. Irena Salamon, Warszawa 1981.

3 A. Schweitzer,  Filozofia kultury, [w:] I. Lazari-Pawłowska,  Schweitzer, Warszawa
1976, s. 140.
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ją się oddziaływać na nią w sposób celowy4. Aby człowiek mógł two-
rzyć kulturę, konieczna jest zatem suwerenność jego myślenia:

Człowiek może (…) być nosicielem kultury, to znaczy rozumieć kul-
turę  i działać  na jej  rzecz, o tyle,  o ile jest zarazem istotą  myślącą
i wolną. Musi być istotą myślącą, aby być w ogóle zdolnym do stworze-
nia i wypracowania ideałów rozumu. Musi być istotą wolną, aby być
zdolnym do skierowania swoich ideałów rozumu ku temu, co ogólne5. 

Filozof  nie  ma  jednak  złudzeń  co  do  kondycji  współczesnego
człowieka. Twierdzi, że cechuje go zarówno ograniczenie wolności,
jak też osłabienie zdolności myślowej. Analizując przyczyny takiego
stanu rzeczy, stwierdza że w warunkach nowoczesnego systemu go-
spodarowania człowiek wciągany jest coraz silniej w walkę o byt ma-
terialny.  Zaabsorbowany  troską  o  własne  przetrwanie,  nie  kieruje
swych ideałów ku temu, co uniwersalne, lecz dąży przede wszystkim
do tego, by poprawić jakość własnej egzystencji. Jakie są tego konse-
kwencje? Do ideałów kultury przenikają wtedy ideały interesu, które
powodują  zniekształcenie  ideałów kultury.  Popełniamy wtedy  po-
ważny błąd,  ponieważ  na podstawie warunków naszej  egzystencji
chcemy wnioskować  o tym, co rozumne: zamiast w myśleniu two-
rzyć ideały rozumu (w relacji z rzeczywistością), czerpiemy te ideały
z rzeczywistości6.

Schweitzer jest przekonany, że wolność duchowa i materialna są
z sobą głęboko związane. Uważa, że gdyby coraz więcej ludzi żyło na
skromnym, lecz przyzwoitym poziomie materialnym, to kultura sko-
rzystałaby na tym w sposób znaczący. Tymczasem, aby się utrzymać,
wielu ludzi odrywa się od swojego naturalnego środowiska i zasila
aglomeracje,  w  których  prowadzi  się  „nienormalne”  życie.  Filozof
stwierdza, że współczesny człowiek Zachodu jest przeciążony pracą
i to ona wydaje się go określać: „całe rzesze jednostek żyją już tylko
jako pracownicy, a nie jako ludzie”7. Nadmiar zajęć powoduje karle-
nie  duchowego  wymiaru  osoby.  Zaczynamy  sprowadzać  ją  do  jej

4 Por. tamże, s. 129.
5 Tamże.
6 Por. tamże, s. 141.
7 Tamże, s. 130.
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„sprawności pracowniczej”: ma wartość o tyle, o ile dobrze wykonuje
daną pracę. Zaczynamy więc myśleć o człowieku w sposób, który go
degraduje. 

Już od dzieciństwa współczesny człowiek doświadcza złych skut-
ków przeciążenia pracą. Jego rodzice nie mogą poświęcić się wycho-
waniu, zatem dorosły już człowiek emocjonalnie i duchowo pozostaje
na poziomie dziecka. Gdy sam zostaje wprzęgnięty w wir pracy, ule-
ga potrzebie powierzchownej rozrywki: na nic innego nie może się
zdobyć,  gdyż  wymagałoby  to  koncentracji,  która  przychodzi  mu
z trudem. Jego fizyczną  potrzebą  staje  się  „absolutna bezczynność,
oderwanie uwagi od siebie samego i zapomnienie. Chce zachowywać
się jak istota niemyśląca. Nie pragnie rozwoju duchowego, ale zaba-
wy i to takiej, która stawia mu minimalne wymagania”8. Wraz z rezy-
gnacją z myślenia pojawia się pokusa, by oddać się pod czyjeś kie-
rownictwo.  Ktoś  lub  coś  musi  nami  sterować,  bo  pozbywszy  się
myślenia, nie jesteśmy w stanie zapanować  nad własnym życiem –
stąd zapewne bierze się tak duża podatność współczesnego człowie-
ka na oddziaływanie opinii  publicznej. Mentalność  „zdekoncentro-
wanych  i  niezdolnych  do  koncentracji  ludzi”  wpływa  z  kolei  na
wszelkie instytucje, które powinny służyć kształceniu i kultywowa-
niu życia duchowego, a tym samym tworzeniu kultury. Treści prze-
kazywane przez te instytucje muszą być podane w sposób niewyma-
gający  od  odbiorcy  koncentracji  i  wysiłku.  Zamiast  go  kształcić
i pobudzać  do  rozwoju,  narzucają  mu  więc  swą  duchową  pustkę,
karmią  bezwartościową  papką,  ogłupiają,  a wkrótce przejmują  nad
nim kontrolę, stając się źródłem manipulacji.

Nowoczesny człowiek,  oprócz  braku wolności  i  dekoncentracji
ma, zdaniem Schweitzera, kolejny problem: niepełny rozwój własnej
osobowości, do którego przyczynia się nadmierne zmechanizowanie
pracy oraz jej zła organizacja. W wyniku wciąż rozwijającej się wie-
dzy, od pracowników wymaga się specjalizacji w wąskiej dziedzinie,
ich zajęcie często sprowadza się do wykonywania jednej i tej samej
bezdusznej  czynności,  przez  co  funkcjonują  prawie  jak  „maszyny

8 Tamże, s. 131.
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ludzkie”, niewiele mogąc zaoferować  ze swojego człowieczeństwa9.
Rezultaty zewnętrzne są imponujące, jednakże, jak stwierdza Schwe-
itzer, uszczerbku doznaje człowiek, który poprzez pracę nie rozwija
już wielu aspektów swojej osobowości: 

Dzisiejszy rzemieślnik nie rozumie już swego zawodu tak dogłębnie
jak jego poprzednik. Nie zna się już, jak tamten, na wszystkich fa-
zach obróbki  drewna czy metalu,  ponieważ  wiele  prac  przygoto-
wawczych wykonali dla niego ludzie i maszyny. Jego rozwagi, wy-
obraźni i  umiejętności nie absorbują  wciąż  nowe aspekty. Skarlała
w nim moc twórcza i artystyczna. Na miejsce normalnego poczucia
własnej wartości, rodzącego się z pracy, w której musi on wciąż od
nowa angażować całą swą rozwagę i całą osobowość, wkracza samo-
zadowolenie  oparte  na  doprowadzonej  do  perfekcji  umiejętności
brak sprawności ogólnej10.

Niebezpieczeństwo specjalizacji w wyraźny sposób zaznacza się
w nauce i szkolnictwie. Zdaniem Schweitzera, współcześni nauczy-
ciele nie są  wystarczająco wszechstronni, aby uświadomić  uczniom
związki pomiędzy naukami szczegółowymi oraz ukazać szerszy ho-
ryzont tych nauk. Uczniowie przyswajają sobie wiedzę na temat de-
tali, ale nie wynoszą ze szkoły umiejętności myślenia: „Nasza epoka
osiągnęła umiejętność rozdzielnego traktowania nauki i myślenia”11.
Nauki humanistyczne są spychane na margines, uwagę uczniów kie-
ruje  się  na  wiedzę  o  faktach.  Tymczasem,  zdaniem  filozofa,  obok
prawdy  stwierdzonej  konieczna  jest  prawda  twórczego  myślenia.
I choć  poznanie na drodze aktu intelektualnego zawiera trochę  su-
biektywizmu, to jednak jest ono wyższej próby niż to, które opiera się
na samych faktach12. 

Kolejnym symptomem upadającej kultury zachodniej jest kryzys
relacji  międzyludzkich,  m.in.  ich powierzchowność.  Nawet prowa-
dząc rozmowę, nowoczesny człowiek czuwa nad tym, by nie wyszła
ona poza ramy ogólnikowych uwag i nie przekształciła się w rzeczy-
wistą wymianę myśli, bo wtedy ktoś mógłby żądać od niego czegoś

9 Por. A. Schweitzer, Z mojego życia, dz. cyt., s. 72.
10 A. Schweitzer, Filozofia kultury, dz. cyt., s. 132.
11 Tamże, s. 153. 
12 Por. A. Schweitzer, Z mojego życia, dz. cyt., s. 81.  
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od siebie, np. własnego zdania13. Pośpiech cechujący nasze życie, cia-
sna przestrzeń zamieszkania, częste przebywanie w tłumie w czasie
pracy czy podczas korzystania z środków komunikacji, sprawia, że
z innymi ludźmi stykamy się  jak obcy z obcym, a nie jak człowiek
wobec człowieka. Zanika w nas poczucie powinowactwa z bliźnim,
a tym samym, zdaniem autora „Filozofii kultury”, znajdujemy się na
drodze  do dehumanizacji.  Nasze  społeczeństwo odmawia bowiem
przyznania wartości i godności osobowej wszystkim ludziom, część
z nich traktujemy niczym ludzki materiał i przedmiot, pisze filozof: 

Jeśli od dziesiątków lat można u nas z coraz większą lekkomyślno-
ścią rozprawiać o wojnie i podbojach, jak gdyby chodziło o operację
na szachownicy, to stało się to możliwe tylko dlatego, że pojawiło się
takie ogólne usposobienie, które przestało już wyobrażać sobie losy
jednostek, lecz tylko uprzytamniało je sobie jako cyfry i przedmioty14.

Schweitzer  krytykuje  również  nadmierną  organizację  życia  pu-
blicznego.  Twierdzi,  iż  zewnętrzna  organizacja  często  odbywa  się
kosztem życia duchowego poszczególnych osób, a tam, gdzie zbioro-
wości silniej oddziaływają na jednostkę, niż ona na zbiorowości – za-
czyna się upadek. Degraduje się bowiem duchową i moralną wartość
jednostki,  od której  „wszystko zależy”. Nadmiernie zorganizowane
zbiorowości obawiają się ludzkiej osobowości, gdyż, jak pisze Schwei-
tzer: „w niej mogą dojść do głosu duch i prawda, które one chciałyby
mieć niemymi”15. W innym miejscu stwierdza: 

Jeśli w jakiejś dziedzinie stworzono rozległą organizację to rezultaty
są początkowo imponujące; ale po pewnym czasie stają się gorsze.
Początkowo  funkcjonowało  istniejące  bogactwo;  później  dopiero
dają się zauważyć skutki ograniczenia tego, co żywotne i pierwotne.
Im bardziej konsekwentnie rozrasta się organizacja, tym silniej uze-
wnętrznia się jej ograniczające oddziaływanie na to, co produktywne
i duchowe16. 

13 Por. A. Schweitzer, Filozofia kultury, dz. cyt., s. 131.
14 Tamże, s. 134.
15 Tamże, s. 155.
16 Tamże, s. 135–136.
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Gdy  czynniki  techniczne  zostają  doprowadzone  do  perfekcji,
wszelkie kolektywy przestają działać jak żywe organizmy, zaczynają
tworzyć coś na kształt udoskonalonych maszyn. „Nadmierna organi-
zacja życia publicznego – puentuje Schweitzer – prowadzi do organi-
zowania bezmyślności”17. 

Współczesny człowiek potrafi myśleć jeszcze tylko w duchu ko-
lektywności, z łatwością uzależnia się od cudzych opinii. Alzacki filo-
zof,  porównując  pierwszą  połowę  XX  wieku  z  epoką  Oświecenia
stwierdza: 

Nie ma już dziś ścierania się idei z ideą ani dialogu człowieka z czło-
wiekiem, które stanowiły o wielkości osiemnastowiecznego stulecia.
Nie  obowiązywało  wtedy  korzenie  się  przed  opinią  zbiorowości.
Wszystkie idee musiały uzasadnić swa prawomocność przed indy-
widualnym  rozumem.  Dziś  ustawiczne  uwzględnianie  poglądów
panujących w zorganizowanych wspólnotach stało się oczywistą re-
gułą […], jednostka zakłada, że z narodowością, wyznaniem, przy-
należnością partyjną, stanowiskiem i innymi przyporządkowaniami
z góry łączy się każdorazowo tyle a tyle niewzruszonych poglądów18. 

Takie sytuacje możemy zaobserwować w życiu publicznym, kie-
dy  silna  identyfikacja  z  daną  grupą  czy  partią  nie  idzie  w parze
z wolnością myślenia i działania wewnątrz niej. Schweitzer przy tej
okazji  krytykuje nadużywanie słowa „tolerancja”,  którą  określa  się
jako szacunek dla cudzych przekonań i poglądów. Słusznie zaznacza,
że poglądy należy konfrontować, a każde rzeczywiste przekonanie ze
swej istoty jest oparte na myśleniu. 

Autor Kultury i etyki uważa, że najbardziej charakterystyczną ce-
chą nowoczesnego człowieka jest roztapianie się w zbiorowości, któ-
ra nim dysponuje: 

Od niej, jak gotowe towary, przejmuje on przekonania, którymi żyje,
niezależnie od tego, czy chodzi o wspólnoty narodowe czy politycz-
ne, o wspólnoty wierzących czy niewierzących19. 

17 Tamże, s. 138.
18 Tamże, s. 136.
19 Tamże, s. 137. 
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Filozof porównuje takiego człowieka do pozbawionej elastyczno-
ści piłki, która zachowuje przez dłuższy czas ślad każdego nacisku.
Co  gorsza,  nie  uświadamia  sobie  swej  anormalnej  podatności  na
wpływy jako słabości, lecz często odczuwa ją jako osiągnięcie. Sądzi,
że oddając się  zbiorowości,  ukaże swą  wielkość,  celowo podkreśla
więc  swój  towarzyski  ekshibicjonizm.  Myślę,  że  opisywane  przez
Schweitzera zjawisko, możemy zaobserwować m.in. w różnych tele-
wizyjnych  reality shows. Osoby, które biorą  w nich udział, obnażają
się ze swojej prywatności przed zbiorowością, która ich osądza, ak-
ceptuje lub potępia, np. „karze” wyrzuceniem z programu. Człowiek
podporządkowuje się  ocenie większości również  w aspekcie etycz-
nym: „Tak oto gubi on swój osąd w osądzie masy i swoją moralność
w  jej  moralności”20.  Konkludując  kontestację  współczesnej  kultury,
Schweitzer  stwierdza,  że wkroczyliśmy w okres  „nowego średnio-
wiecza”, ponieważ wielu ludzi rezygnuje z myślenia obowiązującego
wolne osobowości i we wszystkim chce się kierować jedynie przyna-
leżnością do danej wspólnoty czy grupy społecznej. 

Filozof na szczęście nie poprzestaje tylko na krytyce zachodniej
kultury, widzi dla niej drogę ratunku. Droga ta biegnie przez czło-
wieka i  zakłada jego duchowe odrodzenie,  samodzielność  i  godny
stosunek do instytucji. Odnowienie kultury nie będzie więc ruchem
masowym, ani czymś, co dokonają za nas nawet najbardziej udosko-
nalone organizacje21, Schweitzer odcina się od totalitaryzmu czy wia-
ry w jakiś cudowny system społeczny. Prawdziwa przemiana powin-
na dokonać  się  w jednostkach –  ich  etyczne odrodzenie  umożliwi
powstanie nowej kultury: 

Tylko ruch etyczny może nas wyprowadzić ze stanu kulturalnej de-
generacji.  Ale  wartości  etyczne  rodzą  się  tylko  w  jednostce  […].
Nowa  opinia  publiczna  musi  powstawać  nie  publicznie.  Obecna
utrzymuje się dzięki prasie, propagandzie i pozostającym do jej dys-
pozycji środkom finansowym oraz aparatowi władzy. Temu niena-
turalnemu upowszechnianiu idei winno przeciwstawić  się  natural-
ne, które idzie od człowieka do człowieka i bierze w rachubę tyko
prawdziwość myśli oraz zdolność przyswojenia sobie prawdy. Nie-

20 Tamże, s. 139. 
21 Por. tamże, s. 150–151.
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uzbrojone, walczące prymitywnymi środkami ducha musi wystąpić
przeciw tamtemu, które stoi naprzeciw niej w potężnej zbroi czasu
jak Goliat przeciw Dawidowi22. 

Pomimo tego, że rozkład sił jest nierówny, możemy tę walkę wy-
grać, gdyż, jak uważa autor Filozofii kultury, w ludziach wciąż istnieje
dużo ukrytego idealizmu, który, choć wciąż jest skrępowany, ma szanse
się uzewnętrznić: 

Podobnie jak wody dostrzegalnych strumieni są małe w porównaniu
z tymi,  które płyną  pod ziemią,  tak też  głośny idealizm jest  mały
w porównaniu z tym, który ludzie noszą w sobie utajony lub dopie-
ro zrodzony. Wydobyć na jaw nieujawnione, to jakby wodę z głębi
skierować  na powierzchnię:  ludzkość  wyczekuje  tych,  którzy tego
dokonają23. 

Schweitzer zachęca nas tym samym do świadomego i aktywnego
życia, do podejmowania czynów, których pragnienie posiadamy, lecz
które  boimy  się  realizować,  obawiając  się  opinii  zbiorowości.  Jest
przeciwnikiem  popadania  w  bezczynność  czy  ucieczki  od  proble-
mów i wyzwań, które stawia przed nami życie. Aktywność, o którą
mu chodzi, ma wypływać z ducha: 

Jedyna możliwość, żeby swemu istnieniu nadać sens, to swój natu-
ralny stosunek do świata wznieść do duchowego [...]. Wewnętrzna
wolność oznacza, że człowiek znajduje siłę do pokonywania trudno-
ści w taki sposób, żeby stawać się przez nie człowiekiem głębszym,
bardziej uduchowionym, cichym i pełnym pokoju24. 

Uważa, że ogromną wartość mają „niepozorne przemiany”, które
zachodzą  w życiu wielu egzystencji,  one to,  jak pisze,  „warunkują
zdarzenia”25. Filozof docenia więc znaczenie drobnych, codziennych
gestów uprzejmości, wdzięczności, życzliwości, a także każdą, nawet
najmniejszą posługę na rzecz drugiego człowieka: 

Swoje życie ludzkie obok życia zawodowego ratuje ten, kto szuka
okazji, żeby w działaniu osobistym, nawet niepozornym, być  czło-

22 Tamże, s. 154–155.
23 A. Schweitzer, Z mojego życia, dz. cyt., s. 73.
24 Tamże, s. 164.
25 Por. A. Schweitzer, Filozofia kultury, dz. cyt., s. 154.
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wiekiem dla ludzi, którzy potrzebują człowieka. W ten sposób sta-
wia siebie w służbę ducha i dobra. [...] Od tego, aby każdy człowiek
w sytuacji, w jakiej się znajduje, walczył o ujawnienie czynem swego
prawdziwego człowieczeństwa – zależy przyszłość ludzkości. Przez
poniechanie  zadania  ogromne  wartości  pozostają  w  każdym  mo-
mencie nie zrealizowane. Ale co z nich przyjmie postać woli i czynu,
stanowi bogactwo, którego nie wolno nie doceniać26.

Schweitzer, na przekór niektórym trendom, zaproponuje współ-
czesnym ludziom postawę,  którą  nazwie „czcią  dla życia”.  Istnieją
światopoglądy, które zmierzają  ku cywilizacji  śmierci,  nieakceptacji
życia. W tych nurtach akcent kładzie się na trudną egzystencję czło-
wieka, brak nadziei i perspektyw. Śmierć wydaje się atrakcyjniejsza.
Bo skoro życie jest niepełne, niedoskonałe, szare, pozostawiające za-
wód i ranę, może lepsze jest niebycie? Idealny dystans wobec istnie-
nia? Schweitzer sprzeciwia się temu: przyjmijmy to, co niesie życie,
nie chciejmy niczego „przeskoczyć”, nie uciekajmy w nirwanę – świę-
ty spokój od wszystkich problemów, stan, w którym nic nas już nie
dotyczy27. Otóż dotyczy. Schweitzer sam jest człowiekiem czynu. Po-
dejmując wyzwanie, które sporo kosztowało jego samego i jego bli-
skich, naprawdę zmienił coś w świecie i w świadomości innych. Było
to możliwe dzięki jego wewnętrznej wolności oraz odwadze myśle-
nia i działania. 

Summary
Albert Schweitzer criticizes modern west culture, which concentrates it-

self on technical and scientific development, but forgets about its ethical and
spiritual dimension. To show that a person’s freedom is in danger, the philo-
sopher reflects on such issues as: existential conditions, institutions, public
opinion and human relations. He claims that even in morality we depend on
collectives. As a positive answer for the crisis of the west culture, Schweitzer
suggests spiritual and ethical rebirth of each individual and an attitude of
“reverence for life”.

26 A. Schweitzer, Z mojego życia, dz. cyt., s.73.
27 Por. A. Schweitzer, Wielcy myśliciele Indii, Warszawa 1993.  
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Negatívne prejavy slovenskej zastupiteľskej
demokracie ako faktor obmedzujúci vonkajšiu
slobodu jednotlivca

Problematika  teórie  demokracie  je  výrazne  štruktúrovaná a má
viacero  dimenzií.  Medzi  základné  otázky  teórie  demokracie  patrí
problematika zastupiteľskej demokracie. Definovať zastupiteľskú de-
mokraciu  predpokladá  dôkladnú  analýzu  vývoja  pojmu  zas-
tupiteľská  demokracia,  zasadenie  termínu  do  súčasného  kontextu,
predostrieť všeobecné i špecifické poňatia zastupiteľskej demokracie,
no najmä naznačiť jej možnosti a limity. Pripomeňme, že veľkí mys-
litelia  staroveku  zaujímali  k demokratickému  usporiadaniu  prina-
jlepšom silne  kritický  postoj  (Aristoteles),  alebo ho priamo zavrhli
(Platón). Toto negatívne poňatie pretrvalo fakticky až do začiatku 19.
storočia,  kedy došlo k výraznému sémantickému posunu v chápaní
demokracie  oproti  predchádzajúcemu  obdobiu.  Totiž,  dovtedy  sa
neuvažovalo o prepojení,  resp.  stotožnení  zastupiteľského princípu
s demokraciou. Dalo by sa povedať, že išlo o dva nezlučiteľné protik-
lady1. Sémantický posun sa neujal hneď. Naopak, demokracia a zas-
tupiteľský  princíp  boli  ešte  dlhú  dobu  chápané  ako  nezlučiteľné
prvky.  Pôvodné  poňatie  demokratických  inštitúcií  bolo  nahrad-
zované poňatím neobmedzenej moci demokraticky zvoleného zhro-

1  K historickému poňatiu demokracie pozri bližšie, J. Kunc, Demokracie a ústavnost,
Karolinum, Praha 1999, s. 107–117.
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maždenia  s požiadavkou,  aby  parlament  rovnako  podliehal  obme-
dzeniam, v záujme udržania individuálnych slobôd. Dnes sa vo všeo-
becnosti  zastupiteľská  demokracia  chápe  ako  spôsob  výkonu  vôle
ľudu prostredníctvom volených zástupcov. 

Charakteristika a analýza zastupiteľskej demokracie v podmien-
kach slovenskej spoločnosti predpokladá zohľadnenie jej historického
vývoja,  špecifík  post-tranzitívnej  demokracie  a celkového  chápania
zastupiteľského princípu v spoločnosti.  Reprezentatívna demokracia
tu bola vystavená o. i. nebezpečenstvu dvojakého druhu, a to:

1.  nebezpečenstvu,  že zastupiteľský zbor a mienka ľudu, ktorá
zastupiteľský zbor kontroluje, je kontrolovaný nízkou úrovňou, cha-
rakteru, vzdelania a celkového záujmu o verejné záležitosti

2. nebezpečenstvu „lobistického“ zákonodarstva, teda tendencii,
že početná väčšina sa mení na vládu pre väčšiny,  ktoré sa ad hoc
kreujú  na  presadenie  vlastných  zámerov (často  krát  bez  spoločen-
ského konsenzu). 

Lincoln vymedzil demokraciu ako „vládu ľudu, prostredníctvom
ľudu a pre ľud“2. Princíp zastupiteľskej demokracie v tomto zmysle
neodporuje ideálu demokracie. Ak však vezmeme do úvahy narasta-
nie vplyvu nátlakových skupín pri prijímaní politických rozhodnutí,
je dôslednosť dodržiavania zastupiteľského princípu v podmienkach
Slovenska prinajmenšom otázna. Skutočnosť, a to je jeden z rozhodu-
júcich Hayekových postrehov aplikovateľný na aj na podmienky Slo-
venska, že zastupitelia sa zaoberajú takmer výlučne skôr vládou než
zákonodarstvom je dôsledkom faktu, že vedia, že ich znovuzvolenie
závisí hlavne na tom, aká je povesť vládnej strany a nie na zákono-
darstve. Voliči vyjadrujú pri volebných urnách uspokojenie s bezpro-
strednými účinkami vládnych rozhodnutí. Dôsledkom toho je, že je
to práve byrokracia, ktorá v skutočnosti zákony robí, pretože zastupi-
teľské orgány na to nemajú čas. Zvlášť v prípade, ak v straníckom sy-
stéme dominujú strany s populisticko-autoritatívnymi sklonmi.  Slo-
venská  demokracia  v tomto  kontexte  bola  od  pádu  komunizmu
v rokoch 1994–1998 vystavená pokusu o posun smerom k neliberálnej

2 V. Hloušek, L. Kopeček, Demokracie, Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé
a perspektivy demokracie, Brno, Masarykova univerzita 2003, s. 15.
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demokracii. Napriek tomu  nedošlo k významnému narušeniu princí-
pov zastupiteľskej demokracie alebo ústavným základom demokracie
ako ich definoval John Rawls: „rovnaké základné práva a občianske
slobody, ktoré majú rešpektovať legislatívne väčšiny, napríklad voli-
čské právo a právo účasti na politike, sloboda svedomia, sloboda my-
slenia a združovania, ako aj ochrana zákonnosti“3. Zároveň bola ústa-
vne zakotvená šanca na politickú zmenu, ktorú nikto nespochybnil
a ani sa nepokúsil ju výrazne eliminovať. Napriek tomu ako upozor-
nili Belko a Kopeček: „Ústavné zakotvenie parlamentnej demokracie
nezabránilo  smerovaniu k neliberálnej demokracii“4. 

Zákonnosť a ústavnosť sa stali nevyhnutnými podmienkami de-
mokratizácie strednej  a východnej Európy po páde komunistických
režimov, Slovensko nevynímajúc.5 Demokratickej konsolidácii alebo
naopak  ohrozeniu demokracie tu  prispieval celý rad ďalších prvkov.
Je to rešpektovanie či nerešpektovanie demokratických procedúr po-
litickými  elitami  a prenášanie  politickej  rivality  na  mimovolebnú
a mimo parlamentnú úroveň (štýl myslenia politických elít, ktorý pri-
púšťa  alebo  nepripúšťa  možnosť  porazenia  politického  protivníka
iným spôsobom než  v demokratických  oľbách  a tolerovanie  opozí-
cie), vzťah  politických  elít k médiám, konflikt týkajúci sa otázky vy-
rovnávania sa s komunistickou minulosťou (o.i. schopnosť premeny
postkomunistických  strán  na  strany  systémové,  ktoré  sú  schopné
zúčastniť  sa  demokratickej  hry  rešpektovať  jej  pravidlá),  voličské
chovanie a mnoho ďalších faktorov. emenej „rizikovým“ faktorom sa
ukázala potreba transformujúcich posttotalitných spoločností vyspo-
riadať sa s riešením národnostnej problematiky. Problémový prístup
k ochrane  etnických menšín  známy ako princíp  kolektívnych práv
pre menšiny a vytváranie autonómnych štruktúr poznačil  tranzíciu

3 J. Rawls, Politický liberalizmus, Slovacontact,  Prešov 1997, s. 189.
4 L.  Kopeček (ed.),  Od Mečiara k   Dzurindovi, Slovenská  politika  a politický  systém

v prvním desetiletí samostatnosti. M. Belko, L. Kopeček, Parlamentní forma vlády – ochrana
před delegatívni demokracií, Masarykova univerzita, Brno 2003, s. 32. K obdobiu delega-
tívnej demokracie („mečiarizmu“) na Slovensku pozri tiež: Ľ. Kubín, Rola politických elít
pri zmene politického režimu na Slovensku, Veda, Bratislava 2002, s. 99–112.

5 Porovnaj, M. Kubát, a kol.:  Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Europy,
Eurolex Bohemia s.r.o., Praha 2004.
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v každej postkomunistickej krajine6. Táto agenda sa ukázala v prípa-
de Slovenska ako významný lakmusový papierik úspešnosti uplatňo-
vania princípov zastupiteľskej demokracie.  V základných rysoch sa
však negatívne prejavy slovenskej zastupiteľskej demokracie nelíšili
od  ostatných  krajín  regiónu.  Ako  upozorňuje  Kubát:  „V  politike
strednej (stredovýchodnej Európy) je možné vymedziť niekoľko hla-
vných  všeobecných  poznatkov  objasňujúcich  príčiny  problematic-
kého  úspechu demokratickej konsolidácie. Región ma málo skúseno-
sti s demokraciou, a to ako v medzivojnovom období, tak po druhej
svetovej vojne (Československo bolo výnimkou). S tým súvisí absen-
cia  demokratických  zvyklostí,  politickej  kultúry,  ústavnosti  a pod.
Politické elity neuplatňujú demokratické princípy vlády, a to vo vzťa-
hu  k politickým rivalom,  tretiemu sektoru (média  a tzv.  občianska
spoločnosť) i vlastným občanom“7. Napriek skutočnosti, že negatívne
prejavy slovenskej zastupiteľskej demokracie do značnej miery znížili
dôveru občanov v zastupiteľské inštitúcie,  existuje všeobecný súhlas
verejnosti  so zastupiteľským princípom. Prvky priamej demokracie
naďalej plnia funkciu „poistného ventilu“ politických a názorových
stretov v spoločnosti. 

Napriek nesporným výhodám zastupiteľskej demokracie na úro-
veň  slobody občana,  objavujú  sa  v takomto zriadení  viaceré  nega-
tívne javy, ktoré nežiaduco limitujú túto slobodu  a na ktoré sa dote-
raz nepodarilo nájsť vhodné riešenia. Právo kontroluje politickú moc
v štáte a formálne môže garantovať rovnosť občanov pred zákonom,
pokiaľ však nie je jeho výkon podriadený morálke, ale zostáva pod-
riadené politike, stáva sa pre občanov len bezcenným prostriedkom.
Žiadny politický zvrchovaný orgán nemôže dokonale reprezentovať
zloženie modernej spoločnosti. Aj keď by v zastupiteľskej demokracii
parlament mal byť garantom a strážcom občianskych slobôd, záujmy

6 K problematike prístupu transformujúcich spoločností  a ich vzťahom k etnikám
pozri bližšie: M. Gbúrová, Politický systém v postkomunistických krajinách a etnická autonó-
mia. [In:] Politický systém Slovenskej republiky, Prešovské politologické dni, Katedra soc.-
politolog, Vied FF PU v Prešove, Prešov 1997, s. 71–75.

7 M. Kubát,  Politika a vládnutí ve středovýchodní Evropě.  [In:]  M. Kubát (ed.),  Vý-
chodné rozšírenie Európskej únie. Východiská, stav, perspektívy, Masarykova univer-
zita, Brno 2001, s. 52.
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„vládnucich“ a „ovládaných“ sú málokedy totožné, čo vedie k prehl-
bovaniu priepasti  medzi  občanmi a volenými zástupcami občanov.
Typickým príkladom sa stala skutočnosť, že pre bežného občana sa
stalo takmer nemožným, aby bez podpory niektorej politickej strany
získal akýkoľvek volený post alebo inú významnejšiu funkciu v štát-
nej správe. Pritom podľa jedného z tvorcov ústavy USA Jamesa Ma-
disona  „demokracia  spočíva  v stálej  účasti  verejnosti  na  príprave
a uplatňovaní rozhodovania v štáte“8.

K tomu treba tiež dodať, že aj z pohľadu samotného práva plat-
ného v Slovenskej republike, je právo účasti na správe verejných vecí
zaručené  v čl.  30  Ústavy  Slovenskej  republiky.  Toto  právo  zahŕňa
práva na výkon priamej demokracie, volebné právo ako aj právo na
prístup  k voleným  a iným  verejným  funkciám.  Samotná  podstata
práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám, spočíva aj
s prihliadnutím na rozhodovaciu prax Ústavného súdu Slovenskej re-
publiky v princípe rovnosti. Tento princíp je tak vyjadrením požiada-
vky na prístup k týmto funkciám za rovnakých podmienok, čo zna-
mená, „že nemožno v procese tvorby či  aplikácie práva preferovať
alebo diskriminovať niektoré subjekty pred inými pri ich uchádzaní
sa o verejné funkcie“9. Tu však zatiaľ Ústavný súd Slovenskej republi-
ky pri svojom rozhodovaní uznal za verejné funkcie na ktoré sa vzťa-
huje táto ochrana doposiaľ len funkciu predsedu Najvyššieho súdu
SR, funkciu sudcu Ústavného súdu SR, sudcu všeobecného súdu ako
aj funkciu rektora vysokej školy a vyňal z toho funkciu prokurátora.
Na  ktoré  ďalšie  významné  verejné  funkcie  sa  má  vzťahovať  táto
ochrana  nie  je  zatiaľ  také  jednoznačné.  V každom  prípade  týmto
ústavným článkom nie je  zaručené verejnú funkciu dostať,  ale  iba
právo na prístup k nej, t. j. právo uchádzať sa o verejnú funkciu za ro-
vnakých podmienok, aké majú vytvorené iní uchádzači. Ústava zaru-
čuje  uplatnenie  tohto  práva  aj  občanmi,  ktorí  nie  sú  organizovaní
v politickej strane alebo politickom hnutí. V dennodennej praxi však
tieto  zásady  akoby  zaostávali  pred  inými,  síce  nie  ústavnými  ale

8 J. Drgonec, Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky, Manz, Brati-
slava, 1999, s. 123.

9 J. Drgonec, Ústava Slovenskej republiky – komentár, Heuréka, Šamorín 2007, s. 368.
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v spoločnosti stále akceptovateľnými zásadami, t. j. podľa straníckej
príslušnosti  alebo podľa príbuzenských či priateľských vzťahov. Aj
preto sa v praxi pri uplatňovaní tohto práva vyvinula obyčaj, podľa
ktorej sa občan uchádza o zvolenie do volenej funkcie prostredníc-
tvom politickej strany alebo hnutia, a to aj vtedy, keď nie je členom
nijakej politickej strany. 

K tomu sa pridáva aj rovnaký spôsob obsadzovania miest v štát-
nom správe ako aj  obsadzovanie miest  v orgánoch územnej  samo-
správy a im prislúchajúcich úradoch. Bohužiaľ v našich končinách sa
fakticky presadil a naďalej funguje vo väčšine prípadov systém na-
zývaný odborníkmi ako systém tzv. spoliálny nazývaný tiež systém
koristný (z lat. slova spoliácia – krádež, lúpež, koristenie), ktorý sa
opiera o zásadu: „víťaz berie všetko“. Ako však uvádza I. Kanárik:
„Obsadzovanie funkcií predsedov výborov v parlamente, vymenova-
nie veľvyslancov, menovanie prednostov úradov a pod. len na zákla-
de uvedeného kritéria je v rozpore so skutočnosťou, že „víťaz“ dispo-
nujúci štátnou mocou má poverenie (delegovanú moc) približne od
25-40% občanov. Menšina vládne väčšine“10. Pritom slovenskí záko-
nodarcovia  prišli  v roku  2001  s ideou  vytvorenia  systému,  ktorý
môžeme povedať pretavil tzv. meritný systém verejnej služby, ktorý
sa vyznačuje obsadzovaním funkcií v štátnej správe na základe kvali-
fikácie, schopnosti,  výkonu a nie podľa politickej príslušnosti  s tzv.
kariérnym systémom verejnej služby, pre ktorý je príznačný inštitút
definitívy  a možnosťou  služobného  postupu,  ktorá  je  závislá  od
získanej kvalifikácie a dĺžky štátnej služby. Avšak ako vyplýva z au-
torovej  praxe  ako  aj  zo  skúseností  iných  štátnych  úradníkov  či
z médií, možno sa domnievať, že tieto normatívne princípy zostali vo
väčšine  prípadov nepremenené na  faktický stav.  A tu  sa  opäť  do-
stávame k otázke podriadenosti práva politike a nie morálke. Avšak
domnievame sa, že nosným je v tomto prípade výzva na rešpektova-
nie mravnosti, práva a jeho striktné dodržiavanie. Je pravdou, že nija-
ká ústava ani zákony v nijakej krajine, nemôžu zabrániť, aby sa štátna

10 I. Kanárik,  Pôvod moci v právnom štáte.  [In:] Voľby 1998 v Slovenskej republike
(stav – kontexty – perspektívy). Prešovské politologické dni 2. Katedra soc.-politolog.
vied FF PU v Prešove. Prešov 1998. s. 49.
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moc, ktorá je vybudovaná na jej základoch nemohla premeniť na to-
talitný štát. Nemorálny výkon práva však vedie k podkopaniu dôve-
ry v štát,  v jeho inštitúcie a v právo.  Popritom však úcta k systému
riadenia  štátu a z nej  plynúci  rešpekt  k právnemu poriadku sú  zá-
kladnými znakmi ústavnosti, ktorý je jedným zo základných princí-
pov právneho štátu. Ináč sa dopracujeme k tomu, že občania pociťujú
odstup, priepasť od vládnucej vrstvy, ktorá má občana zastupovať,
pokles  záujmu  o veci  verejné  a faktické  obmedzovanie  ich  slobôd.
Pritom občan je podľa Ústavy Slovenskej  republiky zdrojom moci,
v súčasnej praxi po výkone svojho volebného práva zvolením svojho
zástupcu, sa spravidla končí jeho pôsobenie na veci verejné. A občan
uvedomujúc si tieto negatívne javy rezignuje na svoju ďalšiu účasť
v rozhodovaní  vo  veciach verejných.  Miera  toho nakoľko je  občan
faktický, (reálnym) zdrojom moci závisí predovšetkým od stupňa po-
litickej a právnej kultúry v celej spoločnosti, prioritne od stupňa kul-
túry  v tej  časti  spoločnosti,  ktorá  disponuje  delegovanou (odvode-
nou) mocou od občana11.

Štúdia je čiastkovým výstupom riešenia grantovej úlohy VEGA
č. 1/3609/06 „Súťaživosť ako kultúrotvorný fenomén – limity efekti-
vity“.

Summary
Lincoln circumscribed the democracy as “governance of people, through

people and for people“. The principle of representative democracy in this
meaning does not counter the idea of democracy. When we take into account
the increasing influence of lobby, as a matter of political solutions, the consi-
stency of adherence the representative principle in Slovak context is at least
fallible. According to one of Hayek`s observations, which we could apply for
the Slovak context,  the  representatives  concern mostly with ruling,  rather

11 Kanárik, I.:  Pôvod moci v právnom štáte. In: Voľby 1998 v Slovenskej republike
(stav – kontexty – perspektívy). Prešovské politologické dni 2. Katedra soc.-politolog.
vied FF PU v Prešove. Prešov 1998. s. 49
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than legislation. This is a consequence of their awareness that their re-elec-
tion depends mostly on the reputation of the ruling political party, rather
than their efforts in legislation.  

Voters express their satisfaction with the direct effects of governmental
decisions. The consequence is, that the acts are created by bureaucracy, be-
cause the representative bodies have “no time to spare“. Despite undisputa-
ble advantages of representative democracy for civic freedom, we can consi-
der the appearance of several negative phenomena, which are limiting the
mentioned civic freedom and which are not easily resolvable. For example, it
is practically impossible, that the ordinary citizen achieves without any sup-
port of some political party whichever elective job position, or any significant
state  government  function.  Paradoxically,  according  to  one  of  authors  of
Constitution of the United States James Madison “democracy consists in the
permanent participation of public in preparation and application of decision-
making in state. “

The contribution deals with the main issues widely discussed within this
sphere.



Wolność i władza w życiu publicznym
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Wolność i władza według nowego feminizmu

Wolność i władza według nowego feminizmu

Nowy feminizm to stanowisko teoretyczne i praktyczne zainspi-
rowane teologią Jana Pawła II i pismami Edyty Stein na temat kobiet.
Opiera się ono zatem na założeniach teologii katolickiej, przyjmując
fakt  skażenia  natury  ludzkiej  zarówno  w  wymiarze  wolności  jak
i władzy osoby (w tym władzy nad sobą).  Fakt tego zranienia czy
zniewolenia znajduje jednak nadzieję w Odkupieniu, a i sama skażo-
na natura człowieka (pojmowana w nowym feminizmie w klasycznie
metafizyczny sposób) zawiera w sobie ślady pierwotnego ukierunko-
wania człowieka. To ukierunkowanie widoczne jest choćby w ludz-
kim pragnieniu pełnej wolności i odzyskania pełnej władzy nad sobą.
W moim referacie zajmę się ogólną prezentacją założeń nowego femi-
nizmu na temat wolności i władzy oraz zastanowię się nad możliwy-
mi konsekwencjami tych założeń  dla sfery publicznej.  Poruszać  się
jednak  będę  tylko  w  obszarze  zagadnień  teoretycznych,  nie  zaś
w analizie praktyki życia społecznego.

W dominującym nurcie myślenia nowożytnego, w indywiduali-
stycznej  odmianie  filozofii  liberalnej  oraz  rzeczywistości  demokra-
tycznej wolność człowieka rozumiana jest jako autonomia pojmowa-
na  zasadniczo  w  sposób  wykluczający  istnienie  porządku,  który
zawierałby w sobie  telos. Cel zdefiniowany może być dopiero przez
poszczególne jednostki. Zakładanym celem ogólnym jest zatem jedy-
nie stworzenie warunków do życia według własnych norm, wolność
od dominacji, rozumiana jako brak ingerencji ze strony innych osób
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czy natury. Inni są traktowani jako przynajmniej potencjalni wrogo-
wie, bowiem każdy człowiek obrać może dowolne normy i wartości,
a te nie muszą być ze sobą wzajemnie zgodne. Nie zakłada się tam
obiektywnego porządku wartości, a raczej jakąś wersję nieusuwalne-
go ich konfliktu1. Skoro inni są potencjalnymi wrogami, należy w wy-
miarze społecznym dążyć do neutralizacji ewentualnej przewagi bio-
rącej  się  z  różnicy  ich  zdolności,  siły,  bogactwa  itd.  Różnice,
zwłaszcza wszelkie nierówności, stanowią źródło potencjalnego lub
realnego  zagrożenia.  Zgodnie  z  tą  perspektywą,  tradycyjny  femi-
nizm, także oparty na założeniach indywidualistycznych, obawiał się
różnic, w tym różnic seksualnych między kobietą a mężczyzną. Oba-
wy te dostrzegła i krytykowała reprezentantka nowego feminizmu,
Elizabeth Fox-Genovese: 

Założenia indywidualizmu z ich akcentem położonym na autono-
mii, niezależności i samookreśleniu sprawiły, że wyobrażenie rów-
ności  opartej  na  zróżnicowaniu  stało  się  praktycznie  niemożliwe.
W efekcie prawie zawsze prowadziło to zwolenników feminizmu,
którzy dążą do równości dla kobiet, do zaprzeczania różnicy płci lub
do abstrahowania od niej2.

Tymczasem nowy feminizm, oparty na tzw. teologii ciała zapro-
ponowanej przez Jana Pawła II, postrzega kobiety i mężczyzn jako
istoty równe, różne i nie tylko nie zagrażające sobie wzajemnie, ale
komplementarne,  wzajemnie  uzupełniające  się  na  drodze  swojego
rozwoju.  Co więcej,  istoty osiągające pełnię  rozwoju dopiero przez
złożenie siebie w darze drugiej osobie. Jak pisze s. Prudence Allen,
„jedynym sposobem, by spełniać się jako osoba, jest wyrobienie w so-
bie nawyku dawania siebie innym osobom”3. A warunkiem i sensem

1 Symptomatyczne są pod tym względem choćby przykładowe teorie Maxa Webe-
ra, Josepha Schumpetera, Bruca Ackermana, Johna Rawlsa czy Ronalda Dworkina.

2 E. Fox-Genovese, Równość i zróżnicowanie. Praktyczne problemy nowego feminizmu,
[w:] Kobiety w Chrystusie. W stronę nowego feminizmu, red. M. M. Schumacher, przeł. M.
Romanek, Warszawa 2008, s. 344.

3 P. Allen RSM,  Czy feminizm może być humanizmem?, [w:]  Kobiety w Chrystusie...,
op. cit., (s. ang. 284). Nowy feminizm odwołuje się często do Konstytucji duszpaster-
skiej  o Kościele w świecie współczesnym  Gaudium et spes,  która w nr 24 stwierdza:
„Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego,
nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie sa-
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tego jest uprzednie otwarcie się na przyjęcie daru Osoby-Boga i Jego
Odkupienia wraz z otwarciem się na Jego pierwotny dar w postaci
naszej ludzkiej natury i egzystencji. Jest to zatem postawa pełnej afir-
macji swojego życia jako daru. Jest tu też założenie o wolności (i wła-
dzy nad sobą)  jako płynącej  z  faktu bycia obdarowanym miłością:
człowiek jest wolny, bo jest kochany. Emancypacja kobiety i mężczy-
zny zaczyna się od ich wyzwolenia przez Boga. Autentycznie wolna
kobieta to ta, która doświadcza przebaczenia, miłości i jest zdolna ko-
chać,  dzięki  czemu może  zrealizować  siebie,  jak  pisze  Michele  M.
Schumacher4.  Odnieść  to można oczywiście również  do mężczyzn,
dlatego nowy feminizm może być  także w zasadzie określany jako
humanizm typu personalistycznego, jak proponuje wspomniana już
s. Prudence Allen5. Nowe feministki definiują  postawę  miłości jako
biorącą swój początek w pragnieniu dobra innych, wysiłku szczerego
rozpoznawania tego dobra i następnie próbach wcielania go w życie6.

Głębsze założenie kryjące się za tym tradycyjnym filozoficznie ro-
zumowaniem na temat dóbr, relacji osobowych i spełnienia osób to
stanowisko, zgodnie z którym absolutny konflikt sprzecznych wza-
jemnie wartości nie istnieje. Są jedynie wzajemne zmagania podmio-
tów ludzkich we współkształtowaniu siebie oraz konflikty wywołane
zranieniem natury przez grzech. Te jednak mogą być przezwyciężane
przez łaskę, a nastawienie na ich przezwyciężenie jest już w naturze,
mimo jej skażenia. Co za tym idzie, autonomia osoby ludzkiej polega
tu na wyborze wartości, które istnieją obiektywnie i niezależnie od te-
goż wyboru. Jest to więc wizja realistyczna, i to taka, w której porzą-
dek istnienia nie jest zniewalający lub zagrażający mimo Upadku opi-
sywanego  w  Księdze  Rodzaju  w  rozdziale  3,  ale  jest  on  przede
wszystkim obdarowujący i przedstawiający się jako obiekt możliwej
afirmacji przez wolne ludzkie podmioty. Zawiera w sobie ślady pier-

mego”. Patrz np. M. M. Schumacher,  Jedność dwojga. Ku sakramentalności  ciała według
nowego feminizmu, [w:] Kobiety w Chrystusie..., dz. cyt., (s. ang. 227).

4 M. M. Schumacher,  Wprowadzenie do nowego feminizmu, [w:]  Kobiety w Chrystu-
sie..., dz. cyt., (s. ang. s. xii–xiii).

5 P. Allen RSM, Czy feminizm może być humanizmem?, dz. cyt., (s. ang. 277–284).
6 M. F. Rousseau, Community. The Tie That Binds, Lanham, Maryland 1991, s. 24–25,

58, 71, 102, 104–106, 111–112, 153–156.
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wotnego ukierunkowania na dobro, które wzywa do jego uznania,
a którego  pełne  osiągnięcie  wymaga  wolnych  decyzji  i  wysiłków.
Marguerite Léna pisze: 

Nie zrozumiemy […] ani nie doświadczymy swojej tożsamości płcio-
wej inaczej niż poprzez własną decyzję jej przyjęcia i uszanowania,
w nas samych i w innych, jako daru i jako wezwania, to znaczy prze-
żywając na sposób etyczny to, co jest nam ofiarowane na sposób bio-
logiczny7. 

W nowym feminizmie postrzega się kobiety i mężczyzn jako na
równi wezwanych do osobowej komunii, do złożenia siebie sobie na-
wzajem w darze. Teologia ciała, na którą często powołują się nowe
feministki8, wskazuje na komplementarność ciał osób obojga płci, któ-
ra wyraża nie tylko cielesne, ale podmiotowe nastawienie na miłość
wzajemną realizowaną we wszystkich wymiarach życia społecznego.
Metafizycznie pojmowana natura jest tu zatem rozumiana jako spo-
łeczna w głębokim sensie: już ciało zawiera w sobie znaczenie infor-
mowania człowieka o jego celu, jakim jest oddanie siebie. Wolność
powiązana jest z relacjami osób i spełnia się dzięki ich podtrzymywa-
niu i rozwijaniu. Osoby nie są przede wszystkim dla siebie potencjal-
nym zagrożeniem, ale szansą do wolnej samorealizacji. Nie jest to zatem
wizja  indywidualistyczna  ani  kolektywistyczna,  ale  wspólnotowa.
Opiera się na podobieństwie i na różnicy komplementarnej zarazem.
Uzupełniające się aspekty różnicy i inności są widziane jako droga do
ludzkiej pełni osiąganej tylko przez relacje osobowe. Ten swoisty po-
wrót do klasycznego traktowania natury ludzkiej jako istotowo spo-
łecznej jest też postulatem odkrywania i współtworzenia wspólnoto-
wości  jako  leku  na  współczesny  indywidualizm.  Elizabeth  Fox-
-Genovese pisze: 

7 M. Léna,  Twórcze zróżnicowanie.  Edukacja kobiet,  [w:]  Kobiety w Chrystusie...,  dz.
cyt., (s. ang.  317).

8 Patrz np. M. M. Schumacher,  Jedność dwojga. Ku sakramentalności ciała według no-
wego feminizmu, [w:]  Kobiety w Chrystusie..., dz. cyt., (s. ang. 206–208). Teologia ciała,
o której  tu mowa, zaprezentowana została przez Jana Pawła II  w latach 1979–1984,
a wydana m.in. pt. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność
małżeństwa, Citta del Vaticano 1986.
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Indywidualizm tak gruntownie przeniknął naszą kulturę, że żadna
sfera, włącznie ze sferą religii, nie pozostaje wolna od jego wpływu.
Niemniej jednak myśl katolicka – w szczególności, choć nie wyłącz-
nie, dotycząca natury człowieka i kultury życia – oferuje możliwości
(które dopiero trzeba wykorzystać), by przebić się przez więzy indy-
widualizmu. Zwłaszcza papież Jan Paweł II obszernie opisywał błę-
dy zawarte w rozumieniu osoby ludzkiej jako istoty autonomicznej
czy też odizolowanej. Osoba ludzka, podkreśla papież, istnieje jedy-
nie w relacji do innych, tak jak trzy Osoby Trójcy istnieją we wza-
jemnej relacji każdej z nich do pozostałych9. 

Przypomina się też, że tak widziana wspólnota nie wyklucza i nie
odbiera  wolności,  ale  ją  ugruntowuje.  Nie  jest  bowiem wspólnotą
utylitarystyczną,  ale personalistyczną.  W centrum uwagi systemów
społecznych stawia obiektywną wartość osoby. Przypominając o god-
ności każdej osoby, nowy feminizm postuluje troskę o najsłabszych,
najbardziej  pokrzywdzonych lub  nawet  pozbawionych  możliwości
własnej obrony. (Przeciwstawiając się wykluczeniu osób, nowe femi-
nistki zajmują np. zdecydowanie antyaborcyjne stanowisko10.)

Dla potwierdzenia słuszności  takiego stanowiska kluczowa jest
według nowego feminizmu rola kobiecego doświadczenia i kobiecej
natury (nie rozumianej jednak jako natury innego gatunku niż męż-
czyzna, ale jako inny sposób wyrażania jednej natury ludzkiej). Ko-
biecość ukazuje bowiem wyraźnie otwarcie się na przyjęcie mężczy-
zny  i  dziecka.  Jest  to  przyjęcie  kogoś,  osoby  (wartości  najwyższej
i niepowtarzalnej), i w dodatku osoby jako danej z zewnątrz oraz in-
nej, różnej od podmiotu przyjmującego, a jednak nie zagrażającej, ale
wzbogacającej przez komunikację międzyosobowej miłości. Mary Ro-
usseau, potwierdza argumentację Jana Pawła II zawartą w Liście apo-
stolskim o godności i powołaniu kobiety Mulieris dignitatem, gdy pi-
sze: 

Kobiety  cieszą  się  powstające  w  nich  psychiczną  bliskością  osób,
w każdej sytuacji; bliskością, która jest zakorzeniona w naszej możli-

9 E. Fox-Genovese, Równość i zróżnicowanie. Praktyczne problemy nowego feminizmu,
[w:] Kobiety w Chrystusie..., dz. cyt., (s. ang.  305).

10 Patrz np. J. Haaland Matlary,  Nowy feminizm. Kobieta i świat wartości, przeł.  M.
Ratajczak, Poznań 2000, s. 148–170.
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wości fizycznej bliskości doświadczanej podczas ciąży. Godność ko-
biety umiejscowiona jest zatem w naszej wyłącznie kobiecej, małżeń-
skiej i macierzyńskiej zdolności wspierania nowego życia w innych
osobach. Dzięki temu wrodzonemu, wrażliwemu macierzyńskiemu
wglądowi w indywidualność osób, często jakby instynktownie wie-
my, jak pielęgnować ich umiejętność kochania11 (tłum. – A.G.). 

Według wyżej zarysowanej realistycznej wizji porządku wartości
skoncentrowanych  wokół  wartości  centralnej,  jaką  jest  osoba,  cele
różnych podmiotów nie są w fundamentalnym konflikcie. Jakie ma to
konsekwencje dla sfery publicznej? Po pierwsze, zmienia to optykę
obywateli z indywidualistycznej na głęboko wspólnotową. Już Edyta
Stein, wczesna prekursorka katolickiej promocji kobiet, pisała: 

Każdy zupełnie sam ponosi odpowiedzialność i za siebie, i za dru-
gich. Ta  wzajemna odpowiedzialność kształtuje jednakowoż wspólnotę
w o wiele większej mierze niż wszystkie przeżycia, które w najpraw-
dziwszym  znaczeniu  mają  charakter  wspólnotowy12 [wyróżnienie
w książce]. 

Zakłada  się  tu  istnienie  wspólnoty  jako  komunii  powstałej
i utrzymującej się dzięki komunikacji darów osobowych, czyli dzięki
miłości. Po drugie, dostarcza się mocnej legitymizacji dla sprawowa-
nia władzy, łącząc ją z dobrem wspólnym, a nie tylko z interesem jed-
nostek bądź wspólnymi procedurami wyłaniania władzy. Po trzecie,
usprawnia  się  potencjalnie  funkcjonowanie  instytucji  publicznych,
przypominając pracującym w nich funkcjonariuszom o pierwotnych
celach wszelkich instytucji, które zorientowane powinny być na służe-
nie osobom, nie zaś służenie sobie i swoisty biurokratyczny przerost
oraz ograniczanie osób w „żelaznej klatce”, przed którą przestrzegał
w klasycznej  już  teorii  Max Weber.  Wprawdzie we współczesnych
uszach brzmi to naiwnie, ale nowy feminizm wydaje się  poważnie
traktować przesłanie mówiące, że władza polegać ma na służbie, na
aktywnej trosce o osoby. Skąd czerpie się tam to przekonanie? Zno-

11 M. Rousseau,  Pope John Paul II’s Teaching on Women, [w:]  The Catholic Woman,
red. R. McInerny, San Francisco 1991, s. 23.

12 E. Stein, Ontyczna struktura osoby i jej problematyka teoriopoznawcza, [w:] E. Stein,
Twierdza duchowa, przeł. I. J. Adamska OCD, wstęp A. Grzegorczyk, Poznań 2006, s. 61.
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wu z doświadczenia bliskiego kobiecej egzystencji, z praktyki służe-
nia osobom i oddawania siebie w wielu wymiarach; praktyki, która
nigdy nie może jednak wiązać się z zaniedbywaniem siebie. Nigdzie
też w nowym feminizmie nie idealizuje się kobiety jako służącej oso-
bom w przeciwieństwie do mężczyzn! Jak każdy człowiek, ma ona
skłonność do złego płynącą z Upadku natury, zgodnie z założeniami
przyjętymi przez nowy feminizm. Niemniej jednak, mimo Upadku,
w jej ciało i psychikę wpisane jest zadanie bezpośredniej troski o oso-
bę i ten „zapis” jest bardzo wyraźny, bo cielesny, związany z możli-
wością ciąży. Tak wyraźnie ukazany w kobiecie , uwrażliwiać może
mężczyzn  w sferze  prywatnej  i  publicznej  na  wartość  osoby  oraz
przypominać im o tym, że troska o osobę stanowi powołanie wszyst-
kich, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. 

Często to dzięki kobiecie, którą  czasami określa się  mianem „bytu
dla innych”, mężczyzna sam z kolei uświadamia sobie to samo po-
wołanie  do  „bycia  dla  innych”,  o  którym  stara  się  zapomnieć
w swych próbach bycia samowystarczalnym.  Gdy owo „bycie dla
innych” zostaje w wolny sposób przyjęte, a nie znoszone z goryczą
urojonej  niższości,  gdy  wkracza  do  Kościoła  i  staje  się  miłością,
wówczas „nie ma już mężczyzny ani kobiety” (Ga 3, 28), lecz praw-
dziwa wolność dzieci Królestwa13. 

Atrakcyjność postawy „bycia dla innych”, również w sprawowa-
niu  władzy,  ma  stanowić  zachętę  dla  mężczyzn,  aby ich  definicja
władzy stała się bardziej wzbogacona o aspekt „kobiecy” i jednocze-
śnie istotowo chrześcijański, według przykładu danego przez Chry-
stusa-mężczyznę  i  zarazem największego  orędownika  wyzwolenia
kobiet i  mężczyzn, zdaniem nowych feministek. W tym kontekście
dwa,  zdawałoby  się  przeciwstawne  wymiary  władzy:  panowanie
i służenie, mogą być zintegrowane i żaden z nich nie jest poniżający.
Rozumiane są  bowiem jako zachodzące w przestrzeni wzajemnego
obdarowywania  osób14.  Nowy  feminizm  odpowiada  na  dylematy

13 M. Léna,  Twórcze zróżnicowanie. Edukacja kobiet,  [w:]  Kobiety w Chrystusie..., dz.
cyt., (s. ang. 322).

14 Patrz np. J. B. Elshtain, Równość etyczna w nowym feminizmie, [w:] Kobiety w Chry-
stusie..., dz. cyt., (s. ang. 286, 290–296).
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wielu nowożytnych nurtów filozofii społecznej i politycznej, gdy zda-
je  się  twierdzić,  że  mamy być  panami  i  sługami  jednocześnie,  ale
w sposób wolny, akceptowany świadomie, niejako królewsko-wład-
czy i służebny zarazem (zatem nie służalczy). Tymczasem stary femi-
nizm krytykowany jest za jego podejście do kwestii władzy. „Od-
rzucenie  autorytetu  –  i  wiążących  umów  –  tkwi  w samym  sercu
feminizmu  i  indywidualizmu,  od  którego  feminizm  pochodzi”15.
Wcześniej w tym samym tekście autorka zauważa, jak mentalność fe-
ministyczna starego typu poczyniła szkody w powszechnym podej-
ściu do ideału służby. Nawet gdy pewne chrześcijańskie nurty femi-
nizmu próbują wracać obecnie do ideału służby, w ich argumentacji
zawiera się pewna problematyczność: 

W ostatnich latach wzmogły się dyskusje na temat „przywództwa słu-
żebnego”, których celem było najwyraźniej związanie mężczyzn z ro-
lami o charakterze służebnym, tradycyjnie pełnionymi przez kobiety.
Wyzwanie, jakim jest ukazywanie roli sługi jako czegoś godnego po-
dziwu i pociągającego, okazało się jednakże peszące, zwłaszcza że już
sama taka próba zdradza, do jakiego stopnia laicka pogarda dla służ-
by przeniknęła chrześcijańskie myślenie16. 

Tymczasem nowy feminizm broni wartości służby osobie, a jed-
nocześnie nie rezygnuje z pojmowania władzy również jako panowa-
nia, ale nadaje temu panowaniu jego rozumienie jako stewardship17 –
pojęcie trudne do oddania w języku polskim, a ugruntowane biblij-
nie:  właściwe  sprawowanie  zarządu  nad  dobrami  danymi  przez
Boga. Nigdy jednak nie ma to oznaczać panowania osoby nad osobą,
bowiem te relacje najlepiej ujmuje Wojtyłowa „norma personalistycz-
na”18 (mówiąca o miłości  jako jedynie adekwatnej  postawie wobec
osób) oraz punkt 24 soborowej konstytucji Gaudium et spes (o złożeniu
siebie w osobowym darze jako jedynym sposobie znalezienia siebie).

15 E. Fox-Genovese, Równość i zróżnicowanie. Praktyczne problemy nowego feminizmu,
[w:] Kobiety w Chrystusie..., dz. cyt., (s. ang.  304).

16 Tamże, (s. ang. 303).
17 J. B. Elshtain,  Równość etyczna w nowym feminizmie, [w:]  Kobiety w Chrystusie...,

dz. cyt., (s. ang. s. 293).
18 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, (seria Człowiek i moralność, t. I, red. T. Sty-

czeń i inni), Lublin 1982, s. 42.
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Wizja ta zatem nie postrzega ani przyjęcia daru osoby, ani złożenia
siebie  w darze,  jako postaw poniżających,  ale  realizujących  pełnię
człowieczeństwa przez miłość. Jesteśmy z natury panami i sługami
jednocześnie, ale w dobrym rozumieniu tego słowa, w poczuciu od-
powiedzialności za innych. Tym bardziej odpowiedzialność jest moż-
liwa do realizacji, bo w nowym feminizmie traktuje się kobiety jako
istoty wolne i odpowiedzialne, a nie przede wszystkim jako ofiary
dyskryminacji męskiej i istoty ubezwłasnowolnione19.

Zadanie kobiety jawi się w nowym feminizmie jako powołanie do
wniesienia tych wartości znanej jej  ze sfery prywatnej do sfery pu-
blicznej albo do centrum życia społecznego w każdej sferze. Uwolnie-
nie potencjału kobiecego, wniesienie go do sfery publicznej to wnie-
sienie tam troski  o osobę,  nie  wyrzekanie się  kobiecości.  Jak pisze
M. Léna: 

Kobieta bowiem, będąca spadkobierczynią długiej tradycji obecności
w prywatnej przestrzeni rodziny i ogniska domowego, od pewnego
czasu coraz bardziej angażuje się w przestrzeni publicznej. Znajduje
się  w  sytuacji  pośredniczki  między  tymi  dwiema  przestrzeniami,
z których każda potrzebuje drugiej, by nie zatracić się bądź to w za-
mknięciu się  w sobie,  bądź  to  w powierzchowności.  Nasze społe-
czeństwa muszą wynaleźć nowe sposoby, by połączyć publiczne sło-
wo informacji, która nie zna granic, z milczeniem, które zachowuje
tajemnicę prywatnego życia. Muszą na nowo połączyć skuteczność
możliwą  dzięki sukcesom techniki z płodnością  płynącą  z wyboru
życia, która strzeże jego znaczenia. Połączyć  powszechną  wymien-
ność  z  konkretnym zakorzenieniem w pamięci,  która strzeże jego
smaku i wagi człowieczeństwa. W końcu, będziemy również mogli
przywrócić w sobie znaczenie dzieciństwa i znaczenie starości, bez
czego  nasze  społeczeństwa dryfowałyby powoli  ku  temu,  co  nie-
ludzkie. Nie ma recepty na uformowanie i praktykowanie tych zna-
czeń. Można co najwyżej podpowiedzieć, że kobieta ma w tej dzie-
dzinie  szczególną  odpowiedzialność,  którą  powinna  podjąć  na
poziomie całego społeczeństwa, tak samo jak w intymności życia ro-
dzinnego20. 

19 M. M. Schumacher, Natura natury w nowym i dawnym feminizmie. Od dualizmu do
komplementarnej jedności, [w:] Kobiety w Chrystusie..., dz. cyt., (s. ang. 47).

20 M. Léna,  Twórcze zróżnicowanie. Edukacja kobiet,  [w:]  Kobiety w Chrystusie..., dz.
cyt., (s. ang.  320).
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Kobiety mają zatem zadania do spełnienia w obu sferach – pry-
watnej i publicznej. Rozwój jednej wpływa na rozwój drugiej, bo brak
jest tu wyraźnego odseparowania sfer. Jest ich dystynkcja, ale nie ra-
dykalne oddzielenie. Kobieta jest pośrednikiem między sferami, aby je
wszystkie uwrażliwiać na dobro osób. To jest jakaś droga wyzwole-
nia  człowieka  z  uścisku  cywilizacji  materialnej,  technicznej,  kon-
sumpcyjnej, wyjałowionej z życia, ducha, stawiania osoby w centrum
troski itp. Jak na początku XX wieku przewidywał Georg Simmel21,
kobieta może zhumanizować świat na powrót, uczynić  jego rozwój
bardziej zharmonizowanym lub zrównoważonym. Akcentuje się  tu
wolność pozytywną (wolność do) oraz istnienie obowiązków, ale pły-
nących  z przyrodzonej  atrakcyjności  wartości,  jaką  są  osoby,  a  nie
z umów społecznych dotyczących przestrzegania określonych proce-
dur.

Do  realizacji  tych  zadań  nieodzowna  jest  jednak  współpraca
z mężczyznami, i to w obu sferach. Stąd np. w nowym feminizmie
biorą się postulaty dowartościowania pracy w domu i pracy z dzieć-
mi,  które  podejmują  również  mężczyźni.  Poza  tym,  zadaniem
wszystkich ma być aktywne uznanie wartości osobowych i związa-
nych z troską o osoby we wszystkich wymiarach życia społecznego.
Nowy feminizm stanowi jakby zachętę do równoległego odkrywania
bogactwa kobiecości i męskości w świecie i czynienia z obojga jak naj-
lepszego użytku. Jednostronny świat bowiem byłby skrajnie wypa-
czony. 

„Kultura kobiet” byłaby równie okaleczona i okaleczająca jak kultu-
ra czysto męska. Pracujmy jednak niestrudzenie nad tym, by za po-
średnictwem kultury nadać bogatej polifonii życia społecznego cha-
rakterystyczne kobiece brzmienie, z nadzieją, że również brzmienie
charakterystycznie męskie będzie w niej zdecydowanie uszanowane.
Tu chodzi o nasze wspólne człowieczeństwo22 

21 G. Simmel, Female Culture; The Relative and the Absolute in the Problem of the Sexes,
[w:]  Georg Simmel: On Women, Sexuality, and Love, przeł. i red.  G. Oakes, New Haven
& London 1984.

22 M. Léna,  Twórcze zróżnicowanie. Edukacja kobiet,  [w:]  Kobiety w Chrystusie...., dz.
cyt., (s. ang.  320).
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– pisze wspomniana już wcześniej M. Léna. Mary Rousseau, pochleb-
nie komentując argumentację teologiczną Jana Pawła II, posługuje się
analogią aktu seksualnego, który ma ucieleśniać i dobrze obrazować
właściwe relacje międzyludzkie oparte na uzupełniającej się  współ-
pracy oraz ma wykazywać atrakcyjność brania i dawania jednocze-
śnie. Oba są typami działań aktywnych podmiotów; działań różnych,
a jednak potrzebujących się nawzajem i dopełniających się: 

Jak obrazuje to akt  miłosny,  mężczyźni i  kobiety nie są  rywalami
w walce o władzę, ale są partnerami — partnerami komplementar-
nymi […] Orgazm jest najważniejszym punktem wzajemnej miłości,
w której osoby składają siebie w darze23.

Kluczowe dla nowego feminizmu pojmowanie wolności i władzy
ujawnia cytowana już przeze mnie kilkakrotnie M. Léna w następują-
cym  obszernym  fragmencie  artykułu  dotyczącego  edukacji  kobiet.
Fragment ten przytoczę w jego rozległości ze względu na jasny wy-
kład relacji obu tych zagadnień: 

Kobieta nie jest tą, która kusi do grzechu, lecz raczej tą, która go ob-
jawia: kobieta będąca obiektem pożądania seksualnego obnaża mę-
ską  żądzę  przyjemności,  podobnie  jak  kobieta  będąca  niewolnicą
ujawnia męską  żądzę  władzy. Jest  rzeczą  aż  nazbyt oczywistą,  że
proste odwrócenie tego schematu nie jest wcale wyzwoleniem kobiety.
Niektóre reklamy ukazują  bezwstydne obrazy rozebranych kobiet.
W innych miejscach globu inne kobiety tkwią  uwięzione w zasło-
nach zakrywających nawet ich twarze. Oba te obrazy w symetryczny
sposób  wyrażają  tę  samą  pogardę.  W  obecnych  feministycznych
roszczeniach chodzi zatem w istocie o ducha. Kobiety mają podsta-
wy, by potępiać spustoszenia, które wywołuje stawianie sobie za cel
przyjemności  i  władzy,  pozostawionych  jedynie  własnej  logice
śmierci. Dlatego też powinny bronić się, by same z kolei nie uległy
tej samej logice śmierci: miłość samego siebie aż do pogardy drugim
człowiekiem nie jest niczyim przywilejem i nie jest cechą wyłącznie
męską. W świetle misterium paschalnego edukacja kobiet powinna
zatem śmiało oprzeć  się  na duchowej płodności bezinteresowności
i służby i nie bać się przypominać w porę i nie w porę, ile kosztuje
prawdziwa miłość oraz jakie kryje się w niej – i ujawnia zarazem –

23 M. Rousseau,  Pope John Paul II’s Teaching on Women, [w:]  The Catholic Woman,
red. R. McInerny, dz. cyt., s. 19 (tłum. – A.G.).
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szczęście.  Nasze  dziewczęta  trzeba  wychowywać  do  podjęcia
wszystkich  ich  obowiązków,  do  wspaniałomyślnego  rozwijania
wszystkich ich twórczych i pełnych inicjatywy zdolności, do ener-
gicznego zmagania się o zdobycie sobie i utrzymanie miejsca w spo-
łeczeństwie i w Kościele. Jednak trzeba je równocześnie wzywać do
tego, by nie zatrzymywały zazdrośnie dla siebie niczego z tego, co
czyni je pełnoprawnymi partnerami mężczyzn, by kochały, nie do-
magając się wzajemności, i dawały, nie licząc się z kosztami. Nie dla-
tego,  że  są  kobietami,  lecz  dlatego,  że  to  jest  tajemnica  istnienia
i wszelkiej prawdziwej płodności duchowej24. 

Wolność i władza rozumiane są w kontekście aktywnej postawy
miłości  wyrażanej  zarówno  w  sferze  prywatnej,  jak  i  publicznej,
w formie osobowej wymiany darów, w formie służby człowiekowi,
dzięki której wolny i świadomie decydujący się na nią podmiot reali-
zuje siebie. Wolność i władza mają tu zatem sens tylko w sieci głębo-
kich relacji społecznych, które wyraźnie kojarzą nam się ze sferą pry-
watną, ale które ograniczone do niej być nie muszą. Zadanie kobiety
według nowego feminizmu to podjęcie wysiłku odważnego wniesie-
nia tych wartości wspólnotowych i  osobowych do sfery publicznej
przy nieodzownym uznaniu i współpracy mężczyzn. Można się tu-
prawdopodobnie pokusić zatem o konkluzję, iż nowy feminizm chce
we współczesnym kontekście na nowo podjąć  eksperyment odkry-
wania i budowania arystotelesowskich więzi przyjaźni i chrześcijań-
skich więzi caritas na szerszą skalę. Jak widać w pełnych przekonania
wypowiedziach nowych feministek,  zakładają  one,  iż  eksperyment
ten ma szanse powodzenia.

24 M. Léna,  Twórcze zróżnicowanie. Edukacja kobiet,  [w:]  Kobiety w Chrystusie..., dz.
cyt., (s. ang. 321-322).



Wolność i władza według nowego feminizmu 317

Summary
The paper presents the understanding of freedom and power in the new

feminism inspired by John Paul II's theology of woman and his theology of
the body. It also ponders the question of how the new feminists view the role
of freedom and power in the public sphere. Feminine experience and nature
(understood metaphysically) is claimed to clearly show the relational nature
of all human beings. Therefore, power in new feminism is understood as se-
rvice done to the human persons and stewardship over goods, while freedom
is perceived as existing together with responsibility for others and in the con-
text of values which are naturally ordered and call for their active affirma-
tion. The task of women according to new feminism is to introduce the care
of human persons as the central value of both the private and public spheres.
This is to be done in cooperation with men, in common efforts at achieving
the human fulfillment realized in the communication of personal self-giving
and self-receiving.
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Media w kontekscie moralnym i kulturowym 

Czas płynie z Chrystusem od różnorodności ku jedności. On na-
daje historycznym procesom wyjątkowy wymiar rekapitulacji i inte-
gracji.  Cywilizacja  europejska  wyrosła  z  chrześcijańskich  korzeni.
Było to chrześcijaństwo, które przyniosło Europie nie tylko wiarę, ale
i  kulturę,  wykształcenie,  nowy sposób  myślenia,  zainspirowało jej
wszechstronny rozwój. Przyjęciem chrześcijaństwa w IX wieku, także
nasi słowiańscy przodkowie przyłączyli się do cywilizowanych naro-
dów Europy. Język słowiański, uporządkowany przez świętych Cy-
ryla i Metodego, stał się czwartym językiem liturgicznym (po łacinie,
grece  i  hebrajskim) a  de facto czwartym światowym językiem tego
okresu. Tym posunięciem święci Cyryl i Metody prześcignęli swoją
epokę  o 1100 lat (dopiero Sobór Watykański II  wprowadził  liturgię
w językach narodowych).

Na początku nowego tysiąclecia coraz wyraźniej widoczne stają
się dwa oblicza Europy. Jedno wyrażać będzie długotrwałe, pośred-
nie i bezpośrednie napięcia gospodarcze, etniczne, kulturalne i spo-
łeczne,  jakie  od  wieków  blokują  zarówno  jedność  w  Europie,  jak
i prawdziwy pokój oraz bezpieczeństwo. Drugie symbolizuje wyjąt-
kową,  historyczną  zdolność  pokonywania  wielu  napięć  –  przynaj-
mniej w Europie Środkowej i Zachodniej – i ugruntowanie prawdzi-
wie europejskiego ducha1.

1 T. Zasępa, Oslobodiť univerzity.  „Akademické fórum: Univerzitný časopis”, Lub-
lin 2000, č. 3, s. 34.
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Wielu znaczących teologów naszych czasów mówi, że nowe ty-
siąclecie będzie albo duchowe, albo go wcale nie będzie. W związku
z przeżywaniem wejścia do nowego milenium interesującą  staje się
następująca myśl: 

jak  pierwsze  tysiąclecie  było zajęte  formułowaniem i  skrupulatną
obroną prawd wiary, tak drugie tysiąclecie charakteryzuje się dąże-
niem do wybudowania autorytetu, struktur i instytucji. To wszystko
jest  dziś  w  kryzysie,  dlatego  że  człowiek  zrozumiał,  że  szczęście
może przeżywać  i  znajdować  tylko w związkach, które wytworzy
w wolności.  Dlatego  trzecie  tysiąclecie  będzie  tysiącleciem  relacji
międzyosobowych2.

Dalszym ważnym aspektem czasów współczesnych jest przejście
od uniwersytetów, gdzie definiowano i tworzono kulturę,  do mass
mediów, głównie do telewizji. Władza telewizji panuje w świecie ob-
razów,  myśli,  pragnień,  zarówno pod  względem  jakościowym jak
i ilościowym.  „Właściwe  spojrzenie  na  środki  przekazu  odsłania
ludzkie działanie jako wyrażenie specyficznej kultury, jako dokona-
nia ludzkiego ducha i siły twórczej, które współtworzą całą kulturę
ludzką“3.  Osiągnięcia  środków  masowej  komunikacji  to  przede
wszystkim dostępność informacji, pomoc i pogłębianie dialogu, roz-
szerzenie  kręgu  zainteresowań  w  dziedzinie  kultury,  kształcenia,
sztuki i sportu. Niebezpieczeństwem działania mediów jest przyzwy-
czajenie  do  powierzchownego  zadowolenia,  bierność,  stłumienie
konfrontacji i krytycznej oceny ich treści.

Wielki  wpływ środków masowego przekazu,  głównie telewizji
i Internetu,  na  formowanie  i  wychowanie  człowieka,  bierze  pod
uwagę Kościół,  który „jest także wezwany, by pomóc mediom stać
się  wyrazicielami  Tego,  w  którym  wszystko  zostało  stworzone“4.
Kościół  jest w pełni świadom swojej  odpowiedzialności i  zadań  na
tym polu  i  wie,  że  do pełnego człowieczeństwa może  dojść  tylko
przez kulturę, co oznacza pielęgnowanie naturalnych dóbr i wartości.

2 M. Mráz, Xenológia. „Forum sciencie et sapientie“: štvrťročník: Trnava: Trnavská
univerzita, 2000, roč. VII., č. 2–3, s. 8.

3 T.  Zasępa,  Media,  człowiek,  społeczeństwo:  Doświadczenia  europejsko-amerykańskie,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2000, s. 66.

4 Tamże, s. 72.



Media w kontekście moralnym i kulturowym 321

Temu  celowi  służą  wszystkie  kościelne  instytucie,  zaczynając  od
Papieskiej  Rady  do  Spraw  Kultury  w  Rzymie,  przez  konferencje
episkopatów poszczególnych krajów, które tworzą  sekcje do spraw
kultury,  aż  po kulturalno-religijną  działalność  miejscowych małych
wspólnot.

W mediach wszystkie poglądy są ukazywane jako równowarto-
ściowe. Prowadzi to w konsekwencji do relatywizmu kultur i warto-
ści. Wymusza niejako tolerancję dla wszystkich poglądów. Ich wyborem
rządzi  właściwie  nieracjonalizowana  opcja.  Globalizacja  prowadzi
właściwie  do  wykorzenienia  z  kultury  narodowej  i  zastąpienia  jej
kulturą masową. Globalny rynek spowodował wytworzenie się ide-
ologii konsumpcyjnej. Ogromną rolę w jej upowszechnianiu odgrywa
reklama, która skutecznie przekonuje ludzi, że nabywanie dóbr jest
spełnieniem się ich najwyższych aspiracji. Nie dziwi także wykorzy-
stywanie telewizji jako sposobu wywierania wpływu na odbiorców,
a z drugiej strony nie może dziwić wysiłek Kościoła podejmującego
edukację medialną, jako sposób na właściwe i dobre wykorzystanie
mediów5. 

Jednak współczesne kultury tradycyjnie chrześcijańskie, przesiąk-
nięte tysiącletnimi tradycjami religijnymi, przeżywają wielkie wstrzą-
sy. „Dlatego trzeba nie tylko wszczepiać wiarę do kultur, ale również
ożywić zdechrystianizowany świat, w którym często jedynie propo-
zycje chrześcijańskie mają charakter kulturalny“6.

Ojciec Święty Jan Paweł II ciągle wzywał kraje europejskie do od-
nowy kultury. Jeśli Europa chce odnaleźć swoją nową twarz, musi się
odnowić  przede wszystkim duchowo:  „Jądrem każdej  kultury  jest
zbliżenie się do największej z tajemnic – do tajemnicy Boga”. Zwłasz-
cza Europa Zachodnia przeżywa dziś pochrześcijański okres swojej
historii; społeczeństwo jest zdechrystianizowane, alergiczne na wszyst-
ko co jest związane z religią, z instytucjami. Czy Europa będzie jesz-

5 Por. T. Zasępa, Globalizácia – médiá - etika. Slovenská akadémia vied – SAV, 2004
(Prednáška  prof.  Zasępu pri  udelení  Medzinárodnej  ceny  SAV za  vynikajúce  dielo
v oblasti vied o spoločnosti a kultúre). 

6 Pápežská Rada pre Kultúru: Pastorácia kultúry. Rím. Bratislava: Don Bosco, 1999,
s. 5.
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cze  kiedyś  chrześcijańska?  Prawdopodobnie  będzie  pluralistyczna.
Musimy się nauczyć szanować ludzi z innymi wizjami świata. Szacu-
nek jednak nie broni nam jasno wyrazić swoich poglądów. Nie moż-
na zaprzeć  się  swojej  wiary i zasad moralnych! Właśnie tu jest tak
ważne zaangażowanie  chrześcijan,  aby głos dobra  nie  zniknął,  ale
wywalczył sobie drogę do uszu ludzi odpowiedzialnych. Papież Jan
Paweł  II mówił,  że wchodzimy w tysiąclecie, które będzie także w
krajach z dawną tradycją chrześcijańską naznaczone 

głębokim przenikaniem się kultur i religii. W wielu krajach chrześci-
janie są, albo stają się „małą trzódką” (Łk 12, 32). To ich stawia przed
wyzwaniem, aby dawali wyraźniejsze świadectwo o osobistych ce-
chach swojej tożsamości, często w warunkach osamotnienia i proble-
mów7. 

Utrata świętości i świadomości religijnej, to znaczy sekularyzacja
którą  obserwujemy współcześnie uznając ją  za  najbardziej  trauma-
tyczną  zmianę,  z którą  dzisiejszy człowiek jest konfrontowany. Ale
na przekór licznym nowoczesnym prądom, chrześcijański charakter
kultury  zostaje  zachowany.  Po prostu  tradycji  się  nie  da  wyprzeć
a fundamentem  kultury  była  zawsze  wrażliwość  religijna.  Zostaje
wartością, która do dziś zapewnia witalność, jedność, energię twór-
czą i życiodajne przemiany całej naszej cywilizacji.

Zdecydowana postawa Kościoła wobec przemian kultury została
zdefiniowana już  na Soborze Watykańskim II,  gdzie w konstytucji
Gaudium et spes, nr 58 czytamy: 

Lecz  Kościół,  posłany  do  wszystkich  ludzi  wszystkich  czasów
i wszystkich miejsc, nie ogranicza się w wyłączny sposób do jakiejś
rasy czy narodowości, czy też jakiegoś wyszczególnionego sposobu
lub wzorca życiowego tak z przeszłości, jak i współczesnego. Wierny
swej  własnej  tradycji  i równocześnie  świadomy swej  uniwersalnej
misji, może wejść w komunię z różnymi modelami kulturowymi, by
ubogacać siebie jak i te kultury.

Twórcą  i  odbiorcą  kulturalnej przemiany jest człowiek. On wy-
twarza kulturę, ale równocześnie jest przez nią przetwarzany. W tej

7 Ján Pavol II., Novo millennio ineunte: Apoštolský list pápeža Jána Pavla II zo 6. 1. 2001.
Trnava: SSV, 2001, s. 53, b. 36.
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interakcji formuje się jego życie. Za kulturę jesteśmy odpowiedzialni
przed Bogiem. Ponieważ człowiek jest wolną istotą, ma zawsze moż-
liwość wyboru: powiedzieć tak albo nie propozycjom kultury maso-
wej dewastującej duszę, zniewalającej jego wrażliwość moralną zwa-
ną  wyzwoloną  moralnością;  kulturze, dla której nic nie jest święte,
wszystko jest dozwolone, możliwe do wykorzystania i wykorzysta-
ne. Naprzeciw tej kultury stoi jej z pozoru niczym niewyróżniająca
się, cicha alternatywa, która jakby w cieniu, w mniejszości wobec do-
minującej kultury rozwija się odpowiednio do środków, którymi dys-
ponuje.  Znakiem rozpoznawczym tej  kultury jest  duchowy wzrost
i ukierunkowanie na dobro. Nie ma broni „gromadnego szaleństwa“
jak dominująca kultura. Jej jakość jest z fachowego punktu widzenia
tak samo dobra, a często nawet lepsza. Jest to kultura życia, moralno-
ści, szacunku i miłości do człowieka. 

Tak jak Kościół, również kulturę musimy budować na skale De-
kalogu. Takiej kulturze nie zaszkodzą wichry i brudne wody jej nie
zniszczą. 

Chrześcijaństwo ma coś  do powiedzenia kulturze zarówno współ-
cześnie jak i w przyszłości. Nosicielami prawdziwej kultury zawsze
będą ludzie. Nie gazety, nie papier, nie telewizja i Internet, ale lu-
dzie. To nas wierzących zobowiązuje. Jak również wszystkich, z któ-
rymi chcemy mieć dobre stosunki. Należy zrobić wszystko, aby i u
nas na Słowacji wiara stała się prawdziwą kulturą8. 

Na  kulturę  europejską  miało  niewątpliwie  największy  wpływ
chrześcijańskie dziedzictwo i chrześcijańskie rozumienie człowieka.
Do budowania nowej Europy potrzeba wielu rąk, ale przede wszyst-
kim wielu serc, które nie biją jedynie dla pieniędzy i kariery, ale z mi-
łości do Boga i do ludzi. Jan Paweł II przypomina, że jeśli chcemy do-
brze zaprojektować  dom, potrzebujemy odpowiednich narzędzi do
mierzenia. Kto nie umie mierzyć, ten nie dotrze do celu. Budowniczo-
wie europejskiego domu mają do dyspozycji obraz człowieka, który
wszczepiło do starożytnej kultury naszego kontynentu właśnie chrze-
ścijaństwo. Rozumienie człowieka stworzonego na Boży obraz i po-

8 J. CH. Korec,  O kultúre:  Rozhovory Márie Bátorovej s kardinálom Jánom Chryzosto-
mom Korcom o otázkach kultúry, Bratislava: Lúč, 2001, s. 37. 
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dobieństwo nie  jest  więc  jakąś  pozostałością  muzealną,  ale  kamie-
niem węgielnym dla dzisiejszej  Europy, który może włączyć  mnó-
stwo budowlanych kamieni różnych kultur, narodów i religii do no-
wej  budowy.  Bez wspomnianego kryterium miary ryzykujemy,  że
dom europejski rozdzieli się i nie będzie trwały.

Dlatego trzeba zaangażować energię, czas i zdolności do formacji
ludzi w dziedzinie wrażliwości kulturalnej. Formacja musi się odby-
wać  w odważnej otwartości wobec kulturalnych zjawisk współcze-
sności i ma być ukierunkowana na szczerą współpracę duchowień-
stwa  ze  świeckimi,  bez  której  nie  można  mówić  o  ewangelizacji
kultury. Idzie tu o organizowanie spotkań, budowanie centrów i po-
trzebnych struktur dla tych, który czują naglące wezwanie do kultury
Ducha. Dalej, trzeba zwrócić uwagę na historię i tradycję swojego na-
rodu, na jego korzenie, duchowe dziedzictwo i tożsamość kulturalną.
Trzeba też  mieć  odwagę  wprowadzić  w życie proces oczyszczania
i wyrzekania się tego, co przeszkadza upodobnieniu się do Chrystu-
sa. Nie dać się wciągnąć do kultury pożądania i konsumpcji, która się
dzisiaj przedstawia jako europejskość. Idzie tu jednak raczej o anty-
kulturę niż o kulturę. Trzeba wrócić się do podstawowego rozróżnia-
nia. Nigdy bowiem nie istniała kultura, która by się odznaczała jedy-
nie  właściwymi  wartościami.  Prawdziwa  i  nieprawdziwa  kultura
byly zawsze w złożony sposób poprzeplatane. Tam, gdzie pseudo-
kultura stała się dominantą i określała sposób życia, mieliśmy do czy-
nienia z kryzysem kultury. Dzisiejszy kryzys jest bardzo widoczny
i wydaje się, jakby kumulowały się w nim wszystkie negatywne stro-
ny z poprzednich kryzysów w historii, których się nie udało w zado-
walający sposób przezwyciężyć. Pseudokultura zwróciła się przeciw
człowiekowi i  życiu.  Człowiek zamiast uszlachetniać  swoją  naturę,
niszczy ją  i  broni  przed  rozwinięciem życia  duchowego.  Jedynym
wyjściem i drogą  odnowy jest powrót nowoczesnego człowieka do
Boga. Powrót wolny, w pełni świadomy, osobowy. Ludzka kulturo-
twórcza działalność musi się stać bosko-ludzka. Jedynie w ten sposób
możemy ożywić kulturę, wydobyć ją z kryzysu.
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Zakończenie

Prawdziwy kulturalny i moralny rozwój człowieka i społeczeń-
stwa spoczywa w miłości do Boga i  do bliźniego. Nie chodzi tu o na-
rzucanie  niewierzącym swoich poglądów,  ale  wyjaśnianie  i obronę
wartości,  których  fundamentem  jest  sama  natura  ludzkiego  bytu.
W ten sposób miłość  staje  się  służbą  kulturze,  polityce,  ekonomice
i rodzinie, aby wszędzie były respektowane podstawowe zasady, od
których zależą losy ludzkich istot i przyszłość  cywilizacji. Chrześci-
jańskie wartości kulturalne, które mają gwarancję swojego Autora –
Jezusa  Chrystusa  i sprawdziły  się  w swojej  dwutysięcznej  historii,
mogą być dla nas wiarygodnym miernikiem na odróżnienie tego, co
jest dobre, wartościowe od tego co jest fałszywe, błędne. Dziś często
mówimy o deficycie kulturalnym jako o nieszczęsnym dziedzictwie
totalitarnego zamknięcia poprzedniej epoki, ale również o kulturalnej
pustce, którą człowiek odczuwa pod wpływem płytkiego, niewyma-
gającego,  a   nawet  znajdującego  się  w  stanie  upadku  substytutu
prawdziwej kultury. Nie możemy dopuścić, aby kultura stała się na-
rzędziem różnych ekonomicznych czy politycznych interesów. Musi-
my czuwać nad podstawową odrębnością, którą ma każdy naród siłą
swojej kultury. Kościół na Słowacji jest pewnie zakorzeniony w prze-
szłości, ale równocześnie otwarty na przyszłość. Ciężar kulturalnego
wpływu  przesuwa  się  współcześnie  z  zachodniej  do  środkowej
i wschodniej  Europy,  dlatego  potrzebna  jest  żywsza  komunikacja
między Słowianami. Czujemy, że przychodzą  nowe czasy. Musimy
mówić, że Bóg ma prawo mieszkać tu na ziemi oraz, że Ewangelia
i inspirowana  nią  kultura  chrześcijańska,  mają  miejsce  tu,  na  tym
świecie. 
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Summary
Life conditions of a modern man have changed from the social and cultu-

ral point of view so much that we can talk about a new era in human history.
New forms of culture (mass culture), new ways of thinking, acting, and spen-
ding of free time, influence of mass media, processes of globalization, gro-
wing contacts among nations – all these factors make the treasures of various
cultures more accessible, and they also gradually prepare a more universal
type of civilization.
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Sojusz prawdy z okrucieństwem.
Kontrowersje wokół wolności mediów

1. Wolność mediów w systemach demokratycznych 
– zagadnienia wprowadzające

Media w państwach demokratycznych pełnią szczególną rolę, to-
też  niejednokrotnie  zyskują  sobie  miano tzw.  „czwartej  władzy” –
kontrolującej  rządzących,  patrzącej  im  na  ręce,  stającej  w  obronie
obywateli, stanowiącej swoisty element społecznej kontroli nad trze-
ma konstytucyjnymi władzami. Wskazuje się, że 

naturalną pozycją mediów jest bycie pośrodku, pomiędzy struktura-
mi państwa (władzą) a obywatelami (społeczeństwem). Media po-
średniczą w ich wzajemnych relacjach, a rola służebna dziennikarzy
sprawia, że mocniej reprezentują słabszą stronę tej relacji, czyli spo-
łeczeństwo1. 

Zadaniem mediów ma więc być zawsze ochrona interesów społe-
czeństwa, które niejednokrotnie nie rozumie mechanizmów politycz-
no-prawnych, którym podlega. Misja dziennikarzy i innych pracow-
ników  mediów  to  przede  wszystkim  występowanie  jako  głos
obywatelski, to służba tymże obywatelom, sprawianie, że rzeczywi-
ście państwo będzie służebne wobec swoich mieszkańców, nie zaś –

1 J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 66.



328 Sławomir Drelich

jak pragnęliby tego rządzący czy politycy – odwrotnie. W misji, jaką
media i przedstawiciele medialnego świata mają wypełniać, niezwy-
kle istotnym mechanizmem jest wolność słowa, którą w pierwszym
rzędzie należałoby rozumieć jako prawo i zarazem swoboda krytyki.
Wolność do krytyki należy więc traktować jako najważniejsze prawo
dziennikarzy i mediów, bez którego trudno wyobrazić sobie realizo-
wanie jakiejkolwiek misji2.

Często wolność słowa oraz swobodę krytyki rozumie się w spo-
sób prymitywny i zwulgaryzowany. Prawdą jest, że „wolność słowa
oznacza możliwość nieskrępowanej wypowiedzi. Nie jest ona jednak
wolnością,  lecz  samowolą,  o  ile  nie  towarzyszy  jej  odpowiedzial-
ność”3. Należy więc pamiętać,  że medialna swoboda wypowiedzi –
jak każda inna wolność,  którą  jednostki i grupy uzyskują  w społe-
czeństwach demokratycznych – ma swoje granice. Granice te powin-
na właśnie wyznaczać zasada odpowiedzialności: nie tylko odpowie-
dzialności za wypowiedziane słowa, ale również odpowiedzialności
za ludzi, których słowa owe mogłyby dotknąć, odpowiedzialności za
społeczeństwo rozumiane jako wspólnota i odpowiedzialności za to,
co zwiemy dobrem wspólnym. Odpowiedzialność już na etapie wy-
boru przez dziennikarza tematu oraz odpowiedniego środka przeka-
zu powinna być istotnym wyznacznikiem4. Prawdą jest, iż „demokra-
tyczne społeczeństwo (w świetle  praw człowieka każdy obywatel)
ma prawo do wiedzy o swoim położeniu. Owemu prawu do społecz-
nej samowiedzy w sukurs przychodzi zasada wolnego dostępu do in-
formacji”5. Dziennikarz – będąc niejako wykonawcą  tej zasady – li-
czyć musi się również z tym, że istnieją tego typu informacje, które
mogą skrzywdzić, obrazić, poniżyć. Dlatego właśnie taki nacisk kładą
medioznawcy i etycy mediów na ową odpowiedzialność.

W tym artykule broni się tezy, że dziennikarze pełnią  w społe-
czeństwie demokratycznym rolę szczególną, doniosłą i istotną. Każ-

2 P. Czarnek, R. Bielecki,  Granice wolności słowa w pracy dziennikarskiej, „Cywiliza-
cja” 2008, nr 24 , s. 77.

3 J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, dz. cyt., s. 201.
4 M. A. Krąpiec, Media i moralność, „Cywilizacja” 2008, nr 24, s. 13.
5 E.  Nowak, K. M. Cern,  Ethos w życiu publicznym,  wyd. WN PWN, Warszawa

2008, s. 114–115.
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dy  „dziennikarz  pełni  funkcję  rzecznika  interesów  społeczeństwa
wobec polityki. Do jego obowiązków należy nie tylko zadawanie py-
tań, lecz zadawanie ich w taki sposób, aby uniemożliwić politykom
zatajenie informacji ważnych dla społeczeństwa”6. Jednakże trzyma-
jąc się tej tezy wskazane zostaną również te sytuacje, kiedy dzienni-
karskie dążenie do prawy i służba prawu do informacji, współistnieją
z okrucieństwem, kiedy granice dobrego smaku zostają przekroczo-
ne,  kiedy  wspominana  powyżej  odpowiedzialność  gdzieś  zanika.
Media niestety w dużym stopniu są dziś przedsiębiorstwami zatro-
skanymi o finansowy sukces, zapatrzonymi w rankingi oglądalności,
skupionymi na trosce o duży nakład. Prawdę mówiąc „zarzut nad-
miernej komercjalizacji mediów sprowadza się do twierdzenia, że za-
miast dostarczać informacji i rozrywki, media wytwarzają «produk-
ty»”7. Często „produkty” te niewiele mają wspólnego z misją i służbą.
Również owa sfera wolności różny ma wymiar w mediach różnego
typu,  inaczej  wygląda to w małych redakcjach,  inaczej  w pismach
wielkonakładowych8. Finansowy sukces ściera się z misją społeczną
a prawo do prawdy z interesem redakcji. 

2. Prawda jako wartość nadrzędna w świecie 
dziennikarza

W świecie dziennikarzy prawda postawiona została na samym
szczycie hierarchii wartości. Prawo do swobody wypowiedzi, o któ-
rym ten tekst traktuje, swoją szczególną rolę zyskuje właśnie dzięki
temu, że w taki a nie inny sposób najwyższą  wartość  dziennikarza
zdefiniowano. Nie miejsce tutaj na roztrząsanie, czym owa prawda
miałaby być, wystarczy pamiętać, że 

z pewnością nie chodzi tutaj o prawdę w sensie naukowym, do któ-
rej media – pośredniczące jedynie w obiegu informacji i zagęszcza-
niu dyskursu publicznego – nie mają obowiązku dążyć  samodziel-

6 P. Czarnecki, Etyka mediów, dz. cyt., s. 71.
7 Tamże, s. 13.
8 D. Zalewski, Producenci zgody, „Cywilizacja” 2008, nr 24, s. 127.
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nie; idzie to o rzetelny, uczciwy przekaz treści społecznie ważkich,
do których media dotarły9. 

Prawdę trzeba tutaj wiązać z rzetelnością, uczciwością, obiekty-
wizmem czy zgodnością przekazu z faktami. Zasady te zapisane zo-
stały we wszystkich kodeksach etyki mediów i etyki dziennikarskiej
i odpowiednie organy powoływane przez środowiska dziennikarskie
zasad tych mają strzec. Na dziennikarzu spoczywa obowiązek zebra-
nia odpowiedniego materiału dowodowego potwierdzającego tezy,
jakie  głosi.  Wielość  i  różnorodność  tego  materiału  dowodowego
świadczą również o profesjonalizmie dziennikarza, jego przywiąza-
niu do wartości  prawdy, a także przekonują,  że odpowiedzialność
była wyznacznikiem jego pracy. Każdy pracownik mediów pamięta
bowiem,  że  „prawdziwość  określonego  sądu  obiektywizuje  się
(uwiarygadnia) w ten sposób, że znajduje ona potwierdzenie i uza-
sadnienie wielu niezależnych i kompetentnych źródeł”10. Przekaz jed-
nostronny, nie oparty na szerszym materiale dowodowym, pozostaje
niewiarygodny, ryzykowny.

Wartość prawdy szczególnie istotna wydaje się wtedy, kiedy za-
stanawiamy się  nad  funkcjami,  jakie  media  wypełniają.  Wszystkie
one  rzecz  jasna  wiążą  się  ze  służbą  społeczeństwu,  warto  jednak
szczegółowiej je tutaj zarysować.  Misja mediów rozpoczyna się  już
w momencie, kiedy ich pracownik obserwuje otaczający go świat, na
dalszym  etapie  dziennikarz  przekazuje  wyniki  swoich  obserwacji
i wysunięte wnioski odbiorcom, komunikuje się z nimi, zapewnia ich
komunikację  z  innymi  obywatelami  i  grupami  społecznymi.  Obok
przekazywania wizji świata i podawania szeregu informacji pojawia
się również obowiązek przekazywania dziedzictwa kulturowego, hi-
storycznego,  narodowego a  także  zapewnianie  odbiorcom rozryw-
ki11.  Jak widać,  cały katalog obowiązków i zadań,  jakie stają  przed
mediami, sprawia, że wartość  prawdy niejednokrotnie może zostać
przyćmiona  innym  zadaniem.  W  szczególności  chodziłoby  tutaj
o niebezpieczeństwa wynikające z realizacji przez media funkcji roz-

9 E. Nowak, K. M. Cern, Ethos w życiu publicznym, dz. cyt., s. 115.
10 Tamże, s. 115.
11 C.-J. Bertrand, Deontologia mediów, przeł. T. Szymański, wyd. IW PAX, Warsza-

wa2007, s. 25–27.
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rywkowej. Niektórzy medioznawcy wskazują, że świat przedstawia-
ny w mediach nie zawsze odpowiada światu rzeczywistemu, niektó-
rzy wprost przyznają, że można wręcz mówić o „nowoczesnej jaskini
Platona”,  do której  media  zapędzają  tzw.  „zwykłego człowieka”12.
Wykonywanie przez dziennikarza poleceń wydanych mu przez wy-
dawcę, dla którego zasadniczym celem jest zarobek i finansowa płyn-
ność,  prowadzić  może do sytuacji,  kiedy prawda – a wespół  z nią
obiektywizm, uczciwość i rzetelność – przestają być wyznacznikami
i dyrektywami bezwzględnymi.

Dziennikarze z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, któ-
rzy niejedno już widzieli i w niejednym miejscu byli, przekonują, że
prawda  powinna  być  dla  dziennikarza  wartością  nadrzędną,  ale
w dłuższej perspektywie prawda również się opłaca:

Co się tyczy oficera wywiadu – mówienie prawdy ma podstawowe
znaczenie, ale może zaszkodzić karierze. W przypadku ambasadora
mówienie prawdy może pomóc karierze. Odnośnie do dziennikarza
mówienie prawdy zawsze popłaca, choć na początku może ściągnąć
na niego represje13.

Prawda nie zawsze jest  zgodna z interesami wydawcy, nie za-
wsze jest mile widziana przez polityków, prawda wreszcie nie za-
wsze  jest  tak  oczywista,  jak  wydawać  się  może  dziennikarzowi  ją
przekazującemu. W dłuższej jednakże perspektywie zarówno wolność
słowa, jak i prawo dziennikarza do krytykowania poczynań  polity-
ków, stają się wartościami rzeczywiście społeczeństwu obywatelskie-
mu służącymi, jakkolwiek politycy mogliby być z tego niezadowoleni: 

Działający na ogólnopolskiej scenie polityk, czy nawet całe ugrupo-
wanie, może sobie wprawdzie pozwolić na bojkotowanie konkretne-
go dziennikarza, programu lub jakiegoś medium, jeśli żywi do niego
szczególny wstręt, ale prowadzenia wojny z obowiązującymi w me-
diach konwencjami nie zaryzykuje pod groźbą okrzyknięcia go wro-
giem wolnego słowa i arogantem lekceważącym wyborców”14.

12 P. T. Nowakowski, Mity na temat mediów, „Cywilizacja” 2008, nr 24, s. 117.
13 K. Mroziewicz, Dziennikarz w globalnej wiosce, Oficyna Wydawnicza Branta, Byd-

goszcz–Warszawa 2006, s. 252.
14 P. Legutko, D. Rodziewicz,  Gra w media.  Między informacją  a deformacją,  wyd.

Stentor, Warszawa 2007, s. 133.
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Warunkiem jest zawsze dziennikarska uczciwość, rzetelność i od-
powiedzialność za słowo, wówczas można przyjąć, że funkcja infor-
macyjna i społeczna mediów zostały zrealizowane sumiennie i odpo-
wiednio. Słowo dziennikarza jest tym ważniejsze, że 

media uczestniczą w procesach poznawczych człowieka, a informa-
cje z mediów wraz z informacjami uzyskanymi z innych źródeł two-
rzą jego wiedzę o świecie15. 

Ludzie mediów wpływają na to, co ludzie myślą, co ludzie wie-
dzą, co sądzą i jakie wygłaszają sądy. Tak znaczna rola świata dzien-
nikarskiego  sprawia,  że  niebezpieczeństwa,  jakie  pojawiają  się
w funkcjonowaniu mediów na początku XXI wieku, nabierają jeszcze
większego znaczenia i  tym bardziej  należy zastanowić  się  nad ich
wyrugowaniem oraz sposobami walki  z nimi.  Prawda bowiem źle
przekazana,  prawda  obnażająca  bądź  krzywdząca,  to  codzienność
współczesnego świata mediów.

3. Prawda okrutna i krzywdząca w świecie mediów
masowych

Prawo sensacji jest tą zasadą, która we współczesnych mediach
dominuje. Co ciekawe, niejednokrotnie prawo to współistnieje z tro-
ską  o prawdę. Filozofowie naszych czasów ubolewają, że „wolność
współczesnych odnosi zbyt absolutne zwycięstwo”16. To „zbyt abso-
lutne zwycięstwo” należy rozumieć jako triumf wolności absolutnej,
skrajnej, nieograniczonej, wolności bez odpowiedzialności. Na pierw-
szych stronach gazet można dziś przeczytać o życiu prywatnym już
nie tylko osób publicznych, ludzkie dramaty pojawiają się w serwi-
sach informacyjnych:  łzy,  krzywda, cierpienie są  dziś  towarem,  na
który jest ogromne zapotrzebowanie, któremu media masowe zamie-
rzają  sprostać.  Coraz  częściej  „rozrywką  staje  się  wizualizacja  co-
dzienności ludzkiego życia i niewybredne upublicznianie prywatno-

15 J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, dz. cyt., s. 64.
16 J.-M. Guéhenno,  Przyszłość wolności. Demokracja w globalizacji, przeł. B. Janicka,

wyd. Znak, Kraków 1999, s. 136.
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ści (a nawet intymności) w rozmaitych reality show”17. To, co dotych-
czas znajdowało się pod ochroną i czego każdy człowiek strzegł ni-
czym  największego  skarbu,  dziś  stało  się  produktem.  Ludzka  co-
dzienność  w  połączeniu  z  ułomnością  istoty  ludzkiej  są  dziś
najciekawszym spektaklem, który zobaczyć  można na każdym nie-
mal kanale telewizyjnym. 

Medioznawcy ostrzegają  przed postępującą  tabloidyzacją,  która
dotyka już nawet szanowanych dotychczas i opiniotwórczych tytu-
łów prasowych, cierpią na nią już nie tylko prywatne media komer-
cyjne, ale również media publiczne. Zauważa się, iż 

w tabloidyzacji, dotykającej wszystkie współczesne media masowe,
występuje eksponowanie sensacji kosztem rzetelności. Choć  rzetel-
ność i sensacja, prawda i atrakcyjność nie są wartościami sprzeczny-
mi, to jednak wspólne ich realizowanie w praktyce jest szalenie trud-
ne18. 

Współczesny  dziennikarz  staje  coraz  częściej  przed  wyborem
między sensacyjnym tematem na pierwszą stronę, który niekoniecz-
nie został dobrze przebadany i nie zawsze można go nazwać społecz-
nie użytecznym, a tematem mniej ciekawym, za to dobrze i rzetelnie
opracowanym, który na miejsce na pierwszej stronie nie ma najmniej-
szych szans. Inny wybór, przed którym staje współczesny dzienni-
karz, to wybór między dwiema postawami. Pierwsza z nich to posta-
wa realistycznie przyglądającego się  rynkowi przedsiębiorcy, który
produkuje to, czego oczekują od niego klienci czy konsumenci. Posta-
wa druga w mniejszym stopniu wiąże się z mechanizmami wolno-
rynkowymi, w większym zaś z przekonaniem o społecznej doniosło-
ści  jakiegoś  tematu,  wynika z  wiary,  że  przed dziennikarzem stoi
ważna misja do wykonania. Pierwsza postawa w większym stopniu
odpowiada tabloidom, w których „inaczej niż w pozostałej części me-
diów wyznaczane są granice językowej przyzwoitości, a ściślej rzecz
ujmując – adekwatności”19.  Celem jest tutaj  wywołanie poruszenia,
wstrząsu, szoku, nagłej reakcji emocjonalnej. Dziennikarstwo misyjne

17 E. Nowak, K. M. Cern, Ethos w życiu publicznym, dz. cyt., s. 106.
18 J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, dz. cyt., s. 79-80.
19 P. Legutko, D. Rodziewicz, Gra w media..., op. cit., s. 46.
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skłania do refleksji, nie bazując lub bazując w zdecydowanie mniej-
szym stopniu na psychologicznych mechanizmach emocjonalnych.

Proces  tabloidyzacji  mediów  współczesnych  doprowadził  do
tego, że 

dzisiejszy przekaz – inaczej niż to jest w wiosce murzyńskiej McLu-
hana, gdzie ludzie się śmieją [...] – zajmuje nas wyłącznie czymś, nad
czym trzeba płakać.  Według zasady: “no news – good news, good
news – dull news, bad news – front page story”20. 

Złe  wieści  przyciągają  czytelników i  widzów,  „owa  «sensacyj-
ność»  jest  po  prostu  faktem,  rodzajem psychologicznego mechani-
zmu,  który  media  wykorzystują  w  sposób  bardziej  lub  mniej
etyczny”21.  Trzeba wzbudzić  w człowieku strach i  obawy,  zbudzić
w nim  niepewność,  aby  później  uspokoić  i  złagodzić  ten  pesymi-
styczny  nastrój.  Tabloidy  najpierw  straszą  człowieka  grasującym
mordercą, aby później uspokoić, że dzięki ich interwencji ów zagra-
żający jego bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu potwór został schwyta-
ny i zamknięty w więzieniu. Wszystkie media przedstawiają się jako
walczące z przemocą, przestępczością i wszelkim złem, jednakże we
wszystkich pokazywanie przemocy stało się  zwyczajnym rytuałem.
Człowiek siadający wieczorem przed telewizorem – tak przekonują
nas programy telewizyjne – pragnie zrelaksować się obserwując by-
najmniej nie kochające się rodziny spacerujące z dziećmi po parku,
ale strzelających do siebie gangsterów, seryjnych morderców, walczą-
cych ze sobą żołnierzy. Część medioznawców i psychologów ostrze-
ga,  że  „percepcja  przemocy  powoduje  przemianę  w  świadomości,
psychice, osobowości, a także w strukturze aksjologicznej i moralnej
człowieka”22.  Trudno jednoznacznie przewidzieć,  jakie skutki może
za sobą pociągnąć.

Pokazywanie przemocy jednakże nie jest jedynym sposobem na
zajmowanie człowiekowi przez media masowe jego wolnego czasu.
Towarem coraz bardziej pożądanym stały się  sensacje z życia osób
publicznych, w szczególności zaś prezentujące ich kłopoty, problemy

20 K. Mroziewicz, Dziennikarz w globalnej wiosce, dz. cyt., s. 13.
21 P. Czarnecki, Etyka mediów, dz. cyt., s. 107.
22 W. Chudy, Etyczny wymiar kultury medialnej, „Cywilizacja” 2008, nr 24, s. 21.
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i upadki. Tabloidyzacja mediów doprowadziła do tego, że niejedno-
krotnie pojawiają się informacje niepotwierdzone bądź niewystarcza-
jąco  udokumentowane,  graniczące  wręcz  z  pomówieniami:  „Nie
oszukujmy się:  media naprawdę  mogą  spowodować,  że ktoś  straci
posadę, rodzinę lub pieniądze albo wszystko to razem i na dodatek
jeszcze dobre imię”23. W niektórych sytuacjach można wręcz mówić –
używając  dość  mocnych słów –  o  „ludobójstwie  medialnym” oraz
o „medialnym terrorze”24. Na pytanie o to, czy dziennikarze rzeczy-
wiście krzywdzą ludzi, odpowiedzieć można słowami jednego z ba-
daczy mediów: „Niestety, tak bywa, i to nawet gdy służą dobru ogól-
nemu,  chociaż  dzisiaj,  w  dobie  wszechogarniającej  komercjalizacji,
nie bardzo wiadomo, ile jeszcze pozostało ze służebnej roli dzienni-
karza”25. Całe te rozważania sprowadzają się do ponownego przypo-
mnienia  stwierdzenia,  że  większość  problemów  z  współczesnymi
mediami wynika z absolutyzowania wolności słowa, której  granice
przekroczono już dawno. Dziennikarze usiłują wszystkie swoje pu-
blikacje usprawiedliwić prawem obywateli do informacji, zapomina-
jąc jednak o kryterium odpowiedzialności.  Zapominają  również,  że
w środkach masowego przekazu „krzywda się  zwielokrotnia,  gdyż
w niesłychanie  krótkim  czasie  osoba  taka  jest  skompromitowana
w oczach wielkiej liczby ludzi, a szczególnie rodziny, bliższych i dal-
szych znajomych, współpracowników, klientów, parafian itd.”26. Póź-
niejsze  sprostowania  i  wyjaśnienia  mogą  niewiele  zdziałać  wobec
pierwszego wrażenia, jakie wywołano w widzach, czytelnikach czy
słuchaczach.

Trzeba w tym miejscu wspomnieć również o tzw. zjawisku wtór-
nej wiktymizacji, z którym w dobie mediów masowych równie często
można się spotkać. Zjawisko to „polega częstokroć na tym, że stwa-
rza możliwość identyfikacji osoby pokrzywdzonej jako ofiary – ofiara
może  lękać  się  upublicznienia  doznanych upokorzeń,  cierpień  czy

23 P.  Kwiatkowski,  Przedsiębiorstwo  Apokalipsa.  O etyce  dziennikarskiej,  Dom Wy-
dawniczy Rebis, Poznań 2003, s. 11.

24 M. A. Krąpiec, Media i moralność, op. cit., s. 13.
25 P. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej, op. cit., s. 7.
26 Tamże, s. 72.
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przemocy  (np.  gwałtu),  a  także  ewentualnych  ponownych  zama-
chów”27.  Wolność  słowa oraz poruszanie tematów społecznie istot-
nych  nie  usprawiedliwia  nieostrożności,  jakiej  może  dopuścić  się
dziennikarz opisujący jakiś rzeczywisty przypadek, jeśli nie zatrosz-
czył się on, aby bohater jego artykułu czy programu nie został ziden-
tyfikowany. Swoboda wypowiedzi i realizowanie misji przez dzien-
nikarza muszą  zawsze iść  w parze z ochroną  ludzkiej prywatności
i nienaruszaniem jego intymności. Dziennikarstwo odpowiedzialne –
jak już wcześniej zostało to zaznaczone – ma bronić słabszych, więc
w przypadku relacji między władzą a społeczeństwem bronić powin-
no społeczeństwa, natomiast w przypadku relacji między społeczeń-
stwem a jednostką, tym słabszym ogniwem zawsze jest pojedynczy
człowiek, więc to jego trzeba chronić.  Nie wolno poświęcać  czyjejś
prywatności  i  intymności  dla  podbicia  nakładu  czy  oglądalności,
gdyż dostrzec można w tego typu działaniu znamion przestępstwa,
naruszenia podstawowych praw człowieka, które nie bez uszczerbku
pozostawią ludzką godność.

Zaniepokojenie stanem współczesnego dziennikarstwa prowoku-
je pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy. Odpowiedź wydaje się
w miarę prosta: „gdy słuchacz nie jest zbyt skoncentrowany na wy-
stępie,  przywołanie emocji,  które  są  dla  niego ważne,  natychmiast
wzbudza jego uwagę”28. Dlatego aby skupić na sobie uwagę, przycią-
gnąć choćby na chwilę zainteresowanie, trzeba przestraszyć, zszoko-
wać lub poruszyć. Strategię tę wszystkie media stosują dość umiejęt-
nie.  Dostrzec  to  można  chociażby  w  wywiadach  telewizyjnych
z politykami, podczas których dziennikarze niejednokrotnie prowo-
kują polityków do ostrzejszych i bardziej radykalnych wypowiedzi,
zdając sobie sprawę, że podniesienie temperatury dyskursu może tyl-
ko polepszyć oglądalność29. Podstawy etyki mediów i dziennikarskiej
wskazują,  że  „nie  wolno  też  używać  bez  potrzeby  pejoratywnych

27 Tamże, s. 24.
28 M. Pabijańska,  Psychomanipulacja  w polityce,  Wydawnictwo Astrum,  Wrocław

2007, s.  62.
29 P. Gajewski,  Dlaczego politycy ochoczo występują w mediach?, „Cywilizacja” 2008,

nr 24, s. 160.
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sformułowań  lub  oczerniać  kogoś  poprzez  jakiekolwiek  insynu-
acje”30, co jednak nie powstrzymuje tego typu zachowań. Próby mo-
bilizacji społeczeństwa za pomocą różnego rodzaju emocji pozostają
więc  co  najmniej  niejednoznaczne  pod  względem  etycznym,  choć
trzeba zdawać sobie również sprawę, że „masowa propaganda, wiel-
kie manifestacje, na których jednostka dostępuje szczęścia zagubienia
się  w zbiorowej duchowej łączności, nie przestają  być  użyteczne”31.
Coraz bardziej jednak umacnia się teza o swoistej „mediokracji”, wła-
dzy, jaką dziś pełnią media masowe, które przecież mogą „wywierać
wpływ na decydentów oraz opinię publiczną, chociażby poprzez po-
mijanie pewnych faktów milczeniem”32, nie tylko przez odpowiednie
ich prezentowanie. 

4. Potrzeba wrażliwości etycznej w świecie mediów

Rosnące wpływy świata mediów – chodzi zarówno o wpływ, jaki
media  wywierają  na  przeciętnego  obywatela,  ale  również  o  ich
wpływ na rządzących państwami czy też  szeroko rozumianą  klasę
polityczną – każą zastanowić się, czy aby na pewno nazwa „czwarta
władza” nadal jest adekwatna, czy nie trzeba by użyć sformułowania
„hiper-władza”,  „kontr-władza”  czy  może  bardziej  w  duchu  Fou-
caultowskim „wszech-władza”.  W przypadku władzy ustawodaw-
czej, wykonawczej i sądowniczej państwo demokratyczne stworzyło
szereg  konstytucyjnych  i  prawnych  mechanizmów  pozwalających
obywatelom, grupom społecznym i odpowiednim instytucjom wła-
dze  te  kontrolować  i  nadzorować  ich  działalność.  Jeśli  chodzi
o „czwartą władzę”, to takich konstytucyjnych i prawnych mechani-
zmów jest zdecydowanie mniej. Najbardziej znaczącym czynnikiem
kontrolnym wydaje się jednak być reagowanie społeczeństwa na pu-
blikacje oraz programy radiowe i telewizyjne, jakie są  przygotowy-
wane. Konieczne jest wyrażanie dezaprobaty wobec mediów narusza-
jących  zasady etyki  dziennikarskiej  bądź  występujących przeciwko

30 C.-J. Bertrand, Deontologia mediów, dz. cyt., s. 94.
31 J.-M. Guéhenno, Przyszłość wolności. Demokracja w globalizacji, dz. cyt., s. 145.
32 C.-J. Bertrand, Deontologia mediów, dz. cyt., s. 236.
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dobrym obyczajom czy wręcz godzących bez uzasadnionych przy-
czyn w czyjąś godność osobistą. Mechanizmy rynkowe dają również
odbiorcom możliwość  zareagowania:  chociażby poprzez  zrezygno-
wanie z korzystania z odpowiedniego medium.

Z drugiej zaś strony trzeba również wymagać, aby przedstawicie-
le świata mediów w większym stopniu dostosowali swoją działalność
do etycznych zasad, które przecież niejednokrotnie sami wpisali do
swoich kodeksów, kart i wytycznych. Wydaje się, że „moc współcze-
snych mediów jest [...] dostatecznym argumentem przemawiającym
za koniecznością ich samoograniczania w imię etyki”33, wobec czego
trzeba by wymagać od dziennikarzy oraz wydawców pewnego zary-
sowania na nowo granic ich działalności – granic między tym, co do-
puszczalne a tym, co już niedozwolone. W imię odpowiedzialności za
stan mediów, a także odpowiedzialności za społeczeństwo, którego
przecież media mają być obrońcą i sprzymierzeńcem, należałoby bar-
dziej  rozważnie i  ostrożnie potraktować  sprawę  wolności  mediów.
Prawdziwa etyczna wrażliwość dobrego dziennikarza musiałaby roz-
poczynać się od uznania przez niego, że „wolność słowa i odpowie-
dzialność za słowo stanowią parę niewygodną, lecz nierozłączną”34.
Wolność słowa nie może być usprawiedliwieniem dla krzywdy, jaką
niejednokrotnie  wyrządza  się  człowiekowi,  nie  może  być  również
usprawiedliwieniem dla obniżającego się  poziomu merytorycznego
a także kulturalnego programów telewizyjnych oraz niektórych pra-
sowych publikacji. Wreszcie nie wolno utożsamiać wolności  wypo-
wiedzi oraz prawa do krytyki z bezprecedensową  i  buńczuczną
samowolą, z zabiegającą o poklask mas tandetą i językowym prostac-
twem. Już Hegel przestrzegał, że 

definiowanie wolności prasy jako wolności mówienia i pisania tego,
co się chce, jest czymś analogicznym do określania wolności w ogóle
jako wolności czynienia tego, co się chce. Takie gadanie należy jeszcze
do  zupełnie  niekulturalnego,  prymitywnego  i  płytkiego  sposobu
wyobrażania35. 

33 J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, dz. cyt., s. 24.
34 E. Nowak, K. M. Cern, dz. cyt., Ethos w życiu publicznym, dz. cyt., s. 118.
35 G. W. F. Hegel, Zasady filozofii prawa, przeł. A. Landman, wyd. PWN, Warszawa

1969, § 319.
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Trzeba jednakże, aby cały świat dziennikarski zdał sobie z tego
sprawę.

Prawdą jest, co wielu dziennikarzy podnosi, że 

ostatecznie naruszanie dobrego tonu czy narażanie czytelników lub
telewidzów na kontakt z brzydotą lub wprawianie ich w zakłopota-
nie nie jest zbrodnią36. 

Jednakże jeśli media rzeczywiście mają wykonywać swoje funkcje
społeczne:  edukować  i  wychowywać,  przybliżać  ludziom dziedzic-
two  kulturowe,  narodowe  i  cywilizacyjne,  wyjaśniać  mechanizmy
polityczne, wówczas należałoby wymagać od nich bardziej refleksyj-
nego podejścia w przygotowywaniu publikacji oraz programów tele-
wizyjnych i radiowych. Zachować trzeba zasadę, iż 

jeśli dobro ogółu nie jest zagrożone, prawo do informowania nigdy
nie  może  być  wykorzystywane  dla  wyrządzania  komukolwiek
szkód natury fizycznej, moralnej, intelektualnej, kulturalnej lub eko-
nomicznej37. 

Służba społeczeństwu i troska o jego dobro pociąga za sobą rów-
nież służbę jednostce i troskę o jej dobro. Zawsze należy wyważyć ra-
cje  stojące  po stronie  dziennikarza  informującego o jakiejś  sytuacji
i racje, jakie mogą kierować jednostką, którą uczyniono przedmiotem
publikacji. W tym miejscu trzeba by zaapelować o większy poziom
etycznej wrażliwości dziennikarzy, o pamięć, iż „dziennikarz w znacz-
nie  większym  stopniu  odpowiada  przed  całym  społeczeństwem
i konkretnymi  odbiorcami,  niż  przed  swoim  pracodawcą”38,  a za-
mieszczone w mediach materiały zawsze powinny służyć rozwojowi
jednostki  i  społeczeństwa39.  Nie do przyjęcia bowiem jest wniosek,
jaki wyłania się z wielu publikacji poświęconych współczesnym me-
diom i aktualnej działalności dziennikarzy, że „media mają swoją mi-
sję, ale w coraz większym stopniu jest ona podobna do misji przed-
stawiciela handlowego”40.

36 P. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej, dz. cyt., s. 205.
37 C.-J. Bertrand, Deontologia mediów, dz. cyt., s. 94.
38 J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, dz. cyt., s. 88.
39 P. Czarnecki, Etyka mediów, dz. cyt., s. 124.
40 P. Legutko, D. Rodziewicz, Gra w media..., dz. cyt., s. 15.
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Exzerpt
In den heutigen liberalen Demokratien ist die Freiheit eine der wichtigs-

ten Werte. Die Regeln des Rechtsstaates, der Unabhängigkeit, des Pluralis-
mus und der Machtverteilung ebenso wie der Schutz der Freiheit des Einzel-
nen bilden die Grundlagen eines demokratischen Staates. Einen besonderen
Platz unter den verschiedenen Werten nehmen die Medienfreiheit, das Recht
zur Übermittlung und zum Erwerb von Informationen und das Recht zur
Wahrheitsverkündung ein.

Um die Redefreiheit und die Medienfreiheit gibt es viele Kontroversen.
Zu den wichtigsten gehört der Konflikt zwischen Wahrheit und gutem Ge-
schmack. Im 21. Jahrhundert werden immer öfter in den Medien Informatio-
nen erscheinen, die das Ziel der Information leider nicht realisieren, sondern
nur für Zeitungen oder Fernsehsendungen werben. Immer häufiger beobach-
ten wir, dass unterschiedliche Medien uns Informationen über Skandale, Ge-
walttaten,  Verbrechen  oder  einfach  über  unmoralische  Taten  übermitteln.
Man kann behaupten,  dass wir es mit einem Prozess der „Boulevardisier-
ung” zu tun haben.

In diesem Kontext soll die Frage nach der Grenze der Medienfreiheit ge-
stellt  werden:  wie soll  diese Grenze festgelegt  werden, welche Tätigkeiten
oder  Verhaltensweisen sollte  man als  nicht  ethisch ansehen,  welche  Rolle
spielen Medien und Ethik in der gegenwärtigen Welt, ist die Wahrheit einer
der wichtigsten Werte, oder der Hauptwert? Diese Fragen möchte ich gerne
beantworten, besonders in Bezug auf die Allianz der Wahrheit mit der Grau-
samkeit, die wir auch in Massenmedien beobachten können. Es ist zu überle-
gen, ob es irgendwelche Weisen gibt, wie man gegen eine solche Entwick-
lung kämpfen kann und ob man überhaupt dagegen kämpfen soll. Vielleicht
sollte man diese Allianz nur als Nebenwirkung unserer so wertvollen Medi-
enfreiheit betrachten und sie akzeptieren.
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