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Słowo wstępu

Wydaje się, że o wolności napisano już wszystko. A jednak idea „wolno-
ści”, oraz próby jej urzeczywistnienia, nieustannie budzą od stuleci niekończące 
się dyskusje. Można podawać w wątpliwość, czy zasadne jest, aby ponownie 
zastanawiać się nad żywotnością problemu wolności. Należy jednak zwró-
cić uwagę, że w Europie od kilku lat coraz częściej wskazuje się na grupy, 
które zyskują swoją reprezentację w ciałach ustawodawczych i nie odżegnują 
się od konieczności ograniczenia wolności na rzecz rozwiązania istniejących 
problemów społecznych, ograniczenia czegoś, czego pełnych gwarancji jesz-
cze kilkadziesiąt lat temu nikt nie śmiałby zanegować w porządku powojen-
nej Europie. „Wolność” obecnie stanowi swego rodzaju dobro elementarne, 
podstawowe doświadczenie współczesnego człowieka. A jednak coraz częś-
ciej pojawiają się głosy, że wolność w porządku pojałtańskim jest poważnie 
zagrożona1.

Odwiecznym wyzwaniem ludzkiego umysłu jest próba odpowiedzi na pyta-
nie, czy człowiek jest wolny z przyrodzenia? czy posiada wolność niezbywalną? 
W tym sensie w dziejach kultury nie tylko europejskiej równie często kwestio-
nowano, jak i potwierdzano, prawo do wolności; choć stanowi fundament czło-
wieczeństwa; mimo że gwarantuje zdolność wyboru, który nie jest wymuszany 
przez jakiekolwiek siły, przez jakąkolwiek instancję zewnętrzną.

1 Wystarczy wspomnieć o niepokojach, które wzbudza w ostatnich latach polskie 
ustawodawstwo: https://amnesty.org.pl/kampanie/prawa-czlowieka-w-polsce/. Wybory 
parlamentarne z 2016 roku na Słowacji pozwoliły na uzyskanie mandatów przedsta-
wicieli partii skrajnie prawicowej i nacjonalistycznej: https://www.polityka.pl/tygodnik 
polityka/swiat/1654088,1,faszysci-z-ludowej-partii-nasza-slowacja-weszli-do-parlamentu.
read. 
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Nic nie dzieje się poza świadomością człowieka. Można mówić zatem o wol-
ności w sensie wolności negatywnej. Ten rodzaj wolności stoi w opozycji do 
wolności pozytywnej. Jak pisze Isaiah Berlin: 

Przymus oznacza pozbawienie człowieka wolności – wolności od czego? Prawie 
wszyscy moraliści w dziejach ludzkości sławili wolność. Jak szczęście i dobroć, 
jak natura i rzeczywistość, podobnie i pojęcie wolności ma znaczenie tak mgli-
ste, że poddaje się niemal każdej interpretacji. Nie zamierzam tu dyskutować ani 
historii, ani ponad dwustu znaczeń tego proteuszowego słowa, odnotowanych 
przez historyków idei. Proponuję przebadać nie więcej niż dwa znaczenia – ale 
te podstawowe, za którymi stoi kawał historii ludzkiej i które, jak mniemam, 
mają przed sobą przyszłość2.

Jeśli chodzi o problem relacji pomiędzy wolnością negatywną a wolnością, 
to możemy mówić o dwóch potrzebach obywateli: ochronie przed ingerencją 
i przymusem zewnętrznym, oraz o zapewnieniu odpowiednich środków do 
samorealizacji. Pierwszy rodzaj wolności I. Berlin wiąże z ideą wolności dla 
samej wolności, drugi rodzaj z możliwością ograniczenia praw jednostki, aby 
zagwarantować jej realizację własnego „ja” i związanych z tym celów. Prob-
lem wolności zatem przekłada się również na potrzeby zwykłego obywatela 
w cywilizacji europejskiej, zarówno zachodniej, jak i wschodniej. Niesie to za 
sobą wiele problemów badawczych, które można odnieść w szczególności do 
państw, których historia sprawiła, że możemy zastanawiać się nad relacją wol-
ności negatywnej i pozytywnej w praktycznym, nie tylko teoretycznym, jej poj-
mowaniu przez obywateli. W zakresie badań nad ideą wolności stanowi to 
ważny problem.

Poniższa monografia stanowi kolejną próbę refleksji nad ideą wolności. Nie 
wyczerpuje, rzecz jasna, problematyki. Zaprezentowane w niej analizy i wnio-
ski w zakresie teoretycznych i praktycznych rozważań stanowią tylko fragment 
szerokiej i długotrwałej dyskusji, która trwa od stuleci i nic nie wskazuje na to, 
aby miała się zakończyć. Mamy nadzieję, że poniższe rozważania będą stano-
wiły kolejny impuls do intelektualnej refleksji.

Agnieszka Turoń-Kowalska

2 I. Berlin: Dwie koncepcje wolności. W: Idem: Cztery eseje o wolności. Zyska i S-ka 
Wydawnictwo. Poznań 2010, s. 187.
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Kilka słów o dwóch pojęciach wolności

Leszek Kołakowski w artykule Gdzie jest miejsce dzieci w filozofii liberalnej? 
podkreśla:

Pojęcie wolności zakłada nieokreśloną ilość stopni. W tym miejscu musiały poja-
wić się wątpliwości: jeśli wolność jest stopniowalna w sposób ciągły, to jak usta-
nowić granicę między społeczeństwami liberalnymi i totalitarnymi, zważyw-
szy, że pewna przestrzeń wyboru – choćby minimalna – przetrwała w reżymach 
totalitarnych (…)? Można, by zatem sądzić, że społeczeństwa liberalne i totali-
tarne różnią się od siebie tylko „ilościowo”1. 

Nie wolność jako taka jednak stanowi o „jakościowej różnicy” pomiędzy 
społeczeństwem liberalnym a totalitarnym, lecz podstawowe wolności obywa-
telskie, które składają się definicyjnie na społeczeństwo obywatelskie. Koła-
kowski przyjmuje zatem negatywne pojmowanie pojęcia wolności, zakłada, 
że istnieje określone pole działań, którymi państwo przestaje się interesować 
i pozostawia wyborowi jednostek. Jednocześnie jednak prawo nakłada ograni-
czenia na wolność, gdyż „wolność niczym nieograniczona staje się pojęciowo 
niemożliwa”2.

Polski myśliciel opowiada się po stronie wolności negatywnej. Nietrudno się 
dziwić, gdyż tekst został wygłoszony w Wiedniu 1992 roku w Instytucie Nauk 
o Człowieku. To czas, gdy Europa Środkowa i Wschodnia, szczególnie Polska, 
burzyła mury historii wzniesione przy próbie urzeczywistnienia pojęcia wolno-
ści pozytywnej. Dystynkcja pomiędzy tymi terminami jest nieodzownie zwią-

1 L. Kołakowski: Gdzie jest miejsce dzieci w filozofii liberalnej? W: Idem: Moje słuszne 
poglądy na wszystko. Kraków 1999, s. 170–171.

2 Ibidem, s. 170.
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zana z esejem Dwie koncepcje wolności Isaiaha Berlina3. Dwie koncepcje… powstały 
w szczególnych okolicznościach historycznych, gdy w Europie trwała zimna 
wojna – tekst miał stanowić swego rodzaju apel o bezwzględne poszanowanie 
i ochronę wolności indywidualnej w obliczu totalitarnego zagrożenia, gdy część 
zachodnich intelektualistów podzielała iluzje na temat komunizmu. Nie ozna-
cza to, że Berlin nie zdaje sobie sprawy z tego, że obydwa pojęcia – nie tylko 
pojęcie wolności pozytywnej, lecz także pojęcie wolności negatywnej – może 
prowadzić de facto do społecznego zła. Niemniej pozytywne ujęcie charaktery-
zuje się szczególną podatnością na wypaczenia. Założenia – niezwerbalizowane 
– niosą za sobą niebezpieczeństwo: wolność pozytywna może zostać przekształ-
cona w swoje przeciwieństwo. W tym uzasadnieniu tkwi wybór Berlina, który 
to opowiada się za sferą niezależności jednostki, nie zaś za jej samodoskonale-
niem. Kołakowski również podkreśla – wydaje się, że z tych samych powodów 
– uzasadnienie, że negatywna definicja wolności jest nie tylko do przyjęcia, ale 
tylko ona jest zabezpieczona przed nadużyciami tyrańskich ideologii; ponieważ 
nie zakłada, że wolność stanowi panaceum na wszelkie problemy społeczne, czy 
też, że nie wolno jej ograniczać, gdy znajduje się w konflikcie z innymi wartoś-
ciami4. Kołakowski nawiązuje do świeżych w tamtych czasach w Europie Środ-
kowej i Wschodniej – która poprzez porządek jałtański doświadczyły na „włas-
nej skórze” wypaczeń wolności pozytywnej – idei demokracji i idei liberalnych. 

Czym zatem są pojęcia wolności pozytywnej i negatywnej Berlina; autora, 
którego refleksje ukształtowały pewne ramy myślenia i dociekań na temat idei 
wolności. „Po Berlinie” – abstrahując od tego, czy wpisuje się to w refleksje 
jego zwolenników czy krytyków – nie sposób się nie odnieść do treści jego 
dystynkcji5.

3 Co nie oznacza, że jest to pierwszy myśliciel, który dokonał rozróżnienia dwóch 
pojęć wolności. Zob m.in.: B. Constant: O wolności starożytnych i nowożytnych. Tłum. 
Z. Kosno. „Arka” 1992, nr 42; J.S. Mill: O wolności. Tłum. A. Kurlandzka. Warszawa 
2002.

4 L. Kołakowski: Gdzie jest miejsce dzieci…, s. 182.
5 „Te cele – co do zasady – stoją w sprzeczności z dwoma najsilniejszymi wpływami 

na teorię liberalną – politycznym liberalizmem Johna Rawlsa oraz pluralizmem war-
tości Isaiaha Berlina – a konsekwencje tej przeciwstawności są opisane w tej książce. 
Berlin upierał się, że ważne wartości polityczne pozostają w dramatycznym konflikcie 
– pomiędzy wolnością a równością”. “These aims are contrary in spirit to two of the 
most powerful influences on liberal theory – the political liberalism of John Rawls and 
the value pluralism of Isaiah Berlin – and consequences of the contrary spirit emerge 
in this book. Berlin insisted that important political values are in dramatic conflict – 
between liberty and equality”. Zob. R. Dworkin: Sovereign virtue: The Theory and Practice 
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Proponuję przebadać nie więcej niż dwa znaczenia – ale te podstawowe, 
za którymi stoi kawał historii ludzkiej i które, jak mniemam, mają przed sobą 
przyszłość. Pierwsze z tych politycznych znaczeń wolności czy też swobody 
(…), które (…) będę nazywał „negatywnym”, wiąże się z odpowiedzią na pyta-
nie: „Jak daleko sięga obszar, w którego granicach podmiot – osoba bądź grupa 
osób – ma lub powinien mieć całkowitą swobodę bycia i działania wedle włas-
nej woli, bez wtrącania się innych osób?” Drugie, które nazwę „pozytywnym”, 
wiąże się z odpowiedzią na pytanie: „Co lub kto jest źródłem władzy albo inge-
rencji, która może przesądzić, że ktoś ma zrobić raczej to niż tamto, być taki 
a nie inny?”6. 

Wolność negatywna związana jest ze sferą ludzkiego działania, gdy nikt w nią 
nie ingeruje. Jest ona rozumiana jako brak przeszkód dla potencjalnych ludz-
kich wyborów. Musi zakładać pewien minimalny zakres wolności osobistej, 
której naruszenie spowoduje niemożliwość stworzenia przestrzeni dla swobod-
nego rozwoju naturalnych uzdolnień. Chodzi o „przestrzeń”, w której istota 
ludzka może się poruszać zgodnie ze swoim upodobaniem. Zasięg wolno-
ści negatywnej nie zmieni się, jeśli człowiek nie skorzysta z tzw. otwartych 
drzwi. 

Zakres mojej wolności wydaje się zależny od a) liczby możliwości (…); 
b) łatwości lub trudności wykorzystania każdej z nich; c) znaczenia każdej z tych 
możliwości dla mojego planu życiowego, jeśli uwzględni mój charakter i inne 
okoliczności; d) stopnia ich otwarcia i zamknięcia wskutek celowych działań 

of Equality. Cambridge–London 2000, s. 4–5. „Pamiętam, z jakim zdziwieniem, a nawet 
wewnętrznym zbulwersowaniem, przyszło mi skonstatować, iż sławny esej Izajasza 
Berlina o dwóch koncepcjach wolności, który w pewnym momencie odegrał ważną rolę 
w kształtowaniu wolnościowych poglądów polskiej inteligencji, stanowi zbiór banałów 
i fałszów o dużym stopniu szkodliwości dla poważnego myślenia o poważnych prob-
lemach. Analizy Berlina w zasadzie wykluczały możliwość postawienia mocniejszych 
tez metafizycznych czy antropologicznych, ponieważ  jak sugerował autor  mogło to 
w pewnych okolicznościach prowadzić do zniewolenia”. Zob. R. Legutko: Traktat o wol-
ności. Gdańsk 2007, s. 6, passim. “Berliǹ s is an agnostic liberalism, a stoic liberalism or 
loss and tragedy. For that reason alone, if there is any liberalism that is now defensible, 
it is Berliǹ s”. „Liberalizm Berlina jest agnostyczny, jest stoickim liberalizmem lub utratą 
i tragedią. I tylko z tego powodu, jeśli jest jakiś liberalizm, który daje się obronić, jest 
to liberalizm Berlina”. Zob. J. Gray: Post-Liberalism: Studies in political thought. London–
New York 2006, s. 67, passim.

6 I. Berlin: Dwie koncepcje wolności. W: Idem: Cztery eseje o wolności. Tłum. D. Grin-
berg, D. Lachowska, J. Łozińśki. Poznań 2000, s. 187.
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ludzkich; e) oszacowania wartości różnych możliwości nie tylko przeze mnie, 
lecz także przez społeczeństwo, w którym żyję7. 

W myśl przedostatniego podpunktu – pomiędzy sferą życia prywatnego a dzie-
dziną władzy publicznej musi przebiegać granica. 

Nie jest tak oczywiście, aby Berlin nie zdawał sobie sprawy z tego, że idea 
wolności negatywnej nie jest idealnym wzorem zapewnienia jednostce wolności. 
Trzon liberalnej koncepcji oraz nabudowane nad nim koncepcje mogą prowa-
dzić do zła społecznego. Sam Berlin wskazywał na niewspółmierność niektórych 
ostatecznych wartości oraz na brak uniwersalnego kryterium, które pozwala-
łoby nam dokonywać ich hierarchizacji. To zaś oznacza, że mamy do czynienia 
z nieuniknionym konfliktem wartości, z dylematami moralnymi. Zasada nie-
współmierności dotyka zatem również zasad liberalnych8. Jak zauważa Beata 
Polanowska-Sygulska:

7 Ibidem, s. 196. Przypis 13.
8 „Bomba, która została podłożona w akademii, jakimś sposobem nie wybuchła. 

Tylko z tego powodu, że Berlin mówił do wszystkich, którzy mniej lub bardziej »wyemi-
growali« z filozofii, jego koledzy nie mieli poczucia, że ich systemy są obiektem jego 
uwag”. “A bomb that was planted in the academy but somehow failed to go off. Just 
because Berlin said to all and sundry that had more or less »emigrated« from phi-
losophy, his colleagues felt their own systems were not target in his remarks”. Zob. 
Ch. Taylor: Plurality of goods. W: The Legacy of Isaiah Berlin. Red. M. Lilla, R. Dworkin, 
R.B. Silvers. New York 2001, s. 117. „Niemniej jednak, o ile Berlin ma rację, nadzieje, 
które inspirują filozofa nie mogą objąć perspektywy teorii lub zbioru zasad, które roz-
wiążą dylemat praktycznego życia, politycznego bądź moralnego, gdyż jest jednym 
z podstawowych twierdzeń Berlina, iż niektóre z tych dylematów są au fond [zasadniczo]
nierozwiązywalne, w sposób radykalny i tragiczny zarazem, są nierozstrzygalne na 
drodze racjonalnej refleksji. Filozofia może jedynie rzucić nieco światła na te dylematy 
i wnieść odrobinę porządku w pewne kwestie z nimi związane; nie może rościć sobie 
nadziei na osiągnięcie czegokolwiek więcej. Myśl Berlina wymaga rewizji przyjętej kon-
cepcji filozofii jako takiej, na co przykłady czerpać można z całej tradycji Zachodu”. 
“Nevertheless, the hopes that inspire the philosopher cannot encompass, if Berlin is 
right, the prospect of a theory or a set of principles that will resolve the dilemmas of 
practical life, political or moral, since it is one of Berlin’s principal contentions that some 
of these dilemmas are au fond insoluble, radical and tragic, and undecidable by ratio-
nal reflection. Philosophy can hope to illuminate these dilemmas and to straighten out 
crookednesses in our thought about them; it cannot hope to do more than that. Berlin’s 
thought demands a revision of the received conception of philosophy itself, as this has 
been exemplified throughout most of the Western tradition”. Zob. J. Gray: Isaiah Berlin: 
An Interpretation of His Thought. Princeton–Oxford 2013, s. 44.
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Wobec takiej natury wewnętrznie złożonych, dotkniętych konfliktami wartości 
tracą rację bytu koncepcje proceduralne, przypisujące określonej zasadzie libe-
ralnej regulatywy charakter. Innymi słowy „wywrotowa” z ducha teza o nie-
współmierności podważa całą gamę współczesnych teorii, sytuujących się 
w polu promieniowania filozofii Kanta9. 

Wydaje się, że w tym kontekście L. Kołakowski wskazywał na „samozatru-
cie społeczeństwa otwartego”, którego konsekwentna próba urzeczywistnienia 
może prowadzić ów porządek liberalny do stadium samobójczego. W obliczu 
ruchów i ideologii totalitarnych z łatwością przychodzi nam zrozumienie takich 
obaw oraz ich uzasadnień. 

Polski filozof wskazuje jednak, że oprócz wrogów zewnętrznych istnieje 
wróg wewnętrzny, który powoduje, że „otwartość” prowadzić może do procesu 
samozniszczenia – paraliżu „otwartości”.

Wieczna i nigdy w ogólnej formie rozwiązać się nie dająca antynomia 
porządku pluralistycznego polega, jak wiemy, na tym oto: jak porządek ów może 
się bronić przeciwko wrogom, nie uciekając się do środków, które niszczą jego 
naturę? (…) Konstytucja, która zapewnia prawa obywatelskie i swobody poli-
tyczne, działa przeciwko sobie, kiedy wyjmuje spod prawa ruchy i idee totali-
tarne; działa także przeciwko sobie, kiedy im zapewnia prawną ochronę; zarówno 
tolerancja, jak nietolerancja wobec wrogów tolerancji sprzeciwiają się zasadzie 
pluralizmu i niepodobna z góry wiedzieć, do jakiego stopnia może się ta tolerancja 
w danych okolicznościach rozciągać, nie powodując załamania się demokracji10. 

Jednakże Kołakowski nie rezygnuje z koncepcji wolności negatywnej – mimo 
tego, że potrafi w sposób sobie właściwy podejść w sposób krytyczny, wręcz 
sceptyczny do treści, która się w jej definicji zawiera – wskazując, że naj-
ważniejszym niebezpieczeństwem byłoby osłabienie psychologicznej gotowo-
ści do obrony idei społeczeństwa otwartego i zezwolenie na wtargnięcie do 
kultury europejskiej ponownie totalitaryzmów. W tym nieustannie upatruje 
większe zagrożenie. Podobnie jest z nastawieniem Berlina. Intelektualistów 
łączy zapewne żywa pamięć o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą komunizm 
i w tych szczególnych okolicznościach historycznych opowiadają się za plura-
lizmem politycznym i wolnością negatywną11.

 9 B. Polanowska-Sygulska: Dwa pojęcia wolności. „Archiwum Historii Filozofii 
i Myśli Społecznej” 2015, vol. 60, s. 241.

10 L. Kołakowski: Samozatrucie społeczeństwa otwartego. W: Idem: Cywilizacja na ławie 
oskarżonych. Warszawa 1990, s. 174–175.

11 I. Berlin był łotewskim uchodźcą z sowieckiego imperium, który jako dziecko 
był naocznym świadkiem dramatycznych skutków rewolucji bolszewickiej – stracił nie- 
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Wolność negatywna charakteryzuje w sposób obiektywny jednostkę w spo-
łeczeństwie, jednocześnie jednak przeszkody dla wolności negatywnej są kon-
sekwencją zamierzonej ludzkiej ingerencji. Pojęcie „wolności od” nie zakłada, 
że poza jego zakresem nie istnieje rozróżnienie pomiędzy dobrem i złem: zbiór 
podstawowych i prawomocnych wartości społecznych. Nie zakłada również, że 
zagwarantowanie wolności całkowicie rozwiązuje wszelkie ludzkie problemy. 
Więcej, przyjmuje, że może powstać nawet konflikt pomiędzy wolnością nega-
tywną a innymi pożądanymi roszczeniami, wartościami czy też dobrami. Ta 
definicja nie zakłada idealnego stanu normatywnego. Nie posiadamy wiedzy 
na temat najbardziej pożądanego stopnia wolności lub sposobu rozwiązania 
konfliktów aksjologicznych. Jednak 

owa definicja określa przestrzeń wolności przez przestrzeń wyboru, który 
w danych okolicznościach jest legalnie pozostawiony jednostce – ale nie określa 
tych okoliczności, które zawsze zależą od przypadku i które zawsze ograniczają 
zakres siły jednostki, więc cele, które faktycznie może ona osiągnąć12. 

Polski intelektualista konstatuje zatem: 

Nigdy nie mam możności uczynić wszystkiego, czego pragnę, okoliczności 
zawsze stawiają zaporę celom osiągalnym, ale mimo wszystko jestem wolny 
w tej mierze, że nikt nie ma prawa zmusić mnie, bym wybrał raczej to niż tamto. 
Chodzi więc o sam wybór, a nie wybór między dobrem i złem13.

Kluczowym jednak wątkiem analizy Berlina staje się ideał wolności pozytyw-
nej. Na dziewięciu stronach eseju skupia się on na charakterystyce pożądanej 
gwarancji dla wolności negatywnej – ochronie przed ingerencją, na dwudziestu 
czterech stronach zajmuje się krytyką „wolności do”. U podstaw rozumienia 
wolności pozytywnej leży ideał samorealizacji. 

malże całą rodzinę. Jak zauważa jedna z interpretatorek jego myśli: rekonstrukcja 
wyłącznie intelektualna jego poglądów jest spłyceniem jego badań. Zob. B. Polanow-
ska-Sygulska: Między filozofią polityczną a filozofią prawa. Kraków 2012, s. 31–33. L. Koła-
kowski również jest naocznym świadkiem dramatycznych skutków ideologii komu-
nistycznej, która została wprowadzona na ziemiach polskich jako konsekwencja ładu 
jałtańskiego. Początkowo jako przedstawiciel intelektualistów, którzy zawierzyli Nowej 
Wierze; następnie jako twórca rewizjonizmu polskiego; na samym końcu zaś inte-
lektualista emigracyjny, który współtworzył intelektualny fundament dla opozycji 
w kraju.

12 L. Kołakowski: Gdzie jest miejsce…, s. 173.
13 Ibidem.
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Wtedy i tylko wtedy jestem wolny, gdy planuję swoje życie w zgodzie ze swoją 
wolą; planowanie wymaga zasad; zasada nie uciska mnie ani nie zniewala, jeżeli 
przyjmuję ją świadomie albo zrozumiawszy ją, akceptuję z własnej woli, nieza-
leżnie od tego, kto jest jej autorem, jeśli tylko jest racjonalna, to znaczy zgodna 
z tym, co konieczne. Zrozumienie, dlaczego rzeczy muszą być takie, jakie być 
muszą, jest równoznaczne z pragnieniem, aby były takie14.

Wolność jest tutaj definiowana poprzez racjonalne kierowanie sobą. Wiedza 
„wyzwala”. Jako istota racjonalna muszę akceptować konieczność. Musze sobie 
ją uświadomić. Taki sposób pojmowania wolności chroni jednostki przed irra-
cjonalnymi pragnieniami, nierealnymi celami. Wiedza nie otwiera jednak wię-
cej możliwości. 

Tak wygląda metafizyczne jądro racjonalizmu. Zawarte w nim pojęcie wolno-
ści to nie „negatywna” koncepcja sfery (w warunkach idealnych) pozbawionej 
przeszkód, próżni, w której nic mi nie staje na drodze, ale pojęcie samosterow-
ności lub samokontroli. Jestem istotą racjonalną z tego względu nie mogę życzyć 
sobie usunięcia ze swej drogi niczego, co uważam za ewidentnie konieczne, co 
nie może być inne w racjonalnie urządzonym społeczeństwie – to jest społeczeń-
stwie kierowanym przez racjonalne umysły ku racjonalnie ustawionym celom15.

„Wolność od” ma pozytywny sens, gdyż wynika z pragnienia człowieka, aby 
być panem swojego losu. To oznacza jednocześnie pragnienie osadzenia istoty 
ludzkiej w rzeczywistości podmiotowej, nie przedmiotowej – decyzja zależeć 
ma od człowieka, nie zaś od jakiejkolwiek siły zewnętrznej. Nieodzownie jed-
nostka potrzebuje właściwej sobie racjonalności – bycia świadomą siebie jako 
istoty myślącej. U podłoża samosterowności leży chęć podejmowania decyzji za 
siebie wbrew prawom natury lub prawom kreowanym przez innych ludzi. Wol-
ność pozytywna polega na tym, że sprawujemy kontrolę nad naszym własnym 
życiem – panujemy nad sobą i nad kształtem naszego życia. Człowiek wierzy, 
że do tak pojmowanej działalności w obszarze realizacji „wolności od” niezbęd-
nym – i chyba też jedynym – instrumentarium jej realizacji jest posługiwanie 
się krytycznym rozumem. Rozum jest odpowiedzialny za zrozumienie tego, co 
jest konieczne, a co przypadkowe. 

Jak trafnie zauważa B. Polanowska-Sygulska:

Idea wolności „do” jest jednak naznaczona pewnym rysem, który niesie ze sobą 
potencjalne niebezpieczeństwo wypaczeń. Zakłada ona bowiem hierarchiczną 

14 I. Berlin: Dwie koncepcje…, s. 210.
15 Ibidem.
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strukturę osobowości. Jeśli wolność polega na kierowaniu samym sobą, to 
w człowieku jest zarówno ten, kto sprawuje kontrolę jak i ten, nad którym spra-
wowany jest nadzór . Innymi słowy, wolność pozytywna wiąże się z psycho-
logiczną koncepcją dwóch jaźni – tej „wyższej”, „prawdziwej”, czy też „auten-
tycznej”, która dąży do długofalowych celów oraz tej „niższej”, „empirycznej”, 
zdominowanej przez irracjonalne impulsy, namiętności i żądze natychmiasto-
wych przyjemności16. 

Jednostka zyskuje wolność tylko wtedy, kiedy jej „niższa” jaźń podporządko-
wuje się i pozostaje w granicach w obszarze kontroli jaźni „wyższej”. Jeżeli 
powyższy warunek sprowadzimy tylko i wyłącznie do indywidualnego życia 
człowieka, to spełnia on rolę elementarną – czyni osobowość osobowością 
i sprawia, że człowiek w ogóle może funkcjonować jako wolna istota ludzka17. 
Niebezpieczeństwem staje się sytuacja, gdy określimy, że „wyższa” jaźń jest 
czymś transcendentnym wobec jednostki. Jeżeli „autentyczną” jaźń utożsamimy 
z pewnym rodzajem całości – chociażby przyjmując założenie o niezbędnych, 
społecznych uwarunkowaniach istoty ludzkiej i przynależności człowieka do 
określonej rasy, klasy, państwa, społeczeństwa – to w tym momencie kolek-
tywna wola nabiera nowego znaczenia, gdy chodzi o urzeczywistnienie „wyż-
szej” wolności. 

Berlin pisze o tym w sposób następujący: 

Wolność to panowanie nad samym sobą, usuwanie przeszkód dla mojej woli, 
jakiekolwiek by one były – oporu natury, moich niesfornych namiętności, irra-
cjonalnych instytucji, przeciwstawnych pragnień i zachowań innych osób. Przy-
rodę (…) mogę ukształtować za pomocą środków technicznych (…). Ale jak 
mam traktować opornych ludzi? Także i im, jeśli potrafię, muszę narzucić swą 
wolę, „uformować” ich na swoją modłę, przydzielić im role w mojej sztuce. Ale 
czy nie będzie to znaczyło, że tylko ja jestem wolny, podczas gdy oni są niewol-
nikami? Byliby nimi, gdyby mój plan nie miał nic wspólnego z ich życzeniami 
i wartościami, a wyłącznie moimi18. 

Jeśli moje działanie jednak będzie racjonalne, to każdy z tych opornych ludzi 
rozwinie w sposób pełny swoją „prawdziwą” jaźń. Jeśli prawa, które rządzą 
światem, będą racjonalnymi nakazami, to zniknie przymus. Prawidłowo zapla-
nowane życie dla wszystkich ma stanowić próbę pogodzenia ze sobą racjo-

16 B. Polanowska-Sygula: Dwa pojęcia…, s. 249.
17 Zob. I. Berlin, B. Polanowska-Sygulska: Unfinished Dialouge. New York 2006,

s. 155. 
18 I. Berlin: Dwie koncepcje…, s. 213.
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nalnego życia jednostek i społeczeństwa. Jeśli jestem istotą rozumną, to racjo-
nalne prawa dla mnie muszą być jednocześnie racjonalnymi prawami dla innych 
rozumnych istot; nieprzymuszoną zgodę uzyskam od każdego rozumnego 
człowieka. Tym samym, moja samorealizacja „prawdziwej” jaźni jest (w sen-
sie powinności) w harmonijnej zgodzie z całością. Jednak trudno tutaj o „har-
monię”. Mówimy o podporządkowaniu podmiotowości prawom rozumu. Kto 
miałby decydować o tych rozumnych prawach? W jaki sposób rozstrzygać 
problemy natury moralnej i politycznej, które muszą być rozstrzygnięte? Jeśli 
rozumność ma zwyciężyć, należy wyeliminować „niższe” pragnienia, instynkty 
i wszelkie irracjonalne elementy jaźni – to, co sprawia, że istota ludzka nie jest 
wolna– zatem inni mogliby zastosować przymus, by narzucić racjonalność jego 
własnej nieracjonalności. Wobec „opornych” ludzi można byłoby zaakceptować 
zastosowanie przymusu dla ich „dobra”: 

Mogę (…) wyobrazić sobie narzucenie memu społeczeństwu – z myślą o jego 
poprawie – mojego własnego planu, który opracowałem, posługując się moją 
racjonalną mądrością, i który nigdy zapewne nie wyda owoców, jeśli nie będę 
działał samodzielnie, może nawet wbrew niezmiennym pragnieniom zdecydo-
wanej większości moich współobywateli. (…) Ludzkość jest surowcem, któremu 
narzucam moją twórczą wolę: aczkolwiek powoduje to przejściowe cierpienia 
i śmierć ludzi, podnoszę ich na wyżyny, na jakie nigdy by się nie wznieśli bez 
twórczego gwałtu, jaki im zadałem. Każdy dyktator, inkwizytor, tyran szuka-
jący moralnego albo estetycznego usprawiedliwienia swojego zachowania, 
używa takich argumentów19

konstatuje Berlin. Rodzi się wtedy przymus wobec jednostki, który ma być 
tylko podstawą realizacji tego, co dla niej „dobre”, choć być może niezgodne 
z jej świadomością. 

Warto tutaj zaznaczyć, że koncepcja Berlina ukształtowała sposób refleksji 
nad obydwoma ideami wolności, aczkolwiek nie wszyscy intelektualiści w tak 
pejoratywny sposób podchodzą do wolności pozytywnej. Charles Taylor jest 
jej zdecydowanym zwolennikiem. Cechą niezbywalną pojęcia wolności staje 
się dla niego rozróżnienie pomiędzy naszymi motywacjami. Te z kolei mają 
istotne znaczenie, gdyż jako istoty ludzkie kierujemy się celami20. Cele możemy 
uszeregować według kryterium ważności – tak samo możemy zatem uczynić 
z pragnieniem wolności. Dokonujemy jej hierarchicznego uporządkowania 

19 Ibidem, s. 217.
20 Ch. Taylor: What’s Wrong with Negative Liberty? W: Idem: Philosophy and the Human 

Sciences. Philosophical Papers. Vol. 2. Cambridge 1985, s. 219.
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poprzez mocne oceny swoich motywacji, celów, przeszkód, przez rozstrzyg-
nięcia egzystencjalne, światopoglądowe i pragnienia wyższe21. Andrzej Szachaj
pisze: 

Całe to rozumowanie prowadzi go do wniosku, że sprawa wolności to nade 
wszystko sprawa usuwania wewnętrznych barier nie pozwalających realizo-
wać w pełni pragnień najważniejszych. Bariery te to brak świadomości, fałszywa 
świadomość, represja, irracjonalność, lęk, czy uleganie namiętnościom. Są nimi 
także fałszywe pragnienia, fałszywe ze względu na pragnienia najważniejsze, 
określające człowieka jako istotę będącą „mocnym oceniaczem”. Wszystkie te 
czynniki ograniczają ludzką wolność, gdyż ta polega na możliwości realizowa-
nia swoich pragnień naczelnych22.

Dla Ch. Taylora wolność nie może zatem oznaczać braku zewnętrznych prze-
szkód, ponieważ mogą istnieć również przeszkody wewnętrzne. To zaś oznacza, 
że podmiot nie staje się ostatecznym autorytetem, który decyduje o tym, czy 
jest wolny – on sam nie może być pewny, czy jego pragnienia są autentyczne 
zgodne z jego celami. Propozycja Taylora zakłada, że możemy posiadać wol-
ność, gdy będzie ona realizacją wyższych, chwalebnych celów, które wykraczają 
poza interes jednostkowy i które mają zakorzeniony interes we wspólnocie. 
Samorealizacja musi opierać się na hierarchicznym uporządkowaniem naszych 
własnych motywacji i celów, które odwołują się do czegoś wobec nas trans-
cendentnego. Autentyczność jednostki odwołuje się do tego, co w człowieku 
najbardziej wartościowe. Wolność negatywna staje się związana z „pojęciem 
szansy”, zaś wolność pozytywna z „pojęciem realizacji”23.

Reakcja myślicieli politycznych, historyków idei i filozofów na esej I. Berlina 
Dwie koncepcje wolności ukazuje nie tylko głębię problemu, z jakim mamy do 
czynienia, ale również żywotność owej dystynkcji. Esej, który powstał w trakcie 
zimnej wojny w latach pięćdziesiątych, jest de facto podstawą każdej rzetelnej 
analizy dotyczącej idei wolności. Dzisiejszy stan badań nad wolnością nie jest 
już tak jaskrawo zanurzony w okolicznościach historycznych, które mogłyby 
mieć decydujący wpływ na analizę powyższych terminów. Po sześćdziesięciu 

21 Ibidem, s. 220. 
22 A. Szachaj: Charles Taylor o wolności. W: Charlesa Taylora wizja nowoczesności. Red. 

C. Garbowski, P. Hudzik, J. Kłos. Warszawa 2011, s. 201–212. Manuskrypt dostępny: 
ttps://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/968/A.%20Szahaj,%20Charles%20Tay 
lor%20o%20wolno%C5%9Bci.pdf?sequence=1 [dostęp: 17.04.2018].

23 Ch. Taylor: What’s Wrong with Negative…, s. 211–230.
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latach historia idei bogatsza jest o krytyczne24 uwagi nad rozróżnieniem oks-
fordzkiego myśliciela, a jednak wydaje się, że negatywna wolność budzi do 
dzisiaj więcej pozytywnych refleksji. Do dzisiaj dla niektórych liberałów jest 
niewzruszonym dogmatem. W Standford Encyclopedia of Philosophy zwraca 
się uwagę, że nadal możemy odnaleźć pewne podobieństwo podziału, który 
występuje u I. Berlina. W najnowszych badaniach nad wolnością nadal tkwimy 
w gąszczu trudnych kategoryzacji różnych interpretacji tego pojęcia. Jedni 
pytają o naturę i źródła wierzeń, pragnień i wartości jednostki, które są istotne 
dla określenia wolności pozytywnej. Drudzy zwracają uwagę na to, co narusza 
godność i integralność człowieka, który korzysta z wolności negatywnej25. Toteż

24 Można byłoby wskazać tutaj chociażby analizę Geralda C. MacCalluma, który 
utrzymuje, że pojęcia wolności negatywnej i pozytywnej to elementy jednej wolności 
i ich dychotomia jest fałszywa. Na końcu swojej obszernej analizy przewrotnie pisze: 
„Ostatecznie zatem dyskusje o czynnikach wolności mogą być w pełni zrozumiałe 
i racjonalnie ocenione wyłącznie wtedy gdy zostanie najpierw przeprowadzone uszcze-
gółowienie każdego terminu tej potrójnej relacji lub przynajmniej każdy termin zostanie 
zrozumiany. Uczynione zostało tutaj podstawowe założenie, że akcent na to pojedyncze 
„pojęcie” wolności pozwala nam dostrzec interesujące i ważne kwestie, które oddzielają 
filozofów piszących o wolności w różny sposób od ideologii, które tak różnie ją traktują. 
Nie można tych kwestii dojrzeć, są wręcz przed nami ukryte, gdy przyjmujemy, że na 
przykład faszyści, komuniści oraz socjaliści z jednej strony mają różne pojęcie wolno-
ści od tych, które z drugiej strony mają „libertarianie”. Te kwestie pozostaną również 
ukryte, oczywiście, gdy z łatwością przyjmiemy, że zwolennicy jednej bądź drugiej 
strony nigdy nie są szczerzy. “In the end, then, discussions of the freedom of agents 
can be fully intelligible and rationally assessed only after the specification of each term 
of this triadic relation has been made or at least understood. The principal claim made 
here has been that insistence upon this single »concept« of freedom puts us in a position 
to see the interesting and important ranges of issues separating the philosophers who 
write about freedom in such different ways, and the ideologies that treat freedom so 
differently. These issues are obscured, if not hidden, when we suppose that the impor-
tant thing is that the fascists, communists, and socialists on the one side, for example, 
have a different concept of freedom from that of the »libertarians« on the other. These 
issues are also hidden, of course, by the facile assumption that the adherents on one 
side or the other are never sincere”. Zob. G.C. Maccallum jr: Negative and Positive Free-
dom. “Philosophical Review” 1967, Vol. 76, Issue 3, s. 312–334.

25 „To, co być może pozostaje z tego rozróżnienia, to niełatwa kategoryzacja różnych 
interpretacji wolności, która służy wskazaniu stopnia ich dopasowania do klasycznej 
tradycji liberalnej. Istnieje rzeczywiście pewne podobieństwo, swoiste związki pomię-
dzy koncepcjami, które normalnie postrzegane są jako przypadające na jedną lub drugą 
stronę rozróżnienia Berlina, a jednym z decydujących czynników określających to podo-
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należy zawsze mieć na uwadze, że rozważania teoretyczne prędzej czy później 
przechodzą próbę urzeczywistnienia w praktyce. Tym samym można zgodzić 
się z konstatacją Kołakowskiego:

Można by tu argumentować, że definicje są dowolne i że można je konstruować 
w sposób arbitralny, byle były dostatecznie jasne. Ale definicje nie są niewinne. 
Słowo „wolność” zawsze było kojarzone z wartościami pozytywnymi i dlatego 
istnieje tendencja, by nakładać mu ciężary nie do udźwignięcia: wolność winna 
nieść wszelkie dobra, jakie się uważa za pożądane. Obrońcy reżymów komu-
nistycznych zawsze wykorzystywali mgliste pojmowanie wolności obejmującej 
wszystkie prawomocne ludzkie dążenia: „tak, w tych reżymach ludzie nie mają 
wolności słowa czy stowarzyszania się, ale za to są wolni od bezrobocia”. Rezul-
tat: remis. Z pewnych wolności można korzystać w Stanach Zjednoczonych, zaś 
z innych w Kambodży Pol Pota. (…) Niemniej, trzeba powtórzyć: definicje nie są 
niewinne i to odnosi się zarówno do liberalnej definicji wolności, jak i do defini-
cji przeciwstawnych26. 

Warto zatem podejmować się nadal refleksji teoretycznych, dotyczących prób 
realizacji idei wolności i form jej zagwarantowania – by pozostawić żywotną 
ową czujność wobec nagłego jej braku; i gotowość jej obrony. Tym bardziej 
wtedy, gdy się tego nie spodziewamy.

bieństwo jest stopień zainteresowania teoretyka pojęciem „ja”. Ci, którzy są po stronie 
„pozytywnej”, pytają o naturę i źródła wierzeń, pragnień i wartości danej osoby, które 
są istotne dla określenia tej wolności, podczas gdy ci z „negatywnej” strony, będąc bar-
dziej wierni klasycznej liberalnej tradycji, zdają się rozważać podniesienie takich pytań, 
które w jakiś sposób wskazują na skłonność do naruszania godności lub prawości jed-
nostki (…). Jedna strona ma pozytywne nastawienie do przekonań, pragnień i warto-
ści jednostki, podczas gdy druga zaleca, abyśmy ich unikali”. “What perhaps remains 
of the distinction is a rough categorization of the various interpretations of freedom 
that serves to indicate their degree of fit with the classical liberal tradition. There is 
indeed a certain family resemblance between the conceptions that are normally seen 
as falling on one or the other side of Berlin’s divide, and one of the decisive factors in 
determining this family resemblance is the theorist’s degree of concern with the notion 
of the self. Those on the ‘positive’ side see questions about the nature and sources of 
a person’s beliefs, desires and values as relevant in determining that person’s freedom, 
whereas those on the ‘negative’ side, being more faithful to the classical liberal tradition, 
tend to consider the raising of such questions as in some way indicating a propensity 
to violate the agent’s dignity or integrity (…). One side takes a positive interest in the 
agent’s beliefs, desires and values, while the other recommends that we avoid doing so”. 
https://plato.stanford.edu/entries/liberty-positive-negative/#DisStiUse [dostęp: 18.04.2018].

26 L. Kołakowski: Gdzie jest miejsce dzieci…, s. 172–173.
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A few words on two concepts of freedom

Summar y

The article is considered to be an introduction to the issue of negative and positive 
freedom. Negative freedom is related to the area of agent’s activity when no one is inter-
fering. It is understood as lack of obstacles for potential human choices. It assumes a cer-
tain minimal range of personal freedom. The concept of positive freedom is founded 
by the idea of self-realisation. A human being is free when they plan their life in 
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accordance with their will and that planning requires principles. A principle does not 
constrict a person if adopted consciously and accepted willingly regardless of who its 
author is, if only it’s rational, meaning it is in line with what is necessary. Both posi-
tive and negative freedom can carry social danger.

Key words: negative freedom, positive freedom, Isaac Berlin, Leszek Kołakowski, 
Charles Taylor
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Jednostka, społeczeństwo, 
państwo w doktrynie Johna Locke’a

Wstęp

Funkcjonuje dość powszechne przekonanie, iż ustrój demokratyczny jest 
gwarantem wolności i zapewnia zakres swobód szerszy niż inne formy orga-
nizacji politycznej społeczeństw. Pojawia się jednak wątpliwość, czy obecnie 
funkcjonujące systemy demokratyczne odpowiadają na złożone i często wza-
jemnie wykluczające się interesy różnych członków swoich społeczności? Jak 
dzisiaj postrzegamy i definiujemy jednostkę, i jak – w związku z tym – zorgani-
zować służący jej system społeczno-polityczny? Rozważania te warto rozpocząć 
sięgając do źródeł myśli politycznej Oświecenia, ze szczególnym uwzględnie-
niem myśli Johna Locke’a, uchodzącego za „ojca doktryny liberalizmu”. Nie-
którzy przedstawiciele Oświecenia podjęli próbę innego niż dotychczas spojrze-
nia na jednostkę, a także zarysowania granic i przedstawienia relacji pomiędzy 
samymi jednostkami oraz pomiędzy jednostkami a państwem. Oświecenie sta-
nowi moment przełomu dla rozwoju współczesnych demokracji.

Do czasów nowożytnych człowiek nie jest „miarą wszystkiego”, lecz inte-
gralną częścią większej całości (kosmosu, świata stworzonego przez Boga), stąd 
też zna zasady rządzące ową całością. Punktem odniesienia ludzkich działań, 
w tym politycznych, jest pojęcie dobra najwyższego (summum bonum). Jak pisze 
Wojciech Kaute: „Podstawę życia zbiorowości stanowi świat wartości transcen-
dentnych. […] Fundamentem wszelkich praw jest prawo wieczne, niedostępny 
dla rozumu boski plan urządzenia świata”1. Zatem świat sokratyczno-chrześ-

1 W. Kaute: Machiavelli a problem zła w filozofii politycznej czasów nowożytnych. W: Czło-
wiek, jego wolność i prawa a polityka. Red. A. Hrebenda i W. Kaute. Katowice 2002, s. 43.
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cijańskiej Europy funkcjonuje w oparciu o naczelną zasadę. Do momentu, aż 
nie zostaje ona sprowadzona na poziom jednostkowy, kiedy to „miarą wszyst-
kiego” staje się sam człowiek. Od czasów renesansu, tak jak na jednym z rysun-
ków Leonarda do Vinci (Człowiek wirtuwiański) rozpoczynających tę epokę, cen-
tralną pozycję zajmuje istota ludzka.

Zmiana, czyli przejście od transcendentnej zasady, wokół której funkcjonuje 
świat, do jednostki, jest procesem ewolucyjnym. Początków tej zmiany należy 
upatrywać w poglądzie filozoficznym, jakim jest nominalizm pojęciowy, odma-
wiający realnego istnienia pojęciom ogólnym (uniwersaliom). Zgodnie z nim nie 
istnieje człowiek „w ogóle”, a tylko poszczególne jednostki. Ten sposób myśle-
nia, mimo iż jego zręby powstały na długo przed nowożytnością, zapoczątko-
wuje na dobre Kartezjusz. Jak zauważa W. Kaute: 

W paremii cogito ergo sum najistotniejsze jest to, co domyślne, czyli słowo „Ja”. 
„Ja” myślę; myślę (tylko) „Ja”. „Byt” jest przedmiotem „Ja”; „Ja” myślę „byt”. 
Zmienia się zatem radykalnie sposób postrzegania rzeczywistości. „[…] Wystar-
czy od „Ja” zacząć, a rysuje się zupełnie nowa perspektywa. Wraz z kategorią 
„Ja” rodzi się Bóg nowożytności – jaźń2. 

Stanowi to niewątpliwie wielki przełom, gdyż to już nie kosmos, czy Bóg, ale 
„Ja” jest „wszystkim”, „całością”3. To człowiek jako taki, dzięki swoim unikal-
nym zdolnościom, wynikającym z posiadania rozumu, może – a nawet powi-
nien – zostać twórcą życia zarówno swojego, jak i społeczno-politycznego. 
Kartezjusz zrobił decydujący krok na drodze nadawania ludzkiego wymiaru 
odpowiedzi na pytanie o sens życia, jak i o sposób funkcjonowania w społe-
czeństwie i państwie4. 

Kartezjańskie pojmowanie jednostki popularyzuje Machiavelli. Kontestuje 
dotychczasową wizję świata, zadając pytania: czy faktycznie istnieje fundament 
życia zbiorowości? czy konfliktom, wojnom, mającym miejsce od początku ist-
nienia ludzkości, można zapobiec wspierając się na ideałach dobra, prawdy czy 
sprawiedliwości? W poszukiwaniu odpowiedzi, uznając poprzednie za niesku-
teczne, myśliciel zwraca się w stronę bieżącego życia politycznego, oraz podej-
muje refleksję nad sytuacją, w jakiej żyją współcześni mu ludzie. Dochodzi do 
przekonania, iż każda jednostka pragnie jedynie realizacji własnych interesów, 
realizacji własnej koncepcji dobra (bo też czego może pragnąć będąc „cało-
ścią”?). Co bardzo ważne: 

2 Ibidem, s. 46.
3 Ibidem, s. 54.
4 Por. L. Ferry, C. Capelier: Filozofia. Najpiękniejsza historia. Tłum. E. i A. Aduszkie-

wiczowie. Paryż 2014, s. 40–41.
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Opisywane i analizowane przez Machiavellego „Ja” to świat „sam w sobie”; 
świat zamknięty. „Ja” – uniwersum moralne – stanowi całość, której warunkiem 
istnienia jest eksterioryzacja, uzewnętrznienie samej siebie. Jest to jednocześ-
nie świat otwarty na wszystko. Jaźń – niejako ex definitione – jest skierowana na 
„podbój” tego, co na zewnątrz. „Ja” zaś to byt, dla którego rzeczywistość (także 
„Inny”) stanowi in potentia jego „własność”, „środek”5. 

Machiavelli zatem uważa, iż fundamentem życia zbiorowości, w tym życia poli-
tycznego, mogą być co najwyżej jednostki i ich prywatne interesy. W duchu 
nowożytności sięga on do jaźni, jednostkowego podmiotu poznania, nie zaś do 
jakiejś pożądanej wizji świata. I właśnie takie rozumowanie, wedle Machiavel-
lego, ma szansę skuteczniej zaradzić konfliktom. 

Tradycję Machiavellego kontynuuje Thomas Hobbes. Zakłada on, iż ideał 
dobra nie jest pewny, gdyż każda poszczególna jednostka proklamuje siebie 
samą owym ideałem, a co za tym idzie, pojęć dobra może być tyle, ile jedno-
stek. Zło natomiast, jakim jest nagła groźba śmierci, jest oczywiste dla wszyst-
kich. Wiąże się z nim chęć przetrwania jednostki, pierwotna potrzeba bezpie-
czeństwa. W swych rozważaniach Hobbes zauważa odwrotną zależność między 
poczuciem bezpieczeństwa a wolnością jednostki. W stanie natury jednostka ma 
prawo czynić wszystko, używać wszelkich narzędzi, by przetrwać. Posiada więc 
nieograniczoną wolność, która ma pomóc jej „uwolnić się od śmierci”. Jednak 
jak długo ją posiada, tak długo żaden człowiek nie może czuć się bezpiecznie. 
Ludzie rezygnują więc z części swojej wolności na rzecz państwa (Lewiatana), 
które zaspokaja tak ważną, pierwotną potrzebę bezpieczeństwa.

Warto jednak zastanowić się, czy aby na pewno groźba nienaturalnej śmierci 
w momencie powstania Lewiatana znika? Czy Lewiatan, który docelowo ma 
zwiększyć poczucie bezpieczeństwa jednostki, może to uczynić poprzez groźbę, 
z groźbą śmierci włącznie? Jeśli władza Lewiatana ma służyć ludziom do prze-
trwania, do zachowania życia, lecz i ona sama może odbierać ludziom życie, 
to mają oni prawo szukać dalej uwolnienia przed nowym lękiem: mają prawo 
dążyć do zachowania swego życia także wówczas, jeśli rozkazy Lewiatana 
zagrażają ich życiu6. Pojawia się tu nierozstrzygnięta przez Hobbesa kwestia 
dotycząca granic działania państwa, oraz problem, jak sprawić, aby Lewiatan 
nie zaczął pożerać własnych dzieci. Czy zatem Hobbesowska wizja jednostki 
i kształt stanu natury, które prowadzą w sposób nieuchronny do powstania 
Lewiatana, są nam pomocne? Może warto raz jeszcze zadać sobie pytania: 

5 W. Kaute: Machiavelli a problem zła… W: Człowiek, jego wolność…, s. 50.
6 P. Manent: Intelektualna historia liberalizmu. Tłum. M. Miszalski. Warszawa 1990, 

s. 43.
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czym jest the natural condition of mankind i cóż jest najbardziej naturalnego 
w człowieku?

Koncepcja jednostki Johna Locke’a

Na te pytania Locke udziela odmiennej odpowiedzi niż Hobbes. Hobbes uwa-
żał, że jednostka posiada nieograniczone uprawnienia, może czynić wszystko, 
także względem innej jednostki, aby przetrwać, co prowadzi do „wojny każ-
dego z każdym” a następnie zawiązania umowy społecznej i powstania pań-
stwa. Locke natomiast wykorzystuje pomysł i schemat myślenia Hobbesa, jed-
nak modyfikuje jego początek, wychodząc od innej wizji jednostki (co też nie 
prowadzi go do Lewiatana).

Na jakiej jednak podstawie Locke formułuje inną wizję jednostki? Otóż, dla 
Locke’a, jak i dla Hobbesa, punktem wyjścia jest silna chęć przetrwania jed-
nostki (prawo do samozachowania). Przetrwaniu nie zagrażają jednak głównie 
inni ludzie, ale zdaniem Locke’a głód. Dlaczego głód? Pierre Manent zauważa, 
że Locke wykorzystuje dwuznaczność, która pojawia się u Hobbesa, gdy ten 
wskazuje powody „wojny każdego z każdym”. Hobbes sugeruje dwa momenty 
początkowe wojny: rywalizacja o posiadanie dóbr, a także rywalizacja zwią-
zana z pragnieniem władzy, uznania. Dla Hobbesa ten drugi typ rywalizacji 
jest ważniejszy, gdyż posiadanie władzy, możliwość wpływu na innych ludzi, 
zwiększa możliwość przetrwania. Skutek jednak jest taki, że powołując Lewia-
tana ludzie rezygnują z dążenia do władzy, możliwości wpływania na innych, 
na rzecz bezpieczeństwa, które daje im posiadanie dóbr. Czyż człowiek, który 
decyduje się na zawarcie umowy, nie woli tego właśnie bezpieczeństwa ani-
żeli władzy7? Locke wykorzystuje tę dwuznaczność, starając się wykazać, że 
tym, co w większym stopniu zagraża ludzkiemu przetrwaniu, jest głód, stąd 
też możliwość bezpiecznego dysponowania dobrami, w celu jego zaspokojenia 
i przetrwania, jest tak istotna.

Skoro w stanie natury przetrwaniu człowieka zagraża głód, to punktem 
odniesienia dla człowieka głodnego jest jego własne ciało i przyroda8. Stąd też 
ważne jest, aby człowiek miał swobodę i wolność w dysponowaniu ciałem, 
życiem i dobrami przyrody, gdyż to umożliwi mu zaspokojenie głodu, a tym 
samym przetrwanie. Locke zobrazował to na przykładzie jednostki, która – 
chcąc przetrwać – wyrusza na poszukiwanie pożywienia. Znajduje drzewo ze 
śliwkami, zrywa śliwki i zjada je. Ma prawo je zjeść, bo gdyby ich nie zjadła, 

7 Ibidem, s. 45.
8 Ibidem, s. 46.
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umarłaby. Dodatkowo, jednostka, zrywając śliwkę, staje się jej właścicielem, 
poprzez pracę, którą włożyła w jej zerwanie. A jako że człowiek jest z natury 
właścicielem swej osoby, więc jest także właścicielem swej pracy9. Zatem, jed-
nostka, chcąc przetrwać, ma naturalne prawo (niezależne od przyzwolenia 
innych jednostek) wykorzystać swą wolność, dobrowolnie dysponować swym 
życiem i nabytą dzięki swej pracy własnością. Może także osądzać i karać tych, 
którzy naruszą podstawowe prawa, umożliwiające jej samozachowanie.

Posiadaniem owych praw właśnie różni się jednostka Locke’a od jednostki 
Hobbesa. Czym jednak są te prawa? Doktryna prawa natury, mająca za przed-
miot prawo, które wedle jej zwolenników wypływa z niezmiennej istoty, natury 
człowieka jest niezwykle złożona i kontrowersyjna. Jej zwolennicy uznają, że 
istnieją pewne samoistne, wieczne, uniwersalne, wspólne wszystkim wartości. 
Wynikają one z samej natury, dla jednych rozumianej jako wola Boga, a dla 
innych jako nakaz rozumu ludzkiego. Zwolennicy tej koncepcji domagają się, 
aby prawo pozytywne było tworzone w oparciu o owe pierwotne i podsta-
wowe ich zdaniem zasady prawa naturalnego. Przeciwnicy natomiast wysuwają 
wniosek, iż nie ma czegoś takiego jak prawo natury, jak niezmienna natura 
człowieka. Uważają, że sprawiedliwość i prawo mają charakter umowny, kon-
wencjonalny, i tym samym nie znajdują oparcia w naturze10.

Szczegółową doktrynę prawa naturalnego zapoczątkował Sokrates, a roz-
winął Platon, Arystoteles, stoicy i myśliciele chrześcijańscy (zwłaszcza Tomasz 
z Akwinu); można nazwać ją klasyczną. Grecy określali prawo naturalne przez 
odwołanie się do Logosu, całości. Św. Tomasz natomiast uważał, iż to dzięki 
rozumowi człowiek odkrywa, że zasadą istnienia świata i jego porządku jest 
Bóg. Klasyczną doktrynę prawa naturalnego należy odróżnić od współczesnej, 
powstałej w XVII w., której zarys przedstawiony został poniżej, na podstawie 
koncepcji prawa naturalnego J. Locke’a11.

Jakie są źródła pochodzenia praw naturalnych u Locke’a: prawa do życia, 
wolności i własności, które umożliwiają jednostce samozachowanie? Locke 
wymienia dwa źródła: „Jako ludzie mamy swojego króla, którym jest Bóg, 
i podlegamy prawu rozumu, jako chrześcijanie mamy swojego króla, którym jest 
Jezus Chrystus, i podlegamy prawu objawionemu przez Niego w ewangelii”12. 

 9 Ibidem.
10 Ze stanowiskiem tym (przeciwników istnienia praw natury) polemizuje L. Strauss; 

L. Strauss: Prawo naturalne w świetle historii. Tłum. T. Górski. Warszawa 1969, s. 16–38.
11 Szczegółowe omówienie klasycznego i nowożytnego prawa naturalnego znajduje 

się w książce L. Straussa: Prawo naturalne…, s. 114–291.
12 J. Locke: A second Vindication of the Reasonableness of Christianity. Works VI, s. 229, 

[za:] L. Strauss: Prawo naturalne…, s. 187.
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Zatem każdego człowieka jako człowieka obowiązuje prawo rozumu, jako 
chrześcijanina prawo wywodzące się z objawienia, zawarte w ewangelii. Prob-
lem, który się tutaj pojawia, polega na zorientowaniu, w jakim stopniu Locke 
jest nowożytny i czy w ogóle oddala się od tradycji klasycznego prawa natu-
ralnego.

Locke uważa, że pochodzenie prawa jest boskie w tym sensie, że wynika ono 
wprost z konstrukcji świata stworzonego przez Opatrzność. Zatem podstawę 
moralnego zobowiązania jakie ma człowiek zarówno wobec siebie, jak i wobec 
innych, stanowi Bóg13. W Dwóch traktatach o rządzie pisze: 

Ludzie, będąc stworzeni przez jednego, wszechmogącego i nieskończenie 
mądrego Stwórcę, są wszyscy sługami jednego, suwerennego Pana, zostali przy-
słani na świat z Jego rozkazu i na Jego polecenie, są Jego własnością, Jego dzie-
łem…14. 

Twierdzi, że jego prawo natury wynika i jest zbieżne z prawem zawartym 
w Nowym Testamencie, a poznanym dzięki objawieniu. Jednak jak wykazuje 
Leo Strauss, przytaczając szereg przykładów, występują znaczne rozbieżności 
między doktryną Locke’a a Nowym Testamentem15. 

Czy odwoływanie się do Boga i owe rozbieżności występujące w dok-
trynie Locke’a są, jak niektórzy twierdzą, wynikiem logicznych usterek 
rozumowania i niekonsekwencji, czy może są wynikiem świadomej ostroż-
ności myśliciela? Strauss udowadnia, że Locke był człowiekiem niezwykle 
rozważnym. Uważa, że w Dwóch traktatach o rządzie jest więcej Locke’a-An-
glika, aniżeli Locke’a-filozofa. Czyli jego sposób rozumowania, odwołania 
do Boga, miały pomóc w odbiorze jego dzieła właśnie przeciętnemu Angli-
kowi. Dzięki temu, iż Locke powoływał się na klasyczną doktrynę prawa 
natury, cytował Richarda Hookera16 („ten rozumny Hooker”) oraz pisał 
w sposób prosty, posiadał wielki wpływ na mężów stanu i szerokie kręgi 
opinii17. 

13 M. Król: Historia myśli politycznej. Od Machiavelliego po czasy współczesne. Gdańsk 
1998, s. 38.

14 J. Locke: Dwa traktaty o rządzie. Tłum. Z. Rau. Warszawa 1992, s. 166.
15 Doktryna polityczna Locke’a oparta jest na założeniu stanu natury, to założenie 

jest całkowicie obce Biblii; L. Strauss: Prawo naturalne…, s. 186–202.
16 Wybitny duchowny anglikański. Jego koncepcja prawa naturalnego jest koncepcją 

tomistyczną, a koncepcja tomistyczna z kolei nawiązuje do Ojców Kościoła, którzy byli 
uczniami stoików, uczniami uczniów Sokratesa.

17 L. Strauss: Prawo naturalne…, s. 154.
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A może Locke, aby ustrzec się „hobbesowkiego momentu”, w którym to 
dwie jednostki sięgną po jedną śliwkę i rozpoczną o nią „walkę”, wprowadził 
do swej koncepcji Boga, absolut, jako niepodważalne źródło pochodzenia praw 
naturalnych, gwaranta stojącego na ich straży? Postrzegał przecież ludzi jako 
„sługi jednego, suwerennego Pana, [którzy] zostali przysłani na świat z jego 
rozkazu i na jego polecenie”, stąd też należy traktować ich, jakby byli „Jego 
własnością, Jego dziełem, zostali stworzeni, by istnieć tak długo, jak Jemu, a nie 
komukolwiek innemu, będzie się podobać”18. Możliwe że Locke, opierając się na 
Bogu, na Niego się „powołując”, zalecał powstrzymywanie się od krzywdzenia 
innych i naruszania ich praw.

Mimo iż Locke odnosi się do klasycznej doktryny, to jego prawo natury nie 
wymaga wiary w Boga, wiary w to, że cały porządek świata jest Jego udziałem. 
Prawo natury Locke’a określa tylko warunki, które powinny spełniać jednostki, 
aby żyć w pokoju w jednej zbiorowości. Zestawiając naukę Locke’a z całą nauką 
Hookera, dochodzi się do przekonania, iż mimo pewnej zgodności pomiędzy nimi, 
koncepcja prawa naturalnego Locke’a różni się zasadniczo od koncepcji Hookera. 
Od czasów Hookera pojęcie prawa naturalnego uległo zmianie. W okresie między 
Hookerem a Locke’iem powstały nowożytne nieteologiczne nauki przyrodnicze, 
zniszczeniu uległy podstawy tradycyjnej nauki o prawie naturalnym19. W doktry-
nie prawa naturalnego Locke idzie wyraźnie śladami swego poprzednika Hob-
besa, kontynuując tym samym nowożytny sposób rozumowania.

Leszek Kołakowski dobrze podsumowuje istotę powyższych rozważań. 
Wychodzi od tego, że Locke buduje konstrukt, koncepcję, w której zakłada, że 
wszystko, co wiemy, pochodzi z doświadczenia: gdy przychodzimy na świat, 
umysł nasz jest jak czysta, niezapisana kartka papieru. Nie mamy żadnych 
wrodzonych idei moralnych, rozum jednakowoż pozwala nam przekonać się, 
co jest dla nas korzystne lub niekorzystne, przyjemne albo przykre, czyli dobre 
lub złe. Nie mamy wreszcie żadnej wrodzonej idei Boga; gdyby taka istniała, 
wszyscy ludzie byliby jej posiadaczami; widzimy jednak, że tak nie jest. O ist-
nieniu Boga wiemy z pewnością, bo chociaż nie znamy Jego istoty, nie może 
być wątpliwości, że musi wedle Locke’a istnieć byt, który jest racją istnienia 
ludzi, a o którym wiemy z objawienia. Jednak choć Locke przyznawał, że cza-
sem objawienie daje nam informacje, których skądinąd niepodobna zaczerpnąć, 
to jednak uporczywie głosił, że żadne objawienie nie może przeczyć naszemu 
naturalnemu poznaniu20.

18 J. Locke: Dwa traktaty…, s. 166.
19 L. Strauss: Prawo naturalne…, s. 154.
20 L. Kołakowski: O co nas pytają wielcy filozofowie. Trzy serie. Kraków 2008, s. 148–151.
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A zatem przełomowość koncepcji Locke’a, idącego w ślad za Hobbesem, 
polega na tym, że prawo naturalne wynika z samej natury ludzkiej. Człowiek 
jako człowiek posiada niezbywalne prawa podmiotowe. Pojęcie praw natural-
nych przesuwa się na poziom jednostkowy. Już sama koncepcja stanu natury 
u Locke’a, która opisuje stosunki między jednostkami przed powstaniem pań-
stwa i prawa pozytywnego, w którym to stanie jednostka skoncentrowana na 
sobie i swoim samozachowaniu poznaje swe prawa, oznacza zerwanie z zasa-
dami tradycyjnej doktryny prawa naturalnego.

Prawo natury spełnia swoją funkcję, gdy jego „dyrektywy postępowania” 
są znane i przestrzegane przez ludzi już w stanie natury. Jeśli zasady płynące 
z prawa natury nie byłyby w stanie natury przestrzegane, oznaczałoby to, że 
wynikające z niego samoistne, autonomiczne, uniwersalne wartości nie istnieją. 
Prawo natury wedle Locke’a jednak istnieje, a jego znajomość zdobywa się przez 
naukę, na drodze rozumowego poznania. 

Jeremy Waldron pisze, iż Locke’owska koncepcja prawa naturalnego ma 
charakter racjonalistyczny. Locke odrzuca wszelkie natywistyczne ujęcie wie-
dzy moralnej. Prawo naturalne jest prawem rozumu i to właśnie rozum uczy 
ludzi podstawowych wzajemnych obowiązków wobec siebie21. Rozum poucza 
jednostkę wedle jakich praw ma żyć. Locke powiada: „Śmierć jednych byłaby 
memento mori dla drugich, wtedy nauczyliby szanować się prawo”22. Jednostki 
mają świadomość, że w momencie, gdy naruszą czyjeś prawa, ich własne prawa 
też zostaną naruszone, gdyż wykonywanie prawa natury znajduje się, w stanie 
naturalnym, w ręku każdego człowieka. Rozsądnym więc jest, ze względu na 
wzrost szans umożliwiających samozachowanie, przestrzegać prawa natural-
nego. Zatem w wyniku owego „doświadczania” stanu natury23 jednostki uczą 
się i przyswajają sobie podstawowe prawa. 

Rozumowe poznanie praw natury umożliwia jednostce swobodne dyspono-
wanie własną osobą i własnością, a co za tym idzie zaspokojenie głodu i tym 
samym przetrwanie. Jako że prawa te są „przypisane” każdej jednostce, może 
ona czynić wszystko, pod warunkiem, że nie narusza praw innej jednostki. 

21 J. Waldron: John Locke. W: Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności. Red. 
D. Boucher i P. Kelly. Tłum. A. Dąbrowska, T. Sieczkowski. Kraków 2008, s. 251.

22 J. Locke: Dwa traktaty…, s. 176.
23 Nie ma zgody wśród badaczy myśli Johna Locka, czy zakładał on, że stan natury 

faktycznie istniał i czy możliwe było jego doświadczanie, czy jest tworem hipote- 
tycznym. J. Waldron pisze: „Polityczną teorię Locke’a można interpretować częściowo 
w kategoriach hipotetycznego kontraktualizmu, a częściowo w kategoriach dosłow-
nego, historyczno-społecznego argumentu umowy społecznej”. J. Waldron: John Locke. 
W: Myśliciele polityczni…, s. 256.
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Locke wyodrębnił tym samym sferę wolności jednostki: wolność w dyspono-
waniu swym mieniem i osobą. 

Locke’a wizja jednostki, posiadającej prawa naturalne (które z czasem będą 
utrwalane, gdyż Locke wierzył, że rozum w tej dziedzinie dokona dalszych 
postępów), różni się więc od hobbesowskiej. Dla Hobbesa jaźń jest istotą, która 
bardziej czuje niż myśli. Jednostka jest przytłoczona namiętnościami. Jaźń jest 
tym, co pożąda. Hobbes w strachu przed nagłą śmiercią odnalazł najpewniej-
szy fakt ludzkiej egzystencji i z niego wyprowadził filozofię państwa. Locke 
poszedł dalej: w jego ujęciu namiętności nie zakłócają funkcjonowania rozumu 
jednostek, które posiadają go naturalnie24. Prawa natury są ludziom w stanie 
natury znane, czy też stale przez nich poznawane, stąd też musi on być wedle 
Locke’a stanem pokoju, nie zaś stanem powszechnej wojny.

Przykładem rozwinięcia teorii prawa naturalnego są poglądy Locke’a na 
temat własności. Skoro celem jednostki jest przeżycie, to – aby zaspokoić głód 
i przetrwać – każda jednostka musi mieć swobodę w dysponowaniu dobrami 
natury. Swobodę tę gwarantuje jej właśnie prawo własności. Jest ono konse-
kwencją prawa do samozachowania. Umożliwia przetrwanie, a zatem jest 
wcześniejsze od pojawienia się społeczeństwa, instytucji politycznych, nieza-
leżne od zgody innych ludzi.

Wedle tego prawa człowiek nie jest „wilkiem”, jest „właścicielem25”. Jed-
nostki nie walczą między sobą, a dokonują wymiany własności. Jak ludzie stają 
się właścicielami, „…jak ludzie mogli dojść do uzyskania własności oddziel-
nych części tego, co Bóg dał rodzajowi ludzkiemu we wspólne władanie…”26? 
Dochodzą do tego poprzez pracę. Według Locke’a źródłem własności jest 
praca: 

Ziemia i wszystkie niższe istoty są wspólne wszystkim ludziom, […] jednak 
każdy człowiek dysponuje własnością swej osoby. […] Możemy więc powie-
dzieć, że praca jego ciała i dzieło jego rąk słusznie należą do niego. Cokolwiek 
zatem wydobył on ze stanu ustanowionego i pozostawionego przez naturę, 
złączył ze swą pracą i przyłączył do tego, co jest jego własne, uczynił swą 
własnością27. 

24 J. Derek: Jaźń. W: Słownik myśli społeczno-politycznej. Red. J. Derek, W. Kaute, 
M. Kaute-Porębska, R. Małek, A. Puszkow, J. Surzyn, P. Świercz. Bielsko-Biała 2004, 
s. 291–292.

25 P. Manent: Intelektualna…, s. 47.
26 J. Locke: Dwa traktaty…, s. 180–181.
27 Ibidem, s. 181.
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Dlatego, jeśli człowiek połączy swoją pracę z rzeczami nie mającymi właści-
ciela, wówczas rzeczy te stają się nierozerwalną mieszaniną jego własnej pracy 
z własnością, która jest niczyja, czyli stają się jego wyłączną własnością28. 

Dlaczego właśnie poprzez pracę człowiek nabywa prawo własności? Locke 
pyta, kiedy na przykład pożywienie miałoby stać się ludzką własnością, jeśli nie 
w momencie włożenia pracy w jego zdobycie lub wytworzenie? „Kiedy [człowiek] 
je strawił? Kiedy je zjadł? Kiedy je ugotował? Kiedy przyniósł do domu? Czy 
też może, kiedy podniósł z ziemi? Jasne jest, że jeśli pierwsze zebranie nie uczy-
niło tych owoców jego własnością, to już nic nie mogło ich tym uczynić”29. Locke 
wspiera tę tezę, iż praca jest źródłem własności na różne sposoby. Czasami poka-
zuje, że praca nadająca tytuł do własności wytwarza niemal całą wartość własności; 
czasami zaś podpiera się stwierdzeniem, że inni mają okazję do nabycia własno-
ści prywatnej tam, gdzie pozostają jeszcze niezagospodarowane dobra wspólne30. 

Czy jednostka może stać się poprzez swoją pracę na przykład właścicielem 
ziemi, która jest dobrem wspólnym, bez zgody ogółu? Locke pisze, że „gdyby 
taka zgoda była konieczna, człowiek głodowałby niezależnie od obfitości dóbr, 
jakie Bóg mu nadał”31. A skoro samozachowanie, przeżycie jest najważniejsze 
dla człowieka, musi on dysponować własnością bez względu na to, czy cieszy 
się to akceptacją innych, czy też nie.

By nabyć prawo własności musi zostać spełnionych kilka warunków: począt-
kowo – jak już zostało przedstawione powyżej – nabyta ilość musi być ściśle 
związana z wykonaną pracą; dodatkowo – co ważne – zysk nie może zostać 
zmarnotrawiony, a wyasygnowane środki nie mogą drastycznie pogorszyć sytu-
acji innych (zatem, uprawiając ziemię, nie mogę przywłaszczyć sobie całego jej 
obszaru, pozbawiając tym samym innych ludzi środków)32. Są to ograniczenia 
płynące z prawa natury.

Co jednak dzieje się w sytuacji, gdy jednostka chce zawłaszczyć sobie więcej 
aniżeli jest w stanie zjeść, tak, aby nie starczyło innym ludziom? Bądź zawłasz-
czyć ponad miarę i zmarnować? Ludzkość wymyśliła niepsujący się ekwiwa-
lent dla rzeczy psujących się oraz dla nadwyżek towarów, na przykład złoto 
lub srebro, z czasem pieniądz. Pieniądz umożliwia nieograniczone gromadze-
nie i wymianę oraz nie pociąga już za sobą marnotrawstwa33. Daje to początek 
złożonej ekonomii naturalnych praw własności.

28 L. Strauss: Prawo naturalne…, s. 217. 
29 J. Locke: Dwa traktaty…, s. 182.
30 Ibidem, s. 181–182. 
31 Ibidem, s. 182.
32 J. Waldron: John Locke. W: Myśliciele polityczni…, s. 253.
33 P. Manent: Intelektualna…, s. 47.
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W związku z tezą Locke’a, iż to praca jest źródłem własności, już współ-
cześni wskazali pewne problemy. Locke twierdzi, że ludzie mają okazję do 
nabycia własności prywatnej między innymi tam, gdzie nie ma ona właściciela. 
Jednak problemem jest to, że dziś większość przydatnych zasobów naturalnych 
– z pewnością cała ziemia – znajduje się już w rękach prywatnych bądź jest 
własnością państw. W Dwóch traktatach o rządzie znajduje się rozpatrzenie tej 
ewentualności. Jeśli znajdą się tacy, którzy nie będą posiadać ziemi, będą oni 
i tak dobrze prosperować wokół prywatnej własności. Znajdą się oni w lepszej 
sytuacji niż te społeczności, które nie zorganizowały się wokół niej. Locke uwa-
żał Amerykę za doskonały argument na rzecz tej tezy: rdzenni mieszkańcy byli 
„bogaci w ziemię i ubodzy w wygody życia”. Rdzenni Amerykanie z powodu 
braku ulepszania swojej ziemi przez pracę pozbawieni są

jednej setnej tych wygód z których my korzystamy, a król tamtejszego najwięk-
szego i najbogatszego terytorium odżywia się, mieszka i jest przyodziany gorzej 
niż robotnik pracujący na dniówkę w Anglii34. 

Podsumowując rozważania Locke’a, warto podkreślić, iż usprawiedliwiają 
prawo własności, dowodząc, że prowadzi ono do wspólnego dobra, publicz-
nego szczęścia, czyli doczesnego dobrobytu społeczeństwa. W stanie natury 
konieczne było ograniczanie nabywania, ponieważ stan natury jest stanem 
niedostatku. Funkcjonując w społeczeństwie cywilnym można te ograniczenia 
odrzucić, ponieważ panuje w nim obfitość (wynalazek pieniądza umożliwia 
nieograniczone gromadzenie, dodatkowo człowiek poprzez pracę przysparza 
więcej dóbr aniżeli pochodzi z samej natury). L. Strauss zauważa: „Emancypa-
cja nabywania wcale nie zubaża, wprost przeciwnie, wzbogaca biednych. Jest 
nie tylko zgodna z ogólną obfitością, lecz jest jej przyczyną”. I dalej odważnie 
stwierdza: „Nieograniczone przywłaszczenie bez troski o potrzeby innych jest 
prawdziwą dobroczynnością”35. Są to paradygmatyczne rozważania w zakre-
sie prawa naturalnego. Wykazują one, iż każdy może czerpać korzyści w życiu 
dzięki prawom naturalnym. Przede wszystkim ich posiadanie, a głównie moż-
liwość wymiany pomiędzy jednostkami-„właścicielami”, redukuje prawdopo-
dobieństwo zaistnienia otwartej „wojny każdego z każdym”.

Wyłania się więc odpowiedź na pytanie, czym jest dla Locke’a the natu-
ral condition of mankind. Stan przed państwowy nie jest dla Locke’a okresem 
powszechnej wojny. Przeciwnie: to stan wolności i względnej pomyślności. Nikt 

34 J. Locke: Dwa traktaty…, s. 191–192, [za:] J. Waldron: John Locke. W: Myśliciele poli-
tyczni…, s. 254–255.

35 L. Strauss: Prawo naturalne…, s. 222–223.
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nie ma więcej praw niż inni. W stanie natury ludzie są skłonni słuchać prawa 
natury, o jego treści poucza ich rozum36. Owe prawa, a szczególnie prawo włas-
ności, są przypisane jednostce; dzięki nim wchodzi ona w wymianę, nawiązując 
z innymi pozytywne stosunki.

Jeśli stan natury jest zadowalający, ciężko wyobrazić sobie przyczynę jego 
opuszczenia. Jeśli prawo natury i wynikające zeń podmiotowe prawa naturalne 
ludzi były w zasadzie przez ludzi uznawane, jaki był powód, aby szukać z niego 
wyjścia37? Jeśli w stanie natury ludzie mogą zostawać właścicielami, rozwijać 
produkcję i wymianę – czemu mieliby z niego wychodzić38? Może jednostkę 
przestała satysfakcjonować jedynie możliwość samozachowania, z czasem ludzie 
zapragnęli nie tylko zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, ale i żyć wygodnie 
w stanie obfitości? A może po prostu bali się, że śliwkę, owoc ich pracy, odbie-
rze jednak inny człowiek? Mimo iż Locke nie dopuszcza, aby stan natury był 
stanem wojny, to nie jest w stanie uniknąć owego „hobbesowskiego momentu”. 
Stan taki stale grawituje ku wojnie, prawa każdego są nieustannie zagrożone39. 
To jakby stan wojny, lecz w potencji. Koncepcja, w której to współpraca bierze 
górę nad rywalizacją, jest nieuchronna, jeśli Locke ma uniknąć Lewiatana.

Sama groźba zaistnienia wojny sprawia, że stan natury jest „niepewny i nie-
dogodny”. Ta obawa, permanentna niepewność korzystania z własnych praw 
oraz brak bezstronnego arbitra, skłania jednostki do zawarcia umowy społecz-
nej, której celem jest ułatwienie realizacji ludzkiej wolności i dążenia do przy-
jemności, a także stworzenie lepszych gwarancji przestrzegania zasad prawa 
naturalnego40.

U Locke’a o zawarciu owej umowy społecznej zdecydowała racjonalna decy-
zja (inaczej niż u Hobbesa). Dobrowolny charakter umowy społecznej, która 
doprowadza do powstania społeczeństwa politycznego, to bardzo ważna cecha 
koncepcji Locke’a. Argumenty te dla wielu mogą nie być satysfakcjonujące. Mar-
cin Król podkreśla, że Locke mógł uważać to za oczywiste, ponieważ było 
rozsądne, jednak takie postawienie sprawy wydaje się co najmniej niewystar-
czające41.

Co ważne, umowa społeczna składa się u Locke’a z dwóch aktów. Akt pierw-
szy – umowa między jednostkami powołująca społeczeństwo; drugi – umowa 

36 J. Baszkiewicz, F. Ryszka: Historia doktryn politycznych i prawnych. Warszawa 1973, 
s. 229.

37 Ibidem, s. 230.
38 P. Manent: Intelektualna…, s. 51.
39 Ibidem.
40 M. Król: Historia myśli…, s. 38.
41 Ibidem, s. 39.
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społeczeństwa z władzą, tworząca rząd (państwo). Obalenie władzy nie niweczy 
całego życia społecznego42, co oznacza odejście od koncepcji Hobbesa, w której 
zakwestionowanie władzy jest równoznaczne z rozkładem społecznym.

Społeczeństwo, a przynajmniej jego najistotniejsze części, powstają przed 
instytucją państwa. W społeczeństwie funkcjonuje wiele organizacji, dobrowol-
nie zrzeszających ludzi: stowarzyszenia, związki wyznaniowe, uniwersytety, 
przedsiębiorstwa. Nie są one w pełni zależne od działania tylko jednej z nich 
– państwa. Także pieniądz jest swego rodzaju instytucją, powstałą w wyniku 
konwencji. U jej początku leżało naturalne pragnienie jednostek, aby dobra, 
jakie jednostka zawłaszcza ponad swe potrzeby, można było wymieniać na inne 
dobra, w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb. Umowa, którą stanowi pie-
niądz, ma to pragnienie lepiej zaspokoić. Jednocześnie konwencja pieniądza 
zakłada pewien związek między jednostkami, które ją przyjmują. W ten sposób, 
jak zauważa P. Manent, ze stanu natury rodzi się społeczeństwo, czyli zespół 
uregulowanych stosunków między jednostkami43.

Jednostki u Locke’a, które budują społeczeństwo, podążając za schematem 
Hobbes’a, powołują państwo – quasi Lewiatana. Według Locke’a najwyższej 
władzy w społeczeństwie nie można jednak uważać za absolutną – należy 
ją rozumieć jako przedmiot pewnych ograniczeń lub obwarowań, wynikają-
cych z prawa naturalnego i naturalnych uprawnień jednostki44. Aby cel osiąg-
nąć i powołać państwo – rząd ograniczony – trzeba zrzec się na rzecz władzy 
uprawnienia, które w stanie natury pozwalało karać naruszycieli praw. Nie jest 
rozsądne, aby ludzie byli sędziami we własnych sprawach, gdyż zważając na 
swe partykularne interesy, nie są w żadnej mierze obiektywni, co niewątpliwie 
prowadzi do nieładu. Chcąc go uniknąć, chcąc mieć większą pewność, że nikt 
nie będzie nastawał wedle swego uznania na przypisane prawa, ludzie oddają 
władzy jedno ze swych uprawnień: represjonowania gwałcicieli praw. Rezygna-
cja z przypisanego jednostce uprawnienia ma charakter utylitarny. Społeczeń-
stwo, a następnie ustanowiony przez nie rząd, ma lepiej zabezpieczać zdrowie, 
wolność i własność jednostek.

Wedle Locke’a ludzie organizują się w społeczeństwo cywilne, a następ-
nie powołują rząd nie tylko po to, aby zabezpieczyć swe prawa, czy też mini-
malną własność, która posiadają. Ludzie wchodzą w społeczeństwo nie tyle dla 
zachowania, ile dla powiększania stanu posiadania. Własność, której cywilne 
społeczeństwo, a następnie rząd, ma strzec, nie jest własnością „statyczną”, 

42 J. Baszkiewicz, F. Ryszka: Historia doktryn…, s. 231.
43 P. Manent: Intelektualna…, s. 48.
44 J. Waldron: John Locke. W: Myśliciele polityczni…, s. 256.
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lecz „dynamiczną”, która stale się powiększa i rozwija. Myśl Locke’a dokład-
nie wyraża twierdzenie Madisona: „Ochrona [różnych i nierównych zdolności 
zdobywania własności – D.H-K] jest pierwszym celem polityki rządu”45.

Zadaniem państwa staje się odtąd gwarantowanie praw naturalnych przypi-
sanych jednostce oraz ich przełożenie na prawo pozytywne. Państwo ma speł-
niać trzy główne funkcje: tworzenia praw pozytywnych, ich egzekwowania oraz 
obrony społeczeństwa przed zewnętrznym wrogiem46. Akcentowanie roli woj-
ska, sądów i policji jest punktem wyjścia klasycznego liberalizmu, ograniczają-
cego państwo do roli „nocnego stróża”. 

Jeśli własność jest zabezpieczona przez państwo, sprawiedliwość wedle 
Locke’a jest urzeczywistniona. Pojęcie własności nie dotyczy jednak tylko posia-
dania w ścisłym tego słowa znaczeniu; w ujęciu Locke’a oznacza ono przede 
wszystkim prawo do życia i wolności. 

Podsumowanie

Kartezjusz, a zanim inni myśliciele nowożytni, w tym Locke, inaugurują 
pewien zabieg myślowy, polegający na zwątpieniu w argumenty dotychcza-
sowych autorytetów, na zwątpieniu w to, co pochodzi z zewnątrz. Zależy im 
na tym, aby w ramach ludzkiego doświadczenia, niezależnie od jego ograni-
czoności, znaleźć przesłanki niezmiennej prawdy, na podstawie której możliwe 
byłoby urzeczywistnienie pewnej wizji świata, w tym organizacji społeczno-
politycznej. 

Rozpoczynają od poddania w wątpliwość wszystkich odziedziczonych opi-
nii, głównie tych dotyczących koncepcji jednostki i tradycyjnych wyobrażeń 
na temat legitymizacji politycznej. Zakładają istnienie (fikcyjne bądź nie) stanu 
natury – odpowiednika tabula rasy, poziomu „zero”. W następnym etapie poszu-
kują punktu oparcia. Jedynie pewność istnienia jednostki, podmiotu zdolnego 
do samookreślenia pozwala im kontynuować poszukiwania. Na podstawie 
przekonania, że podmiot ogarnie siebie własną myślą, uruchamiają twórczy – 
i radykalny zarazem – proces konstruowania systemu, Historii47.

Legitymizacja władzy politycznej według myślicieli nowożytnych nie polega 
więc na powielaniu boskiego planu czy imitacji naturalnego porządku świata, 
lecz na woli jednostek. W ten sposób, wraz z ideą samostanowienia, liberalna 
demokracja jako pewne rozwiązanie organizacji społeczno-politycznej na trwałe 

45 „The Federalist”, nr 10. W: L. Strauss: Prawo naturalne…, s. 225.
46 J. Baszkiewicz, F. Ryszka: Historia doktryn…, s. 232.
47 Por. L. Ferry, C. Capelier: Filozofia…, s. 176–184.
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osadziła się w naszej kulturze. Rozwiązanie to jednak ciągle ewoluuje. Możliwe, 
że jeśli w sposób bardziej wielowymiarowy, integralny spojrzymy na koncep-
cję jednostki (uwzględniając wybrane elementy, które nowożytność zakwestio-
nowała, albo elementy, które pojawiły się w rozwoju myśli politycznej już po 
niej), damy sobie szansę na rozpoczęcie poszukiwań bardziej złożonego modelu 
organizacji społeczno-politycznych48, a przynajmniej pojedynczych rozwiązań 
w ramach dotychczas funkcjonujących systemów demokratycznych.
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Freedom in democracy as understood by John Locke

Summar y

The aim of this article is to answer following questions: do current democratic sys-
tems fulfill the complex and often conflicting needs of its members? How do we see and 
define individual and how to organize its surrounding socio-political system. Article’s 
considerations reach the source of political thought in Enlightenment. Key figures of 
this era tried to view the individual in a new way. One of the most interesting views 
is the one created by “father of the liberalism” – John Locke. His view is the point of 

48 Por. F. Laloux: Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym 
etapem rozwoju ludzkiej świadomości. Tłum. M. Konieczniak. Warszawa 2015.
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this article. Locke considers individual’s will, not God’s plan or natural world order, to 
be the legitimacy of political power. With the idea of self-determination, liberal democ-
racy has been set in our culture as a certain solution for socio-political organization. 
However, this solution still evolves. One of the causes of this evolution, described in 
this article, is the ever-changing perception of the individual. Maybe if we see the indi-
vidual in a more multidimensional, integral way, we would get a chance to search for 
new, more complex organizational solutions.

Key words: freedom, democracy, John Locke, the concept of an indyvidual, the model 
of the state organization
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Idea wolności 
w Krytyce czystego rozumu Immanuela Kanta

W obszarze antytetyki transcendentalnej rozważa Kant jedno z centralnych 
zagadnień swojej Krytyki czystego rozumu. Jest to problem istnienia antynomii 
czystego rozumu, to znaczy zjawiska, w którym dochodzi do użycia przez 
rozum zasad intelektu poza granicami możliwego doświadczenia, a więc poza 
kategorialnym przyzwoleniem. Rozważając idee kosmologiczne, Kant wyróż-
nia cztery rodzaje antynomii. Dotyczą one zagadnień świata. Chciałbym skupić 
uwagę na trzeciej z nich, mianowicie na antynomii odnoszącej się do problemu 
wolności, która ujęta tu transcendentalnie staje się podstawą sankcjonowania 
filozofii praktycznej. Antynomia ta brzmi następująco: w świecie istnieje wol-
ność – w świecie nie ma wolności1.

Ważnym faktem pozostaje to, że antytetyka otwiera zdaniem Kanta właś-
ciwy obszar dociekań transcendentalnych, a idee kosmologiczne i antynomie 
ukazują spekulatywny obszar czystego rozumu. Spekulatywnie ujęta idea wol-
ności przedstawiona w kontekście antynomicznym stanowi (razem z pozosta-
łymi antynomiami) właściwość dociekań rozumu, w których próbuje on zasto-
sować pojęciową strukturę kategorii intelektu poza obszarem doświadczenia, 
choć pozornie zdaje się do niego przy rozważaniu przeciwstawnych i wyklu-
czających się członów antynomii odwoływać. Stąd Kant dosadnie wyraża się 
w tym kontekście o owych rozważaniach jako o „mędrkowaniu”, które stwarza 
pozory skuteczności dochodzenia do prawdziwych wniosków, gdyż oparte na 

1 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft. A 444–445, B 472–473. In: I. Kant: Werkausgabe. 
Bd. 3. Hrsg. W. Weischedel. Frankfurt am Main 1992. Podaję zawsze paginację boczną 
odniesioną do pierwszego (oznaczonego jako A), oraz drugiego (oznaczonego jako B) 
wydania tego dzieła.
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logicznej dyscyplinie odwołuje się do treści doświadczenia, zatem pretenduje 
do solidnego empirycznego ugruntowania. Antynomie – jako takie – nie wyklu-
czają swego rozwiązania. Kant widzi w tym zadanie filozofii transcendental-
nej, która daje możliwości właściwego odniesienia się do antynomii, zarazem 
proponując pewne ich rozwiązanie. Oczywiście, całe zagadnienie sytuuje się 
tu w kontekście pozorności tradycyjnych stanowisk filozoficznych, które Kant 
określa jako stanowiska racjonalizmu i empiryzmu. Transcendentalne rozważa-
nia antynomii ukazują bezsens ich obu. Zarówno racjonalizm, jak i empiryzm, 
pokazują bowiem pozorność przyjętych założeń i to one wyrażają to, co Kant 
nazywa skandalem metafizycznym i przyczyną fatalnego stanu filozofii.

Należy jednak wskazać, w jaki sposób rozumie Kant antynomie w ogóle 
i jaką metodę do nich stosuje. Przede wszystkim, rozwiązanie antynomii ujmuje 
Kant w dwóch etapach. Najpierw z zastosowaniem metody sceptycznej, którą 
nazywa metodologicznym sceptycyzmem. Odrzuca ona dogmatyzm, to znaczy 
pokazuje niemożliwość potraktowania antynomii jako absolutnie nieakcepto-
walnych sprzecznych treści, tym samym wykluczających się wzajemnie, z któ-
rych jedna musi być prawdziwa, podczas gdy druga fałszywa. Takie podejście 
inaczej sytuuje antynomie, w tym również ideę wolności. 

Na drugim etapie Kant stosuje badanie krytyczne i pisze o tym następująco: 

Dogmatyczne rozwiązanie nie jest więc, jakby ktoś przypuszczał, niepewne, lecz 
jest niemożliwe. Krytyczne natomiast, które może być całkowicie pewne, roz-
waża pytanie wcale nie przedmiotowo, lecz w zależności od podstawy pozna-
nia, na której się ono opiera2. 

Zatem w transcendentalnym krytycyzmie dostrzega królewiecki filozof możli-
wość rozwiązania problemu antynomii, to znaczy sporu, który rozum w obrę-
bie idei kosmologicznych prowadzi sam z sobą. Zarazem łatwo można wejść tu 
na fałszywą drogę, którą zdaniem Kanta zmierzała przez całe stulecia filozofia. 
Odrzucenie bowiem dogmatyzmu wydaje się prostą konsekwencją empirycz-
nego ujęcia antynomii jako tezy i antytezy odnoszących się do tego samego 
podmiotu. Kant wyraża jednak przekonanie, że jakakolwiek próba znalezie-
nia dla idei kosmologicznych empirycznego poświadczenia któregoś z członów 
antynomicznej relacji skazana jest na niepowodzenie. W rezultacie antynomii 
nie sposób rozwiązać w kategoriach prawdy i fałszu, to znaczy przy pomocy 
alternatywy: jeśli teza jest prawdziwa, to antyteza musi być fałszywa, lub na 

2 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 484, B 512. Por. polski przekład: I. Kant: 
Krytyka czystego rozumu. Tłum. R. Ingarden. Kęty 2001, s. 415.
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odwrót3. W tym kontekście podejście sceptyczne broni przed popadnięciem 
w błędny dogmatyzm. Krytycyzm z kolei pozwala problem antynomii rozwią-
zać w sposób niedogmatyczny. Kant, przystępując do badania (krytyki) idei 
kosmologicznych, z takim założeniem występuje4.

Dwie pierwsze idee kosmologiczne – i dialektycznie w obszarze rozumu 
wyprowadzone z nich antynomie – nazywa Kant matematyczno-transcenden-
talnymi, ponieważ treść, którą zawierają, opiera się na matematycznym rozu-
mieniu czasu i przestrzeni5. Z kolei inaczej rozumie dwie pozostałe antynomie. 
Nie analizuje ich w matematycznych wymiarach przestrzenno-czasowych, ale 
ujmuje je dynamicznie; to znaczy – w dynamicznym porządku odniesionym 
do świata jako całości – antynomie te dopuszczają istnienie warunku, który 
jest niejednorodny w odniesieniu do tego, co warunkuje, a więc w konsekwen-
cji warunku, który może istnieć poza obszarem zjawisk6. Antynomia opiera 
się zatem na następującym argumencie: Jeśli istnieje to, co uwarunkowane, to 
z konieczności musi istnieć cały szereg wszystkich warunków czegoś uwarun-
kowanego. W konsekwencji coś, co uwarunkowane, musi mieć coś, co je warun-
kuje7. W wyniku szczegółowego badania (krytyki) Kant ostatecznie odrzuca 
takie rozumowanie, choć nie podważa jego założeń, to znaczy poprawności 
wnioskowania opartego na prawach logiki. Inaczej mówiąc, Kant nie odrzuca 
antynomii poprzez wykazanie jej logicznej sprzeczności, ukazując nawet jej nie-
jako płynącą z rozumu „konieczność”, wskazuje jednak na słabość rozumo-
wania, którą da się sprowadzić do faktu, iż zdaniem autora w sposób dalece 
nieuprawniony w argumentach antynomii kosmologicznych miesza się z sobą 
dwa obszary: transcendentalny i empiryczny (co ostatecznie musi prowadzić 
do antynomicznej trudności). Mamy tu zatem do czynienia nawet nie ze spo-
rem, ale z pozorem sporu, ponieważ argumenty są zaczerpnięte z dwóch 
nieprzystających do siebie źródeł: z czystego rozumu i ze świata zjawisk. 
Kant pisze: 

Przecież niemożliwe kiedykolwiek wymiarkować, po której stronie jest słusz-
ność [odnośnie do członów antynomii – J.S.] […] Nie ma więc innego środka 

3 Zob. H. Heimsoeth: Transzendentale Dialektik. Ein Kommentar zu Kants Kritik der rei-
nen Vernunft. Zweiter Teil: Vierfache Vernunftantinomie. Natur und Freiheit: intelligibiler und 
empirischer Charakter. Berlin 1967, s. 296–297. 

4 O. Höffe: Immanuel Kant. Tłum. A.M. Kaniowski. Warszawa 2003, s. 126–128. 
5 Zob. G. Martin: Immanuel Kant. Ontologie und Wissenschaftstheorie. Berlin 1969, 

s. 68–70. Por. L. Schäfer: Kants Metaphysik der Natur. Berlin 1966, s. 35, przypis 49.
6 Zob. G. Martin: Immanuel Kant…, s. 218–219. 
7 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 497, B 525.
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zakończenia sporu […] jak tylko ten, aby […] wreszcie przekonały się [obie 
strony sporu – J.S.], iż spierają się o nic i że pewien pozór transcendentalny 
wymalował im rzeczywistość tam, gdzie nie można żadnej napotkać8. 

W poznaniu zmysłowym mamy do czynienia z tym, co uwarunkowane. Aby 
poznać to, co uwarunkowane, należy odwołać się do jego warunków. Problem 
ze zmysłowością polega wszak na tym, że wszystko to, co w niej się pojawia, 
jest uwarunkowane, a więc w empirii nie ma możliwości odnalezienia (pozna-
nia) pełnych (wszystkich) warunków uwarunkowanego przedmiotu (przed-
miotu jako zjawiska). Kosmologiczna idea świata jest rozumowym postulatem 
ujęcia wszystkiego w pewnej całości-totalności. Jeśli tak rozumieć jej rolę, to 
w konsekwencji idea świata przekształca się w warunek wszystkiego, co uwa-
runkowane. To jednak, zdaniem Kanta, prowadzi do dogmatyzmu i w końcu 
do antynomii, ponieważ w empirii nic nie wskazuje na to, że zjawiające się 
w doświadczeniu przedmioty uwarunkowane muszą być ostatecznie określone 
przez coś nieuwarunkowanego po to, aby jawiły się poznającemu podmiotowi 
jako poznawane (a nawet uwarunkowane). Postulat mówiący, że do pełnego 
poznania uwarunkowanego koniecznie trzeba poznać wszystkie jego warunki, 
jest postulatem rozumu i właśnie w ideach czystego rozumu zupełnie się 
wyraża. Kant zaznacza, że kosmologiczna zasada całości nie daje światu zmy-
słowemu, ujętemu jako rzecz sama w sobie, pełnego i wyczerpującego poznania 
(również uzasadnienia) szeregu warunków odnośnie do wszystkich przedmio-
tów uwarunkowanych. Zatem idea całości świata nie jest aksjomatem umożli-
wiającym określenie całego szeregu warunków w procesie cofania się przy jego 
określaniu. Pełni trochę inną rolę: może ze względu na swoją zupełność/wyczer-
pywalność zorganizować i poprowadzić cofanie się w poszukiwaniu warunków 
danego empirycznie przedmiotu uwarunkowanego9. Z samej natury zmysło-
wości nie sposób wydobyć żadnego prawidłowego warunku, który byłby nie-
uwarunkowany, ponieważ wszystko to, co istnieje w zmysłowości (a więc jest 
ujmowane w czasie i przestrzeni, czystych formach zmysłowości) zawsze jest 
uwarunkowane. Z tego powodu, aby odnaleźć, lub poszukiwać, warunki tego, 
co zmysłowe, trzeba użyć innego prawidła transcendentalnego w odniesieniu 
do zmysłowości, to znaczy należy użyć kosmologicznej idei będącej zasadą 
rozumu, dzięki której pojawia się w ogóle nakaz cofania się w szeregu warun-
ków danych w zjawisku. W tym widzi Kant rolę dla kosmologicznych idei czy-

8 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 501, B 529. Por: I. Kant: Krytyka czystego 
rozumu…, s. 424. Por.: H. Heimsoeth: Transzendentale Dialektik…, s. 301.

9 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 508, B 536. Por.: L. Schäfer: Kants Metaphy-
sik…, s. 91–92.



Idea wolności w Krytyce czystego rozumu… 43

stego rozumu, które nie mogą stanowić pryncypium możliwości doświadczenia 
i empirycznego ujęcia przedmiotu poznania zmysłowego. Idea kosmologiczna 
nie rozszerza obszaru zmysłowości poza wszelkie możliwe doświadczenie, lecz 
wskazuje jedynie na pewną prawidłowość, mówiącą, że nie można w poszuki-
waniu warunków absolutyzować żadnego doświadczenia empirycznego w sen-
sie absolutnej granicy. Wyrażając się inaczej: żadna granica empiryczna (która 
zawsze istnieje w doświadczeniu) nie może uchodzić za nieprzekraczalną abso-
lutną granicę warunkującą wszystko to, co empirycznie poznawalne (zatem 
uwarunkowane). Ważna (decydująca) rola idei kosmologicznych polega więc 
na tym, że regulują one poznanie empiryczne, nie pozwalając mu wyznaczyć 
w nieuprawniony sposób absolutnej granicy10.

Kant wyznacza więc idei czystego rozumu regulatywną funkcję w pozna-
niu11. Regulatywne zadanie idei kosmologicznej nie polega na wskazaniu jakie-
goś absolutnego obszaru przedmiotowego, lecz na nakierowaniu-wyregulowa-
niu empirycznej regresji po to, aby dotrzeć do pojęcia przedmiotu i dzięki temu 
określić, czym jest przedmiot. Idea czystego rozumu, jako prawidło, nie jest 
zasadą konstytutywną przedmiotowości; dlatego, gdy próbuje się w ten spo-
sób traktować tę zasadę, pojawiają się antynomie i toczy się z istoty błędny 
i pozorny spór. Czysty rozum nigdy nie wskaże, czy szereg warunków danego 
uwarunkowanego przedmiotu jest skończony, czy też nieskończony. Rozumowa 
idea będzie więc przypisywała temu, co uwarunkowane, postulat podążania do 
czegoś nieuwarunkowanego i zarazem warunkującego wszystko, co uwarunko-
wane. Owo nieuwarunkowane-warunkujące pozostaje nieosiągalne w doświad-
czeniu, ponieważ co bezwzględnie nieuwarunkowane nigdy nie może być 
poznane w doświadczeniu12.

W celu dokładnego określenia regulatywnej roli idei musi Kant wyjaśnić, na 
czym polega ewentualna synteza dowolnego szeregu warunków w sytuacji, gdy 
ani sama synteza, ani ów szereg warunków nigdy nie są zupełne13. Aby więc 
w szeregu warunków móc postępować dalej, w ich poszukiwaniu stosuje Kant 

10 O zadaniu wyznaczonym dla idei regulatywnej Kant pisze następująco: „zasada 
rozumu, która jako prawidło domaga się tego, czego z naszej strony mamy dokonać przy 
cofaniu się [w szeregu warunków], i która nie przesądza, co przed wszelkim cofaniem 
się jest samo w sobie dane w przedmiocie. Dlatego nazywam ją regulatywną zasadą 
rozumu”, I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 509, B 537. Przekład polski za: I. Kant: 
Krytyka czystego rozumu…, s. 428.

11 Szerzej o tym zagadnieniu zob.: O. Höffe: Immanuel Kant…, s. 150–155.
12 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 510, B 538. Zob. H. Heimsoeth: Transzenden-

tale Dialektik…, s. 311–313; L. Schäfer: Kants Metaphysik…, s. 140.
13 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 510, B 538. 
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terminy zaczerpnięte z toczącej się w jego czasach dyskusji naukowo-filozoficz-
nej. Szereg jawi się jako nieskończony, gdyż zawsze można znaleźć w stosunku 
do tego, co warunkowane wcześniejszy warunek, który nie jest jednak warun-
kiem zupełnym, ponieważ sam jest uwarunkowany i tak w nieskończoność. 
Kant wskazuje, że podążanie ku nieskończoności wpisane w warunkowanie 
szeregu warunków można rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze, można ten 
proces rozumieć w sensie progresywnym (progressus in infinitum); po drugie, 
w sensie potencjalnym (progressus in indefinitum). Wspomniałem wcześniej, że 
Kant korzysta z toczonej w jego czasach dysputy między naukowcami z jed-
nej stron i filozofami z drugiej. Kwestia dotyczy właśnie owego rozróżnienia – 
terminem progressus in infinitum posługiwali się wtedy matematycy, zaś termi-
nem progressus in indefinitum – filozofowie. Na czym polegałaby różnica w tym 
podwójnym ujęciu progresji, szczególnie w kontekście regulatywnej roli trans-
cendentalnych idei czystego rozumu?

Przede wszystkim różnica w obu ujęciach polega na tym, że progressus in 
infinitum wskazuje na postępowanie nieskończone (prowadzące do nieskończo-
ności), to znaczy takie, które nigdy nie będzie zakończone, ponieważ sama 
nieskończoność jest tu niemożliwym do osiągnięcia celem, choć celem może 
pozostać (cel, aby był celem, nie musi być osiągalny). Proces progresji można 
tu prowadzić wiecznie, ponieważ jest on faktycznie nieskończony. Drugi rodzaj 
progresji – progressus in indefinitum – dla odmiany nie oznacza nieskończonego 
procesu cofania się, czyli nie oznacza przedłużania w nieskończoność, lecz 
wskazuje jedynie na możliwość progresji aż do bliżej nieokreślonego punktu 
w przyszłości: punktu, który jest w nieokreślony sposób odległy. W przypadku 
badania warunków uwarunkowanego przedmiotu mamy do czynienia z regre-
sem, to znaczy z cofaniem się w szeregu warunków. Problem, który dostrzega 
Kant zamyka się w pytaniu: „Czy mogę powiedzieć, że jest to cofanie się w nie-
skończoność, czy też tylko cofanie się rozciągające się nieokreślenie daleko (in 
indefinitum)?”14. Pytanie jest ważne, ponieważ odpowiedź na nie wyznaczy 
strukturę przedmiotu poznania empirycznego. Jeśli bowiem pewna całość jest 
dana w empirycznej naoczności, to regres w poszukiwaniu jej wewnętrznych 
warunków postępuje ku nieskończoności. Według Kanta, przykładem takiego 
procesu jest dana w naoczności materia.

Jako taka jest ona całością, jej immanentny podział prowadzony w celu szu-
kania jej warunków (jako materia empiryczna jest uwarunkowana) odbywa się 
w nieskończoność. Materia tworzy całość wraz ze wszystkimi jej częściami, 

14 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 512, B 540. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, 
s. 430.
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które zawsze mogą ulegać dalszemu podziałowi według schematu: całość 
składa się z części jako jej warunków, każda część jest uwarunkowana przez 
swoje części, te zaś również są uwarunkowane przez swoje części i tak w nie-
skończoność15. Warunkiem zaistnienia takiej progresji jest pojawienie się całej 
empirycznie danej materii, dzięki czemu – aby wskazać jej warunki – należy 
uchwycić „teraz” jej warunków; człony podziału też domagają się dalszych 
własnych warunków danych empirycznie i tak dalej, bez możliwości zatrzyma-
nia się na ostatecznych warunkach nieredukowalnych już do żadnych innych 
wcześniejszych warunków.

Progresja w nieokreśloność (progressus in indefinitum) przebiega w inny spo-
sób, ponieważ, choć prowadzona jest do bliżej niewskazanej nieokreśloności, to 
jednak proces ten nie odbywa się w nieskończoność, to znaczy ma swój kres. Dla 
zobrazowania tego zjawiska Kant posługuje się przykładem z poszukiwaniem 
przodków jakiegoś człowieka. Przede wszystkim szereg takich przodków nie 
jest dany aktualnie w całości, lecz proces ich odkrywania odbywa się stopniowo. 
Nie można zatem znaleźć żadnej empirycznej granicy, w ramach której jakiś 
człon przedstawiałby się jako bezwzględnie nieuwarunkowany. Postępowanie 
to ciągnie się w bliżej nieokreśloną przyszłość. Zarazem w każdym momencie 
tego procesu mamy do czynienia z rzeczami danymi w zjawisku, a nie rzeczami 
samymi w sobie. Kant pisze: 

Nie powstaje więc już pytanie: jak wielki jest sam w sobie ten szereg warunków, 
czy skończony, czy nieskończony, sam w sobie nie jest on bowiem niczym, lecz 
tylko: w jaki sposób mamy urządzić empiryczne cofanie się [w szeregu warun-
ków] i jak daleko winniśmy je przeprowadzić16. 

Zdaniem Kanta, działa tu decydująca zasada dotycząca prawidłowości zastoso-
wania konkretnego (jednego z dwóch przedstawionych) sposobów postępowa-
nia. Kiedy bowiem całość jest dana empirycznie, wtedy pojawia się możliwość 
nieskończonego regresu w szeregu immanentnych warunków. Kiedy jednak 
całość nie jest dana empirycznie, a dopiero będzie empirycznie dana w wyniku 
procesu cofania się, wtedy jedyne, co należy uznać za możliwe, to zdolność do 
przechodzenia na poziom coraz wyższych warunków danego szeregu. W przy-

15 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 513, B 541. Zob.: „Jeder Körper ist, einfach 
schon als ein Stück räumlicher Materie (res extensa), unendlich teilbar”, H. Heimsoeth: 
Transzendentale Dialektik…, s. 310. O materii u Kanta zob.: G. Martin: Immanuel Kant…, 
s. 59–61.

16 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 514, B 542. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, 
s. 431.
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padku progressus in infinitum trzeba przyjąć, że zawsze istnieje większa liczba 
empirycznie danych członów od tych, które można osiągnąć w procesie roz-
kładania całości na części. W progressus in indefinitum można z kolei zawsze 
cofnąć się jeszcze dalej, ponieważ żaden człon empirycznie nie jest dany jako 
absolutnie nieuwarunkowany „…a przeto dopuszcza jako konieczne zapytywa-
nie się o ten człon”17. Nie ma w tym przypadku członu bezwzględnie empirycz-
nie ograniczającego możliwość poszukiwania w szeregu warunków, ponieważ 
w ramach empirii nie może pojawić się coś nieuwarunkowanego i każde cofa-
nie się w szeregu członów musi być w tym cofaniu nieokreślone. Czym innym 
jest bowiem to, co warunkuje od tego, co warunkowane, zatem nie może to 
coś warunkując być częścią przebytego już szeregu – w konsekwencji, do tego 
warunku trzeba się cofnąć, itd.18. Opisane tu rozróżnienie decydująco wpływa 
na funkcję regulatywną idei kosmologicznych.

Naczelna zasada rozumu nie pełni konstytutywnej roli zasady dla zjawisk, 
ponieważ wiąże się z transcendentalnym zastosowaniem czystych pojęć rozumu 
do świata zmysłów, do którego nie mogą mieć takiego zastosowania. Innymi 
słowy, czyste pojęcia rozumu nie konstytuują świata zjawisk, ale mają inne 
zastosowanie, ponieważ dzięki nim możliwe staje się udzielenie odpowiedzi 
na pytanie, jak daleko należy cofać się w szeregu zjawisk empirycznych, aby 
wyczerpująco wskazać na warunki tego, co nieuwarunkowane. W tym zada-
niu wypełnia się stosowane przez Kanta empiryczne zastosowanie regulatywnej 
zasady rozumu, które to zadanie opisuje tak: 

Jedynie więc ważność naczelnej zasady rozumu jako prawidła coraz dalszego 
posuwania się i wielkości możliwego doświadczenia jest tym, co nam pozostaje 
po dostatecznym wykazaniu jej nieważności jako konstytutywnej zasady zja-
wisk samych w sobie19. 

Próbując rozszyfrować dość zawiłą wypowiedź autora, trzeba przede wszystkim 
wskazać, że Kant zakłada, iż regulatywna rola rozumu sprowadza się do poka-
zania, w jakim kierunku zmierza i do czego dochodzi regres w procesie wskazy-
wania (poszukiwania) warunków uwarunkowanego przedmiotu empirycznego 
przy założeniu, że poruszamy się wyłącznie w obszarze empirii, gdyż tylko tam 
uwarunkowany przedmiot może znaleźć swe wszelkie warunki. Regulatywna 

17 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 514, B 542. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, 
s. 432. Zob. H. Heimsoeth: Transzendentale Dialektik…, s. 310–318.

18 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 515, B 543.
19 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 516, B 544. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, 

s. 432. Zob. uwagę tłumacza: tamże, przypis 1, s. 432–433.
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zasada rozumu ukazuje obszar możliwego doświadczenia, ponieważ w procesie 
cofania się w kierunku warunków empirycznego przedmiotu koniecznie trzeba 
przejść z obszaru aktualnego jego doświadczenia w obszar doświadczenia moż-
liwego. W tym znaczeniu, ogólną zasadą obejmującą wszystkie kosmologiczne 
idee jest to, że w procesie cofania się w szeregu empirycznych warunków nie 
ma możliwości natrafienia na absolutną granicę wszelkiego doświadczenia, 
a więc na taki warunek, który – wzięty sam w sobie – byłby w empirycz-
nym sensie absolutnie nieuwarunkowany. Wszystko to, co zjawia się w empirii, 
zawsze jest uwarunkowane, zatem w obszarze empirii nie sposób wyznaczyć 
granicy doświadczenia20. Warunek ten określa Kant jako prawidło in terminis: 
w empirycznym regresie zawsze dociera się wyłącznie do warunku, który z racji 
istnienia w obszarze empirii należy uważać za empirycznie uwarunkowany, 
w związku z czym bez względu na to, jak daleko w owym regresie się dociera, 
to zawsze trzeba pytać o kolejny warunek jako wyższy człon szeregu warun-
ków. Problemem do rozwiązania jest wskazanie, z którym regresem mamy tu 
do czynienia, czy z regressus in infinitum czy regressus in indefinitum, i tę zagadkę 
stara się rozwikłać Kant.

Pojęcie świata jako całości ujęte w formie idei kosmologicznej występuje 
wyłącznie w postaci pojęcia; nigdy nie pojawia się w sensie całości w naocz-
ności, czyli inaczej mówiąc, nie wynika z danych naocznych. W konsekwen-
cji, na podstawie takiej idei świata, wziętej jako pewna wielkość (całość), nie 
można określić zasięgu procesu cofania się w szeregu warunków, ponieważ – 
jak zaznacza Kant – owo pojęcie wielkości świata powstaje właśnie jako rezul-
tat empirycznego cofania się w badaniu tych warunków. Z kolei w tym empi-
rycznym cofaniu się można określić jedynie konieczność przechodzenia do 
kolejnego warunku tego, co warunkowane. Innymi słowy, z pojęcia świata nie 
wynika założenie cofania się w nieskończoność w poszukiwaniu empirycznego 
warunku, zaś z empirii nie sposób uzyskać pojęcia wielkości całości zjawiska, 
a więc pojęcia świata. Nasuwa to przypuszczenie, że proces regresu ma postać 
regressus in indefinitum, a nie regressus in infinitum, co Kant krótko uzasadnia tak: 

Nie mogę więc powiedzieć: świat jest nieskończony co do czasu przeszłego i co 
do przestrzeni. Albowiem tego rodzaju pojęcie wielkości jako nieskończoności 
danej [nam] jest empirycznie całkowicie niemożliwe, a więc także w odniesieniu 
do świata jako przedmiotu zmysłów21.

20 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 510, B 545. Zob. H. Heimsoeth: Transzenden-
tale Dialektik…, s. 318–319. Por. L. Schäfer: Kants Metaphysik…, s. 141.

21 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 518, B 546. Zob. H. Heimsoeth: Transzenden-
tale Dialektik…, s. 319–320.
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Krytyka transcendentalna ukazuje zatem problem antynomii czystego rozumu 
dotyczącej początku świata w nowym, właściwym i niedogmatycznym świetle. 
Świat jako całość nie jest pojęciem zaczerpniętym z empirii. Zarazem tylko 
w empirii istnieje możliwość badania za pomocą cofania się podstaw uwa-
runkowania (warunków) tego, co zawsze uwarunkowane, czyli bez żadnego 
wyjątku każdego przedmiotu doświadczenia zmysłowego. Proces ten ma postać 
procesu ciągłego, ponieważ tylko w ramach empirii może być przeprowadzony 
– a tam wszystko jest zawsze uwarunkowane. Nie można jednak z tego wypro-
wadzać wniosku o nieskończonym ciągu warunków tego, co uwarunkowane, 
czyli o procesie rozumianym w sensie regressus in infinitum. Przyjęcie takiego 
wniosku skutkowałoby koniecznością uznania nieskończoności świata określo-
nego czasowo i przestrzennie, co w stosunku do niego jest oczywiście, zdaniem 
Kanta, niemożliwe. Należy zatem zgodzić się na drugie rozwiązanie, to znaczy, 
że cofanie się w szeregu zjawisk, dzięki któremu można określić świat w sensie 
czasowo-przestrzennej wielkości jest nieokreślone, czyli przybiera postać regres-
sus in indefinitum. Nie jest to proces prowadzący do nieskończoności w zna-
czeniu wykluczenia możliwości dotarcia do ostatecznego warunku tego, co 
uwarunkowane. Regressus in indefinitum nakierowuje jedynie na konieczność 
posuwania się od jednego zjawiska do kolejnego, ponieważ wszystkie one przy-
należą do możliwego doświadczenia – w tym ujawnia się sens regulatywnej 
funkcji czystego rozumu: 

Owo cofanie się zaś polega zawsze tylko na określaniu wielkości i nie dostar-
cza przeto żadnego pojęcia określonego, ani też pojęcia pewnej wielkości, 
która byłaby w stosunku do pewnej miary nieskończona; nie rozciąga się więc 
w […] nieskończoność, lecz nieokreśloną dal, by dostarczyć pewnej wielko-
ści [doświadczenia], która staje się rzeczywistą dopiero przez owo cofanie się 
[w szeregu zjawisk]22. 

Tak przedstawia się Kantowskie rozwiązanie antynomii początku świata.
W proponowanym paradygmacie transcendentalnym swe rozwiązanie ma 

też druga antynomia – a w zasadzie idea kosmologiczna – dotycząca całości 
i części wyczerpującego podziału (prostoty w podziale na części). Tu również 
ujawnia się regulatywna moc rozumu, ponieważ pozorność sporu o to, czy 
substancja świata składa się z prostych części, czy też nie, wynika z prze-
mieszania z sobą obszarów empirycznego i nieempirycznego. W przypadku 
wewnętrznego podziału na części zawsze mamy do czynienia z ciągłym proce-

22 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 523, B 551. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, 
s. 436. Zob. H. Heimsoeth: Transzendentale Dialektik…, s. 323.
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sem podziału, innymi słowy, uzyskane części są wciąż na nowo podzielne, co 
sprawia, że cofanie się od uwarunkowanego do jego warunków, czyli podział 
pewnej empirycznie danej całości na części jako jej warunki jest procesem nie-
skończonym w sensie regressus in infinitum. Nie prowadzi to jednak do wnio-
sku, że taka całość jest podzielna w nieskończoność, zatem, że składa się z nie-
skończonej liczby części. Sam proces cofania się jest nieskończony jako proces, 
a więc wszelkie części, do których dociera się w takim procesie, zawierają się 
w owej całości, lecz w żadnym momencie procesu cofania się nie jest dany 
cały szereg tego podziału; szereg dany jest sukcesywnie i podział dokonuje 
się sukcesywnie, nigdy nie jest więc dany w całości. W rezultacie, ani sze-
reg nie jest dany w nieskończoności, ani podział nie dokonuje się w żadnym 
momencie w nieskończoność, co sprawia, że również całość nie składa się 
z nieskończonej liczby części23. Kant zaznacza, że takie ujęcie problemu jest 
możliwe tylko przy rozumieniu całości w sensie przestrzennym. Przestrzeń 
bowiem zawsze jest podzielna na nieskończoną liczbę części i każda całość, 
np. ciało pojawiające się w przestrzeni i dzielone, składa się z przestrzennych 
części, które – jako takie – też są całościami, zatem również ulegają podzia-
łowi i proces ten ciągnie się w nieskończoność24. Moc regulatywnej zasady 
rozumu ma tu za zadanie wskazać zakres możliwego doświadczenia, w któ-
rego granicach podział na części może się dokonać. Samo doświadczenie nigdy 
nie wskaże, jak daleko może się odbywać proces podziału danego zjawiska, 
gdyż proces ten nie jest empiryczny, lecz transcendentalny, czyli wykracza 
poza sferę zjawisk. Regulatywne działanie rozumu uzasadnia założenie, że 
w odniesieniu do tego, co rozciągłe w przestrzeni – innymi słowy: w odnie-
sieniu do czegoś, co jest czymś istniejącym w przestrzeni jako całość – pro-
ces naturalnego empirycznego dzielenia na części nigdy nie może być uwa-
żany za zakończony, ponieważ w empirycznej przestrzeni może on toczyć się 
w nieskończoność. Jest to więc proces in infinitum i to bezwzględnie ukazuje 
rozwiązanie kosmologicznej idei podziału całości na części proste25. Przyczy-
nowość świata wywołuje antynomię nierozwiązywalną na gruncie świata zja-
wiskowego. Jednak pytanie o przyczynę, zdaniem Kanta, należy rozdzielić 
na dwa aspekty. O przyczynowość można bowiem pytać w sensie przyczyny 
naturalnej, zgodnej z przyrodą; o przyczynę można także pytać w kontekście 
wolności. 

23 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 525, B 553.
24 Por.: H. Heimsoeth: Transzendentale Dialektik…, s. 324.
25 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 520, B 555. Zob. H. Heimsoeth: Transzen-

dentale Dialektik…, s. 325–328.
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Pierwsza przyczynowość, zwana naturalną, jest, według Kanta, związkiem 
jakiegoś występującego w świecie zjawisk stanu z jakimś innym stanem wcześ-
niejszym od niego, i z którym ów pierwszy jest związany za pomocą reguły 
następstwa26. Innymi słowy, coś, co pojawia się w świecie zmysłowym jest skut-
kiem działania czegoś, co owo coś poprzedza. Przyczynowość spowodowana 
wolnością odwołuje się z kolei do wolności w wymiarze kosmologicznym. Kant 
stwierdza więc, że wolność taka jest 

…zdolnością rozpoczynania samemu pewnego stanu; przyczynowość jej przeto 
nie podlega w myśl prawa przyrody ze swej strony innej [z kolei] przyczynie, 
która by ją określała co do czasu27. 

Różnica między przyczyną naturalną a przyczyną uzyskaną z wolności polega 
na tym, że pierwsza uzależniona jest od pewnego czasowego ciągu przyczy-
nowo-skutkowego, w którym przyczyna skutku domaga się przyczyny, ponie-
waż również jest skutkiem, jej przyczyna też jest skutkiem, zatem domaga się 
swej przyczyny i tym sposobem mamy do czynienia ze stałym poszukiwaniem 
przyczyn danych przyczyn. Stan taki występuje w świecie zmysłowym, w któ-
rym w żadnym doświadczeniu nie sposób doświadczyć nieuprzyczynowionej 
przyczyny. Rozum jednak spontanicznie – to znaczy sam z siebie – domaga się 
w stosunku do pojęcia przyczyny absolutnego warunku całości, co ma miej-
sce ze względu na przyczynowość. Skoro przyczyna naturalna nie zaspokaja 
tego warunku, rozum stwarza ideę wolności, której treść nie zawiera niczego 
z doświadczenia, i która zarazem pozwala wydobyć całość warunków przyczy-
nowości. Kant podkreśla, że na tej transcendentalnej idei wolności opiera się 
wolność rozumiana w sensie praktycznym i pytanie o transcendentalną wol-
ność (o możliwość jej istnienia) w obszarze praktycznego działania stanowi pod-
stawowy przedmiot prowadzonej tu dyskusji. Wolność praktyczna to autono-
miczność i niezależność własnej woli wobec przymusu płynącego z popędów 
zmysłowych28. W ogólnym wymiarze, przyczynowość wiąże się więc z rozu-

26 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 532, B 560.
27 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 533, B 561. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, 

s. 442.
28 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 534, B 562. Kant używa termin Willkür, z któ-

rym tłumacze mają spory problem, ponieważ jest bardzo trudny do oddania w innym 
języku. Ingarden (I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, s. 442, przypis 1) odnosi się do 
tego zagadnienia. Pisze następująco: „W oryginale: »Willkür«, co Chmielowski tłuma-
czy jako »samowola«. Słowo to jednak w języku polskim ma znaczenie pejoratywne 
[…]. Jakkolwiek bardzo trudno jest zdać sobie sprawę, w jakim ściśle znaczeniu Kant 
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mieniem wolności, która ujęta w sensie naturalnym sprowadza się do zależno-
ści woli istot żywych od zmysłowości, to znaczy zmysły pobudzają/wymuszają 
na woli pewne działania związane z popędem. Tak dzieje się w świecie istot 
żywych, zwierząt, i wola pobudzona w ten sposób jest nazywana przez Kanta 
arbitrium brutum. W człowieku również istnieje zależność woli od zmysłów, lecz 
nie w takim „wymuszającym” znaczeniu, jak u zwierząt. Istotą woli człowieka 
jest to, że zmysły nie wymuszają na woli działania, lecz człowiek właśnie swą 
wolą samodzielnie potrafi określać i wykonywać działania niezależnie od zmy-
słowego popędu. Na tym fundamencie zasadza się idea wolności, która przy-
biera praktyczny wymiar w zwykłym, realnym działaniu człowieka w świe-
cie, ale domaga się pozapraktycznego uzasadnienia, co ostatecznie prowadzi do 
transcendentalnego pojęcia wolności. Kant zaznacza, że oprócz przyczynowo-
ści w świecie zmysłowym, poza jej naturalnym wymiarem musi istnieć jeszcze 
przyczynowość ponadnaturalna, ponieważ w innym wypadku, skoro wszelkie 
działanie unormowane jest koniecznymi prawami, zakwestionowana zostałaby 
w ogóle wolność, w tym wolność praktyczna człowieka. Prawa w świecie zja-
wisk są bowiem konieczne, zatem i skutki działania wedle tych praw również 
są konieczne, a nie wolne. Gdyby człowiek tylko im podlegał, to utraciłby tym 
samym wolność działania i, w konsekwencji, byłby istotą niewolną/zniewoloną. 
Tak jednak nie jest i – z oczywistych powodów, aby ratować ludzką wolność 
w wymiarze praktycznym, to znaczy zależność własnego działania człowieka 
od jego własnej woli – Kant uzasadnia istnienie transcendentalnego wymiaru 
wolności, gdyż ów transcendentalny wymiar, czyli ponadnaturalne ujęcie wol-
ności, daje możliwość wyjścia poza koniecznościowy charakter świata zmysłów, 
w którym wszystko dzieje się wedle empirycznych praw i miejsca dla wolności 
nie ma. Dzięki transcendentalnej wolności człowiek może działać samodzielnie29.

używa słowa »Willkür«, to jednak pewne jest, że nie używa go we właśnie wyłuszczo-
nym polskim znaczeniu słowa »samowola«. Trudno jest zarazem oddać po polsku to, 
co Kant myśli, używając słowa »Willkür«, zwłaszcza że nie jest jasne, dlaczego używa 
tego słowa zamiast np. »Wille«”. W dalszej części Ingarden sugeruje, że Kant posługi-
wał się tym pojęciem w znaczeniu pewnej zdolności do postępowania wedle własnego 
upodobania, co chyba dobrze oddaje sens Kantowskiej intuicji. Pojęcie „własnej woli” 
przy tym będzie oddawało zasugerowane tu znaczenie terminu Willkür. Por. wywody 
w: H. Heimsoeth: Transzendentale Dialektik…, s. 334–339. Autor ten wskazuje, że Kant 
określa tu wolność praktyczną w sensie negatywnym jako „wolność od”: „Kant definiert 
zunächst negativ: Freiheit wovon. Der Lebensrahmen, in welchem sie auftritt, ist das 
‘Begehrungsvermögen’ und, damit verbunden, die ‘Willkür’”, tamże, s. 338. Odnośnie 
do komentarza Heimsoetha por.: G. Martin: Immanuel Kant…, s. 200–202.

29 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 534, B 562.
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Kant szczególnie mocno akcentuje znaczenie transcendentalnej wolności pły-
nącej z czystego rozumu, a nie ze świata zjawisk. Zadanie badania takiej wolno-
ści jako przyczyny uzasadnienia działań człowieka-podmiotu w świecie spada 
na filozofię transcendentalną, choć interesuje również psychologię, ale tylko 
w wymiarze fizjologicznym. Zdaniem Kanta, nie jest to właściwe ujęcie prob-
lemu ludzkiej wolności, gdyż nie jest ona zjawiskiem fizjologicznym. Jedynie 
w ramach transcendentalnego ujęcia możliwe jest rozważanie wolności, gdyż 
możliwość wolności to postulat czystego rozumu, musi więc być rozważany 
dialektycznie, dzięki czemu pojęcie to nabiera dynamicznego a nie czasowo-
przestrzennego (matematycznego) charakteru, przestając być kategorią wielko-
ści i wyzbywając się wszelkich związanych z nią ograniczeń i uwarunkowań. 
Tym samym pytanie o transcendentalną wolność nie jest pytaniem o jej uwa-
runkowania w szeregu warunków i zależności, lecz jedynie o jej możliwość 
w wymiarze istnienia, a więc po prostu dialektycznym rozważaniem w obsza-
rze czystego rozumu (problemem istnienia bądź nieistnienia transcendentalnej 
wolności). W ten sposób konstytuuje się trzecia antynomia30. Kant próbuje więc 
za pomocą rozważań transcendentalnych uzasadnić istnienie i, aby osiągnąć 
taki cel, musi uzgodnić/pogodzić ze sobą dwa obszary: z jednej strony wol-
ność jako przyczynę, z drugiej strony koniecznościowy charakter świata przy-
rody; wykazać, że absolutna wolność może być przyczyną działania w świecie 
przyrody rządzonym przez konieczne prawa, co w konsekwencji prowadzi do 
dowiedzenia, że wolność transcendentalna nie wyklucza konieczności przyrody. 
W świecie zmysłowym wszystko to, co się zjawia i jest przedmiotem oglądu 
zmysłowego, podporządkowane jest koniecznościowym prawom przyrody. 
Brak tu miejsca na jakiś aspekt wolności. Zarazem jednak Kant wskazuje, że 
w przedmiocie (Gegenstand) można nie tylko coś poznać, lecz także coś pojąć, 
to znaczy poprzez rozpoznany jako zjawisko skutek ująć coś w aspekcie przy-
czynowym. Według Kanta wynika to poniekąd z samej istoty świata zjawisk. To 
bowiem, co możliwe do ujęcia w empirycznym obszarze jako zjawisko, domaga 
się pewnej podstawy, która sprawia, że owo coś jako zjawisko się pojawia. 
Kant warunek taki przenosi na możliwość jakiegoś podmiotu po to, aby dzięki 
temu podmiotowi uzasadnić zdolność do empirycznego ujęcia przyczynowości 
w znaczeniu poznania w świecie zjawiskowym zależności przyczyna–skutek; 
z drugiej strony, podmiot ten musi wykazywać się zdolnością do uchwycenia 
przyczynowości w szerszym pozazjawiskowym i empirycznym sensie, i wtedy 
mówi Kant o pewnej zdolności takiego podmiotu do intelektualnego „pojęcia” 

30 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 530, B 565. Zob. H. Heimsoeth: Transzen-
dentale Dialektik…, s. 341–343.
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a nie poznania przyczynowości i wyznaczenia sytuującej się poza światem zja-
wisk przyczyny. Kant pisze o tym następująco: 

Utworzylibyśmy przeto sobie o zdolności takiego podmiotu empiryczne, a rów-
nież i intelektualne pojęcie jego przyczynowości, która przy jednym i tym 
samym skutku może zarazem występować31.

Tak więc w obserwowanym empirycznie skutku w świecie zjawisk można odkryć 
podwójną przyczynę: jedną, poznawaną jako przyczyna istniejąca w świecie zja-
wisk (i tu przyczyny układają się w pewien ciąg obramowany koniecznymi 
prawami przyrody) oraz drugą, pojmowaną jako przyczyna wyłącznie przez 
intelekt. Sama taka intelektualnie pojęta przyczyna przekracza świat zmysłowy, 
jest więc transcendentalna, i w rezultacie nie jest związana z koniecznościo-
wymi prawami przyrody, gdyż po prostu im nie podlega. Kant pisze o pewnym 
aktualnie działającym podmiocie, który mógłby zawsze podlegać koniecznym 
prawom w swoim działaniu, ale zarazem byłby związany przyczynowością nie-
empirycznego, transcendentalnego charakteru. W takiej sytuacji przyczynowe 
działanie podmiotu można określać empirycznie, to znaczy koniecznościowo, 
jak również – bez sprzeczności – nieempirycznie, czyli jako wolne: nie wystę-
pujące w szeregu empirycznych warunków sprawiających, że jakieś zjawisko 
w świecie przyrody ujęte jest jako zjawisko konieczne32. Charakteru takiej przy-
czynowości – co u Kanta wydaje się kluczowe – nie daje się poznać, ponie-
waż poznawanie jest zastrzeżone wyłącznie do świata zjawisk, lecz jedynie 
można pojąć.

Ten dający się jedynie pojąć charakter nie mógłby wprawdzie nigdy być poznany 
bezpośrednio, ponieważ nic nie możemy spostrzegać, jak tylko [wtedy], o ile 
coś się przejawia, ale musiałby przecież być pomyślany zgodnie z charakte-
rem empirycznym, tak jak w ogóle u podstaw zjawisk musimy w myśli założyć 
przedmiot transcendentalny, choć o nim, czym jest sam w sobie, nic nie wiemy33. 

31 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 538, B 566. Polski przekład: I. Kant: Krytyka 
czystego rozumu…, s. 445.

32 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 540, B 568. Zob. H. Heimsoeth: Transzen-
dentale Dialektik…, s. 344–345.

33 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 540, B 568. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, 
s. 446. Zagadnienie przedmiotu transcendentalnego i jego odniesienia do przedmiotu 
empirycznego w polskiej literaturze wyczerpująco przedstawia: J. Rolewski: Kant a meta-
fizyka. Warszawa 1991, s. 110–143 (w odniesieniu do przedmiotu transcendentalnego są tu 
poruszone zagadnienia: przedmiot transcendentalny jako ontologiczna podstawa rze-
czy, przedmiot transcendentalny jako „rzecz sama w sobie”, przedmiot transcenden-
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Co proponuje zatem Kant? Przede wszystkim ukazuje możliwość połączenia 
transcendentalnego wymiaru wolności, która nigdy nie występuje w empirycz-
nym świecie zjawisk, z koniecznością przyczynowości występującej w zjawi-
skach przyrody. Koniecznościową przyczynowość odkrywa się w świecie przy-
rody, jest ona poznawana za pomocą tego, co zjawia się empirycznie poprzez 
zmysły. W takim świecie przedmiot poznania jest uprzyczynowiony – jawi się 
jako skutek koniecznego działania, a jego przyczynę daje się poznać. Zarazem 
jednak są działania, które nie odwołują się wyłącznie do koniecznościowej przy-
czyny świata zjawisk, lecz do przyczyny pozazjawiskowej i pozaempirycznej, 
której nie daje się poznać (podmiot działania nie jest zdolny do jej poznania), 
ale jedynie pojąć, to znaczy zrozumieć i ująć rozumowo. Przyczynowość taka 
jest transcendentalna, to znaczy uzasadnia świat zjawisk, i tak należy rozumieć 
zakres wolności, która determinuje ludzkie działania w świecie przyrody. Wol-
ność i przyroda mogą wystąpić równocześnie bez żadnej sprzeczności w jednym 
działaniu, dotyczą bowiem innego aspektu tego działania. Przyroda uzasadnia 
konieczność danego działania i dzięki temu można poznać przyczynę tego dzia-
łania. Wolność z kolei daje możliwość zrozumienia owego działania, to znaczy 
zrozumienia motywów i przyczyny jego pojawienia się. W tym sensie dostrzega 
Kant możliwość połączenia transcendentalnej wolności z koniecznością praw 
i reguł przyrody. Następny krok polega na wyjaśnieniu idei takiej wolności 
w połączeniu z koniecznościowym charakterem świata przyrody34. 

Kant zakłada, że w świecie zjawisk nic nie zachodzi samo z siebie, to znaczy 
w strukturze takiego świata istnieje ciąg przyczynowo-skutkowy wiążący wszel-
kie zjawiska określone jako działania wytwarzające pewne stany (skutki)-zda- 
rzenia powiązane z innymi stanami na zasadzie relacji przyczynowo-skut-
kowej. Tym samym w świecie zjawisk wszystko musi mieć swoją przyczynę 
i nie sposób założyć istnienia w tym świecie jakiegoś czasowego początku, 
który jako działanie pierwotne nie byłby uprzyczynowiony. Kant wnioskuje 
z tego: 

A więc wszystkie działania przyczyn naturalnych następujących po sobie w cza-
sie są same znowu skutkami, które tak samo zakładają swe przyczyny w szeregu 
czasowym. W dynamicznym świecie zjawisk brak zatem możliwości wyzna-

talny jako horyzont i transcendentalna jedność apercepcji); s. 163–109 (w tym miejscu 
przedmiot transcendentalny ujęty jest jako ośrodek konstytucji rzeczy, nadawca realnej 
przedmiotowości kategoriom, aprioryczny warunek prawdy, prymarna możliwość kon-
stytucji przedmiotowości).

34 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 541, B 569. Zob. H. Heimsoeth: Transzenden-
tale Dialektik…, s. 346–350.
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czenia przyczyny innej, niż naturalnej będącej jednak także uprzyczynowioną 
przez coś wcześniejszego w szeregu czasowym, a wszystko to wiążą konieczne 
powszechne prawa przyrody obowiązujące w tym świecie35.

Kant określa taką konieczną przyczynowość jako przyczynowość empiryczną36. 
Przyczynowość tego typu pozwala intelektowi poznać i określić naturalne 
warunki zjawisk zachodzących w świecie przyrody, tym samym dając intelek-
towi wszelkie konieczne dane do wyjaśnienia zjawisk fizycznych. Pewien kłopot 
temu schematowi sprawia człowiek, ponieważ jest jednym ze zjawisk w świe-
cie zmysłów i – jako istota działająca, czyli przyczyna w przyrodzie – podlega 
wszelkim empirycznym prawom w niej występującym. Jednocześnie jednak 
człowiek sam dla siebie jest w pewnych okolicznościach „przedmiotem dają-
cym się jedynie pomyśleć”, ponieważ jego działanie nie mieści się, nie zamyka 
się w obszarze odbiorczości sensualnej. Zdolność do takiego pojmowania sie-
bie jest według Kanta intelektem i rozumem, gdyż wyłącznie intelekt i rozum 
mogą ujmować człowieka inaczej niż zjawisko, zatem nie w świecie fenome-
nów37. Intelekt i rozum w działaniu nie są zdeterminowane uwarunkowaniami 
empirycznymi, to znaczy ich działanie nie jest zależne od empirii, a co za tym 
idzie domagają się innej przyczynowości – dla rozumu jest to nieempiryczna 
przyczynowość oparta na imperatywach, które jako prawidła człowiek narzuca 
na wszelkie swe działanie praktyczne. Wytworzona na tym gruncie powinność 
zamyka się w transcendentalnej przyczynowości, a więc opiera się na wolności 
działania nie pochodzącej ze świata zjawisk, choć wcale z koniecznością tego 
świata się nie wykluczającej. Kant zaznacza, że działanie musi być wpraw-
dzie możliwe pod względem praw zjawiskowego świata, czyli owe prawa nie 
mogą go wykluczać, lecz nie znaczy to wcale, że działanie przez te prawa jest 
zdeterminowane, ponieważ konieczne prawa obejmują jedynie skutki działania 
człowieka, a nie przyczynę, to znaczy nie określają samej woli człowieka, która 
jest źródłem ludzkiego działania w świecie zjawisk. Kant pisze: 

35 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 544, B 502. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, 
s. 448

36 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 540, B 505. Odnośnie do zasady przyczyno-
wości w świecie przyrody zob.: L. Schäfer: Kants Metaphysik…, s. 19–20.

37 Zob. „Er [to znaczy Mensch – J.S.], nennt sich (imme-schon) das Lebewesen des 
Verstandes oder der Vernunft (animal rationale) und stellt sich immer vor, daß die 
Vernunft bzw. er selbst als Vernunftwesen »Kausalität habe«, d. h. daß er aus ergenen 
Vernunfterwägungen gewisser Art heraus, aus Ideen, auf die Realität einwirken und 
also sich in solchen Auswirkungen »äußern« können”, H. Heimsoeth: Transzendentale 
Dialektik…, s. 358–359.
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Choćby było nie wiadomo ile powodów występujących w przyrodzie, które 
nakłaniają mię do chcenia, nie wiadomo ile zmysłowych pobudek, to nie mogą 
one wytworzyć tego, że coś być powinno, lecz tylko chcenie, któremu jeszcze 
daleko do tego, by być koniecznym, a zarazem chcenie zawsze uwarunkowane, 
któremu powinność wypowiedziana przez rozum przeciwstawia miarę i cel, 
a co więcej, zakaz i autorytet38. 

Rozum zatem pozostaje wolny w wyborze celów swego działania, w tym sensie 
więc nie jest zdeterminowany koniecznością porządku praw przyrody. Zara-
zem jednak, wedle idei, rozum wyznacza porządek działania dzięki temu, że 
odwołuje się do niezdeterminowanej niczym w świecie zmysłowym idei jako 
swej przyczyny. 

Można więc dwojako określać charakter ludzkich czynów. Mają one cha-
rakter empiryczny, to znaczy działanie człowieka jest uprzyczynowione przez 
jego rozum pod warunkiem, że daje się określić zasadę działania (pojawienia się 
skutku) rozumem, czyli wskazać jego motywy oraz wszelkie czynniki i zasady 
woli działającego. Wtedy ludzkie działanie przynosi skutki w świecie zjawisko-
wym i tam też można doszukać się przyczyn tego działania i ich determinacji 
zgodnej z porządkiem świata przyrody. Brak tu wolności, a wszelkie ludzkie 
czyny można wyjaśnić koniecznością fizjologiczną39.

Taki stan rzeczy nie wyklucza jednak innego ujęcia działania mającego swe 
źródło w rozumie. Rozum mianowicie, kierując się własną ideą, potrafi wpły-
wać na człowieka i tym samym może uprzyczynowić jego działanie w świecie 
zjawisk, zarazem sam jako przyczyna nie będąc przez nic innego uprzyczyno-
wiony. Zdaniem Kanta, zachowany jest wtedy warunek, że w świecie zmysło-
wym każdy skutek ma przyczynę, która również jest uprzyczynowiona i tak 
dalej. Rozum staje się więc nieuprzyczynowioną przyczyną skutków w świe-
cie empirycznym i z tej perspektywy empiryczny szereg zdarzeń zyskuje swój 
warunek, który nie jest uwarunkowany, ponieważ nie przynależy do tego sze-
regu, innymi słowy, jako przyczyna warunek ten jest nieempiryczny. Z tego 
powodu nie można go jednak poznać, lecz daje się jedynie pojąć – nie jest zja-
wiskiem, a jedynie ideą czystego rozumu40. 

Argumentację opiera Kant na całkowicie nieempirycznym charakterze 
rozumu, który w działaniu nie jest przez nic empirycznego zdeterminowany. 

38 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 548, B 506. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, 
s. 450.

39 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 549–550, B 500–508.
40 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 552, B 580. H. Heimsoeth: Transzendentale 

Dialektik…, s. 302–303.
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Człowiek, według filozofa, sam jest zjawiskiem, zatem jego działanie jest okre-
ślane poprzez charakter praw przyrody. Działanie w świecie przyrody postrze-
gane jako zjawisko nie może zaczynać się samo z siebie, a więc zawsze takie 
działanie odwołuje się do jakiejś przyczyny. Jeśli uznać, że przyczyną działa-
nia jest rozum, to należy także uznać, że sam rozum nie jest zjawiskiem i pra-
wom przyrody determinującym zjawiska nie podlega. Z tego powodu, działa-
nie rozumu nie jest poprzedzone wcześniejszym stanem, co sprawia, że nie ma 
w rozumie żadnego następstwa czasowego, pozwalającego wskazać, iż działa-
nie rozumowe uprzyczynowione jest przez inne działanie wcześniejsze w sto-
sunku do niego. Gdyby tak było, wtedy pojawiłaby się konieczność wskazania 
podobnego zaczerpniętego ze świata zawsze uprzyczynowionych przyczyn, co 
w odniesieniu do rozumu wydaje się nie do przyjęcia. Rozum zawsze pozostaje 
wolny od empirycznej determinacji, choć skutki działania woli są obserwowane, 
dają się pojąć, a nie poznać (bo nie podlegają determinacji następstwa czaso-
wego). Kant wnioskuje z tego, że 

Tym samym postępuje on [to znaczy rozum — J.S.] swobodnie (frei) nie będąc 
określonym w sposób dynamiczny w łańcuchu przyczyn występujących 
w przyrodzie przez powody zewnętrzne lub wewnętrzne (Gründe), lecz co do 
czasu wcześniejsze41. 

W taki sposób ujawnia się wolność niewykluczająca determinizmu świata przy-
rody. Wolność ma charakter dynamiczny i nie jest jedynie wolnością (w sensie 
negatywnym) od warunków empirycznych. Wolność ta, zdaniem Kanta, ma 
charakter pozytywny, objawiający się spontaniczną zdolnością do samodziel-
nego rozpoczynania szeregu empirycznych zjawisk42. Jest ona nieuwarunko-
wanym warunkiem zjawisk, podkreślającym regulatywny sens idei czystego 
rozumu, z której wolność transcendentalna wynika. Kant stwierdza, że mię-
dzy transcendentalną wolnością a koniecznością przyrody nie zachodzi kon-
flikt, ponieważ obie działają niezależnie od siebie i – można by tak powiedzieć 
– nie wchodzą sobie w drogę. Jedna nie narusza drugiej: zasady wolności nie 
podważają konieczności przyrody, konieczne prawa przyrody nie naruszają 
wolności43.

41 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 553, B 581. I. Kant: Krytyka czystego rozumu…, 
s. 453.

42 Odnośnie do spontanicznej zdolności człowieka zob.: G. Martin: Immanuel Kant…, 
s. 203–206.

43 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft… A 550, B 585. Zob. H. Heimsoeth: Transzen-
dentale Dialektik…, s. 382–384.
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Należy wszak stale pamiętać, do czego idea wolności Kantowi służy. Przede 
wszystkim jest ideą transcendentalną, wynikającą z analizy i szukania przyczy-
nowości dla świata zjawiskowego. Wolność nie jest czymś rzeczywistym, istnie-
jącym w świecie zjawisk jako jego przyczyna. To postulat regulatywny ludzkiego 
rozumu, za którego pomocą rozumowi „wydaje się”, że jest w stanie przez to, co 
zmysłowo nieuwarunkowane, uwarunkować wszystko to, co jawi się zmysłowo, 
i tym samym zapoczątkować bezwzględny szereg warunków, dzięki któremu 
obserwowane (doświadczane) zjawisko przedstawia się jako skutek domaga-
jący się ostatecznej bezwzględnej przyczyny. Kant dostrzega, że poprzez tak 
ujętą ideę rozum wikła się w antynomię wynikającą z pozoru przyjmowania 
w ramach kosmologicznej przyczynowości transcendentalnej idei wolności jako 
absolutnego warunku szeregu empirycznych skutków (tego, co uwarunkowane), 
który w dynamicznym, a nie matematycznym, ujęciu zawsze domaga się uwa-
runkowania, choć żaden empiryczny przedmiot uwarunkowany w świecie zja-
wiskowym bezwzględnego (to znaczy nieuwarunkowanego) warunku nie ma. 
Powoduje to antynomię, której rozwiązanie widzi Kant w innym potraktowaniu 
w świecie zjawiskowym bezwzględnej nieuwarunkowanej przyczyny i zawsze 
uwarunkowanego skutku. Rozum bowiem jest zdolny, bez możliwości pozna-
nia, „założyć” istnienie nieuwarunkowanej istoty nie należącej do porządku 
zjawiskowego, a więc niemożliwej do poznania, lecz istniejącej poza (jako byt 
pozazmysłowy) światem zjawisk – w konsekwencji jedynie możliwej do poję-
cia. Zdolność pojęcia takiej istoty nie wyklucza się z ograniczeniem zdolności 
poznawczych tylko do tego, co empiryczne. W takim wypadku idea odnosi 
się do tego, co transcendentne (względem świata zjawisk) i możliwe do uję-
cia w pojęciu czystego rozumu, a więc do „wyzyskania” (wykoncypowania) 
z pojęć intelektu. Rola tak ujętych idei jest rolą regulatywną: uzasadniają one 
rozumowi uwarunkowanie empirycznego szeregu zjawisk (obojętne, czy uję-
tego matematycznie, czy dynamicznie), zarazem jednak nie wykluczają się one 
z empirycznym światem nieuwarunkowanych skutków, próbując wprowadzić 
w ten świata coś, co nieuwarunkowane, a więc tam niemożliwe.

Kant wskazuje, że dopóki ideę rozumie się w kontekście całości tego, co 
doświadczane, czyli jako uprzyczynowienie wszystkich szeregów empirycznych 
przedmiotów, dopóty można mówić o ideach kosmologicznych. Jeśli jednak 
przechodzi się do rozważań nad ideą ujętą transcendentalnie (wtedy zaś nie 
jest ona już wyłącznie warunkiem całości szeregu empirycznego), to przechodzi 
się do rozważań wykraczających poza zakres kosmologii. Taka właśnie sytuacja 
zachodzi w odniesieniu do idei wolności. Jeśli jest ujęta transcendentalnie, to 
pytanie o jej ontyczny status, a to w konsekwencji powoduje, że wykracza się 
poza zakres jej przyczynowego ujęcia w zakresie empirycznym. Idea wolności 
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ujęta transcendentalnie musi być rozpatrywana jako idea regulatywna, zatem 
jako postulat czystego rozumu, spełniający określoną rolę w procesie ludzkiego 
poznania.
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The Idea of Freedom in the Kant’s Critique of Pure Reason

Summar y

Immanuel Kant’s concept of freedom is based on his transcendent philosophy. 
In this sense, it exists as the result of transcendental reflection on reality, and the free-
dom situates itself as a problem considered within the framework of the idea of pure 
reason. Such understood the freedom is therefore related to a regulative idea and has 
a purely rational basis. The freedom understood in this way as purely rational deduc-
tion and in consequence the pure reason decides about its status and conditions. This 
article tries to describe the postulate of such freedom according to Immanuel Kant.

Key words: Kant, Freedom, Philosophy, Pure Reason, Transcendental Reflection
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Wolność versus równość
w myśli Alexisa de Tocqueville’a

Dyskretny urok równości

Dlaczego społeczeństwa demokratyczne są bardziej rozmiłowane w równo-
ści niż w wolności? – zadaje pytanie na kartach O demokracji w Ameryce Alexis 
de Tocqueville. Przeanalizowanie relacji, zachodzących pomiędzy tymi ideami, 
jest jednym z najważniejszych zadań, jakich podjął się Tocqueville w całym 
swoim dziele. Zasadnym będzie uczynić zastrzeżenie, iż, jak pisze, 

ludzie nie mogą stać się absolutnie równi nie będąc całkowicie wolnymi i choć 
równość łączy się ostatecznie z wolnością, odróżnienie jednej od drugiej jest 
zabiegiem uzasadnionym1.

Innymi słowy nierozerwalny związek pomiędzy wolnością a równością to 
burzliwa historia, w której raz jedna raz druga strona usiłuje zdobyć prze-
wagę; utrzymanie równowagi korzystnej dla obu wydaje się niemożliwe. Ko- 
egzystencja i względna harmonia pomiędzy obiema ideami jest postulatem, im- 
peratywem: 

1 A. de Tocqueville: O demokracji w Ameryce. T II. Tłum. M. Król. Kraków 1994, 
s. 104. Por. nieco dłuższy wywód z oryginału: „Quoique les hommes ne puissent deve-
nir absolument égaux sans être entièrement libres, et que par conséquent l’égalité, dans 
son degré le plus extrême, se confonde avec la liberté, on est donc fondé à distin-
guer l’une de l’autre Le goût que les hommes ont pour la liberté et celui qu’ils ressen-
tent pour l’égalité sont, en effet, deux choses distinctes, et je ne crains pas d’ajouter 
que, chez les peuples démocratiques, ce sont deux choses inégales”. A. de Tocqueville:
De la démocratie en Amérique II, 1re et 2e parties. Paris 1840, s. 94.
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Skoro nikt nie będzie tedy różnił się od swoich bliźnich, nikt nie będzie mógł 
sprawować władzy tyrańskiej. Ludzie będą doskonale wolni, ponieważ 
wszyscy będą całkowicie równi, i będą doskonale równi, ponieważ będą całko-
wicie wolni. Ku takiemu ideałowi zmierza demokratyczne społeczeństwo2.

Jeżeli chce się właściwie zinterpretować tocqueville’owskie rozumienie równo-
ści i wolności należy wyraźnie określić zakres znaczeniowy obu pojęć w celu 
wyeliminowania jakiejkolwiek wieloznaczności. Tocqueville pisze: 

Równość może na przykład zapanować w życiu społecznym, nie obejmując rze-
czywistości politycznej. Ludzie mogą mieć prawo oddawania się tym samym 
rozrywkom, obierania tych samych zawodów – jednym słowem życia i dorabia-
nia się w ten sam sposób, nie biorąc jednocześnie takiego samego udziału w rzą-
dzeniu. Pewnego rodzaju równość może zaistnieć w życiu politycznym, w któ-
rym brak będzie wolności. Wszyscy ludzie mogą być równi wyjąwszy jednego 
człowieka, który panuje nad wszystkimi bez różnicy i który spośród wszystkich 
obywateli dobiera sobie urzędników3. 

Tak więc widzimy, po pierwsze, iż równość może urzeczywistniać się w wymia-
rze zarówno społecznym, jak i politycznym. Co więcej, do jej realizacji wcale 
nie potrzeba wolności. Jeżeli rzecz dotyczy wolności to,

objawiała się ludziom w różnych czasach i w różnych kształtach; nie zwią-
zała się ściśle z jednym tylko układem społecznym i istnieje nie tylko w ustroju 
demokratycznym. Nie stanowi ona zatem cechy wyróżniającej epoki demo- 
kracji4. 

2 Ibidem, s. 103. Por. cały wywód. „Nul ne différant alors de ses semblables, per-
sonne ne pourra exercer un pouvoir tyrannique; les hommes seront parfaitement libres, 
parce qu’ils seront tous entièrement égaux; et ils seront tous parfaitement égaux parce 
qu’ils seront entièrement libres. C’est vers cet idéal que tendent les peuples démocrati-
ques”. A. de Tocqueville: De la démocratie…, s. 93.

3 Ibidem, s. 103–104. Por.: „L’égalité peut s’établir dans la société civile, et ne point 
régner dans le monde politique. On peut avoir le droit de se livrer aux mêmes plaisirs, 
d’entrer dans les mêmes professions, de se rencontrer dans les mêmes lieux; en un mot, 
de vivre de la même manière et de poursuivre la richesse par les mêmes moyens, sans 
prendre tous la même part au gouvernement. Une sorte dégalité peut même s’établir 
dans le monde politique, quoique la liberté politique n’y soit point. On est l’égal de tous 
ses semblables, moins un, qui est, sans distinction, le maître de tous, et qui prend égale-
ment, parmi tous, les agents de son pouvoir”. A. de Tocqueville: De la démocratie…, s. 94.

4 Tamże, s. 104. Por.: „La liberté s’est manifestée aux hommes dans différents temps 
et sous différentes formes; elle ne s’est point attachée exclusivement à un état social, 
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Separacja i samodzielny byt obu idei jest możliwy, zaś wolność może wystę-
pować w innych ustrojach niż demokratyczne, na przykład w arystokracji. 
Należy również, na co zwraca uwagę Rawls, rozpatrywać ideę wolności jako 
niepodzielną jedność: „Ważne jest byśmy uznawali, że podstawowe wolności 
trzeba oceniać jako pewną całość, jako jeden system”5. 

Tocqueville dokonuje jeszcze innej ważnej obserwacji. Jak zauważa, rów-
ność dla społeczeństwa demokratycznego (czy społeczeństwa w ogóle) jest 
o wiele bardziej atrakcyjna niż wolność, charakteryzująca się wysokim stop-
niem abstrakcyjności. Niezwykle celną obserwację w tej materii poczynił Pierre 
Manent:

Podstawowym efektem demokracji jest ukazanie sobie nawzajem, obcym i tutej-
szym, bogatym i biednym, że mimo różnic społecznych ich pozycji, wcale nie są 
tak daleko od siebie jak im się wydaje, ale właściwie żyją obok siebie. Zatem ów 
wydawałoby się najbardziej nierozerwalny związek w wyniku działania nowych 
relacji społecznych przekształcany zostaje w demokrację właśnie. W tym proce-
sie spotykamy, istotową prawdę o demokracji, w ramach której ludzie zarówno 
w sensie formalnym, jak również faktycznym stają się równi w ramach własnej 
kondycji. W demokracji bowiem ludzie nie są wyłącznie równi, ani też nie są 
równi „tylko” wobec prawa. Między sferą prawa a rzeczywistością, znajduje się 
oparta nie zawsze na rzetelnej obserwacji, „wyimaginowana”, ale mająca cechę 
nieodpartości, sfera, którą Tocquevillle nazywa „opinią publiczną”. Opinia pub-
liczna bowiem, ukazuje ludzi najbardziej pozornie nierównych z jednej strony, 
jednak z drugiej kładzie nacisk na elementy równości i podobieństwa, co czyni 
przestarzałe dotychczasowe rozróżnienie między demokracją bezpośrednią 
a demokracją reprezentacyjną. Równość bowiem to najgłębszy sens demokra-
tycznego życia społecznego6.

Poza tym konkretne efekty równości są przez członków danego społeczeństwa 
empirycznie weryfikowalne i zarazem w krótkiej perspektywie odczuwalne: 
„Równość” – pisze Tocqueville – „co dzień dostarcza wielu małych korzyści 
każdemu obywatelowi. Uroki równości dają o sobie znać na każdym kroku 

et on la rencontre autre part que dans les démocraties. Elle ne saurait donc former le 
caractère distinctif des siècles démocratiques” A. de Tocqueville: De la démocratie…,
s. 94.

5 J. Rawls: Teoria sprawiedliwości. Tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, War-
szawa 1994, s. 277.

6 P. Manent: Tocqueville and the nature of democracy. Tłum. własne. New Hampshire 
1996, s. 32.
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i są dostępne dla wszystkich”7. W odróżnieniu od równości, wolność ma mniej 
skonkretyzowany charakter, a

dobro, jakie przynosi […], ujawnia się dopiero po dłuższym czasie, a jego przy-
czyna pozostaje częstokroć zapoznana. Moglibyśmy powiedzieć, że podsta-
wową namiętnością kierującą politycznymi emocjami człowieka demokra-
tycznego jest dążenie do równości w różnych jej przejawach: politycznym, 
społecznym, prawnym czy ekonomicznym, wolność z kolei wymaga większego 
wysiłku związanego z jej urzeczywistnieniem. Jest tak, ponieważ: „by móc cie-
szyć się wolnością, trzeba ją zdobyć za cenę wyrzeczeń i wielkich wysiłków8. 

Brak konkretnych skutków jej działania w szybkim czasie czyni ją o wiele mniej 
interesującą dla ludzi żyjących w „świecie” wolności. 

Nie ma równości bez wolności

Pojawia się jednak zasadnicze pytanie, na ile wolność lub wolności, rozu-
miane zgodnie z interpretacją Rawlsa9, stanowią konieczny i zarazem wystar-
czający warunek zaistnienia równości w społeczeństwie czy państwie? Do tej 
pory nasze rozważania koncentrowały się na obu tych ideach rozpatrywanych 
z osobna. Taka zaś interpretacja jest niepełna i heurystycznie dość uboga, jed-
nak niezbędna z perspektywy historycznej i odpowiadająca na pytanie, jak było 
do tej pory. Wcześniejsze spostrzeżenia, dotyczące wyżej wymienionych idei 
i ich współwystępownia, pozbawione były podstawowego założenia, miano-
wicie zasady nie tylko ich współistnienia, ale konieczności istnienia wolności 

7 A. de Tocqueville: O demokracji…, s. 105. Por.: „L’égalité fournit chaque jour une 
multitude de petites jouissances à chaque homme. Les charmes de l’égalité se sentent 
à tous moments, et ils sont à la portée de tous”, A. de Tocqueville: De la démocratie…, 
s. 95.

8 Tamże, s. 105. Por. cały wywód w oryginale: „Les biens que la liberté procure ne 
se montrent qu’à la longue, et il est toujours facile de méconnaître la cause qui les fait 
naître. Les avantages de l’égalité se font sentir dès à présent, et chaque jour on les voit 
découler de leur source. La liberté politique donne de temps en temps, à un certain 
nombre de citoyens, de sublimes plaisirs. L’égalité fournit chaque jour une multitude de 
petites jouissances à chaque homme. Les charmes de l’égalité se sentent à tous moments, 
et ils sont à la portée de tous; les plus nobles cœurs n’y sont pas insensibles, et les âmes 
les plus vulgaires en font leurs délices. La passion que l’égalité fait naître doit donc être 
tout à la fois énergique et generale”, A. de Tocqueville: De la démocratie…, s. 95.

9 Dotyczy rozumienia przez Rawlsa wolności jako całości czy też systemu.
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jako warunku urzeczywistniania się równości. Innymi słowy, jak pisze Giovanni 
Sartori w odniesieniu do dzieła Tocqueville’a: 

równość zakłada wolność. To twierdzenie nie oznacza, że równość jest wyższą 
wartością niż wolność, lub że jest od niej ważniejsza. Chcę w ten sposób tylko 
wskazać na związek proceduralny, a mianowicie na fakt, iż wolność musi się 
zmaterializować jednocześnie, a nawet wcześniej niż równość. Wolność musi 
przyjść pierwsza, o czym przekonać może prosty argument, iż bez wolności nie 
można nawet żądać równości10. 

Dlatego też wzajemny związek pomiędzy wolnością a równością nie ma na 
pewno charakteru hierarchicznego, jednakże pierwotność czy uprzedniość wol-
ności wobec równości jest jej najbardziej charakterystyczną i konstytutywną 
cechą. W tym momencie należy zadać inne, nie mniej ważne pytanie, o to, czy 
wolność musi zawsze podtrzymywać równość? Bowiem we wzajemnych rela-
cjach pomiędzy wolnością a równością najczęściej jest tak, iż wolność – kiedy 
rozbudzi już apetyt na równość – od razu szkodzi swojemu ideałowi; na zna-
czeniu zyskuje ideał równości, osiągając większą popularność. Dzieje się tak 
z dwóch powodów. Po pierwsze, ideał równości jest bardziej zrozumiały, gdyż 
można nadać równości bardzo konkretne i namacalne znaczenie: prowadzi ona 
do oczywistych i bezdyskusyjnych korzyści materialnych, podczas gdy zyski 
płynące z wolności są – tak długo, jak ona sama trwa – trudno uchwytne. Jed-
nakże ten argument tylko w niewielkim stopniu wyjaśnia nam skomplikowany 
charakter wzajemnych zależności pomiędzy wolnością a równością. 

Drugi ważny obszar, na którym toczy się gra i pojawiają się pierwsze napię-
cia i sprzeczności pomiędzy obu kategoriami, jest sankcjonowany pytaniem: 
kiedy równość wspomaga wolność i jakie jej rodzaje szkodzą wolności? Aby 
znaleźć odpowiedź na tak postawione pytanie, jak zauważa G. Sartori: 

musimy powrócić do […] natury równości, czyli równości jako identyczności 
i jako sprawiedliwości. Gdy „równość” oznacza „identyczność”, to wolność, 
w najlepszym przypadku jest jej naruszeniem. Jeśli pragniemy Gleichschaltung, 
podobieństwa lub uniformizacji, to z pewnością z odrazą traktujemy różnorod-
ność; a jeśli taki jest nasz stosunek do różnorodności, to nie możemy cenić wol-
ności, chyba że godzimy się na jawne niespójności w naszych poglądach. Na 
odwrót, poszukiwacz wolności ocenia równość jako rozszerzenie swoich zasad 
wolnościowych, a mówiąc ściślej, jako wcielenie praw wolności. […] Dla zwo-
lennika wolności jest równą niesprawiedliwością wymuszanie identyczności na 

10 G. Sartori: Teoria demokracji. Tłum. P. Amsterdamski, D. Grinberg. Warszawa 1994, 
s. 438.
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tym, co wykazuje różnice, jak i akceptacja dziedzicznych nierówności. Ujednoli-
cenie wszystkich pod każdym względem to stworzenie sytuacji, w której przy-
wileje są równie liczne, jak wtedy, gdy akceptujemy wszelkie nierówności. Jego 
kryterium stanowi, że należy zwalczać nieusprawiedliwione równości rów-
nie zdecydowanie, jak nieusprawiedliwione nierówności, i to dokładnie z tego 
samego powodu11. 

Innymi słowy, równość – zmierzająca do uniformizacji i zanegowania różnorod-
ności – jest zabójcza dla wolności. Natomiast wolność, będąca podstawą reali-
zacji praw do równości w różnych jej aspektach, stanowi jej naturalne zabez-
pieczenie. Jest ona jednocześnie probierzem społecznej skuteczności równości. 

Należy jednak dodać, iż granica pomiędzy tymi rodzajami równości jest 
niejednoznaczna. Niemożność precyzyjnego rozdzielenia równości jako „iden-
tyczności” i równości jako „sprawiedliwości” nastręcza trudności nie tylko 
w zakresie interpretacji, ale przede wszystkim w praktyce społecznej. Po pierw-
sze, podstawową przeszkodą, która uniemożliwia realizację zasady równości 
w społeczeństwie, są różnice pomiędzy ludźmi, mające swoje źródło w naturze 
lub warunkach społecznych. Czyniąc cały szereg różnego rodzaju zastrzeżeń, 
między innymi odrzucając rozumienie równości jako uniformizacji (co znaczy: 
być taki jak inni, lub być do tego zmuszanym), możemy na poziomie zasad 
połączyć wolność z równością. Takie jednak postępowanie wcale nie elimi-
nuje wątpliwości. Pojawia się bowiem problem natury technicznej. Jak należy 
urzeczywistniać równość? Jeżeli za pewnik przyjmiemy, iż równość polega na 
wyrównywaniu okoliczności życia jednostek, to wymaga to ciągłej redystrybu-
cji. To z kolei rodzi następną trudność: zastąpienia mechanizmów dystrybucji 
rynkowej przez interwencję czynników politycznych, wyrównujących nierów-
ności, będące skutkiem działania tego właśnie rynku.

A zatem wyłania się podstawowy dylemat tak zarysowanej sytuacji: czy 
wraz z maksymalizacją i postępami równości nie uszczuplamy obszaru wolno-
ści? Czy zastosowane środki są narzędziami wolności czy raczej instrumentami 
jej zniszczenia? Odpowiedź na tak postawione pytania wymaga poczynienia 
kilku zastrzeżeń. Po pierwsze, powstaje potrzeba ustalenia tego, o jakim spo-
łeczeństwie czy państwie rozmawiamy, a ściślej rzecz biorąc tego, jaka forma 
własności i model gospodarki w nim dominuje. Jeżeli nasze rozważania kon-
centrujemy na kapitalizmie, to sformułowana wyżej koncepcja pogodzenia wol-
ności z równością jest z pewnymi wyjątkami do zrealizowania. Jak zauważa 
G. Sartori 

11 Ibidem, s. 439.



Wolność versus równość w myśli Alexisa de Tocqueville’a 67

pomimo wszystkich oskarżeń pod adresem prywatnej i kapitalistycznej wolno-
ści, pozostaje faktem, że wielość pracodawców pozwala na odejścia i powroty: 
ten, kto nie jest posłuszny może jeść, pracując u innego pracodawcy. Gdy istnieje 
tylko jeden pracodawca, nie ma takiej możliwości. Krytycy kapitalizmu twier-
dzą, że w społeczeństwach zachodnich kapitaliści stanowią siłę zniewalającą. 
Gdyby ci krytycy choć w minimalnym stopniu troszczyli się o spójność swych 
poglądów, musieliby przyznać, że jest to tym bardziej prawdą w przypadku, 
gdy wszyscy kapitaliści zostali połączeni w jednego, a w dodatku potęga ekono-
miczna łączy się z władzą polityczną. W społeczeństwach Zachodu władza pań-
stwa i potęga ekonomiczna z pewnością nie są w jednych rękach, a choć politycy 
i kapitaliści mogą być w zmowie, to mogą również być w konflikcie12.

Takie rozdzielenie władzy politycznej i ekonomicznej, jak również ich rozpro-
szenie, stanowi naturalne zabezpieczenie przed jakąkolwiek formą monopolu, 
czy to politycznego czy ekonomicznego, prowadzącego w efekcie do nierów-
ności pomiędzy rządzącymi a rządzonymi i likwidacji wolności. 

Zupełnie inaczej rzeczy się mają w sytuacji, kiedy państwo ma monopol na 
środki produkcji i jednocześnie jest jedynym pracodawcą. Prowadzi to bowiem 
do asymetrii pomiędzy rządzącymi a rządzonymi, skutkiem której wytwarza 
się nierówność. Na tym przykładzie widzimy, jak dialektyka wolności i rów-
ności ulega zakłóceniu, a mechanizm ich równoważenia przestaje działać. Jak 
pisał Milton Friedman:

Rosja jest krajem dwóch narodów: małej uprzywilejowanej klasy biurokratów, 
przedstawicieli partii komunistycznej i fachowców oraz wielkiej masy ludzi 
żyjących tylko trochę lepiej niż ich dziadkowie. Klasa wyższa ma dostęp do spe-
cjalnych sklepów, szkół i wszelkich luksusów; masy musi zadowolić niewiele 
tylko ponad opędzanie najniezbędniejszych potrzeb13.

Powyższy opis dotyczył państwa, które na swych sztandarach wypisało zasadę 
faktycznej równości, jednakże rzeczywisty stan rzeczy nie miał z nią żadnego 
związku. Równość była po prostu urzędową i ideologiczną fikcją, o wolno-
ści nie wspominając. Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo granicy, 
po przekroczeniu której równość niszczy wolność, a wraz z nią demokrację, 
bowiem kiedy państwo staje się wszechwładne, nie ma żadnych gwarancji, że 
takie państwo będzie przyjazne obywatelom, będzie zapewniało równość. Co 
więcej, jest bardzo prawdopodobne, że świadomie, celowo takiej polityki pro-

12 Ibidem, s. 441.
13 M. Friedman: Wolny wybór. Tłum. J. Kwaśniewski, I. Jakubczak. Sosnowiec 1996, 

s. 140.
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wadzić nie będzie. Są jednak środki zapobiegawcze, których można skutecznie 
użyć w sytuacji zagrożenia wolności. Jak pisze I. Berlin:

jeśli demokracje, nie przestając być sobą, mogą tłumić wolność w tym przynaj-
mniej sensie, w jakim używali tego słowa liberałowie, to co może społeczeństwu 
przynieść prawdziwą wolność? Według Constanta, Milla, Tocqueville’a i tradycji 
liberalnej, do której należą, społeczeństwo nie może być wolne, jeśli nie rządzą 
w nim przynajmniej dwie związane ze sobą zasady: pierwsza, że za absolutne 
mogą być uznane tylko prawa człowieka, a nigdy władza, co znaczy, iż wszy-
scy ludzie obojętnie kto nimi rządzi, mają absolutne prawo odmówić zacho-
wania się w sposób nieludzki; i druga zasada, że są granice, w których obrębie 
ludzie powinni być nietykalni, i że granice te nie są arbitralne, lecz wyznaczone 
przez reguły tak dawno i powszechnie uznawane, że przestrzeganie ich weszło 
w skład samego pojęcia człowieka normalnego i co za tym idzie, także definicji 
postępowania nieludzkiego lub szalonego; znaczy to, że absurdem byłoby na 
przykład powiedzenie, iż reguły te mogą zostać unieważnione w drodze jakiejś 
formalnej procedury sądowej czy prawodawczej14.

Jak widać, ochrona wolności przejawia się w dwóch aspektach: pierwszeństwa 
praw człowieka przed jakąkolwiek władzą lub jej absolutyzacją, oraz w oby-
czaju, tradycji czy zdrowym rozsądku wyznaczającym granice wolności indywi-
dualnej. W przypadku, kiedy równość dokonuje zamachu na wolność, tracimy 
zarówno jedną, jak i drugą. W kontekście nasuwa się dość oczywiste pytanie, 
jak można nie dostrzegać powyższego zagrożenia, i – co za tym idzie – jak 
istotnym jest rozróżnianie równości od wolności. Od dawna można zaobser-
wować tendencje do mylenia problematyki wolności z problematyką równości. 
I tak Tocqueville zauważa: 

Nie ma ludzi tak ograniczonych i tak lekkomyślnych, by nie zdawali sobie 
sprawy, że wynaturzenia wolności politycznej narażają spokój, własność oraz 
życie poszczególnych obywateli. Natomiast tylko ludzie myślący i przewidu-
jący dostrzegają niebezpieczeństwa, jakie kryje w sobie równość, ale na ogół ich 
nie sygnalizują. Wiedzą, że nieszczęścia, jakich się obawiają, są na razie odle-
głe, i łudzą się, że dotkną one dopiero przyszłe pokolenia, o które nie muszą się 
troszczyć. Zło, jakie przynosi czasem wolność, jest natychmiastowe, dla wszyst-
kich widoczne i przez wszystkich mniej lub bardziej doświadczane. Natomiast 
zło, jakie może przynieść krańcowa równość, objawia się stopniowo i stop-
niowo zakrada się do organizmu społecznego – najpierw jest ledwie widoczne, 

14 I. Berlin: Cztery eseje o wolności. Tłum. D. Grinberg, D. Lachowska, J. Łoziński. 
Warszawa 1994, s. 226.
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a potem, kiedy staje się wyraźne, ludzie na tyle się już doń przyzwyczaili, że go 
nie odczuwają15.

Zło, jakie niesie ze sobą błąd związany z nieodróżnianiem równości od wol- 
ności, to ignorancja, której można zaradzić. Natomiast niczym niepohamowany 
postęp równości rodzi niebezpieczeństwa, którym społeczeństwo nie jest w sta-
nie skutecznie się przeciwstawić. 

Fałszywe rozumienie wolności

Wróćmy jednak do sytuacji, w której formułuje się zasadę, iż równość jest 
formą wolności; lub, co gorsza, formułuje się tezę, że równość jest „wyższym 
wcieleniem” wolności (a w najradykalniejszej postaci sformułowanie to przyj-
muje następującą treść: równość jest tak naprawdę „rzeczywistą wolnością”). 
Można na marginesie dodać, że każda z tych tez zawiera minimum prawdy 
i wiele błędów. Należałoby, oczywiście, zacząć od następującej konstatacji: rów-
ność może być formą wolności, z zastrzeżeniem, że ta pierwsza jest warun-
kiem drugiej. Stwierdzenie, że pewna kwestia jest warunkiem innej, nie jest 
równoznaczne ze stwierdzeniem, że są to kwestie identyczne. Jeżeli zaś przyj-
miemy założenie, że równość jest warunkiem wolności, to z wnioskowania 
takiego absolutnie nie możemy wyprowadzić konkluzji, iż jeżeli staniemy się 
równi, to tym samym osiągniemy wolność. Wręcz przeciwnie. Jak najbardziej 
prawdziwym staje się sformułowanie, iż to wolność jest warunkiem równości. 
Warto jednak zaznaczyć, że z faktu posiadania przez nas wolności wcale nie 
wynika nasza równość. Wobec tego należy w tym momencie zadać pytanie 
o logiczne podstawy wnioskowania, iż skoro jesteśmy równi, to z całą mocą 

15 A. de Tocqueville: O demokracji…, s. 105. Por.: „Que la liberté politique puisse, 
dans ses excès, compromettre la tranquillité, le patrimoine, la vie des particuliers, on ne 
rencontre point d’hommes si bornés et si légers qui ne le découvrent. Il n’y a, au con-
traire, que les gens attentifs et clairvoyants qui aperçoivent les périls dont l’égalité nous 
menace, et d’ordinaire ils évitent de les signaler. Ils savent que les misères qu’ils redo-
utent sont éloignées, et ils se flattent qu’elles n’atteindront que les générations à venir, 
dont la génération présente ne s’inquiète guère. Les maux que la liberté amène quel-
quefois sont immédiats; ils sont visibles pour tous, et tous, plus ou moins, les ressen-
tent. Les maux que l’extrême égalité peut produire ne se manifestent que peu à peu; 
ils s’insinuent graduellement dans le corps social; on ne les voit que de loin en loin, et, 
au moment où ils deviennent les plus violents, l’habitude a déjà fait qu’on ne les sent 
plus”. A. de Tocqueville: De la démocratie…, s. 95.
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możemy stwierdzić, że jesteśmy wolni. Odpowiedź brzmi po prostu nie, ponie-
waż równość jest tylko warunkiem wolności i niczym więcej. Ściślej rzecz biorąc, 
nie jest w żadnym przypadku warunkiem wystarczającym. Dyktatura bowiem 
może z jednej strony wymusić na ludziach partycypację (obowiązek głosowa-
nia), z drugiej zaś pozbawić wolności partycypacji (brak listy alternatywnej, na 
którą potencjalny wyborca mógłby głosować). Z tego przykładu jasno wynika, 
że równa partycypacja nie oznacza wolnej partycypacji. Idąc dalej, można rów-
nież wątpić, czy równość jest warunkiem koniecznym wolności. Jak dowodzi 
przykład Średniowiecza, funkcjonowały w jego ramach swobody, jednakże bez 
równości (należy dodać: w odniesieniu do współczesnych standardów). Dlatego 
zasadnym pozostaje uznanie, że równość stanowi warunek ułatwiający wolność. 
Niezależnie od tego wykazanie, że równość nie jest warunkiem wystarczającym 
wolności prowadzi w prostej linii do obalenia i wykazania fałszywości zasady, 
iż równość jest większą czy też wyższą formą wolności. Z kolei jeśli chodzi 
o sformułowanie, że równość – w szczególności ekonomiczna – jest rzeczywistą 
wolnością, to wystarczy dodać, że poprzez tego rodzaju zabieg wytwarza się 
mylne przypuszczenie o istnieniu mitycznej, totalnej „równości”, prowadzące 
do równie błędnego przeświadczenia o jedynej, totalnej „wolności”. Zgodnie 
z obserwacją poczynioną przez Tocqueville’a, 

społeczeństwa demokratyczne […] rozmiłowane w równości, wszelako zda-
rzają się epoki, w których ta namiętność graniczy ze stanem upojenia. Dzieje się 
tak w chwili, gdy od dawna zagrożona hierarchia społeczna po ostatniej pró-
bie oporu zostaje nareszcie zburzona, a bariery społeczne, które dotąd dzie-
liły obywateli, znikają. Ludzie cieszą się wówczas z równości jak ze zdobycz-
nych dóbr i przywiązują się do niej jak do skarbu, który ktoś może im wydrzeć. 
Namiętność równości przenika do głębi serc i zagarnia je do reszty. Nie próbuj-
cie wtedy mówić ludziom, że oddając się tak ślepo tej wyłącznej namiętności, 
narażają swoje najbardziej żywotne interesy – są głusi. Nie próbujcie im pokazać 
jak wolność wymyka im się z rąk, podczas gdy są zajęci czym innym – są ślepi, 
czy raczej nie widzą nic oprócz jednego dobra godnego pożądania16.

16 Tamże, s. 105–106. Por.: „Les peuples démocratiques aiment l’égalité dans tous les 
temps, mais il est de certaines époques ou ils poussent jusqu’au délire la passion qu’ils 
ressentent pour elle. Ceci arrive au moment où l’ancienne hiérarchie sociale, longtemps 
menacée, achève de se détruire, après une dernière lutte intestine, et que les barrières 
qui séparaient les citoyens sont enfin renversées. Les hommes se précipitent alors sur 
l’égalité comme sur une conquête et ils s’y attachent comme à un bien précieux qu’on 
veut leur ravir. La passion d’égalité pénètre de toutes parts dans le cœur humain, elle 
s’y étend, elle le remplit tout entier. Ne dites point aux hommes qu’en se livrant ainsi 
aveuglément à une passion exclusive, ils compromettent leurs intérêts les plus chers; ils 
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Jak widać, podstawową namiętnością człowieka demokratycznego jest bezkry-
tyczny pęd do równości, emocje, którymi się kieruje, zaburzają jego umysł, 
pozbawiają jasności spojrzenia nakierowanego od tej pory na jeden cel – rów-
ność. Ten jednostronny ogląd prowadzi do katastrofalnych skutków w ocenie 
własnej sytuacji politycznej i społecznej, której wyrazem jest utrata z oczu idei 
wolności, kończąca się najczęściej całkowitym jej odrzuceniem.

Wolność i równość – stan chwiejnej równowagi

Rozważania o wolności i równości byłyby jednak niepełne gdybyśmy obu 
tych idei, a w szczególności idei wolności nie powiązali z warunkami ekono-
micznymi. I. Berlin pisze: 

Prawdą jest, że oferowanie praw politycznych lub ochrony przed ingerencją 
państwa półnagim, niedożywionym i chorym analfabetom jest drwiną z ich 
położenia; potrzebna jest im opieka lekarska i wykształcenie, zanim będą w sta-
nie zrozumieć lub spożytkować powiększenie swoich uprawnień. Czym jest 
wolność dla tych, którzy nie mogą z niej korzystać? Jaką ma wartość bez odpo-
wiednich warunków do uczynienia z niej użytku? Pierwszeństwo mają potrzeby 
elementarne: bywają sytuacje, kiedy buty są ważniejsze od Szekspira – jak 
stwierdził pewien dziewiętnastowieczny pisarz rosyjski o radykalnych zapatry-
waniach; wolność indywidualna nie dla wszystkich jest pierwszą potrzebą. Bo 
wolność nie jest po prostu brakiem jakichkolwiek ograniczeń; sens tego słowa 
byłby w takim przypadku rozdęty, obejmowałby zbyt wiele albo zbyt mało. 
Chłop egipski potrzebuje odzieży albo lekarstw wcześniej niż wolności osobistej 
i bardziej od niej, ale to minimum wolności, które jest mu dziś potrzebne, i więk-
szy zakres wolności, którego może potrzebować jutro, nie jest jakimś szczegól-
nym rodzajem wolności jemu właściwym, lecz jest tym samym, co wolność pro-
fesorów, artystów i milionerów17.

Wolność – jak głosi stare powiedzenie – zaczyna się przy stole, bowiem ktoś, 
kto cierpi głód, z powodzeniem może nazwać chleb „wolnością”. Stwierdze-
nie takie, mimo swej prawdziwości, nie wytrzymuje próby w momencie, kiedy 

sont sourds. Ne leur montrez pas la liberté qui s’échappe de leurs mains, tandis qu’ils 
regardent ailleurs; ils sont aveugles, ou plutôt ils n’aperçoivent dans tout l’univers qu’un 
seul bien digne d’envie”. A. de Tocqueville: De la démocratie…, s. 95–96. Warto zauważyć, 
że autor pisze o ludach demokratycznych, a nie o społeczeństwach demokratycznych. 
Wydaje się, że pojęcie ludu – le peuple jest pierwotniejsze od pojęcia la société. 

17 I. Berlin: Cztery eseje…, s. 185.
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w systemach niedemokratycznych domagający się chleba wcale nie dostają jego 
większej ilości, lecz wręcz odwrotnie: zostają pozbawieni prawa do wysuwania 
takiego żądania. Co więcej, z całą mocą należy stwierdzić, iż z pewnością nie 
stajemy się wolni w chwili, w której napełnimy brzuch. Jest niekwestionowaną 
prawdą, że wolność polityczna nie rozwiązuje problemu głodu, ale jest rów-
nież prawdą twierdzenie przeciwne, że chleb czy pełny brzuch nie rozwiązują 
problemu politycznej wolności. 

Często usłyszeć można opinię, że wolność przynosi pożytek jedynie nie-
licznym, zaś równość jest siłą wielości, innymi słowy daje po prostu przewagę 
liczniejszym, bowiem: 

W większości nowoczesnych a w szczególności we wszystkich narodach kon-
tynentu europejskiego, umiłowanie i idea wolności narodziły się i rozwinęły 
dopiero wtedy, kiedy możliwości zaczęły stawać się równe. Narodziły się więc 
jako konsekwencja równości. Absolutni władcy usilnie starali się zrównać swo-
ich poddanych. W tych społeczeństwach równość poprzedzała wolność i była 
już dawno znana, kiedy wolność pojawiła się jako coś nowego. Równość stwo-
rzyła już odpowiednie poglądy, nawyki i prawa, kiedy wolność po raz pierw-
szy, całkowicie osamotniona, ukazała się ludziom. Wolność istniała dopiero 
w sferze idei oraz upodobań, kiedy równość przeniknęła już do zwyczajów, 
wrosła w obyczaje i nadała swoisty obrót najdrobniejszym zjawiskom życia spo-
łecznego18.

Pomiędzy wolnością a równością zachodzi kluczowa różnica: zarówno więk-
szość społeczeństwa, jak i jego mniejszość, posługując się instrumentami wolno-
ści, nie może z powodzeniem uciskać jedna drugiej; natomiast w imię równości, 
i przy pomocy narzędzi jakich ona dostarcza, zarówno większość jak i mniej-
szość mogą popaść w niewolę. Różnica polega również na tym, iż w rzeczy-

18 A. de Tocqueville: O demokracji…, s. 106. Por.: „Chez la plupart des nations moder-
nes, et en particulier chez tous les peuples du continent de l’Europe, le goût et l’idée de 
la liberté n’ont commencé à naître et à se développer qu’au moment où les conditions 
commençaient à s’égaliser, et comme conséquence de cette égalité même. Ce sont les 
rois absolus qui ont le plus travaillé à niveler les rangs parmi leurs sujets. Chez ces 
peuples, l’égalité a précédé la liberté; l’égalité était donc un fait ancien, lorsque la liberté 
était encore une chose nouvelle; l’une avait déjà créé des opinions, des usages, des lois, 
qui lui étaient propres, lorsque l’autre se produisait seule, et pour la première fois, au 
grand jour. Ainsi, la seconde n’était encore que dans les idées et dans les goûts, tan-
dis que la première avait déjà pénétré dans les habitudes, s’était emparée des mœurs, 
et avait donné un tour particulier aux moindres actions de la vie”. A. de Tocqueville:
De la démocratie…, s. 96.
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wistym działaniu nie można tak odwrócić zasad konstytuujących wolności, by 
znaczyły coś zupełnie przeciwnego w stosunku do swojej istoty; natomiast jest 
to z pewnością możliwe w odniesieniu do zasad składających się na ideę rów-
ności. Powinniśmy dostrzegać również fakt, iż: 

społeczeństwa demokratyczne mają naturalne upodobanie do wolności. Pozo-
stawione sobie samym poszukują jej, kochają ją i z bólem się z nią rozstają. 
Lecz dla równości żywią gwałtowną, nienasyconą, trwałą i nieprzezwyciężoną 
namiętność. Pragną równości w stanie wolności, a jeżeli nie mogą tego osiągnąć, 
to pragną jej także w zniewoleniu19.

Innymi słowy społeczeństwa demokratyczne rozpięte są pomiędzy dwoma bie-
gunami, z których jeden stanowi równość, drugi zaś wolność. Stałe napięcie, 
jakie pomiędzy tymi biegunami się wytwarza, utrzymuje owe społeczeństwa 
w stanie chwiejnej i kruchej zarazem równowagi. W przypadku zaś, gdy któraś 
z idei (wolność lub równość) zaczyna zdobywać przewagę, kończy się to roz-
chwianiem i prowadzi do kryzysu. Szczególnie niebezpieczna jest supremacja 
równości, która znajduje wyraz w tyranii większości, objawiającej się kultem 
przeciętności, znajdującym upodobanie w pogoni ludzi za zbytkiem i dobrami 
materialnymi z jednej strony, lub wprost prowadzi do upadku sztuk, nauk i – 
szerzej – degradacji ludzkiej natury, z drugiej. 
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Freedom versus equality in the thoughts of Alexis de Tocqueville

Summar y

This article concerns relations between freedom and equality according to Alexis 
de Tocqueville. Relation between freedom and equality has antagonistic character. The 
author of „About democracy in America” is one of the first analysts of this phenom-
enon who notices that durability of democracy depends on unstable balance of these 
both concepts.
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Wokół problemu wolności 
Rozważania o archetypie 

polskiej kultury politycznej na gruncie 
republikańskiej syntezy dziejów polski 

Joachima Lelewela

Polska w Europie, ale na swój sposób

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech sporu o polską kulturę poli-
tyczną jest teza o fundamentalnej jej odmienności od kultury politycznej nowo-
żytnej Europy. Niezależnie od apologetycznego lub krytycznego stosunku do 
treści i norm polskiej kultury politycznej, uznanie owej „odmienności” jest po 
dzień dzisiejszy dla obu podejść symptomatyczne. Krytycy tę odmienność ujmują 
w terminach „zapóźnienia”, „braku nowoczesności”, apologeci przeciwnie – będą 
ją określać za pomocą takich pojęć jak „suwerenność” czy „polityczna tożsamość”. 

Dla tych pierwszych imitacja europejskich rozwiązań ustrojowych, również 
tych zabezpieczających wolność obywatela (co najmniej od XVI wieku), stanowiła, 
i stanowi nadal, cywilizacyjny priorytet, ale byli i tacy, którzy ganili bezreflek-
syjne naśladownictwo, lub wręcz wykazywali utopijność owych zamysłów. Witold 
Gombrowicz – wielki krytyk polskości – ubolewał, że dla twórców polskiej kultury 

jedynym hasłem stało się <dogonić Europę>, a [Ci – A.P.-B.] którym w tym 
pościgu przeszkadza, że są odmiennym, specyficznym typem Europejczyka, 
urodzeni w miejscu, gdzie Europa nie jest już w pełni Europą. (…) nie próbują 
wyzyskać atutu, jakim jest na terenie sztuki polskość. Wiecznież macie naślado-
wać Zachód?1. 

1 W. Gombrowicz: Dziennik. 1953–1956. T. 1. Kraków 1997, s. 43.
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– pytał retorycznie. Imitacja dojrzałej, wypracowanej latami doświadczeń 
prób i błędów cywilizacji europejskiej przez kraj mający odmienne doświad-
czenia historyczne, zdaniem Gombrowicza, nie jest ani konieczna, ani nawet 
możliwa:

Nie traćcie drogiego czasu w pogodni za Europą – nigdy jej nie dogonicie. (…) 
Uderzajcie raczej w sztukę europejską, bądźcie tymi, którzy demaskują; zamiast 
podciągać się do cudzej dojrzałości, spróbujcie raczej ujawnić niedojrzałość 
Europy. Postarajcie się zorganizować wasze prawdziwe odczuwanie, aby uzy-
skało byt obiektywny w świecie, znajdźcie teorię zgodną z waszą praktyką2. 

Ten apel o sprecyzowanie własnej formuły życia społecznego w ramach istnie-
jącego dorobku cywilizacji Zachodu – do którego Gombrowicz polską kulturę, 
mimo zastrzeżeń, zaliczał – jest w istocie postulatem „przekroczenia” formacji 
intelektualnej nowożytnej Europy, do czego wrócimy w końcowej części arty-
kułu. 

Powszechnie podzielane stanowisko, iż owa „odmienność” została wypra-
cowana w ramach łacińskiego kręgu kulturowego – innymi słowy: konstatacja, 
iż Polska jest częścią Europy – nie łagodzi równie powszechnie odczuwalnego 
napięcia między wzorcami i normami kultury (przede wszystkim politycznej) 
będącymi do zaakceptowania dla społeczeństw Polski i Europy. Owo napięcie 
najlepiej wyraził Jan Adamus, wybitny badacz problematyki polskiej: 

centralnym chyba zganieniem historii polskiej, było i jest zagadnienie tej swoi-
stości drogi Polski, która szła odwrotnie niż cała Europa3. 

Rzeczpospolita – dziedzictwo wolności

Dziedzictwo polskiej kultury politycznej, przez co należy rozumieć zarówno 
wzorce ustroju politycznego jak i rozumienie sfery polityczności, zostało wypra-
cowane w dobie demokracji szlacheckiej. Literatura przedmiotu przyjmuje, że 
tożsamość polityczną Polaka definiował i wciąż definiuje stosunek do wzor-
ców kultury politycznej wypracowanych przez szlachecką elitę narodu, które 
najpełniej zostały wyrażone przez polski romantyzm polityczny4. Rozumienie 

2 Ibidem, s. 44–45.
3 J. Adamus: Polska teoria rodowa. Łódź 1958, s. 280.
4 W. Kaute: Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego. Katowice 1993. J. Adamus: 

O kierunkach w polskiej myśli historycznej. Łódź 1964.
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sfery polityczności wypracowane w I Rzeczypospolitej było i jest nadal jedynym 
modelem relacji jednostki do państwa, jakie funkcjonuje w społeczeństwie pol-
skim. Dziedzictwo to można poddawać krytyce, jednakże nie można umniejszać 
jego znaczenia, kwestionować wyłączności tych wzorców dla projektu nowo-
czesnego społeczeństwa obywatelskiego. Nawet jeżeli ta „wyłączność” spro-
wadzać się będzie jedynie do próby naprawy – jak to ujęła krakowska szkoła 
historyczna – „błędów Polski”. 

Zagadnienie „swoistości drogi Polski” na tle rozwoju cywilizacji Europejskiej 
nie dotyczy jednak tylko swoistości jej rozwiązań ustrojowych: kreacji instytucji 
politycznych i szerokiego wachlarza praw obywatelskich. Choć analiza ustroju 
politycznego I Rzeczypospolitej jednoznacznie potwierdza tezę Adamusa, iż 
Polska „szła odwrotnie niż cała Europa” – w której dominował przeciwny trend 
kreacji silnej egzekutywy; absolutnej, później konstytucyjnej, władzy monarszej 
– wydaje się, że instytucje polityczne są jedynie odbiciem pewnych trwałych 
imponderabiliów kultury politycznej. Imponderabilium zasadnicze polskiej kul-
tury politycznej to – na dobre czy złe – postulat realizacji wolności, który dla 
Adama Mickiewicza wyraża istotę tożsamości politycznej Polaka:

Ślachectwo miało być chrztem Wolności, i każdy kto gotów był umrzeć za Wol-
ność, byłby ochrzczony z prawa i miecza. I rzekła na koniec Polska: ktokolwiek 
przyjdzie do mnie będzie wolny i równy, gdyż ja jestem Wolność5. 

Bez wątpienia życie polityczne dawnej Rzeczypospolitej zogniskowane było 
na postulacie realizacji i obrony wolności społeczno-politycznej. Nurt ideowy 
„republikantów”, przeciwników sukcesji tronu, jest tej obrony najbardziej eks-
tremalnym wyrazem. W literaturze antysukcesyjnej6 pojawia się – zbliżona do 
europejskiej – retoryka republikańska: obawa przed tyranią i despotyzmem 
monarchy, niebezpieczeństwem utraty wolności i praw wraz z ustanowieniem 
dziedzicznego tronu, apoteoza cnót republikańskich (niezależności, suwerenno-
ści i honoru, oraz przedstawienie ich jako cnót obywatelskich7). Prace porów-
nawcze nad zrębem ideowym europejskiej i polskiej myśli republikańskiej pre-

5 A. Mickiewicz: Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Paryż 1832, s. 21. 
6 W sporze o sukcesję tronu do grona jej przeciwników zaliczyć należy m.in.: Sewe-

ryna Rzewuskiego, Szczęsnego Potockiego, Wojciecha Turskiego, Adama Wawrzyńca 
Rzewuskiego, Leonarda Olizara Wołczkiewicza.

7 K. Haakonssen: Republikanizm. W: Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej. 
Red. R.E.P. Goodin, P. Pettit. Warszawa 1998, s. 725. Por. R. Lis: Wojciech Turski przeciw 
sukcesji tronu. Próba ponownego odczytania myśli republikańskiej z okresu Sejmu Czteroletniego. 
„Politeja” 2011 nr 1 (15). s.415–451.
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zentują ciekawą perspektywę badawczą i są stale prowadzone przez historyków 
polskiej myśli politycznej8. Jednakże idea republikanizmu ma dla intelektual-
nej historii Polski szczególne znaczenie, które daleko wykracza poza analizę 
poszczególnych ruchów czy partii politycznych. 

Polski dorobek intelektualno-polityczny proponuję badać jako archetyp kul-
tury, na który składają się instytucje, hierarchia wartości i norm wyznawanych 
przez zbiorowość, sposób realizacji tych treści oraz – czego nie można lekce-
ważyć – „usposobienia”, „skłonności”, „zdolności”, czyli charakter narodowy, 
ujęty z perspektywy psychologicznej. Archetyp polskiej kultury politycznej fun-
duje całą sferę życia politycznego; wyraża się w ustroju politycznym, przepi-
sach prawnych i w zespole możliwych odniesień do nich; stanowi Konstytu-
cję państwa w najszerszym, podstawowym tego słowa rozumieniu. A więc nie 
mówimy jedynie o ustroju politycznym w wąskim rozumieniu tego terminu, 
lecz o czymś, co w literaturze przedmiotu nosi nazwę ‘paradygmatu ustrojo-
wego’9. W tym, i tylko tym sensie, paradygmat Polski stanowi republikanizm, 
który może realizować się w ustroju politycznym (republice), ale może również 
stanowić punkt odniesienia wszelkich działań w ustroju monarchicznym, czy 
monarchii mixta10. Idea republikanizmu nie ma tu więc znaczenia dogmatycz-

 8 Por. m.in. R. Lis: W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczypospolitej. Główne nurty myśli 
politycznej Sejmu Czteroletniego. Kraków, Wydawnictwo WAM, 2015. P. Szymaniec: Polski 
republikanizm XVIII wieku i pierwszej połowy XIX wieku a wieloreligijne dziedzictwo Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. Www. Ośrodek Myśli Politycznej. Http://www.polskietradycje.
pl/artykuly/widok/593 [dostęp: 10.11.2017]. 

 9 Por. W. Kaute: Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego…, s. 119.
10 Instytucje polityczne – jak utrzymuje Lelewel – „otwierały pole wysileniom, 

co mogły ją [ojczyznę – A.P.-B.] zachować i ocalić”, ale „jedynie moralne zesłabienie, 
a z tym ubytek cnoty przygotowywało instytucjom i krajowi upadek”. J. Lelewel: Uwagi 
nad dziejami Polski i ludu jej…, s. 462. W ujęciu Lelewela instytucje Rzeczypospolitej są 
wtórne wobec pewnego typu polskiej kultury politycznej, który w nich się wypowiada 
w praktyce funkcjonowania ustroju. W tym sensie ‘paradygmatem’ Polski jest repub-
lika. Z tej perspektywy nie razi uznanie dla urzędu króla, którego rola w paradygmacie 
republikańskim sprowadza się do wykonawstwa woli „tłumu”, ochrony jego wolno-
ści. Ponieważ monarcha legitymuje swą działalność bez reszty w woli „gminu”, ludu, 
„tłumu” podstawą posłuszeństwa „gminu” wobec króla nie jest niewola „urzędu”, lecz 
miłość do jego osoby. W tym sensie, jak pisze Wojciech Kaute, „monarchia w Polsce ma 
charakter fasadowy”. W. Kaute: Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego…, s. 76–77, 
119. Republikanizm polski [tu: myśl Lelewela], nie koniecznie w sposób zamierzony 
i przemyślany, czerpie z klasycznej tradycji republikańskiej kształtowania politycznej 
paidei (cnoty politycznej). Można postawić tezę, wymagającą wszak dalszych badań, iż 
aspekt instytucjonalny jest w republikanizmie polskim wtórny, Lelewel utrzymuje, że 
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nego, chodzi o to, że tylko w ramach paradygmatu republikańskiego, możliwe 
jest tworzenie takiego zespołu relacji między obywatelem a wspólnotą obywa-
teli i między obywatelem a władzą, który nie nosi znamion poddaństwa: obywa-
tela – obywatelowi lub obywatela – władzy. Innymi słowy paradygmat republi-
kański umożliwia realizację prawdziwej obywatelskiej wolności we wszystkich 
możliwych jej aspektach.

Idea narodu politycznego w europejskiej myśli politycznej

Charakterystyczną cechą problemu wolności w archetypie polskiej kultury 
politycznej jest nierozerwalny związek tej idei z ideą narodową11. Jak ukazuje 
David Althoen, wyróżnikiem kultury politycznej Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów na tle innych państw Europy była silna świadomość polityczna szlachty, 
oraz jej lojalność zasadzająca się nie na imieniu dynastii, lecz wierności Rzeczy-
pospolitej.12 Co ważniejsze, bardzo wcześnie w porównaniu z monarchicznym 
paradygmatem ówczesnej europejskiej kultury dworskiej pojawia się w pol-
skim pisarstwie politycznym idea narodu; zdaniem części badaczy (D. Altholen) 
oparta na przynależności kastowej13, zrównującej w prawie wszystkich należą-
cych do niej obywateli, bez względu na status społeczny i pozycję majątkową 
(„naród szlachecki”); zdaniem innych badaczy, idea narodu pojawiająca się 
w obrębie tej warstwy, w sposób zasadniczy rzutowała w następnych stuleciach 
na rozwój świadomości politycznej całego narodu. oraz będących jej wyrazem 
pojęć i zachowań. Za przykład mogą tu posłużyć postawy obywatelskie, kon-

instytucje Rzeczypospolitej są dobre, bo gwarantują wolność polityczną, jednakże same 
nie zabezpieczają państwa przed upadkiem, może to zrobić tylko „duch republikań-
ski”, „ethos obywatelski”, dlatego najważniejszym jest pielęgnowanie cnoty politycznej 
w całej zbiorowości obywateli i każdej jednostce z osobna, bo poszczególna jednostka 
lepiej zabezpieczy wolność wszystkich niż „najlepsze ustawy”.

11 „The concept of the <noble nation> is one of the reasons the Polish-Lithuanian 
Commonwealth is considered to have been unique in early modern Europe”. D. Althoen: 
Natione Polonus and the Naród szlachecki. Two Myths of National identity and Noble Solidarity. 
“Zeitschriftfür Ostmitteleuropa-Forschung” 2003, Nr. 52 H. 4, s. 475.

12 “Unlike other European nobilities, which directed their primary loyalty toward 
their ruling dynasty, the nobles in Poland supposedly developed a strong sense of unity 
and common identity among the entire noble estate”. Ibidem.

13 “The nation was not defined by language, religion, or subservience to the sove-
reign, but rather, it was defined solely by membership in the sizeable noble estate – an 
estate in which all members had equal rights under the law.” Ibidem, s. 476.
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cepcja suwerenności państwowej, czy koncepcja narodu politycznego, ukształ-
towane na materii etniczno-kulturowej i praktyce politycznej I Rzeczypospolitej. 

Andrzej Walicki w Idei narodu w polskiej myśli oświeceniowej udowadnia dobit-
nie, że polskie Oświecenie zbudowało ideę narodu wpisującą się w treść poję-
cia narodu politycznego. Jest to teza niemal rewolucyjna, co najmniej z dwóch 
powodów. Po pierwsze, powszechnym po dziś dzień założeniem w europej-
skich badaniach nad narodem jest stanowisko Hansa Kohna i jego uczniów, 
jakoby geneza pojęcia narodu politycznego związana była jedynie z kręgiem 
kultury anglo-francuskiej. W przeciwieństwie do niej narody Europy środko- 
wo-wschodniej podążały drogą rozwoju narodowości etniczno-językowych14. Po 
drugie, badania Walickiego nad republikanizmem sarmackim wspierają tezę 
o odmienności polskiej myśli politycznej i trudnościach w wyrażeniu jej istot-
nych treści za pomocą schematów wypracowanych w ramach europejskiej myśli 
politycznej. Postarajmy się zreferować tok rozumowania Walickiego, uprasz-
czając, rzecz jasna, najbardziej skomplikowane kwestie europejskiego dorobku 
badań nad narodem. Hans Kohn oparł swoją koncepcję na schemacie Fryderyka 
Meineckego, wyróżniającym pojęcie „narodu politycznego” (obywatelskiego) 
i „narodu kulturowego”15. Jedyną więzią między członkami narodu politycz-
nego jest wspólna historia państwa i wspólny porządek prawny, a zasadni-
czą ideą w ramach jego kultury politycznej jest samostanowienie, suwerenność 
ludu, dążenie do politycznej podmiotowości. Fenomen narodu politycznego 
można przyrównać do tego, co Roman Dmowski nazwał w swojej pracy Prob-
lems of Central and Eastern Europe (1917) „narodowością państwową”, ukonstytu-
owaną w większości krajów Europy zachodniej, których mieszkańcy zróżnico-
wani etnicznie i językowo żyli z pokolenia na pokolenie w ramach tych samych 
organizmów państwowych16. W opozycji do koncepcji narodu politycznego 
sytuuje Meinecke narody kulturowe, w których więź stanowi język i wspólne 
dziedzictwo kultury. Naród kulturowy generuje taki typ kultury politycznej, 
w której zasadniczą ideą jest dążenie do wyrażenia i umocnienia zbiorowej 

14 H. Kohn: The Idea of Nationalism: A study in Its Orgins and Background. New York 
1944, s. 329–330. Polemikę z dychotomicznym podziałem nacjonalizmów Hansa Kohna 
prowadzi dziś m.in. Taras Kuzio. Por. T. Kuzio: The myth of the civic state: a critical sur-
vey of Hans Kohn’s framework for understanding of nationalism. “Ethnic and Racial Studies” 
2002, No. 1, Vol. 25, s. 20–39.

15 F. Meinecke: Weltbürgertum und Nationalstat. Studien zur Genesis des deutschen Natio-
nalstaates. Monachium 1908. Cyt. za A. Walicki: Idea narodu…, s. 15–21.

16 R. Dmowski: Zagadnienia środkowo- i wschodnioeuropejskie. W: Polityka polska i odbu-
dowanie państwa. T. 2, Warszawa 1989, s. 225–286. Por. A. Walicki: Idea narodu w polskiej 
myśli oświeceniowej. Warszawa 2002, s. 17.
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indywidualności narodu w akcie protestu przeciw uniwersalistycznym tenden-
cjom politycznej i kulturowej unifikacji organizmów państwowych. W koncepcji 
Dmowskiego odpowiednikiem tej formacji będzie „narodowość językowa, etno-
graficzna”, charakterystyczna dla ludów Europy środkowo-wschodniej, gdzie 
z powodu ciągłych zmian granic występują słabe więzi łączące ludność z pań-
stwem (lub nie ma ich wcale, jak w przypadku narodu polskiego, który – jak 
pisze Dmowski – „pozostał niezmiennie przywiązany do ideału swego utraco-
nego państwa”17). Dlatego, przekonuje Dmowski, najważniejszym czynnikiem 
narodowotwórczym jest wspólnota językowa18. 

W oparciu o badania Meineckego Hans Kohn opracował koncepcję „dycho-
tomii nacjonalizmów”, której arbitralności i tendencyjności nie powstydziliby się 
marksistowscy politolodzy okresu zimnej wojny. Wyróżniamy więc dwa nacjo-
nalizmy: dobry i zły19. „Nacjonalizm polityczny” („zachodni”) wyrażał pewność 
siebie płynącą z racjonalistycznego optymizmu, jako produkt myśli oświece-
niowej był w swej istocie humanitarny i postępowy. Cechował go entuzjazm 
dla spraw ludzkości, a dążył w zasadzie do budowy społeczeństwa otwartego 
i pluralistycznego, gdyż był nierozerwalnie związany z rozwojem demokracji. 
Naród polityczny wykształcił się jako wspólnota oparta na zasadzie aktywnego 
przyzwolenia rządzonych (wybory, kontrakty, plebiscyty). 

W przeciwieństwie do „nacjonalizmu politycznego” „etniczny” („wschodni”) 
wyrósł z zacofania, kompensował swój kompleks niższości irracjonalną megalo-
manią narodową, jako forma obrony przed oświeceniowymi ideami uniwersa-
lizmu i autonomii rozumu postulował partykularyzm, etnocentryzm oraz pod-
dał rozum emocjom mas. Musiało to wygenerować społeczeństwo zamknięte, 
popierające patologiczne rządy autorytarne. Naród etniczny łączy więź prepoli-
tycznej wspólnoty etniczno-językowo-kulturowej ludu (das Volk), i nie jest moż-
liwym wypracowanie w ramach tej kultury systemu ochrony praw człowieka 
i obywatela, gdyż liczy się tu wyłącznie prawo ponadindywidualnej wspólnoty. 
Zdaniem Kohna koncepcja „nacjonalizmu etnicznego”, funkcjonująca w krajach 
Europy środkowo-wschodniej, charakterystyczna jest dla „narodów bezpaństwo-
wych” (takich jak małe narody słowiańskie monarchii habsburskiej), a także dla 
narodów mających wyraźne poczucie własnej indywidualności kulturowej, ale 
pozbawionych jedności politycznej (takich jak przedbismarckowskie Niemcy)20. 

17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 To, że H. Kohn zrewidował później swoje poglądy, nie umniejsza znaczenia i wagi 

tego podziału dla współczesnych badań nad narodem.
20 A. Walicki: Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej…, s. 19–20. 
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Gente Ruthenus, natione Polonus – jedność w różnorodności

Andrzej Walicki badając kulturę polityczną Rzeczpospolitej Obojga Naro-
dów, państwa które obejmowało większość obszarów dzisiejszej Europy środ-
kowo-wschodniej, wylicza jej cechy „zachodnie”, charakterystyczne dla „narodu 
politycznego”: suwerenność ludu („gminu szlacheckiego”), rząd „ograniczony”, 
kontraktualna, konstytucyjna koncepcja państwa, będąca nie do pogodzenia 
z monarchią absolutną i nie do pomyślenia bez idei demokracji politycznej. 
Zauważa, że Polacy przez cały okres demokracji szlacheckiej po koniec XVIII 
wieku – a więc w czasie, kiedy w piśmiennictwie politycznym pojawia i umacnia 
się idea narodu politycznego – wciąż byli „narodem państwowym”, przywią-
zanym do swoich instytucji politycznych i ukształtowanym pod ich wpływem. 
Ponadto wykazuje, że warunki „zachodniej” świadomości narodowej – biorąc 
pod uwagę chociażby procent ogółu ludności korzystający z praw politycznych 
– były daleko lepsze niż na zachodzie Europy. 

Jedność „narodu szlacheckiego” nie mogła kształtować się na bazie monoetnicz-
nej: powstała jako rezultat wspólnego rozwoju politycznego, jako wynik akcep-
tacji przez różnoetniczną i różnojęzykową szlachtę państwa Jagiellońskiego 
wspólnych ideałów politycznych. „Bycie Polakiem” nie oznaczało przynależno-
ści etnicznej, ale przynależność polityczną, o czym wymownie świadczy wyra-
żenie: gente Ruthenus, natione Polonus. Czynnikiem cementującym solidarność 
szlachecką była przede wszystkim obrona wolnościowych praw obywatelskich, 
kategoryczne odrzucenie absolutum dominium21.

Jeżeli za Khonem przyjmiemy, że 

nacjonalizm „polityczny” czyli nacjonalizm typu zachodniego polega na uzna-
niu priorytetu lojalności wobec tak czy inaczej rozumianego „narodu” (w odróż-
nieniu od lojalności wobec feudalnego suzerena lub dynastii), to musimy dojść 
do wniosku, że ideały szlachty polskiej epoki Odrodzenia reprezentowały 
w skali ogólnoeuropejskiej szczególnie zaawansowaną postać takiego właśnie 
„nacjonalizmu”22. 

Walicki utrzymuje, że „polityczne” rozumienie narodu wzmocniło się jeszcze 
bardziej po unii lubelskiej z trzech powodów: unia realna pociągała potrzebę 
mocniejszej integracji ogólnopaństwowej, Korona przestała być krajem zamiesz-
kałym w większości przez ludność polskojęzyczną, co „sprzyjało uniezależnie-
niu polskości w sensie politycznym od kryteriów etnicznych” a

21 Ibidem, s. 21.
22 Ibidem.
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rozciągniecie na szlachtę inkorporowanych ziem ruskich przywilejów i statusu 
szlachty polskiej sankcjonowało i umacniało wieloetniczny i wielowyznaniowy 
aspekt koncepcji „narodu szlacheckiego”23. 

Warto zauważyć, że wszystkie te trzy powody mogły spowodować równie 
dobrze strategię centralizacji i unifikacji „na siłę”, w duchu „nacjonalizmu 
etnicznego, kulturowego”. Tak się jednak nie stało. 

Zdaniem Walickiego, ukonstytuowanie się idei narodu politycznego miało 
szczególnie dogodne podwaliny, mogło bowiem oprzeć się na silnej trady-
cji szlacheckiego republikanizmu, charakteryzującego się właśnie polityczno-
obywatelską formułą tożsamości narodowej, formułą doskonale przecież zro-
zumiałą, a nawet konieczną w warunkach właściwego dla Rzeczypospolitej 
kulturowo-etnicznego zróżnicowania. Nie bez znaczenia jest tu również „mit 
sarmacki”, który przyczynił się do rozszerzenia bazy społecznej „narodu poli-
tycznego” w wieloetnicznej i wielowyznaniowej Rzeczypospolitej. Sarmatyzm 
stanowił pozapolityczne uzasadnienie integracji narodu szlacheckiego, dowo-
dząc, że wieloetniczną szlachtę państwa Jagiellonów łączy wspólne pocho-
dzenie. Był to rodzaj „przynależności narodowej” złożonej z trzech pierwiast-
ków: szlachty polskiej, litewskiej i ruskiej, przynależności na tyle atrakcyjnej, 
że pociągającej nawet dla niemieckojęzycznej i protestanckiej ludności Śląska 
i Pomorza24. Dopiero pod wpływem zwycięskiej kontrreformacji sarmatyzm 
przekształca się w 

sarmatyzm katolicki wyobcowujący protestanckie mieszczaństwo i wykopu-
jący przepaść między spolonizowaną i nawróconą na katolicyzm szlachtą ruską 
a prawosławnym ludem25

ale tylko po to, by niedługo potem przekształcić się w 

republikanizm oświecony, wspierający staropolskie ideały oświeceniową kry-
tyką absolutyzmu, próbujący wzmocnić i uzdrowić państwo bez zwiększenia 
prerogatyw tronu26. 

23 Ibidem, s. 22.
24 Ibidem, s. 22–23. Walicki podaje przykłady literackiej próby autoidentyfikacji

z „mitem sarmackim” niemieckojęzycznych i protestanckich mieszczan Rzeczypospoli-
tej (Joachim Pastorius i Jan Schultz-Szulecki), kwestionujące pochodzenie ludności Ślą-
ska i Pomorza z terenów Cesarstwa Niemieckiego. 

25 Ibidem.
26 Ibidem, s. 24. 
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Walicki, przyrównując formułę narodu politycznego – wypracowaną w rea-
liach I Rzeczypospolitej do francuskiego (porewolucyjnego) modelu narodu 
– zauważa, iż właściwa dla doby Oświecenia i Rewolucji dążność do unifi-
kacji i centralizacji, homogenizacji kulturowej i językowej narodu, poza kil-
koma wyjątkami27, jest formule polskiej w okresie przedrozbiorowym zasadni-
czo obca. 

W projekcie najwybitniejszego historiografa pierwszej połowy XIX wieku 
– Joachima Lelewela, twórcy syntezy historycznej dziejów Polski w duchu 
republikańskim Uwag nad dziejami Polski i ludu jej (1855) – brak postulatu kul-
turowej unifikacji czy politycznej centralizacji. Lelewel stał na stanowisku, że 
polityczna jedność da się pogodzić z różnorodnością języków i wyznań, do 
pewnego stopnia idealizując postulat jedności w różnorodności28. Na proces 
polonizacji ludności Wielkiego Księstwa Litewskiego badacze używają terminu 
„przenarodowienie” (zaczerpniętego z Dziejów Litwy i Rusi Lelewela), oznaczają-
cego spontaniczną asymilację (polonizację) wyższych warstw społeczeństwa po 
unii z Polską29. Proces ten miał charakter oddolny i w gruncie rzeczy nieprzy-
musowy, gdyż koncepcja narodu politycznego – stworzona na gruncie syntezy 
republikańskiej – była na tyle pojemną formułą (zarazem wyrazistą i tożsamą 
ze sobą), że potrafiła wchłonąć kulturowo obce elementy bez potrzeby ich ani-
hilacji. Danuta Zawadzka zauważa iż 

Lelewel i Mickiewicz posługują się politycznym pojęciem narodu, nie rozumieją 
polskości czy litewskości etnicznie, operują „tożsamością wieloszczeblową”30. 

Adam Mickiewicz opisywał tę tożsamość językiem symbolicznym związku mał-
żeńskiego: 

Nigdy zaś króle i mężowie rycerscy nie zabierali ziem sąsiednich gwałtem, ale 
przyjmowali narody do braterstwa, wiążąc je z sobą dobrodziejstwem Wiary 
i Wolności. I nagrodził im Bóg, bo wielki naród, Litwa, połączył się z Polską, 
jako mąż z żoną, dwie dusze w jednym ciele31. 

27 Symptomy takiego podejścia widoczne są w piśmiennictwie politycznym Staszica 
i Kołłątaja oraz odezwach Kościuszki.

28 Ibidem, s. 123.
29 D. Zawadzka: Autoreferat. Http://ibl.waw.pl/dzawadzkaautoreferat.pdf s. 8 [dostęp: 

10.11.2017]. 
30 Ibidem, s. 7.
31 A. Mickiewicz: Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego…, s. 19.
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Zawadzka wprawdzie sugeruje, że gente Ruthenus/Lithuanus – natione Polonus 
na oczach romantyków ewoluuje, w czasie porozbiorowym, w stronę identy-
fikacji regionalnej, a następnie w stronę identyfikacji etnicznej32, jednakże jest 
to konsekwencją nie tyle upadku państwowości polskiej, co rozkładu politycz-
nej tożsamości natione Polonus pod naporem krytyki rodzimej i obcej. Należy 
podkreślić, iż – choć Rzeczpospolita Obojga Narodów nie mogła być nazwana 
państwem równości kulturowej, polski czynnik miał być w tej formule pier-
wotny i najbardziej, by tak rzec, cywilizacyjnie dynamiczny – nie prowadziło 
to do ścisłej unifikacji, unicestwienia odrębności narodowych czy regionalnych 
Litwy i Rusi. Obszerna formuła narodu politycznego ma jednak wyraźny kształt 
tworzącej go kultury dominującej. Pisze Adam Mickiewicz w Księgach narodu 
polskiego i pielgrzymstwa polskiego: 

Nie rozróżniajcie między sobą mówiąc: (…) ja Litwin, a ty Mazur. (…) Litwin 
i Mazur bracia są; czyż kłócą się bracia o to, iż jednemu na imię Władysław, dru-
giemu Witowit? Nazwisko ich jedne jest, nazwisko Polaków33.

Powodem oczywistego polonocentryzmu w pisarstwie Mickiewicza i Lelewela 
nie jest postawa zidentyfikowana pół wieku później jako nacjonalizm (które-
gokolwiek bądź rodzaju), apologetyka polskiej kultury politycznej ma u obu 
myślicieli – jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało – zewnętrzne, ponadnaro-
dowe przesłanki. 

Ponadto pojawiają się tu istotne problemy interpretacyjne, dotyczące 
wewnętrznej treści wyrażenia natione Polonus jako identyfikacji politycznej. 
Wchodzimy w ten sposób w problematykę rozumienia wolności w archetypie 
polskiej kultury politycznej na przykładzie pisarstwa politycznego, a dokładnie 
syntezy historycznej dziejów Polski Joachima Lelewela.

Wyjątkowość archetypu polskiej kultury politycznej 
w ujęciu Joachima Lelewela

Lelewel – podzielając przekonanie swojej epoki, że w najbardziej odle-
głych czasach można dostrzec charakter narodowy w nieskażonej obcymi 
wpływami czystej formie34 – znajduje jego artykulację już u zarania Słowiań-

32 D. Zawadzka: Autoreferat…, s. 7.
33 A. Mickiewicz: Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego…, s. 55.
34 A.F. Grabski: Perspektywy przeszłości. Studia i szkice historiograficzne. Lublin 1983, 

s. 150.
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szczyzny. Podobnie jak Mickiewicz, charakteryzuje Słowian jako plemię 
„powołane”.

Głównym jego powołaniem – był rolniczy trud (…).35. Liczne gminy dla wspól-
nego zabezpieczenia się wiązały się często w jedno ciało polityczne; a między 
tak spojonymi ludami trwał pokój i braterska jedność36. 

Na płaszczyźnie psychologicznej charakter narodowy Polaków cechuje „słodkie 
usposobienie”, „łagodność”, „wielkoduszność”, „brak mściwości”, „niezdolność 
do zdrady, podstępu, intrygi”, „brak okrucieństwa”, „brak inklinacji do gwał-
townych przewrotów i mordów politycznych”, w Polsce 

nie spotykają się sprzeczne ostateczności, (…) oszukanie, przewrotność, zła 
wiara są prawie nieznane, w samych zdrajcach nawet rzadkie. Krwawe okru-
cieństwa zdarzenia nie przerażają, jeśli nie były wpływu obcego działaniem. 
Jeśli naród wzrastał, to jedynie przez swe wysokie towarzyskie zalety; nie pod-
bija, zdobywa tylko słodyczą, ujęciem, braterstwem. Swej przewagi lub zwycię-
stwa nie nadużył nigdy, rzadko dostatecznie korzystał37.

35 W podobnym duchu dokonywał badań nad Słowiańszczyzną w latach 1814–1822 
legendarny pionier polskiego romantycznego ludoznawstwa Zorian Dołęga-Choda-
kowski (wł. Adam Czarnocki), autor O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem (Kraków 
1835). Jego teoria grodostwa, której wartość etnograficzna została przez naukę zrewi-
dowana, zawiera wciąż aktualne dla badacza myśli politycznej spostrzeżenia. Choda-
kowski utrzymuje, że organizacja gródków słowiańskich dowodzi wysokiego poziomu 
kultury, również politycznej w czasach przedchrześcijańskich. Podobnie jak Lelewel, 
stoi na stanowisku oryginalności słowiańskich rozwiązań ustrojowych, a w przymu-
sowej chrystianizacji upatruje źródło zatracenia pogańskiego „ducha swobody”, będą-
cego podstawą słowiańskiej organizacji społecznej. Ówczesna działalność Kościoła jawi 
się obu badaczom w kategoriach inkorporacji obcych względem swoistości kultury 
narodowej, łacińskich ujednoliconych wzorców społecznych. Badacze dorobku Choda-
kowskiego utrzymują, że jego „teoria podziału Słowiańszczyzny na drobne jednostki 
terytorialne, zamieszkałe przez ludność wolną. <jednymże ustawom, obrzędom i zwy-
czajom> podległą, była niczym innym jak w swojej postaci wyrażoną teorią gmino-
władztwa”, s. 29–30. Por. A. Poppe: U źródeł postępowej historiografii szlacheckiego rewolu-
cjonizmu: Zorian Dołęga Chodakowski (1784–1825). „Kwartalnik Historyczny” 1955, nr 2,
(r. LXIII).

36 J. Lelewel: Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane. W: Idem: Dzieła, T. 7, 
oprac. J. Bierzanówna, Warszawa 1961, s. 309.

37 J. Lelewel: Uprzednia myśl, czyli słowa do poszukiwań wstępne. W: Polska, dzieje i rze-
czy jej rozpatrywane przez Joachima Lelewela. T. 3. Poznań 1855, s. 22.
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Wyjątkowość urządzenia politycznego Rzeczypospolitej polegała na tolerancji 
i otwartości, zbudowanej wszakże na silnym poczuciu tożsamości i powszech-
nej jej akceptacji, połączonej z dumą, które 

[…] nie tyle powodowały ich [dawnych Polaków – A.P.-B.] chęć sławy, albo 
próżność, co przywiązanie do narodowości i miłość wolności i niepodległości; 
nie tyle ich uniosła buta lub pycha, co duma syta tym czym byli, co posiadali38.

Lelewel opisuje harmonię i tolerancję życia politycznego, upatrując jej podstawę 
w równości wszystkich współtworzących ją elementów: 

W obradach po swojemu wymawiający Rusin z Gdańszczaninem z niemie-
cka mówiącym, zarówno zasiadali z obywatelami czystej mowy sandomier-
skiej. W senacie z biskupami radzili mnodzy heretycy. Nie rozrywało to wspól-
nych narad, owszem, ułatwiało unię narodów, a koiło partykularne zwady. (…) 
W Wielkiej i Małej Polszcze rozgościły się husytyzm, luteranizm, kalwinizm, 
socynianizm; wszystko się zagościło w Litwie, gdzie dyzunici i mahometanie 
spokojnie też zostawali w równości obywatelskiej39. 

Parlamentaryzm demokracji szlacheckiej był w oczach Lelewela systemem, 
który harmonizował (nie anarchizował) życie polityczne, integrował religijne 
i różne kulturowo jego pierwiastki w jednoczący standard wysokiego upoli-
tycznienia życia społecznego 

nie odróżniajcie synów Polski, czy on ruskim, czy polskim, czy litewskim prze-
mawia językiem; jakiegokolwiek jest wyznania, skoro z wami działa, w imię 
ludu występuje, idźcie z nim wspólnie jak z bratem, przyjmijcie go o siebie, bo 
idzie o to, aby razem40. 

Przymuszenie do jedności politycznej – w jakimkolwiek aspekcie: etnicznym, 
narodowym, wyznaniowym – było na gruncie syntezy historycznej Lelewela 
nie do pomyślenia. Oto jak pisarz interpretuje liberum veto – fundament ustroju, 
zabezpieczający wolność polityczną:

Nie było w tym jednomyślności, tylko dobrowolne sprzecznego widzenia skło-
nienie się do zgody powszechnej; dobrowolne, a nie wymuszone głosowaniem 

38 Ibidem, s. 278.
39 Ibidem, s. 363–364.
40 J. Lelewel: Mowy i pisma polityczne. W: Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane przez 

Joachima Lelewela. T. 20, Poznań 1864, s. 438.
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i urojoną większością, w której często pozór, jeden albo półgłosu większość sta-
nowi. Sam Betham gdzieś dowodzi, że w głosowaniach większością, mniejszość 
stanowi41.

Instytucja liberum veto nie była dla Lelewela sztucznym narzuceniem jedno-
myślności, lecz warunkiem absolutnej, rzeczywistej zgody powszechnej, wypra-
cowanej w drodze deliberacji, którą sytuuje on w opozycji do zgodny fakul-
tatywnej, „przeliczalnej” na głosy. W liberum veto Lelewel odnajdywał „ducha 
obywatelskiego”.

Kategoria wolności

Archetyp polskiej kultury politycznej definiuje Lelewel podobnie jak Mickie-
wicz: w kategoriach wolności społeczno-politycznej. „Wolność” – podstawowa 
kategoria syntezy historycznej Joachima Lelewela – jest pojęciem otwartym. 
Lelewel, jak pisze Wojciech Kaute, nigdzie 

nie formułuje jej definicji. Kategoria „wolności” ma w jego ujęciu dwa znacze-
nia. Po pierwsze – jest to wolność jednostki od dominacji władzy. Po drugie – 
jest to „wolność” od wyzysku ekonomicznego42.

Lelewel utrzymuje, że w okresie – jak to ujmował – Polski kwitnącej43 obser-
wujemy niczym nie ograniczony pochód ducha republikanizmu44, pod wpły-
wem którego szlachta „spontanicznie”, wiedziona „poczuciem odpowiedzialno-
ści obywatelskiej”45, tworzy ustrój parlamentarny, który pozwala na wyrażenie 

41 J. Lelewel: Uprzednia myśl, czyli słowa…, przyp. 192, s. 460. 
42 W. Kaute: Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego…, s. 57.
43 „Ten okres dziejów Polski, który historyk datował różnie: od lat trzydziestych 

bądź siedemdziesiątych XIV w. do końca panowania Stefana Batorego lub nawet do 
1607 r., był dla niego epoką „Polski kwitnącej”, kiedy duch obywatelskim wcielony 
w szlachtę, stał się potężną siłą, która legła u podstaw wszystkich sukcesów Rzeczy-
pospolitej”, A.F. Grabski: Perspektywy przyszłości…, s. 163–164.

44 Co prawda, jak pisze, „pozostały ślady różnic między panami a szlachtą, ta jed-
nak różnica zacierała się i równość szlachecka mocy nabierała. Kmiecie byli niejako 
poddani panów swoich, ale wolni i tegoż co ich panowie prawa”. J. Lelewel: Dzieje 
Polski potocznym sposobem opowiedziane…, s. 335.

45 J. Lelewel: Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane…, s. 342. „Szlachta pol-
ska narzekając, że król [Kazimierz Jagiellończyk – A.P.-B.] Polskę zaniedbał sama się 
losem ojczyzny zajmowała. (…) W kole obywatelskim podniosła równość. Bractwa cho-
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wolności obywateli w sposób pełny i nie spotykany na Wschodzie i Zacho-
dzie Europy. Republikański „paradygmat ustrojowy”, właściwy dla Polski, nie 
jest sztywnym apriorycznym, modelem, którego treść stanowią, mówiąc języ-
kiem Mickiewicza, „wyrozumowane dogmaty”, takie jak decentralizacja wła-
dzy, wolność jednostki od państwa, czy podział rządzący–rządzeni. Jest to 
kwestia „ducha” polskości, by użyć romantycznych kategorii opisu dorobku 
kultury narodowej. Zarówno u Mickiewicza, jak i Lelewela, ów „duch wolno-
ści” sytuowany jest w opozycji zarówno wobec „ducha Europy nowożytnej”, jak 
i „ducha Bizancjum”. To on generuje i utrzymuje w istnieniu szczególną formę 
ustroju politycznego i specyficzny model stosunków społecznych, który Lelewel 
przeciwstawia modelowi kultury politycznej wypracowanemu w nowożytnej 
Europie.

Lelewel utrzymuje, że archetyp polskiej kultury politycznej znosi dwie naj-
ważniejsze dychotomie nowożytnej myśli politycznej Europy: przeciwstawie-
nie jednostki – społeczeństwu, oraz przeciwstawienie społeczeństwa – władzy. 
Powszechna zgoda na „władztwo” obywateli, których do działań na rzecz dobra 
wspólnego nie musi przymuszać aparat administracyjny (dzięki swym insty-
tucjom „dający” im wolność), znosi opozycję rządzący – rządzeni. Dychotomia 
jednostka – społeczeństwo również zostaje zmarginalizowana na rzecz wza-
jemnej relacji obu członów, które łączy dobro wspólne, będące podwaliną Res 
publica. To dobro składa się z katalogu wolności jednostki, która stanowi cen-
trum tego pojęcia46. 

Rozumienie narodu

A więc nie tylko nie ma mowy o dyskryminacji wybranych grup etnicz-
nych czy narodowych, ale nawet poszczególnych jednostek – obywateli. Pod 
jednym wszakże warunkiem: zarówno u Lelewela jak i Mickiewicza, warun-
kiem realizacji wolności społeczno-politycznej jest założenie, że jednostka ma 

rągiewne ustąpiły miejsca braterstwu ziemskiemu stanu rycerskiego. Innym jak szlache-
ctwa dziedzicznym tytułem nikt się nie mógł wynosić ni odróżniać. (…) [Odtąd – A.P.-B.] 
prawa stanu rycerskiego, czyli szlachty, nie na udzielonych mają posadę przywilejach, 
ale na własnym jej prawie, że ona sama dla siebie prawodawczy”, ibidem, s. 342.

46 Zasada jednomyślności w polskim Sejmie – jak utrzymuje J. Bardach – sprowa-
dzała się do przekonania, że wszelkie ustępstwa dotyczące wolności podatkowej, i przy-
wilejów szlacheckich, wymagają zgody wszystkich uprzywilejowanych. Por. Z. Kacz-
marczyk, B. Leśniodorski: Historia państwa i prawa Polski od polowy XV wieku do roku 1795. 
T. 2. Red. J. Bardacha. Warszawa 1957, s. 120.



90 Agnieszka Puszkow-Bańka

niższy status ontologiczny niż wspólnota (naród polityczny). Jak pisze Andrzej 
Walicki, 

instytucja narodu – głosi Mickiewicz – jest niczym innym jak zespołem pomocy 
danych człowiekowi, by mu ułatwić stosowanie prawdy. (…) człowiek bez naro-
dowości jest człowiekiem niepełnym, niezdolnym do działania. Ten, kto zrywa 
ze swoim narodem „zrywa w sobie samym wiele połączeń. Całe pęki tych dru-
tów elektrycznych, będących przewodnikami łaski i prawdy, ulegną w ten spo-
sób zniszczeniu, ponieważ ojczyzna jest wielką i potężną pośredniczką47.

Zdaniem Mickiewicza zerwanie więzi ze wspólnotą (narodową) de facto uni-
cestwia jednostkę, czyniąc ją niezrozumiałym abstraktem. Przez tę wspólnotę 
należy rozumieć, najogólniej rzecz ujmując, wspólny archetyp kultury Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów, którego wyższość wywodzi Lelewel z silnych wię-
zów społecznych i powszechnej idei samorządności; pisze Lelewel o Polakach:

wysoka towarzyska zażyłość, życie polityczne ukształtowało ich przymioty 
i od innych (…) odróżniły. (…) wyższość męstwa i dzielności nad innych Europy 
mieszkańców, wynikają z tego, iż się gromadzą, wspólnie radzą i obradują48.

I tu dochodzimy do koncepcji „gminowładztwa”, w którym to pojęciu zamknął 
archetyp polskiej kultury politycznej. Rozwinięta przez Lelewela koncepcja 
gminowładztwa rozumiana była nie tylko jako pierwotna, demokratyczno-re-
publikańska forma dawnego ustroju słowiańskiego, czy prapolskiego. Przede 
wszystkim stanowiła podstawę całokształtu dziejów Polski i była głównym 
determinantem jej historycznej indywidualności49.

Nie ulega wątpliwości, że Lelewelowski obraz „gminowładnego” stanu daw-
nych Słowian stanowił w jakiejś mierze nawiązanie do wątku idealizacji pier-
wotnego słowiańskiego „stanu cywilnego”, tak silnie zaznaczonego w myśli sło-
wianofilskiej, ugruntowanego przez obraz „sielanki słowiańskiej” (…). Gmina 
była w rozumieniu Lelewelowskim podstawą całokształtu życia wspólnoty, jej 
aktywności gospodarczej i społecznej50. 

47 A. Mickiewicz: Dzieła, Warszawa 1955, T. 10, s. 186. Cyt. za: A. Walicki: Adama 
Mickiewicza Prelekcje Paryskie. W: Polska myśl filozoficzna i społeczna, T. 1. Red. A. Walicki. 
Warszawa 1973, s. 225.

48 J. Lelewel: Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej…, s. 277.
49 A.F. Grabski: Perspektywy przyszłości…, s. 152–153.
50 Ibidem, s. 153.
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Koncepcja „gminowładztwa” 
jako treść idei narodu politycznego

Koncepcja „gminowładztwa” autora Uwag nad dziejami Polski i ludu jej, 
zawiera wszystkie znaczące komponenty kultury „narodu politycznego”, jed-
nocześnie jest próbą jej „przekroczenia”. „Gminowładztwo” jest tu rozumiane 
jako szczególny paradygmat ustroju państwowego, przeciwstawiony paradyg-
matowi monarchicznemu, jak również szczególny model stosunku jednostki do 
wspólnoty, bądź vice versa, przeciwstawiony relacji, jaką wypracowała nowo-
żytna filozofia polityki. W tym ujęciu istota „polskości” – obecny w narodzie 
„duch gminowładztwa”, „duch obywatelski”, „duch narodowy” – stanowi feno-
men w skali Europy. Poprzez odniesienie „gminowładztwa” do przeciwnych 
tendencji europejskich, w tym sposobie myślenia podkreśla się nie tylko jego 
odrębność, ale i wyższy status ontologiczny. Narody europejskie – uwikłane we 
własne doświadczenie historyczne: absolutyzm władzy, krwawe wojny religijne, 
materialistyczną mieszczańską filozofię opartą na niszczącym wspólnotę indywi-
dualizmie – nie są w stanie wypracować prawdziwej wolności. Lelewel nawołuje: 

obejrzyj się, co się ze swoboda osobistą dzieje? Przemysł protegowany: ruszajże 
błąkać się w odmęcie zwady, przepisów, zastrzeżeń, formalności, utrudzeń. 
Mnoży się gałganów na świecie, a nie ma ich dosyć na wyroby potrzebnego 
papieru. Ułatwione komunikacje, ruszaj wiatrem: bariera, rogatki, paszport 
twój, granica, duana przetrząśnie, omaca, rozepnie, rozmama, puści; a gdzie 
się obrócisz wszędzie ujrzysz dopatrujących by mieli powód zatrzymać, uwię-
zić; zawsze podejrzany, zawsze czujesz się  więźniem. Cywilizacja woła, 
skruszyć niewolę, wyzwalać, równość między ludźmi, a na wszystkie zastawki 
kuje pęta i więzy, aby w powszechnym więzieniu wszyscy się w nich zarówno 
rozlubowali51.

W koncepcji Lelewela, pisze W. Kaute, „cywilizacja”, która ukształtowała się 
w nowożytnej Europie, to z jednej strony – postęp, z drugiej zaś – omnipoten-
cja władzy oraz nierówność społeczna52. 

51 J. Lelewel: Uprzednia myśl, czyli słowa…, s. 20–21. (podkr. moje – A.P.-B.). Lelewel
wielokrotnie podkreślał, że cywilizacja Zachodniej Europy nie daje wolności. Por. „Prze-
pędziłem z rodziną mą lat kilka w Turcji, podróżowałem po Azji i czułem się wolnym, 
swobodnym. Zaledwiem do mego kraju wracając wstąpił (w Rosją) uczułem więzy. 
W jakimkolwiek cywilizowanym znajduję się kraju, widzę żem więzień. A w co poszła 
cywilizacja, z tego się nie cofnie, to pomnoży”, tamże, s. 21, przyp.

52 W. Kaute: Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego…, s. 57.
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Pojęciem podstawowym, będącym jednocześnie fundamentem „gmino-
władztwa”, jest „duch obywatelski”53. To ten „duch” stanowi szkielet jedności 
politycznej i moralnej narodu, jedyne spoiwo chroniące ciało narodu polskiego 
przed rozerwaniem. Jest on tożsamy z wolnością rozumianą jako brak przy-
musu, kształtuje odniesienie obywatela do sfery życia publicznego w taki spo-
sób, że stanowi ona dla niego niczym nieograniczoną płaszczyznę działania. 
W archetypie kultury, zdaniem Lelewela (w przeciwieństwie np.: do stanowiska 
Kościuszki) nie ma miejsca na „osobę przewodnika”; i takie pojęcia, jak rów-
ność czy braterstwo, mają tu zupełnie inne znaczenie, niż na Zachodzie. Pisze:

Cudzoziemcy, co nie mogli dość pojąć urządzenia Polski, utyskiwali nad ściś-
nieniem władzy królewskiej. Jeden z nich mówił: wy Polacy nie macie króla. 
Wybacz, mamy króla, odparł nasz Polak, a u was, król was ma54.

„Myśl i pojęcie kieruje gminem szlacheckim, który działa sam”55; wspólnota 
w działaniu kieruje się imperatywem wolności, tworząc samorzutny ład. 
Paradygmatem ustroju polski jest republika. A ta wyraża się tu „w pojęciu 
tłumów”56. W przeciwieństwie do modelu nowożytnej europejskiej myśli poli-
tycznej, w którym pojęcie suwerenności, absolutnej wolności monarchy ekstra-
polowano z czasem na całość narodu, tu pojęcie wolności charakteryzowane 
jest w opozycji do władzy monarchicznej (możnowładczej). Jest to świat, gdzie 

tłum wrzeszczący, bez wędzidła, ale doświadczeniem poduczony, ciągłą 
wprawą podbudzany, a baczny na utrzymanie swych prerogatyw. Uchwa-
lał, rozkazywał, stanowił, rozrządza, a pożądliwi ze swymi wymagalnościami, 
u steru rządu stojący, nie mało się wykonaniem tego trudzili; nieraz w swej oso-
bistości podrażnieni57. 

53 Duch obywatelski utożsamiany jest zatem z prężnością żywiołu szlacheckiego. 
Nazywany jest przez J. Lelewela „odwiecznym słowiańskim żywiołem. (…) duch oby-
watelski rozprzestrzenia się w polach otwartych – pisze historyk. Ożywione braterstwo, 
powodowane wspaniałości natchnieniem, łatwe do poświęcenia się, skore, przedsiębio-
rące, w niebezpieczeństwie do czynu powołuje, duszą i sercem garnie się do usiłowań 
innych.” J. Lelewel: Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej…, s. 291.

54 Ibidem, s. 463.
55 Ibidem, s. 148.
56 „W tworzeniu się rzeczypospolitej polskiej, w urządzeniu gminowładztwa szla-

checkiego: wolność, równość, braterstwo, niepodległość, na ostatek panowanie wyni-
kało z pojęcia tłumów; to pojęcie jedyne stało się bodźcem do wielkiego dzieła stanu”, 
J. Lelewel: Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej…, s. 253. 

57 J. Lelewel: Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej…, s. 254–255. 
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„Duch obywatelski” jest żywiołem dynamizującym „łagodne usposobienie Pola-
ków”. Ten „duch” organizuje życie polityczne, gdyż nadaje wartość poszczegól-
nym jednostkom. To ten „duch” sprawia, że tracą na znaczeniu ich pochodze-
nie, urodzenie, czyli czynniki przez nie zastane, a nabiera znaczenia świadoma 
aktywność polityczna na rzecz Rzeczypospolitej. 

Res publica

Res publica jest więc formułą otwartą i masową: działanie „tłumne” daje 
zarówno siłę moralną (moc duchową) jak i polityczną (jest skuteczne). Tylko 
„tłum” potrafi tworzyć trwałe zasady życia zbiorowego, organizować to życie 
właściwie. W dawnej Rzeczypospolitej, jak pisał Lelewel 

nie nadzwyczajny człowiek jaki, nie przesławna czyja wysoka zdolność, dźwig-
nęła wspaniały gmach, ale znamienita część narodu58. 

Jednocześnie Res publica jest formułą jednolitą. Eksplikacja tej tezy wymaga 
przedstawienia – w sposób uproszczony, rzecz jasna – Lelewelowskiej kon-
cepcji władzy, która jest kontrpropozycją dla ujęcia liberalnego, gdzie władza 
wyraża dążenia większości, uwzględniając wolę mniejszości; tu władza „wyraża 
konkretne oczekiwania konkretnych jednostek”59. Władza w ujęciu Lelewela nie 
jest prawem podmiotowym, przysługującym cogito na mocy jego definicji – czyli 
prawem posiadania; władza to wola. W woli przejawia się człowieczeństwo, 
które władza ma wyrażać: wolę większości, mniejszości i każdej z osobna jed-
nostki: 

Nie jest to jednak wola większości obok woli mniejszości i każdej konkretnej 
jednostki. I nie jest to ich suma. Jest to wola wszystkich jednostek razem wzię-
tych we wszystkich możliwych aspektach. I równocześnie jest to wola we 
wszystkich możliwych aspektach każdej jednostki z osobna. W Polsce funkcjo-
nowanie władzy polega na tym, iż żaden obywatel nie odróżnia swojego bytu 
od bytu pozostałych obywateli. Z kolei byt państwa nie jest odróżnialny od 
bytu każdej konkretnej jednostki. Jest jedna Rzeczpospolita. I jest jedna wola 
Rzeczypospolitej60.

58 Ibidem.
59 W. Kaute: Idea demokracji nowożytnej a tożsamość polityczna Polaka. „Przegląd Huma-

nistyczny” 1997, nr 3, s. 48.
60 Ibidem.
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Powierzchowna nawet analiza dorobku intelektualnego polskiej kultury poli-
tycznej okresu demokracji szlacheckiej pokazuje, jak bardzo klasyfikacja zjawisk 
i procesów społecznych tworzona przez zachodnich badaczy myśli politycznej 
nie przystaje do warunków polskich. Oświeceniowe pojęcie „narodu politycz-
nego”, wyrosłe z praktyki politycznej Rzeczypospolitej, przełamuje dychotomię 
nacjonalizmów Hansa Kohna, stanowiąc przykład wytworzenia się otwartej 
formuły narodu politycznego z silnego poczucia indywidualności kulturo-
wej. Uznanie priorytetu prawa ponadindywidualnej wspólnoty do wyrażenia 
i umocnienia tej indywidualności, nie wytworzyło modelu omnipotencji władzy 
politycznej, przeciwnie, wykształciło i podtrzymywało w istnieniu mechanizm 
obrony praw politycznych, takich samych dla każdego obywatela, bez względu 
na jego status majątkowy i pozycję społeczną. W Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów uformował się system społeczno-polityczny, którego zasady ustrojowe były 
literalnym wzorem dla wschodzącej powoli europejskiej demokracji nowożytnej. 

Chrześcijański charakter archetypu

Na koniec, zastanówmy się nad tym, co leży u podstaw archetypu pol-
skiej kultury politycznej, który ma gwarantować wolność społeczno-polityczną 
wszystkich bez wyjątku obywateli Rzeczypospolitej. Co jest jego najbardziej 
wewnętrzną treścią? Oto jak Adam Mickiewicz w Księgach narodu polskiego i piel-
grzymstwa polskiego zdefiniował dorobek polskiego „ducha”, polskiej „cywili-
zacji”. Poeta i pisarz polityczny, który przez „cywilizację” rozumiał nie tyle 
materialne jej wytwory, ile cywilizację duchową, obrazowo przedstawił kon-
dycję Europy, gdzie: 

w bałwochwalczym pomieszaniu języków, nazwano cywilizacją modne 
i wykwintne ubiory, smaczną kuchnię, wygodne karczmy, piękne teatra i sze-
rokie drogi61

podczas gdy prawdziwą cywilizację niesie ze sobą wolność polityczna i spo-
łeczna, urzeczywistniona w polskim paradygmacie ustrojowym. Co najważniej-
sze, wartość cywilizacji polskiej wywodzi Mickiewicz z jej wyższego od cywi-
lizacji europejskiej statusu ontologicznego: 

jeżeli naród dobrze mający się i dobrze jedzący i pijący ma być najwięcej sza-
nowany, tedy szanujcie między sobą ludzi którzy są najhuczniejsi i najzdrowsi. 

61 A. Mickiewicz: Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego…, s. 34.
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Owóż i zwierzęta mają te przymioty [cywilizacji europejskiej – A.P.-B.] ale; na 
człowieka to nie dosyć. (….) Albowiem cywilizacja, prawdziwie godna czło-
wieka, musi być chrześcijańska”62. 

Najbardziej wewnętrzną treścią archetypu polskiej kultury politycznej jest jej 
z gruntu chrześcijański charakter. Ta dystynkcja nie pozwala, zdaniem Lele-
wela, na zaistnienie w Rzeczypospolitej stosunków panowania człowieka nad 
człowiekiem, w jakimkolwiek (politycznym, społecznym czy ekonomicznym) 
aspekcie. I dlatego najważniejszym znamieniem wyższości cywilizacyjnej jest 
niemożliwość zaistnienia w archetypie kultury polskiej sytuacji poddaństwa, 
bezwarunkowego posłuszeństwa obywatela – władzy lub obywatela – obywa-
telowi. W horyzoncie chrześcijańskim żadna z „rzeczy tego świata” nie może 
w sposób zasadniczy różnicować sytuacji jednostek w civitas terrena; ani pozy-
cja społeczna jednostki (pan – poddany) ani jej status majątkowy (własność 
– habere). Ufundowanie polskiej kultury politycznej na chrześcijańskich pod-
stawach jest wspomnianym wcześniej, zewnętrznym, powodem pozytywnej 
ewaluacji jej wzorców. Polonocentryzm w wydaniu Mickiewicza ma, by tak 
rzec, pozanarodowy charakter. 

Powróćmy na koniec do Gombrowiczowskiego postulatu „przekrocze-
nia” formacji intelektualnej nowożytnej Europy, a nawet więcej, przekroczenia 
dorobku obu cywilizacji Wschodu i Zachodu. Pisze Gombrowicz, wielki krytyk 
Mickiewicza, powielając jednakże zarówno jego krytykę nowożytnej Europy, 
jak i postulat powołania polskiej kultury politycznej do kreacji własnej formuły 
życia społecznego: 

Zachód żyje (…) wizją człowieka odosobnionego i absolutnych wartości. Nam 
zasię w sposób bardziej namacalny, poczyna objawiać się formuła: człowiek plus 
człowiek, człowiek pomnożony przez człowieka. (…) Indywidualistyczna filo-
zofia już się wykończyła [oczywiste jest również – A.P.-B.] bankructwo filozofii 
kolektywnej, która ujmując człowieka jako funkcje masy, poddaje ją w rzeczy-
wistości takim abstrakcjom jak klasa społeczna, państwo, naród, rasa; a dopiero 
na trupach tych światopoglądów urodzi się trzecie widzenie człowieka: czło-
wiek w związku z drugim, konkretnym człowiekiem, ja w związku z tobą 
i z nim… Człowiek poprzez człowieka. Człowiek względem człowieka. Czło-
wiek stwarzany człowiekiem. Człowiek spotęgowany człowiekiem. Czy to moje 
złudzenie, że widzę w tym utajoną nową rzeczywistość?63

62 Ibidem, s. 34–35.
63 W. Gombrowicz: Dzienniki…, s. 34–35.
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Horizon of Freedom. 
Reflection on the Archetype of Polish Political Culture Based 
on Joachim Lelewel’s Republican Synthesis of Polish History

Summar y

The aim of the article is to outline the research horizon of problem of the political 
freedom in Polish political thought. If Polish political culture is treated as an unchang-
ing archetype, which norms and patterns were developed in the age of “nobles’ democ-
racy” (demokracja szlachecka) and fully expressed by Polish political romanticism, the 
bottom line is that for the whole cultural heritage of the Polish nation, the political 
writing of Joachim Lelewel and Adam Mickiewicz has fundamental importance. The 
political life and intellectual reflection of the I Republic were without a doubt centered 
on the postulate of achieving and defending socio-political freedom in both an indi-
vidual (liberum veto) and group (ethno-religious diversity of the Commonwealth society) 
dimensions. In political considerations of citizen’s freedom appears very early the idea 
of political nation, but not as a category of individual oppression, but as an indis-
pensable tool for the realization of citizen’s freedom. The only tension political writ-
ers have been seen was the tension between strong executive (the Monarch) and the 
sovereign (political noble’ nation). In Lelewel’s political thought, the necessary condi-
tion for implementing political freedom of individual is a voluntary recognition by the 
individual of the higher ontological status of the community. Res Publica is a guaran-
tor of the political and social rights of individuals with an extraordinarily wide range. 
However, contradictory to assumptions of the most prominent European researchers, 
anti-libertarian concept of the citizen and the strong political identity of the members 
of community, didn’t generate culture of closed society which well respond for authori-
tarian rule. The political formula of the Commonwealth, among other things because of 
the strong perception of Christian values, can be recognized as mass, open and free 
formula for any individual regardless of its economical and social status. Lelewel point 
to the issue of the nations of Europe entangled in their own historical experience: abso-
lutism, bloody religious wars, a materialistic, burgher philosophy, based on destructive 
to the community individualism – are not able to develop true freedom. And this is – 
according to Lelewel – fundamental “distinctness” of the archetype of Polish political 
culture (which is subsumed within the “republican paradigm”) from the archetype of 
European culture. 

Key words: Polish-Lithuanian Commonwealth, political freedom, Nobles’ Democracy, 
Joachim Lelewel, republicanism, archetype of Polish political culture





Kasjan Kasprzak

Ordoliberalna koncepcja wolności gospodarczej 
w ujęciu Waltera Euckena

Niniejszy artykuł prezentuje znaczenie wolności w myśli jednego z czo-
łowych przedstawicieli ordoliberalizmu, jakim jest Walter Eucken. Wolność 
jest podstawą systemu gospodarczego, jaki zaproponował Eucken po II wojnie 
światowej, kiedy był doradcą w rządzie pierwszego kanclerza RFN, Konrada 
Adenauera. Przedstawił wówczas wizję ładu gospodarczego, którego podstawą 
była wolna konkurencja. Minister gospodarki w rządzie Adenauera, Ludwig 
Erhard inspirował się dziedzictwem Euckena, przeprowadzając reformę gospo-
darczą, nazywaną później „niemieckim cudem gospodarczym”.

Artykuł podzielony jest na cztery części. Pierwsza zawiera skróconą biografię 
Waltera Euckena. W następnej prezentujemy główne założenia ordoliberalizmu 
– nurtu, z którym Eucken się utożsamiał. W części trzeciej dokładnie omówimy 
projekt ładu gospodarczego opartego na wolnej konkurencji, aby w czwartej 
podsumować rozważania dotyczące wolności w myśli Waltera Euckena.

Zarys biografii Waltera Euckena

Walter Eucken urodził się 17 stycznia 1891 roku w Jenie. Był synem filozofa 
oraz laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, Rudolfa Euckena. Jego 
brat, Arnold Eucken, był fizykochemikiem, profesorem nadzwyczajnym na Uni-
wersytecie w Getyndze. Młody Walter studiował ekonomię na uniwersytetach 
w Bonn i Kilonii. W 1914 roku obronił pracę doktorską. Zawiesił swoją karierę 
naukową z powodu wybuchu I wojny światowej1.

1 T. Juszczak: Ordoliberalizm. Historia niemieckiego cudu gospodarczego. Warszawa 2010, 
s. 35.
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Po zakończeniu wojny Eucken otrzymał propozycję objęcia asystentury 
u Hermana Schumachera na Uniwersytecie w Berlinie. Habilitację zdobył na 
podstawie pracy Stickstoffversorgung der Welt, dotyczącej wykorzystywania zaso-
bów azotu na Ziemi w 1921 roku. W międzyczasie poślubił pochodzącą z Rosji 
literatkę, Edith Erdsiek. W latach 1921–1925 pracował na Uniwersytecie Reńskim 
Fryderyka Wilhelma, po czym przeniósł się na Uniwersytet w Tybindze, gdzie 
otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego. Po trzech latach przeprowadził 
się do Fryburga, gdzie na tamtejszym Uniwersytecie Alberta Ludwika pracował 
aż do swojej śmierci2.

Na początku lat 30. Eucken, wraz z Franzem Böhmem, zapoczątkował dzia-
łalność ekonomicznej szkoły fryburskiej, która dała teoretyczne podstawy ordo-
liberalizmowi. Po tym, gdy w 1933 roku rektor Uniwersytetu we Fryburgu, 
Martin Heidegger, wprowadził konstytucję uniwersytetu zgodną z linią ideową 
rządzącej NSDAP, Eucken otwarcie sprzeciwił się władzom uczelni i bronił 
uczonych żydowskich. Te działania sprowadziły na niego nienawiść fryburskich 
studentów, którzy w 1936 roku domagali się nawet jego fizycznej likwidacji. 
Podczas II wojny światowej był jednym z założycieli tzw. kręgu fryburskiego 
– ośrodka intelektualnego, powiązanego z grupami konspiracyjnymi. Eucken, 
mimo że wielokrotnie był przesłuchiwany przez Gestapo, to zachował stanowi-
sko na uczelni, gdzie prowadził cykl wykładów Walka nauki, próbując wyzna-
czyć wyraźną granicę pomiędzy nauką a ideologią3.

W 1948 roku Eucken wraz z Böhmem założyli rocznik „Ordo”, na którego 
łamach wykładane były podstawy filozofii społecznej ordoliberalizmu. Wraz 
z Wilhelmem Röpke Eucken doradzał też kanclerzowi rządu Republiki Federal-
nej Niemiec Ludwigowi Erhardowi. Zmarł nagle 20 marca 1950 roku w Londy-
nie, podczas gościnnych wykładów na London School of Economics4.

Największe dzieło Euckena, Grundsätze der Wirtschaftspolitik (polskie wydanie: 
Podstawy polityki gospodarczej5), ukazało się już po jego śmierci. Eucken opisał 
w nim swoje najdonioślejsze osiągnięcie, jakim było skonstruowanie ładu spo-
łeczno-gospodarczego opartego na konkurencji. Inne ważne dzieła Euckena to 
przede wszystkim: Nationalökonomie Wozu? (1938) oraz Die Grundlagen der Natio-
nalökonomie (1939). Eucken swoje zainteresowania naukowe koncentrował wokół 
zjawisk władzy gospodarczej, obrotu gospodarczego oraz wymiany z zagranicą6.

2 Ibidem, s. 35.
3 K. Kisiel: Sylwetki ordoliberalnych myślicieli. Http://tinyurl.com/zrx8lzv [dostęp: 

17.10.2016].
4 T. Juszczak: Ordoliberalizm…, s. 36.
5 W. Eucken: Podstawy polityki gospodarczej. Tłum. J. Kałążny. Poznań 2005.
6 K. Kisiel: Sylwetki… [dostęp: 17.10.2016].
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Główne założenia ordoliberalizmu

Ordoliberalizm powstał w specyficznym klimacie intelektualnym, który 
wytworzył się na przełomie lat 20. i 30. XX wieku i związany był z szalejącym 
w tamtych czasach światowym kryzysem gospodarczym. Szczególnie zła sytu-
acja ekonomiczna panowała w Republice Weimarskiej, na co wpływ miały, – 
w oprócz czynników globalnych, także ubytek ludności po I wojnie światowej 
oraz reparacje wojenne. W rezultacie wielu ówczesnych ekonomistów spierało 
się o znalezienie panaceum na fatalną sytuację gospodarczą. Za zwiększeniem 
poziomu interwencjonizmu gospodarczego opowiedział się znany brytyjski eko-
nomista John Maynard Keynes. Z kolei przedstawiciel austriackiej szkoły w eko-
nomii, Friedrich August von Hayek, był zwolennikiem utrzymania klasycznych 
zasad gospodarowania, czyli braku interwencji państwa w gospodarkę. Pozycję 
pośrednią w tym sporze zajęli wówczas ordoliberałowie, skupieni wokół szkoły 
fryburskiej, do której oprócz wspominanego Euckena, należał też Franz Böhm. 
Przedstawicielami ordoliberalizmu byli również: Wilhelm Röpke, Alexander 
Rüstow oraz Alfred Müller-Armack7.

Okres świetności ordoliberałów przypadł już na czasy po II wojnie światowej. 
Ich głównym celem była budowa, nie tylko gospodarczych, ale też moralnych, 
fundamentów Republiki Federalnej Niemiec. Röpke sporo miejsca poświęcił ana-
lizie przyczyn kryzysu ówczesnego społeczeństwa, dochodząc do konkluzji, że 
odpowiada za to rozpad tradycyjnych więzi społecznych, który doprowadził do 
stworzenia społeczeństwa masowego, skazanego na pomoc państwa8.

Ordoliberałów z liberałami klasycznymi łączyło wspólne przekonanie o spo-
łecznej i moralnej wartości wolnego rynku oraz wolnej przedsiębiorczości9. Kon-
testowali jednak, proponowane przez klasyków, metody prowadzenia polityki 
gospodarczej, a także „wiarę” w możliwość wytworzenia się tzw. ładu spon-
tanicznego, wskutek li tylko gry sił rynkowych oraz działań podejmowanych 
przez jednostki, przestrzegające zasad praw własności i kontraktów10.

Zdaniem ordoliberałów, niezbędnym działaniem było kształtowanie przez 
państwo instytucjonalnego ładu gospodarczego. Pozwoliłoby to utrzymać nie-
zbędną równowagę pomiędzy wolnością a porządkiem, a także umożliwiłoby 
uniknięcie skrajności i wad zarówno kapitalizmu, jak i kolektywizmu11.

 7 M. Kubiak: Ordoliberalizm a koncepcja i praktyka społecznej gospodarki rynkowej. „Stu-
dia Gdańskie” 2012, nr 31, s. 369–370.

 8 Ibidem, s. 370–371.
 9 J. Bartyzel: Ład i wolność. W: T. Juszczak: Ordoliberalizm…, s. 8.
10 M. Kubiak: Ordoliberalizm…, s. 372.
11 Ibidem, s. 373.
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Wśród ordoliberałów Walter Eucken zajmował miejsce szczególne. Jego 
badania ogniskowały się wokół problematyki funkcjonowania rynków i roli 
państwa w gospodarce. Jest twórcą niekonwencjonalnej typologii dziejów 
gospodarczych, a przede wszystkim koncepcji ładu gospodarczego opartego na 
konkurencji, zwanej też koncepcją „stanowionego ładu gospodarczego” (nazy-
wanego tak w opozycji wobec teorii spontanicznego porządku Friedricha Augu-
sta von Hayeka).

Nie sposób przedstawić rozumienia wolności gospodarczej Euckena bez 
dokładnego pokazania czytelnikowi, na czym polegała jego koncepcja porządku 
gospodarczego. Realna wolność gospodarcza mogła w koncepcji ordoliberałów 
funkcjonować jedynie w prawnym porządku ustalonym przez państwo. 

Zasady konstytuujące i regulujące 
w koncepcji ładu gospodarczego opartego na konkurencji

Eucken, który pełnił funkcję doradcy gospodarczego we francuskiej strefie 
okupacyjnej, w celu polepszenia sytuacji ekonomicznej zaproponował wprowa-
dzenie mechanizmów rynkowych, a w handlu zagranicznym zniesienie ogra-
niczeń celnych. Jego pomysły spotkały się z ostrym sprzeciwem, wynikają-
cym z dominującej roli koncernów, pragnących stworzyć oligopol. Wtedy to 
Eucken zrozumiał, że gospodarka wolnorynkowa została wykorzystana przez 
kartele i trusty do stworzenia systemu oligopolistycznego, wpływającego na 
rządy, które swoją protekcjonistyczną polityką broniły zastanego ładu. Wiedział 
też, że sama realizacja idei wolnego rynku, nie zapewni prawdziwej wolności 
gospodarczej12.

Zadanie, jakie postawił sobie Eucken, polegało na obserwacji realnej 
gospodarki i wyabstrahowaniu z niej idealnych typów życia gospodarczego, 
co umożliwiało lepsze zrozumienie procesów zachodzących w różnych syste-
mach ekonomicznych. W ten sposób została stworzona oś, z której jeden biegun 
odpowiada gospodarce centralnie planowanej, a drugi gospodarce wolnorynko-
wej. Pomiędzy biegunami umieszczono różne modele gospodarcze, różniące się 
głównie kwestiami dominacji grup interesu13. Eucken był przekonany, że skrajne 
modele nie sprawdziły się w realnej gospodarce, dlatego należy znaleźć tzw. 

12 G. Szulczewski: Wolny rynek a porządek konkurencyjny. Dwie koncepcje ładu społeczno- 
gospodarczego. „Prakseologia” 2015, nr 157 (t. 2), s. 108–109.

13 M. Moszyński: Koncepcje ładu stanowionego Waltera Euckena i ładu spontanicznego 
Friedricha Augusta von Hayeka – próba analizy porównawczej. „Acta Universitatis Nicolai 
Copernici” 2012, nr 2, s. 123.
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trzecią drogę. Zdaniem Euckena powinien to być system oparty na porządku 
konkurencyjnym, w którym państwo odgrywa aktywną rolę regulującą14.

Kluczowym elementem wolnego rynku jest konkurencja. Im bliżej ideału 
całkowitej konkurencji, tym zwiększa się efektywność gospodarki, ceny lepiej 
odzwierciedlają ograniczoność zasobów, co dyscyplinuje konsumentów i akty-
wizuje producentów, a rynek jest bardziej odporny na powstanie monopoli. 
Tylko taka gospodarka ustala odpowiednią relację między wolnością a porząd-
kiem15.

Eucken skonkretyzował model gospodarki rynkowej opartej na konkurencji 
w formie siedmiu zasad konstytuujących ład konkurencyjny i czterech regu-
lujących, które zapewniają jego funkcjonalność i stabilność. Zasady konsty- 
tuujące to:

1) funkcjonalny system cen,
2) stabilny system monetarny,
3) otwarte rynki,
4) prywatna własność środków produkcji,
5) swoboda zawierania umów,
6) zasada odpowiedzialności,
7) stałość polityki gospodarczej.
Walter Eucken przyjął, że najważniejszą zasadą dla funkcjonowania ładu 

konkurencyjnego jest funkcjonalny system cen oparty na zasadach wolnej 
konkurencji. Realizacja tej zasady miała polegać na unikaniu takich ingeren-
cji w gospodarkę, które mogłyby naruszyć jej równowagę. Trzeba pamiętać, 
że poszczególne elementy systemu gospodarczego wpływają na siebie, dlatego 
naruszenie jednego fragmentu, może negatywnie wpłynąć na inną część. Inter-
wencji, których należy unikać, to przede wszystkim: państwowe subwencje, 
ustanawianie przymusowych monopoli, zamrażanie cen czy zakazy importu. 
Z przekonania Euckena wynika, iż nie wolno ingerować w system cen, bo to 
najlepszy wskaźnik, pokazujący potrzeby konsumentów16.

Utrzymywanie stabilnego systemu monetarnego jest kolejnym elementem 
ładu gospodarczego Waltera Euckena. Polityka monetarna powinna być wstrze-
mięźliwa, bez nadmiernych ingerencji państwa. Problemy dla systemu walu-
towego stwarza zarówno inflacja, jak i deflacja. Inflacja powoduje nierówno-
mierny wzrost cen, sprawiając, że w przedsiębiorstwach po stronie aktywów 
następuje wzrost, natomiast strona pasywów pozostaje niezmieniona. Powstają 

14 G. Szulczewski: Wolny…, s. 109.
15 Ibidem, s. 109–110.
16 W. Eucken: Podstawy…, s. 295–297.
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w ten sposób zyski z inflacji, a nie z właściwego gospodarowania. Deflacja 
z kolei powoduje, że długi przedsiębiorstw pozostają niezmienione, lecz spadają 
ich dochody, co powoduje, że taki rachunek kosztów też nie sprzyja rozwo-
jowi. Eucken proponuje zatem powiązanie systemu monetarnego z towarami, 
idąc za pomysłem amerykańskiego inwestora, Benjamina Grahama z 1937 roku, 
który polega na tym, żeby pieniądz miał pokrycie w różnych towarach (np. 
w miedzi, cynie, węglu, czy nawet pszenicy). Przypomina więc system waluty 
złotej, z tym że nie jest oparty na jednym surowcu, a na kilkunastu. Ta korekta 
wynika z przekonania, że nie należy opierać wartości pieniądza na przypad-
kowości związanej z wydobyciem jednego kruszcu, lecz na zasobach towarów, 
które wchodziłyby w skład przyjętego pakietu dóbr. Ponadto, takie rozwiązanie 
uniezależnia walutę od działań banków, prowadzących ekspansję kredytową17.

Trzecią zasadą konstytuującą są otwarte rynki. W uproszczeniu zasada 
polega na tym, że nie powinno istnieć żadne ograniczenie w dostępie do ryn-
ków, tak samo, jak w żaden sposób nie należy ograniczać podaży i popytu, tak 
by każdy miał możliwość produkowania i konsumpcji. Tymczasem państwo, 
oraz dominujący gracze na rynku, dysponują rozlicznymi środkami, regulu-
jącymi podaż i popyt. Rządy państw stosują między innymi: zakazy impor-
towe, cła zaporowe, monopole w handlu zagranicznym, zakazy inwestycyjne, 
ograniczenia upraw, zakazy budowy, wszelkie blokady imigracyjne bądź emi-
gracyjne, ograniczony dostęp do zawodów oraz systemy koncesyjne. Sporo 
ograniczeń stosują też sami przedsiębiorcy, z własnej inicjatywy bądź w poro-
zumieniu z prawodawcą. Do tych środków zaliczamy: prawo patentowe, system 
ochrony znaku towarowego, a także ceny dumpingowe czy umowy na wyłącz-
ność. Eucken postuluje likwidację większości wyżej wymienionych środków 
ograniczających podaż i popyt (zachowałyby się nieliczne, takie jak np. przy-
znanie bankowi centralnemu wyłączności na emisję papierów wartościowych). 
Jest też zwolennikiem zmniejszenia okresu ochrony patentowej oraz wzrostu 
jej kosztu18.

Istnienie własności prywatnej jest niezbędnym warunkiem do powstania 
systemu ładu konkurencyjnego. Za szerokim funkcjonowaniem prywatnej włas-
ności w gospodarce przemawia kilka czynników. Eucken wskazuje choćby na 
konieczność błyskawicznego podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. 
W sytuacji gospodarki centralnie planowanej przedsiębiorca nie dysponuje 
odpowiednim zakresem wolności, który umożliwiłby mu sprawną reakcję na 
zmieniającą się sytuację. Co ciekawe, Eucken nie zakładał całkowitej prywaty-

17 Ibidem, s. 297–305.
18 Ibidem, s. 305–311.
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zacji. Uważał, że w ładzie konkurencyjnym jest miejsce na to, żeby państwo 
miało pieczę nad niektórymi przedsiębiorstwami (np. kopalniami czy przedsię-
biorstwami leśnymi): 

Jak prywatna własność środków produkcji jest podstawą ładu opartego na kon-
kurencji, tak ład oparty na konkurencji jest warunkiem koniecznym, aby pry-
watna własność środków produkcji nie prowadziła do nadużyć gospodarczych 
i społecznych19. 

Istotna dla Euckena jest kwestia równowagi. W sytuacji powstawania monopoli 
rządzący powinni ograniczyć własność prywatną20.

Podobnie jak własność prywatna, tak swoboda zawierania umów jest 
konieczna dla powstania systemu ładu opartego na konkurencji. Należy jed-
nak pamiętać, że nadużycie tej zasady może prowadzić do negatywnych skut-
ków, takich jak tworzenie monopoli i likwidacja konkurencji. Dlatego Eucken 
proponuje kilka warunków, mających na celu eliminację tych wad. Po pierwsze, 

swobody zawierania umów nie wolno przyznawać w celu zawierania umów ją 
ograniczających lub eliminujących21. 

Po drugie, swoboda zawierania umów może istnieć tylko tam, gdzie funkcjo-
nuje wolna konkurencja – konieczne jest stworzenie urzędu antymonopolo-
wego, który kontrolowałby ceny i warunki umów22.

Funkcjonowanie na rynku gospodarczym związane jest z ponoszeniem 
ryzyka. Każdy, kto odnosi korzyść, musi liczyć się też ze stratami. Dlatego 
Eucken był zwolennikiem pełnej odpowiedzialności za podejmowane działania 
gospodarcze. Krytykował tym samym ograniczenia odpowiedzialności w spół-
kach (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Eucken stał na stanowisku, 
że przedsiębiorca jest skłonny lepiej planować swoje działania, jeśli całkowicie 
za nie odpowiada, włącznie z ryzykiem utraty majątku. Wszelkie próby ogra-
niczenia tej odpowiedzialności, prowadzą do centralnego sterowania gospo-
darką23.

Działalność na rynku gospodarczym polega na nieustannym radzeniu sobie 
z problemem rzadkości dóbr oraz ciągłym planowaniu swoich działań. Dla-

19 Ibidem, s. 315.
20 Ibidem, s. 311–315.
21 Ibidem, s. 319.
22 Ibidem, s. 316–319.
23 Ibidem, s. 320–325.
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tego dla przedsiębiorców bardzo ważne jest, żeby rządzący prowadzili jak naj-
bardziej stabilną politykę gospodarczą. W sytuacji, gdy rząd podejmuje eks-
perymenty gospodarcze, przedsiębiorcy wykazują skłonność do monopolizacji 
rynku przez tworzenie wielobranżowych koncernów, bardziej odpornych na 
zmienną politykę gospodarczą. Dlatego, im mniej wprowadzanych zmian ze 
strony rządu, tym mniej okazji do koncentracji, co sprzyja ustrojowi opartemu 
na konkurencji24.

Żeby system funkcjonował prawidłowo, należy wszystkie wyżej wymie-
nione zasady stosować jednocześnie. Stosowanie ich oddzielnie sprawia, że 
nie powstaje sprawna gospodarka rynkowa. Eucken zdawał sobie też sprawę, 
że mogą wystąpić pewne problemy, nawet w przypadku kurczowego trzyma-
nia się siedmiu reguł. Zaproponował więc cztery zasady regulujące, które miały 
korygować powstające błędy. Były to:

1) nadzór lokalnych i naturalnych monopoli,
2) wyrównywanie drastycznych dysproporcji dochodowych,
3) internalizacja efektów zewnętrznych produkcji i konsumpcji,
4) korygowanie anormalnych reakcji podaży pracy.
Eucken był świadom tego, że pewnych naturalnych monopoli nie jest się 

w stanie uniknąć. Do takich można zaliczyć np. centralny bank emisyjny czy 
gazownię w konkretnej gminie. Proponuje więc powstanie urzędu antymo-
nopolowego, niezależnego od rządu, a dzięki temu wolnemu od nacisków 
wszelakich grup interesu. Jego zadaniem byłaby likwidacja, w miarę możli-
wości, istniejących monopoli, oraz nadzór nad tymi, których zlikwidować się 
nie da25.

Autor był zdania, że to właśnie gospodarka oparta na zasadzie wolnej kon-
kurencji jest najsprawiedliwszą metodą podziału dochodu. Mimo to nawet naj-
lepszy system wymaga pewnych korekt. Sytuacja, gdy część ludności stać na 
towary luksusowe, ale nadal pozostają tacy, którzy nie mogą zaspokoić swoich 
podstawowych potrzeb, wymaga zmiany. Eucken wskazywał, że rozwiązaniem 
mogłaby być progresja podatkowa. Niestety autor nie zdążył przed śmiercią 
dokładnie dookreślić, na czym miałaby ona polegać26.

Należy też pamiętać, że nawet w systemie ładu konkurencyjnego działa-
nia jednego przedsiębiorstwa mogą negatywnie wpływać na całą gospodarkę – 
Eucken wskazuje tu na takie sytuacje jak skażenie środowiska naturalnego czy 
wykorzystywanie pracy dzieci. Dlatego powinny istnieć regulacje ograniczające 

24 Ibidem, s. 326–329.
25 Ibidem, s. 331–340.
26 Ibidem, s. 340–341.
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wolność przedsiębiorstw do swobodnego planowania, ze względu właśnie na 
ekologię, unormowanie kwestii pracy dzieci i kobiet, oraz określenie długości 
czasu pracy27.

Anormalne zmiany podaży pracy charakterystyczne były dla czasów mer-
kantylizmu. Ograniczano wówczas wzrost płac, czym zmuszano kolejne rzesze 
ludności do podejmowania pracy. Robotnicy pracowali coraz więcej, a do podję-
cia zatrudnienia były też zmuszone ich żony, a nawet dzieci. Eucken zdał sobie 
sprawę, że taki problem może pojawić się też w ustroju opartym na wolnej 
konkurencji, choć w ograniczonym zakresie, dzięki konsekwentnemu stosowa-
niu zasad konstytuujących. Gdyby jednak taki problem pojawił się na szerszą 
skalę, należałoby pomyśleć nad wprowadzeniem płac minimalnych28.

Kwestia wolności gospodarczej

Dalsze rozważania powinny mieć za punkt wyjścia słowa Euckena odnośnie 
państwa, którego rola ogranicza się do stworzenia ram prawnych ładu gospo-
darczego, dbania o porządek konkurencji oraz krótkoterminowego wsparcia 
podmiotów gospodarczych, mających problemy z prawidłowym funkcjonowa-
niem na rynku. Nie mogło być jednak mowy o planowaniu i sterowaniu proce-
sami gospodarczymi. Eucken wyraził w ten sposób stanowczy sprzeciw wobec 
systemu nakazowo-rozdzielczego i gospodarki centralnie planowanej. Eucken 
uznawał takie systemy za szkodliwe zarówno dla wolności poszczególnych jed-
nostek, jak i dla podmiotów gospodarczych na takim „rynku” funkcjonujących29.

Centralny ośrodek kierujący procesami gospodarczymi w państwie podlegał 
ordoliberalnej krytyce, ze względu na fakt, że przeciwstawiał on kategorii wol-
ności bezpieczeństwo, co w rezultacie dawało możliwość wyboru tylko jednej 
z nich. Natomiast dla Euckena nie było możliwe, żeby wolność funkcjonowała 
bez bezpieczeństwa. Drugim polem krytyki był fakt, iż w gospodarce centralnie 
planowanej nie mogła zostać urzeczywistniona idea państwa prawa: centralny 
ośrodek kontrolujący i kształtujący procesy gospodarcze funkcjonował w istocie 
nie w ramach obowiązującego porządku prawnego a stawiał się niejako ponad 
nim, zaś idea państwa prawa nie dopuszcza takiej możliwości Bez funkcjonu-
jącego państwa prawa nie można (z kolei) mówić o wolności jednostek30.

27 Ibidem, s. 341–343.
28 Ibidem, s. 343–344.
29 A. Grabowski: Ordoliberalna kategoria wolności na przykładzie Waltera Euckena i Wil-

helma Röpkego, „Studia i Prace WNEiZ US” 2016, nr 2, s. 99.
30 Ibidem, s. 99.



108 Kasjan Kasprzak

Według ordoliberałów, obywatel posiada wolność oraz prawa podstawowe, 
takie jak: swoboda wypowiedzi, dowolność wyboru miejsca życia oraz gwa-
rancja prywatnej własności. Ponadto każdy człowiek ma zapewnioną ochronę 
w ramach państwa prawa przed atakami ze strony współobywateli, co jest pod-
stawą godnego życia jednostek31. 

Dlaczego wolność nie może funkcjonować bez bezpieczeństwa? W prak-
tyce może się okazać, że przyznana wolność rodzi zagrożenia dla niej samej, 
za sprawą nadmiernej koncentracji siły ekonomicznej, która może przyczynić 
się do ograniczania wolności (np. poprzez tworzenie monopoli). Stąd też, jak 
zauważył Eucken, porządek gospodarczy nie powstaje samoistnie, lecz wymaga 
odpowiedniego kierowania; dlatego według ordoliberalnej polityki ekonomicz-
nej należy odgórnie narzucić ramy, w jakich poszczególne podmioty gospo-
darcze mogą już bez żadnych przeszkód przeprowadzać codzienne procesy 
gospodarcze.

Podsumowując działania Euckena na polu intelektualnego zdefiniowania 
wolności, należy stwierdzić, że wolność osobista była dla niego nie tylko fun-
damentem, na którym opierał się konkurencyjny ład gospodarczy, ale też narzę-
dziem, dzięki któremu można rozwiązać problemy ekonomiczno-technicznego 
ładu życia gospodarczego w odniesieniu do całości życia społecznego.

Podsumowanie

Jak wynika z niniejszych rozważań, Walter Eucken poszukiwał odpowiedzi 
na pytanie, jakie powinno być państwo, i jakie ramy powinno stworzyć dla właś-
ciwego funkcjonowanie ustroju gospodarczego. Państwo według Euckena nie 
jest li tylko „nocnym stróżem”, ale pełni aktywną funkcję w kreacji porządku, 
w którym funkcjonują podmioty gospodarcze, a także czuwa nad przestrzega-
niem reguł gry rynkowej. Ta wizja systemu gospodarczego była odpowiedzią 
na kwestię, jak w nowym, powojennym świecie zachować równowagę pomię-
dzy skrajnościami – gospodarką leseferystyczną oraz centralnym planowaniem.

Dla Euckena wolność miała szczególne znaczenie, o czym może świadczyć 
umieszczenie tej kategorii wśród siedmiu zasad konstytuujących ład gospodar-
czy. Należy zwrócić uwagę, że Euckenowi udało się zbudować solidny pomost 
pomiędzy kategoriami „bezpieczeństwa” i „wolności”, co nie było wcześniej 
powszechne wśród myśli liberalnej. Dla Euckena, i innych ordoliberałów, wol-
ność i porządek stanowią jedność, co w praktyce oznacza stworzenie odpowied-

31 W. Eucken: Podstawy…, s. 54–55.
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nich warunków dla przedsiębiorców, w których możliwy będzie nieskrępowany 
rozwój działalności gospodarczej.

Analiza praktyki politycznej polskich rządów w latach transformacji ustro-
jowej, mimo deklaratywnej aprobaty rządzących wobec idei prezentowanych 
przez niemieckich ordoliberałów, dowodzi niestety, że koncepcja społecznej 
gospodarki rynkowej uległa wypaczeniu. Tomasz Przybyciński pisze: 

Praktyka społecznej gospodarki rynkowej w Polsce odbiegała wyraźnie od kon-
stytucyjnej definicji. Problemem okazały się w szczególności negatywne konse-
kwencje uwłaszczenia komunistycznej nomenklatury oraz opozycjonistów okrą-
głostołowych, które dokonało się na przełomie lat 80. i 90. XX w. na majątku 
państwowym. Ponadto upowszechniła się korupcja. W rezultacie ustrój gospo-
darczy, który ukształtował się w Polsce, charakteryzował się poważnymi dys-
funkcjonalnościami, co znacznie obniżało jego sprawność. […] w Polsce – zamiast 
wizji dobrobytu dla wszystkich i dobrobytu poprzez konkurencję – faktycznie 
realizowano po prostu inną koncepcję. Tworzono bowiem korzystne warunki do 
korzystania z wolności i bogacenia się jedynie określonej części społeczeństwa32.
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Walter Eucken’s concept of competitive economic order

Summar y

The article presents and discusses main assumptions of project economic order, 
which the foundation was the free competition. This concept was presented after World 
War II by Walter Eucken, ordoliberal and representative of Freiburg School of economics.
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Spór o pojęcie wolności 
wokół myśli Johna Rawlsa 

i Herberta Lionela Adolphusa Harta

Brytyjski myśliciel John Gray zauważa, iż

w Teorii sprawiedliwości Rawls kontynuuje długą liberalną tradycję, przyzna-
jąc wolności pierwszeństwo przed innymi wartościami. Twierdzi, że przyzna-
nie wolności priorytetu nie wymaga dokonywania wyborów między konku-
rencyjnymi swobodami czy też formułowania kontrowersyjnych sądów na 
temat wartości owych swobód. Rawls utrzymuje, że sprawiedliwość wymaga, 
aby każda osoba cieszyła się jak największą wolnością możliwą do pogodzenia 
z takimi samymi wolnościami innych. Ta „zasada największej równej wolności” 
wymaga, aby każdy człowiek miał najszerszą wolność podporządkowaną zasa-
dzie posiadania przez innych takiej samej swobody, i zaleca, by wolność była 
ograniczana jedynie w imię wolności1.

A jednak nie wszyscy podzielają ten pogląd.
Herbert Lionel Adolphus Hart2 w swym eseju Rawls o wolności i jej priory-

tecie pisze: 

1 J. Gray: Dwie twarze liberalizmu. Tłum. P. Rybarczyk. Warszawa 2001, s. 114–115.
2 H.L.A. Hart (1907–1992) – to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli analitycz-

nej teorii prawa i pozytywizmu prawniczego; autor m.in. The Concept of Law, Oxford 
1961 (Pojęcie prawa, tłum. J. Woleński, Warszawa 1998) oraz Essays in Juriprudence and 
Philosophy, Oxford 1983 (Eseje z filozofii prawa, tłum. J. Woleński, Warszawa 2001). Stu-
diował filozofię, historię nowożytną i prawo. Hart zalicza się do obozu pozytywistów 
prawniczych. Zgodnie z tą wersją Hart uważa iż: 1) przedmiotem prawa jest nie tylko 
prawo pozytywne, aczkolwiek stanowi ono przedmiot najważniejszy; 2) prawo powstaje
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Od czasu kiedy czytałem dzieła wielkich klasyków filozofii politycznej, żadna 
inna książka z tej dziedzinie nie poruszyła mych myśli tak głęboko jak Teoria 
sprawiedliwości Johna Rawlsa3. 

Hart nie dokonuje jednakże oceny całego dzieła Rawlsa, a koncentruje się 
na jego poglądach dotyczących 

stosunku pomiędzy sprawiedliwością a wolnością, a w szczególności na jego 
koncepcji głoszącej, że sprawiedliwość wymaga ograniczenia wolności tylko 
z powodu niej samej, a nie ze względu na postęp społeczny czy ekonomiczny4. 

Czym zatem jest dla Rawlsa wolność? Hart twierdzi, iż Rawls w Teorii 
sprawiedliwości „podkreśla dystynkcję pomiędzy wolnością a innymi dobrami 
społecznymi”5, a jego 

zasada największej równej wolności jest […] stowarzyszona – w ramach szcze-
gółowej koncepcji sprawiedliwości, a nie teorii ogólnej – z regułą pierwszeństwa, 
która przypisuje wolności, a przynajmniej pewnym jej postaciom, określonym 
i chronionym na drodze instytucjonalnej, priorytet zakazujący jej ograniczania 
na rzecz innych korzyści: wolność może być tylko ograniczona na rzecz samej 
siebie. W ogólnej koncepcji sprawiedliwości nie ma takiej reguły pierwszeństwa 
ani zalecenia, że wolność ma być tak rozległa, jak to jest możliwe; mamy tylko 
do czynienia z warunkiem, że powinna być równo rozdzielona, chyba że nie-
równość jest usprawiedliwiona korzyścią dla wszystkich6. 

Tu jednak rodzą się wątpliwości, twierdzi Hart. Wedle niego 

podstawowe wolności, których dotyczy zasada Rawlsa są identyfikowane przez 
uczestników sytuacji wyjściowej, nie wiedzących o niczym innym, jako istotne 
do realizacji ich celów, czymkolwiek owe cele się okażą i jak wyznaczają formę 

z woli suwerena, ale twierdzenie to należy opatrzyć wieloma zastrzeżeniami i ograni-
czeniami; 3) mechaniczną koncepcję stosowania prawa i posłuszeństwa obywatelskiego 
bez względu na treść formuł prawnych należy mocno ograniczyć; 4) pomiędzy prawem 
i moralnością nie zachodzi związek definicyjny (konieczny), co nie wyklucza innych 
związków. Stąd często stanowisko Harta nazywane jest pozytywizmem miękkim. Zob. 
Słownik filozofii. Red. A. Aduszkiewicz. Warszawa 2004.

3 H.L.A. Hart: Rawls o wolności i jej priorytecie. W: Idem: Eseje z filozofii prawa. Tłum. 
J. Woleński. Warszawa 2001, s. 224.

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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społeczeństwa, w którym wspomnianym uczestnikom przyjdzie żyć. Tak więc 
nie ma nic zadziwiającego w tym, że mamy do czynienia zaledwie z kilkoma 
podstawowymi wolnościami, a sam Rawls podaje krótką listę, którą opisuje 
w indeksie jako „wyliczenie” […]. Lista obejmuje wolność polityczną, tj. prawa 
wyborcze, prawo do piastowania urzędów publicznych, wolność słowa i zgro-
madzeń, wolność sumienia i myśli, wolność osobistą wraz z prawem posiadania 
własności osobistej oraz zakaz bezprawnego aresztowania i konfiskaty majątku7.
[…] 

Problem interpretacji polega […] na pytaniu, czy w przypadku Rawlsa 
zmiana sformułowania zasady największej równej wolności wyrażonej w bar-
dzo ogólny sposób („każdy ma równe prawo do najszerszego zakresu wolno-
ści”) na sformułowanie odnoszące się już tylko do podstawowych wolności 
wskazuje na zmianę całej jego teorii. Czy zasada wolności w Teorii sprawiedli-
wości jest nadal jakąś bardzo ogólną zasadą, tak iż wraz z regułą pierwszeństwa 
określa postać wolności, którą można ograniczać tylko w imię wolności?8. 

Odpowiada: 

Rawls nie podtrzymuje dłużej owej bardzo ogólnej teorii, obecnej w jego wcześ-
niejszych artykułach […]. Pierwszą oznakę zmiany stanowi fakt, że Rawls 
nie uznaje potrzeby uzgodnienia zasady dopuszczenia prywatnej własno-
ści z ogólną zasadą maksymalnej równej wolności lub „równego prawa do jak 
najbardziej rozległej wolności” […], nadając nowy sens wymaganiu, iż prawo 
do posiadania własności musi być równe. Ów sens równości ujawnia się 
w dystynkcji, wprowadzonej przez Rawlsa, pomiędzy wolnością a jej własnoś-
cią. Rawls nie wymaga, z wyjątkiem wolności politycznych (prawo do uczestni-
ctwa w rządzeniu, wolność słowa), aby podstawowe wolności były równe co 
do ich wartości lub rzeczowo. W szczególności gdy dopuszcza prawo do posia-
dania własności jako jedną z podstawowych wolności, nie wymaga, by to była 
własność wspólna, ku zadowoleniu każdego z równego udziału w niej, ani by 
to, co się posiada, było wymiernie równe. Takie podejście oznaczałoby uznanie 
wartości prawa do własności za równą. To, co jest jedynie wymagane, polega 
wyłącznie na formalnym warunku, że reguły rządzące nabywaniem, dyspono-
waniem i zakresem prawa własności powinny być takie same dla wszystkich 
[…]. Rawls […] wskazuje, że w jego systemie […] nierówność jest usprawiedli-
wiona w związku z zasadą różnicy, stanowiącą, iż nierówności ekonomiczne są 
usprawiedliwione tylko wówczas, jeśli działają na korzyść bardziej upośledzo-
nych osobników9.

7 Ibidem, s. 230.
8 Ibidem.
9 Ibidem, s. 230–231.
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Drugą oznaką wskazującą, że zasada największej równej wolności i związana 
z nią reguła pierwszeństwa („wolność może być ograniczona jedynie w imię 
wolności”) są w książce Rawlsa ograniczone tylko do wolności podstawowych10 

twierdzi Hart. Własność w przekonaniu Rawlsa, jest „wolnością”, ale 

wybór między kapitalizmem prywatnym a państwową własnością środków 
produkcji pozostaje całkowicie otwarty w świetle zasad sprawiedliwości. O tym, 
czy środki produkcji mają się znajdować w rękach prywatnych czy też nie, 
powinno zdecydować społeczeństwo w świetle wiedzy o rzeczywistych oko-
licznościach i wymaganiach skuteczności społecznej i ekonomicznej […]. Decy-
zja w sprawie ograniczenia własności prywatnej tylko do dóbr konsumpcyjnych 
[…], doprowadzi do węższej formy wolności niż dopuszczenie prywatnej włas-
ności jako dominującej. Uznanie przez Rawlsa tego ograniczenia, jako możli-
wego w kontekście sprawiedliwości, byłoby jaskrawą niekonsekwencją, gdyby 
utrzymywał on ogólną zasadę, że musi istnieć „równe prawo do najbardziej 
szerokiej wolności”, ponieważ, przy założeniu reguły pierwszeństwa, pociąga-
łoby to, że żadna postać wolności nie może być zawężona lub ograniczona ze 
względu na korzyści ekonomiczne, lecz tylko dla samej wolności11.

W konsekwencji Hart uznaje, że koncepcja wolności przedstawiona przez Rawlsa 
jest niezgodna z „jego ujęciem dopuszczalnych ograniczeń prawa własności”12. 
Co więcej, uzupełnia Hart:

wydaje się oczywiste, że istnieją pewne ważne formy wolności – np. swoboda 
seksualna czy swoboda używania alkoholu albo innych używek – które nie 
mieszczą się w […] wykazie podstawowych wolności. Niemniej byłoby zadzi-
wiające, gdyby zasady sprawiedliwości milczały w sprawie ograniczeń rozwa-
żanych swobód. Od czasu eseju Johna Stuarta Milla O wolności zasady te znaj-
dują się w centrum burzliwych dyskusji o właściwym zakresie prawa karnego 
i innych postaci przymusu społecznego13.

Autor przyznaje, że nie rozumie w pełni Rawlsa, gdy ten powiada, że 

sprawiedliwość wymaga, abyśmy wykazali, zanim ograniczymy wspomniane 
sposoby postępowania, albo, że wkraczają one w podstawowe swobody innych, 
albo, że „naruszają pewne naturalne powinności lub obowiązki”14. 

10 Ibidem, s. 231.
11 Ibidem, s. 231–232.
12 Ibidem, s. 232.
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 233.
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Taki sposób myślenia, w przekonaniu Harta, 

wydaje się bezzasadnym odejściem od wyraźnej linii, tak często podkreślanej 
w przypadku podstawowych swobód, że wolność może być ograniczana jedy-
nie w swoim imieniu15. 

Naturalne powinności, do których Rawls odnosi się w tym kontekście, oraz 
zasady, z których obowiązki, takie jak potrzeba dotrzymywania obietnic, są 
wyprowadzane, stanowią, wedle Rawlsa, standardy postępowania dla jedno-
stek, którym uczestnicy sytuacji wyjściowej przyznali prawo wyboru, gdy już 
wybrali zasady sprawiedliwości jako standardy dla instytucji należących […] 
do prawa. Jeśli wolność może być ograniczona w celu zapobieżenia narusze-
niom takich naturalnych powinności czy zobowiązań, to może mocno zawęzić 
obszar wolności, ponieważ naturalne powinności obejmują obowiązek pomaga-
nia innym, gdy jesteśmy w stanie uczynić to niewielkim kosztem, obowiązek 
okazywania szacunku i grzeczności innym ludziom, a dalej obowiązki doty-
czące wspomagania instytucji, powstrzymywanie się od szkodzenia niewinnym 
i wywoływania niekoniecznego cierpienia16.

[Jeżeli] osoby uwikłane w sytuację wyjściową są traktowane jako wybierające 
zasady sprawiedliwości będące standardami dla instytucji, zanim wybiorą natu-
ralne powinności dla jednostek, nie jest jasne, jak pierwszy wybór może inkor-
porować drugi. Rawls powiada, że może, gdy sugeruje, iż zasady sprawiedliwo-
ści wymagają, aby pokazać, zanim ograniczymy jakiś sposób postępowania, że 
narusza on podstawowe wolności lub też naturalne powinności i obowiązki17.

„Na czym więc polega ograniczanie wolności dla niej samej?”18 – zastanawia 
się Hart. Otóż jak pisze Rawls: 

Trzeba pamiętać, że podstawowe wolności należy oceniać jako całość, jako 
jeden system. Wartość jednej takiej wolności w normalnych warunkach zależy 
od określenia innych wolności. Po drugie, zakładam, że w wystarczająco sprzy-
jających warunkach zawsze można zdefiniować te wolności w taki sposób, by 
można było zapewnić jednocześnie najbardziej podstawowe zastosowania każ-
dej z nich i ochronić najbardziej podstawowe interesy. Albo, że przynajmniej 
jest to możliwe pod warunkiem, że konsekwentnie przestrzega się dwóch zasad 
i związanych z nimi reguł pierwszeństwa. Wreszcie, przyjmując takie sprecy-
zowanie podstawowych wolności, zakłada się, że jest w dużej mierze jasne, czy 

15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem, s. 234.
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dana instytucja czy prawo rzeczywiście ogranicza jakąś podstawową wolność, 
czy po prostu ja reguluje. Na przykład, niezbędne są pewne reguły porządkowe 
regulujące dyskusję. Wolność wypowiadania się traci wartość, gdy nie akceptuje 
się rozsądnych procedur badania i debaty19. 

Hart ripostuje w sposób następujący: 

Na pewno, gdy się zastosuje rzeczone reguły jest zapewniona równowaga, 
a wolność uznana za coś mniej ważnego i mniej wartościowego – zostaje podpo-
rządkowana innym wartościom20. 

I dodaje: 

W tym bardzo prostym przypadku mamy, jak się zdaje, oczywistą odpowiedź 
na pytanie, która z dwóch wartości znajdujących się w konflikcie jest cenniej-
sza, ponieważ niezależnie od celu prowadzenia dyskusji, swoboda w komuni-
kowaniu naszych myśli za pomocą słowa musi bardziej przyczyniać się do ich 
postępu niż swoboda w nieskrępowanym przerywaniu tego, co ludzie mają 
sobie do powiedzenia21. 

Hart przyznaje, że 

w pewnych przypadkach koncepcja głoszona przez Rawlsa na temat większej 
czy też szerszej wolności, wypływająca z bardziej zadowalającego rozwiązywa-
nia konfliktów pomiędzy wartościami może znaleźć zastosowanie22. 

Rawls dostarcza rzetelnie jasnego przykładu, gdy 

omawia zasadę ograniczania wolności tylko w imieniu jej samej i dopuszcza 
pobór do wojska w czasie wojny w celu obrony wolnych instytucji w kraju i za 
granicą23. 

W takim przypadku, zdaniem Harta 

można rozsądnie powiedzieć, że w rachubę wchodzi tylko ilość lub rozległość 
wolności. Czasowe ograniczenie wolności, związane z poborem do wojska, 

19 J. Rawls: Teoria sprawiedliwości. Tłum. M. Panufnik i in. Warszawa 2009, s. 300.
20 H.L.A. Hart: Rawls o wolności…, s. 234.
21 Ibidem.
22 Ibidem, s. 235.
23 Ibidem.
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może być dopuszczone, aby zapobiec znacznie większemu jej zmniejszeniu. 
Podobnie ograniczenie wprowadzone w imię porządku publicznego i bezpie-
czeństwa […] może być prosto uzasadnione jako zapobiegające jeszcze poważ-
niejszym uszczupleniom wolności24.

Jednakowoż, a to jest tutaj myślenie istotne

na pewno mają miejsce ważne przypadki konfliktu pomiędzy podstawowymi 
swobodami. Wówczas, jak w prostych regułach prowadzenia debat, rozwiąza-
nie konfliktu musi odwołać się do rozważań na temat względnej wartości róż-
nych sposobów postępowania, a nie tylko do obszaru czy rozmiaru wolności. 
Jeden z takich konfliktów […], polega na niezgodności pomiędzy wolnością 
słowa i wolnością osobistą z jednej strony, a uczestnictwem w rządzie na mocy 
demokratycznej procedury – z drugiej strony […]. Wolność odnosząca się do 
uczestnictwa w rządzie może być traktowana jako ograniczona, gdy obowiązuje 
specjalne prawo chroniące wolność słowa jednostki lub wolność osobistą przed 
jej regulowaniem w wyniku przegłosowania zwykłą większością przez ciało 
ustawodawcze […]. Argument uzasadniający takie ograniczenie, wymagany 
przez […] zasady sprawiedliwości ‘odwołuje się do większej równej wolności’. 
Rawls, dopuszcza, że odmienne opinie w sprawie wartości swobód pozostają-
cych w konflikcie wpływają na sposób w jaki różne osoby postrzegają takie nie-
zgodności25.

Jak czytamy w Teorii sprawiedliwości, Rawls uważa, że aby uzyskać sprawied-
liwe rozstrzygnięcie, winniśmy znaleźć punkt,

w którym zagrożenie dla wolności płynące z niewielkiej utraty kontroli nad 
sprawującymi władze polityczną po prostu jest równoważone przez bezpieczeń-
stwo wolności osiągane dzięki szerszemu użyciu rozwiązań konstytucyjnych26.

Hart pisze:

Nie mogę jednak zrozumieć jak można pojmować takie ważenie czy ustalanie 
równowagi, gdy jedyne kryterium, jak Rawls powiada, polega na uwzględnie-
niu „większej wolności”27. 
Te trudności związane z pojęciem większej całkowitej wolności czy systemu 
wolności, wypływające ze sprawiedliwego rozwiązywania konfliktów pomię-

24 Ibidem.
25 Ibidem, s. 235–236.
26 J. Rawls: Teoria sprawiedliwości…, s. 337.
27 H.L.A. Hart: Rawls o wolności…, s. 236.
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dzy wolnościami, stają się dla mnie bardziej czytelne w wyniku opisu, danego 
przez samego Rawlsa, punktu widzenia „reprezentatywnego równego obywa-
tela”, gdy pytamy, ku jakiemu rozwiązaniu „byłoby z jego strony racjonalnie 
się skłaniać”. Prowadzi to, powiada Rawls, do zastosowania zasady wspólnego 
interesu czy powszechnego dobra, zasady, która wybiera konieczne warunki do 
„realizowania ich dążeń” czy skutecznego służenia „wspólnym celom”28. 

Wedle Harta,

konflikty pomiędzy wolnościami, takie jak w przypadku reguł prowadze-
nia debat, mogą być rozumnie traktowane jako rozstrzygalne przez odniesie-
nie do tego właśnie punktu widzenia […]. Niezależnie od ludzkich celów dana 
osoba jako racjonalny podmiot, zrozumie, że są wymagane ograniczenia, jeśli 
jej zadania mają być skutecznie realizowane. Może to być wyrażone w katego-
riach ‘dobra powszechnego’ na tej podstawie, że takie restrykcje są konieczne 
dla wszystkich29.

Niemniej jednak, zgłasza swoje obiekcje:

inne konflikty pomiędzy podstawowymi wolnościami są takie, że ich odmienne 
rozwiązania korespondują z interesem innych ludzi, mających nieprzewidy-
walne poglądy w sprawie względnych wartości przypisywanych niezgodnym 
wolnościom. W takich przypadkach nie ma rozwiązania jednoznacznie wyzna-
czonego przez odwoływanie się do dobra powszechnego30.

Hart twierdzi, iż nie rozumie,

jak pojęcie racjonalnej preferencji reprezentatywnego równego obywatela może 
pomóc w rozwiązaniu konfliktów, gdy rozsądni ludzie mogą się różnić w spra-
wie wartości niezgodnych wolności, a nie ma oczywistego stanowiska, najlep-
szego z najgorszych […], które mogłoby być preferowane przez rozumnego 
człowieka31. 

I dodaje: 

Podkreślam tutaj, że nie kwestionuję przywołania przez Rawlsa „racjonalnych 
preferencji reprezentatywnego równego obywatela” w tym względzie, iż nie 
dostarcza ono procedury decyzyjnej prowadzącej do decyzyjnej odpowiedzi we 

28 Ibidem.
29 Ibidem, s. 236–237.
30 Ibidem, s. 237.
31 Ibidem, s. 237–238.
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wszystkich przypadkach. Rzecz w tym, że nie rozumiem […], jaki rodzaj argu-
mentacji miałby być zastosowany, aby pokazać, czym ma być reprezentatywna 
racjonalna preferencja i w jakim sensie przynosi skutek w postaci „większej 
wolności”32.

Rawls – zdaniem Harta – ma prawo twierdzić, że 

argumenty dotyczące reprezentatywnych racjonalnych preferencji często bywają 
zbilansowane, a w takich przypadkach sprawiedliwość staje się nieokreślona, 
niezależnie od tego, czy różni ludzie odmiennie wartościują alternatywy33. 
Rzeczywiście, Rawls nie pozostawia wątpliwości co do tego, że na przekór 
takim odmiennościom w wartościowaniu, sprawiedliwość wymaga określonej 
ochrony wolności indywidualnej, chociaż powoduje to ograniczenia swobody 
uczestniczenia w rządzeniu. Jedyna nieokreśloność, jaką Rawls rozważa, doty-
czy szczególnej formy ochrony konstytucyjnej, dającej się wybrać z zakresu 
alternatyw, z których każda jest dopuszczalna ze względu na zasady sprawied-
liwości. Niemniej jednak, gdy opinie są podzielone wedle głównego problemu 
[…], nie rozumiem, jaki argument wskazuje, iż reprezentatywny równy obywa-
tel preferowałby twierdzącą odpowiedź w tej głównej kwestii jako zabezpiecza-
jącą „większą wolność”34.

Hart kontynuuje swoją krytykę Rawlsa:

I tak załóżmy, że prawodawca musi określić zakres uprawnień w związku 
z ograniczeniami dotyczącymi prywatnej własności ziemi, która jest dla Rawlsa 
jedną z podstawowych wolności, jeśli ta podstawowa wolność pozostaje w kon-
flikcie z innymi. Niektórzy ludzie mogą preferować swobodę poruszania się, 
tak aby nie ograniczały jej uprawnienia posiadaczy ziemi, potwierdzone przepi-
sami o przechodzeniu przez własność prywatną. Jednakże inni, bez względu na 
to, czy posiadają ziemię, czy też nie, mogą preferować określone ograniczenia. 
Gdy sprawiedliwość jest nieokreślona w takim pomniejszym przypadku kon-
fliktu pomiędzy niezgodnymi wolnościami, wtedy niewątpliwie wrócilibyśmy 
do tego, co Rawls określa jako sprawiedliwość proceduralną […]. Gdy jednak 
ustawodawca wstępnie rozważa, co promować i jak głosować, nawet w prostym 
przypadku, musi rozpocząć od zapytania o alternatywy preferowane przez 
reprezentatywnych równych obywateli, jeśli są oni racjonalni […]. Co ustawo-
dawcy mają na myśli w przypadku, gdy pytają o alternatywę preferowaną przez 
racjonalnego reprezentatywnego i równego obywatela, po to, by prowadziła do 
większej wolności, gdy ustawodawcy wiedzą, że niektórzy ludzie bardziej cenią 

32 Ibidem, s. 238.
33 Ibidem.
34 Ibidem, s. 238–239.
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własność prywatną od swobody poruszania się, a inni mają odmienne preferen-
cje? Gdy pytanie sformułujemy inaczej (Rawls powiada, że da się to zrobić) jako 
dotyczące zasady dobra powszechnego, wtedy zapewne przedstawi się ono jako 
zagadnienie, która alternatywa sprzyja na długi dystans dobru wszystkich lub 
celom podzielanym powszechnie. Na to pytanie w zasadzie można by udzielić 
odpowiedzi, gdyby zostało po prostu potraktowane jako kwestionariusz w spra-
wie tej alternatywy, która najprawdopodobniej najbardziej przyczynia się do 
ogólnego dobrobytu dla wszystkich, przy czym traktuje się ów wskaźnik jako 
obejmujący korzyści ekonomiczne i inne, ale z wyłączeniem wolności35.

Przy założeniu, że „wolność może być ograniczana tylko w imię wolności, 
a nie na rzecz korzyści społecznych lub ekonomicznych”36, Hart uznał „kon-
cepcję racjonalnego wyboru przez reprezentatywnego równego obywatela za 
wymagającą dalszych wyjaśnień”37. Zastanawia się,

czy zasada ograniczenia wolności tylko w imię wolności działa adekwatnie w przy-
padku ograniczeń nałożonych na postępowanie prowadzące do bólu lub nieszczęś-
cia innych, ale dzieje się to inaczej niż przez ograniczanie swobody działania. Takie 
niebezpieczne postępowanie w pewnych przypadkach byłoby korzystaniem z jed-
nej z podstawowych wolności, np. z wolności słowa czy używania własności, cho-
ciaż w innych przypadkach nie znajdowałoby się wśród klasyfikowanych przez 
Rawlsa jako podstawowe. Byłoby nadzwyczajnie, gdyby zasady sprawiedliwości, 
które – według Rawlsa – pozostają w harmonii z przekonaniami zwykle uznawa-
nymi za potoczne, rzeczywiście wykluczały […] prawa ograniczające zniesławie-
nie, oszczerstwa czy publikacje znacznie dotykające prywatności albo też ogra-
niczały korzystanie z własności prywatnej […] dla ochrony środowiska i ogólnej 
pomyślności społecznej. Te ograniczenia podstawowych wolności, słowa i własno-
ści prywatnej, są powszechnie akceptowane jako koszty, nie wolności dla wolności, 
lecz koszty po stronie wolności dla ochrony przed krzywdą, utratą przyjemności 
lub innych elementów posiadających rzeczywistą użyteczność38. 

Rzecz w tym, iż autor eseju Rawls o wolności i jej priorytecie twierdzi, że 

trzeba pamiętać, że wedle Rawlsa sprawiedliwość nie wyczerpuje moralności. 
Powiada on, że w istocie rzeczy istnieją wymagania […] znajdujące się poza 
zakresem teorii, która ustala, co mają czynić rozsądne jednostki39.

35 Ibidem, s. 239–240.
36 Ibidem, s. 240.
37 Ibidem.
38 Ibidem, s. 241.
39 Ibidem, s. 242.
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Wedle Harta, 

ogólny wniosek wypływający z przestawionych zarzutów jest następujący: 
każdy schemat ogólnego rozdzielania wolności działania w społeczeństwie 
musi z konieczności funkcjonować dwukierunkowo: po pierwsze, daje jednost-
kom korzyść z wolności, ale, po drugie, naraża je na niedogodności w związku 
z praktykami innych. Niedogodności owe obejmują nie tylko przypadek, na któ-
rym Rawls się koncentruje, mianowicie wkraczanie w podstawowe wolności 
innych, ale także rozmaite formy krzywdy bólu i cierpienia, zwykle ograniczane 
przez systemy prawne. Szkoda może też obejmować destrukcję form życia spo-
łecznego lub korzyści, które w innym przypadku byłyby dostępne jednostkom. 
Tak więc niezależnie od interesu danego człowieka, jeśli chodzi o preferowanie 
konkretnej wolności, która ma być powszechnie rozdzielona, decyzja w tej mate-
rii zależy od tego, czy jego korzyści z praktykowania danej wolności przeważą 
rozmaite niedogodności płynące z faktu, że inni też ją praktykują40. […] Nie 
sądzę, że Rawls uznaje to w sposób adekwatny w rozważaniach na temat nie-
zgodnych wolności i teorii naturalnych powinności […]. Ów brak adekwatności 
polega właśnie na uporze autora w sprawie zasady, że wolność może być ogra-
niczana jedynie w imię wolności, a gdy rozwiązujemy konflikt, musimy zważać 
jedynie na zakres czy rozmiar wolności. Ukrywa to charakter korzyści i niedo-
godności […], które muszą być uwzględnione w pokonywaniu wspomnianych 
konfliktów41. 

Pisze dalej Hart:

Nawet jeśli założymy razem z Rawlsem, że każda rozsądna osoba będzie prefe-
rowała tyle wolności, ile tylko zdoła uzyskać, jeśli nie wiąże się z tym żadna cena, 
którą trzeba za to zapłacić […], nie wynika z tego, iż wolność, którą jednostka 
może osiągnąć za cenę ogólnej dystrybucji owej wolności w społeczeństwie, jest 
tą właśnie swobodą, którą dana jednostka chce uzyskać. Oczywiście, naturalne 
powinności w sensie teorii Rawlsa przedstawiają pewne bezsporne przypadki, 
o których można rzetelnie powiedzieć, że każda rozsądna osoba będzie prefero-
wać określone ograniczenia uogólnionej wolności. W innych, bardziej skompli-
kowanych przypadkach, to, czy preferencja wolności kosztem innych mających 
jej zbyt wiele jest racjonalna, musi zależeć od usposobienia i pragnień danego 
człowieka. To jednak jest ukryte przed uczestnikami sytuacji wyjściowej, jeśli 
tak jest […], jak mogą oni podjąć w kategoriach własnego interesu racjonalną 
decyzję w sprawie posiadania rozmaitych wolności kosztem ogólnego roz-
działu tych swobód. Optowanie za najszerszą wolnością dla wszystkich nie 

40 Ibidem, s. 244.
41 Ibidem.
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może być, jak myślę, przedstawiane jako zawsze najlepsze zabezpieczenie się 
przed tym co najgorsze w warunkach niepewności dotyczących czyichś uczuć 
i pragnień42. 

Hart zastanawia się:

Dlaczego […] restryktywna reguła pierwszeństwa [tzn. pierwszeństwa wolno-
ści] powinna być akceptowana jako element wymagań sprawiedliwości? Zdaje 
się, że główna odpowiedź Rawlsa jest następująca: jeśli warunki cywilizacyjne 
ulegają poprawie, zostaje osiągnięty taki moment, w którym z punktu widzenia 
sytuacji wyjściowej „wyrażanie zgody na mniejszą wolność w zamian za więk-
sze środki materialne oraz przyjemność z piastowania urzędów stają się niera-
cjonalne”, ponieważ wówczas „gdy rośnie poziom ogólnego dobrobytu […] do 
zaspokojenia pozostają jedynie mniej pilne potrzeby”, a ludzie zaczynają wyżej 
cenić wolność […]. Te rozważania mają pokazać, że z punktu widzenia stron 
w sytuacji wyjściowej ranking wolności jako czegoś priorytetowego wobec dóbr 
materialnych jest racjonalny, zgodnie z regułą pierwszeństwa43.

Wedle Harta,

najwyraźniej dogmatyczny przebieg argumentacji Rawlsa za pierwszeństwem 
wolności można wyjaśnić następująco: aczkolwiek Rawls nie proponuje swego 
argumentu jedynie jako idealnego, daje w ten sposób schronienie własnemu 
ideałowi, który rysuje w ukryty sposób, przedstawiając priorytet wolności 
jako wybór konieczny dla stron w sytuacji wyjściowej, gdy chcą one w swym 
własnym interesie i jako racjonalne podmioty dokonać wyboru spoza zasłony 
ignorancji. Ten ideał dotyczy obywateli zorientowanych na sprawy publiczne, 
ceniących polityczną aktywność i służbę na rzecz innych jako znajdujące się 
pomiędzy głównymi dobrami i nie podlegające zamianie na to, co jedynie 
sprzyja gromadzeniu dóbr materialnych lub daje okazje do zadowolenia. Ideał 
ten […] mieści się […] wśród podstawowych ideałów liberalizmu, ale argu-
ment Rawlsa na rzecz pierwszeństwa wolności opiera się na interesach, a nie na 
ideałach, i ma dowodzić, że ogólne pierwszeństwo wolności odbija preferencje 
dla wolności wobec innych dóbr każdej rozsądnej osoby, która jest świadoma 
własnych interesów. Chociaż argument ten incydentalnie rzuca wiele światła 
na relacje pomiędzy wolnością a innymi wartościami, nie sądzę, że z powodze-
niem wykazuje pierwszeństwo wolnośc44.

42 Ibidem, s. 245.
43 Ibidem, s. 247.
44 Ibidem, s. 249.
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W eseju Rawls o wolności i jej priorytecie Gray stwierdza:

Krytyka Rawlsa przedstawiona przez Harta stanowi dla liberalizmu bardziej 
zasadnicze wyzwanie niż, być może, zdawał sobie z tego sprawę jej autor. Jeśli 
ideał najszerszej wolności uzyskuje określoną treść jedynie przez odwołanie się 
do konkretnych koncepcji dobra, systemów liberalnych nie da się bronić na tej 
podstawie, iż obowiązuje w nich system swobód, na który godzić się muszą 
wszyscy racjonalnie myślący ludzie. Każdy system liberalny chroni specyficzną 
kombinację swobód, na temat której racjonalnie myślący ludzie mogą mieć 
odmienne opinie45. 

Innym istotnym faktem, zaakcentowanym przez Graya, jest uznanie, że 

systemy liberalne – tak jak i nieliberalne – ucieleśniają specyficzne koncep-
cje dobrego życia. Swobody, które chronią, mogą zostać uzasadnione jedynie 
w kategoriach owych koncepcji […]. Żaden system liberalny nie ucieleśnia jed-
nej tylko koncepcji dobra. Wszystkie są wyrazem lokalnych ugód między rosz-
czeniami konkurencyjnych ideałów. Swobody, które każdy system liberalny 
chroni, stanowią część owej ugody46.

Żaden system liberalny nie jest w stanie zagwarantować wszystkich 
swobód, a 

swobody chronione w istniejących systemach liberalnych nie stanowią zastoso-
wania jakiejkolwiek zasady dotyczącej priorytetu wolności. Są one kompromi-
sami między konkurencyjnymi poglądami na dobro47. 

John Gray twierdzi, że 

koncepcja idealnego systemu liberalnego, w którym roszczenia wszystkich istot-
nych swobód zostały […] pogodzone, jest niespójna […]. Systemy liberalne – tak 
jak i pozostałe – uwikłane są w konflikt wartości48.

Liberalizm polityczny Rawlsa był pomyślany jako odpowiedź na krytykę ze 
strony H.L.A Harta. W wykładzie VIII zatytułowanym Podstawowe wolności i ich 
pierwszeństwo Rawls pisze: 

45 J. Gray: Dwie…, s. 116–117.
46 Ibidem, s. 117.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
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H.L.A. Hart wytknął mi, że mój zawarty w Teorii opis podstawowych wolności 
i ich pierwszeństwa ma, obok innych braków, dwie poważne luki […]. Pierw-
sza luka polega na tym, że nie zostały wystarczająco wyjaśnione racje, którymi 
kierują się strony w sytuacji pierwotnej przyjmując podstawowe wolności i zga-
dzając się na ich pierwszeństwo. Ta luka wiąże się z drugą, która polega na tym, 
że kiedy stosuje się nasze zasady sprawiedliwości w stadium konstytucyjnym, 
legislacyjnym i sądowym, nie zostaje podane żadne zadowalające kryterium 
tego, jak dalej konkretyzować i dostosowywać do siebie podstawowe wolności 
wraz z zapoznawaniem się z warunkami społecznymi49. 

Rawls, stara się „wypełnić te dwie luki”50. Chce pokazać,

jak podstawowe wolności i racje na rzecz ich pierwszeństwa można ufundować 
na koncepcji obywateli jako wolnych i równych osób, w powiązaniu z ulepszo-
nym pojęciem dóbr pierwotnych51.

Twierdzi, że owe podstawowe wolności i ich pierwszeństwo 

opierają się na pewnej koncepcji osoby, którą wypada uznać za liberalną, a nie 
jedynie, jak sądził Hart, na względach racjonalnego interesu52.

Struktura i treść sprawiedliwości jako bezstronności pozostaje w Liberalizmie 
politycznym bez większych zmian, jednak „z wyjątkiem istotnej zmiany wyraże-
nia w pierwszej zasadzie sprawiedliwości”53. Nadal zostaje utrzymane „pierw-
szeństwo pierwszej zasady nad drugą”54. A zatem dwie zasady po wprowadzo-
nej przez Rawlsa zmianie brzmią następująco – pierwsza: 

Każda osoba ma równe prawo do w pełni wystarczającego systemu równych 
podstawowych wolności, który jest możliwy do pogodzenia z podobnym syste-
mem wolności dla wszystkich55. 

49 J. Rawls: Liberalizm polityczny. Tłum. A. Romaniuk. Warszawa 1998 s. 390–391.
50 Ibidem, s. 391.
51 Ibidem.
52 Ibidem. 
53 Ibidem, s. 391–392.
54 Ibidem, s. 392.
55 Ibidem. Zmiana w pierwszej zasadzie sprawiedliwości polega na tym, że słowa 

„w pełni wystarczającego systemu” zajmują miejsce słów „jak najszerszego całościo-
wego systemu” użytych w Teorii sprawiedliwości. Ta zmiana prowadzi do wstawienia 
słów „który jest” przed „możliwy do pogodzenia”.
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I druga: 

Nierówności społeczne i ekonomiczne mają spełniać dwa warunki. Po pierw-
sze muszą być związane z dostępnością urzędów i stanowisk dla wszystkich, 
w warunkach autentycznej równości szans; i po drugie, muszą być z największą 
korzyścią dla najmniej uprzywilejowanych członków społeczeństwa56.

Wymienione przez Rawlsa „równe podstawowe wolności w pierwszej zasadzie 
sprawiedliwości”57, obejmują: 

wolność myśli i sumienia; wolności polityczne i wolność zrzeszania się, a także 
wolności określone przez wolność i integralność osoby; i wreszcie, prawa i wol-
ności, które wyraża zasada rządów prawa58. 

Jak twierdzi Rawls, 

nie przyznaje się pierwszeństwa wolności jako takiej pojmowanej tak, jak gdyby 
korzystanie z czegoś, co zwie się wolnością, miało jakąś nadrzędną wartość59.

Hart błędnie sądził, że w Teorii sprawiedliwości sugerowano, że chodzi o pierw-
szeństwo wolności jako takiej.

Rawls przyznaje, że prawdopodobnie 

określenie podstawowych wolności za pomocą pewnej ich listy jest środkiem 
[…], do którego nie powinna się uciekać koncepcja filozoficzna […] jesteśmy 
przyzwyczajeni do doktryn moralnych przedstawiających w formie ogólnych 
definicji i pierwszych zasad o szerokim zakresie60. 

Jednakowoż, jak zauważa,

jeśli możemy znaleźć jakąś listę wolności, która, kiedy uczyni się ją częścią 
naszych dwóch zasad sprawiedliwości, prowadzi strony w sytuacji pierwot-
nej do zgody na te zasady raczej niż na inne dostępne im zasady sprawiedli-
wości, wówczas zostaje osiągnięte to, co możemy nazwać „wyjściowym celem” 
sprawiedliwości jako bezstronności. Tym celem jest wykazanie, że nasze dwie 
zasady dają lepsze zrozumienie roszczeń do wolności i równości w społeczeń-

56 Ibidem.
57 Ibidem, s. 393.
58 Ibidem.
59 Ibidem.
60 Ibidem, s. 393–394.



126 Marzena Dyszy

stwie demokratycznym niż pierwsze zasady związane z tradycyjnymi doktry-
nami61.

Rawls dokonuje zestawienia listy podstawowych wolności na dwa sposoby. 
Pierwszy

jest historyczny: przeglądamy konstytucje państw demokratycznych i zesta-
wiamy listę wolności […] oraz badamy, jaką rolę pełnią te wolności w tych kon-
stytucjach, które dobrze funkcjonują62. 
[…]
Choć informacja tego rodzaju nie jest dostępna stronom w sytuacji pierwotnej, 
jest dostępna […] formułującym koncepcję sprawiedliwości jako bezstronności – 
i dlatego ta wiedza historyczna może wpływać na treść zasad sprawiedliwości, 
które pozwalamy stronom rozważać jako alternatywy63. 

Natomiast drugi sposób

polega na rozważeniu, jakie wolności są niezbędnymi społecznymi warunkami 
dostatecznego rozwinięcia i pełnego wykorzystania […] władz osoby moralnej 
w całym jej życiu. Takie postępowanie wiąże podstawowe wolności z koncepcją 
osoby, którą posługujemy się w sprawiedliwości jako bezstronności64. 

Rawls dodaje:

Przypuśćmy, że znaleźliśmy listę podstawowych wolności, która osiąga począt-
kowy cel sprawiedliwości jako bezstronności. Tę listę traktujemy jako punkt 
wyjścia, który można jeszcze ulepszyć znajdując drugą listę, taką, że strony 
w sytuacji pierwotnej zgodziłyby się na nasze dwie zasady sprawiedliwości 
raczej z tą drugą listą, a nie na dwie zasady z listą wyjściową65.

Ostatecznie w przekonaniu autora Liberalizmu politycznego

powinniśmy zdecydować się na ostatnią preferowaną listę, a następnie dalej 
dookreślać tę listę w stadium konstytucyjnym, legislacyjnym i sądowym, kiedy 
to staje się dostępna ogólna wiedza o instytucjach społecznych i warunkach, 
w jakich znajduje się społeczeństwo. Wystarczy, by okoliczności wzięte pod 

61 Ibidem, s. 394.
62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 Ibidem.
65 Ibidem, s. 394–395.
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uwagę z perspektywy sytuacji pierwotnej określiły ogólną formę i treść podsta-
wowych wolności i wyjaśniły przyjęcie naszych dwóch zasad sprawiedliwości, 
które jako jedyne wśród dostępnych alternatyw zawierają te wolności i przy-
znają im pierwszeństwo. Tak więc jeśli chodzi o metodę niczego nie musimy 
tracić posługując się procedurą, która polega na dochodzeniu krok po kroku do 
listy wolności i ich dalszym uszczegóławianiu66. 

Jest bowiem tak, iż 

nie jest konieczne wykazanie, że nasza koncepcja osoby, w połączeniu z róż-
nymi innymi aspektami sytuacji pierwotnej, sama wystarcza do wyprowadzenia 
zadowalającej listy wolności i zasad sprawiedliwości, które im przyznają pierw-
szeństwo. Nie jest też konieczne wykazanie, że nasze dwie zasady sprawiedli-
wości (wraz z pierwszeństwem wolności) byłyby przyjęte z każdego wyliczenia 
alternatyw, niezależnie od tego jak obszerne byłoby ono uzupełnione przez inne 
zasady67. 

Jednakże wszak Rawls zauważa: 

Mądrze jest […] ograniczyć podstawowe wolności do tych, które są naprawdę 
zasadnicze, w oczekiwaniu, że wolności, które nie są podstawowe, są zadowa-
lająco uwzględnione przez ogólne domniemanie, kiedy inne wymagania dwóch 
zasad sprawiedliwości uwalniają od ciężaru dowodu. Powodem tego ogra-
niczenia listy podstawowych wolności jest szczególny status tych wolności. 
Gdy tylko rozszerzamy listę podstawowych wolności, ryzykujemy osłabienie 
ochrony najważniejszych z nich i stwarzamy na nowo w obrębie systemu wol-
ności nieokreślone i nie prowadzące do żadnych rozwiązań problemy wyważa-
nia, których mieliśmy nadzieję uniknąć dzięki odpowiednio określonemu poję-
ciu pierwszeństwa68.

Rawls twierdzi w kontekście omawianej kwestii:

Nie uważamy, by podstawowe wolności były równie ważne i cenione z tych 
samych powodów. I tak, jeden z nurtów tradycji liberalnej traktuje wolności 
polityczne jako mniej istotną wartość niż wolność myśli i sumienia oraz wol-
ności obywatelskie w ogóle […]. W wielkim społeczeństwie nowoczesnym […], 
uważa się, że wolności polityczne mają mniej ważne miejsce w koncepcjach 
dobra większości ludzi. Rola wolności politycznych jest może w dużym stop-

66 Ibidem, s. 395.
67 Ibidem, s. 395–396.
68 Ibidem, s. 399.
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niu instrumentalna – służą one zachowaniu innych wolności. Ale nawet jeśli ten 
pogląd jest słuszny, nie przeszkadza to zaliczać pewnych wolności politycznych 
do wolności podstawowych i chronić regułą pierwszeństwa wolności. Żeby […] 
przyznać tym wolnościom pierwszeństwo [przed innymi względami sprawied-
liwości – M.D.-G.], muszą one być tylko dostatecznie ważne jako instytucjonalne 
środki zabezpieczenia innych podstawowych wolności w warunkach nowoczes-
nego państwa69. 

Jak zauważa John Gray, 

problem wchodzących ze sobą w konflikt swobód nie jest czymś specyficznym 
dla Rawlsowskiego liberalizmu. Jest utrapieniem wszystkich liberalnych filo- 
zofii70. 

Przed laty Isaiah Berlin pisał: 

Jeżeli wymogi dwóch (lub większej liczby) typów wolności okazują się w danym 
przypadku nie do pogodzenia i jeśli mamy do czynienia z konfliktem wartości 
zarazem absolutnym i nieporównywalnym, to lepiej jest stawić czoło temu inte-
lektualnie niewygodnemu faktowi, niż ignorować go lub automatycznie przy-
pisywać jakimś naszym brakom, które mogłyby zostać usunięte przez rozwój 
talentów czy wiedzy, lub […] eliminować jedną z konkurencyjnych wartości cał-
kowicie, sugerując, że jest tożsama ze swą rywalką, i wypaczając w rezultacie 
obie71.

Rawls zauważa, że 

właściwe pojęcie sprawiedliwych warunków społecznej kooperacji zależy od 
charakteru samej kooperacyjnej aktywności: od jej społecznego kontekstu, od 
celów i aspiracji uczestników, od tego jak postrzegają siebie samych i siebie 
nawzajem jako osoby72. 

Rawls pisze

Ponieważ zakładam, że społeczeństwo, o które chodzi, jest zamknięte, musimy 
sobie wyobrazić, że wejście i wyjście jest możliwe tylko przez narodziny i śmierć; 

69 Ibidem, s. 401–402.
70 J. Gray: Dwie…, s. 133.
71 I. Berlin: Wstęp. W: Idem: Cztery eseje o wolności. Tłum. H. Bartoszewicz i in. War-

szawa 1994, s. 45–46.
72 J. Rawls: Liberalizm…, s. 404.
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tak więc osoby są urodzone do życia w tym społeczeństwie, rozumianym jako 
samowystarczalny system kooperacji, powinniśmy myśleć o osobach jako mają-
cych zdolność do bycia normalnymi i w pełni kooperującymi członkami społe-
czeństwa przez całe życie. Z tych zastrzeżeń wynika, że choć społeczna koope-
racja może być chętna i harmonijna, i w tym sensie dobrowolna, to nie jest ona 
dobrowolna w sensie, w jakim dobrowolne jest nasze przystąpienie czy należe-
nie do zrzeszeń i grup w obrębie społeczeństwa73.

Sprawiedliwość polityczna dotyczy struktury podstawowej jako otaczających 
ram instytucjonalnych, w których jednostki rozwijają i wykorzystują naturalne 
talenty i zdolności oraz w których istnieją rozmaite zrzeszenia74. 

Jest bowiem tak, iż

w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym istnienie […] rozmaitych 
sposobów życia uważa się za normalny stan rzeczy, który można usunąć tylko 
przez autokratyczne użycie władzy państwowej. Tak więc liberalizm uznaje 
wielość koncepcji dobra za fakt nowoczesnego życia, oczywiście pod warun-
kiem, że koncepcje te przestrzegają granic określonych przez właściwe zasady 
sprawiedliwości. Stara się wykazać, że wielość koncepcji dobra jest pożądana, 
i przedstawić, w jaki sposób reżim wolności może pomieścić w sobie tę wielość, 
tak by uzyskać wiele korzyści z ludzkiej różnorodności75.

Rawls wedle własnej deklaracji chce „pójść w poglądzie liberalnym o krok 
dalej”76.

Jak jednakże Rawls przyznaje, jego rozważania zawarte w Liberalizmie poli-
tycznym wiele zawdzięczają krytyce Harta. Nie ma wątpliwości, iż zaprezento-
wany przez niego w tym dziele, jak to ujęto w literaturze przedmiotu, „kan-
towski ideał osoby znacznie różni się od wcześniejszego stanowiska”77 znanego 
z Teorii sprawiedliwości. W Liberalizmie politycznym udało mu się połączyć „racje 
na rzecz podstawowych wolności i ich pierwszeństwa”78, natomiast „argumen-
tacja w tym wykładzie stanowi jakiś postęp dzięki krytycznemu omówieniu 
Harta”79.

73 Ibidem, s. 405.
74 Ibidem, s. 406.
75 Ibidem, s. 407–408.
76 Ibidem.
77 Z. Rau: Zapomniana wolność. W poszukiwaniu historycznych podstaw liberalizmu. War-

szawa 2008, s. 235.
78 J. Rawls: Liberalizm…, s. 493.
79 Ibidem.
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Filozofia polityczna – potraktujmy to jako konkluzję całokształtu rozważań 
Rawlsa przedstawionych w Liberalizmie politycznym – we współczesnych społe-
czeństwach ma rozwiązać problem utrzymania stabilności i społecznej jedności. 
Jednym z naczelnych celów konstytucyjnej demokracji liberalnej jest przedsta-
wienie politycznej koncepcji sprawiedliwości, która nie tylko dostarczałaby 
wspólnie podzielanej publicznej podstawy dla uzasadnienia instytucji politycz-
nych i społecznych, lecz także pomagałaby utrzymać stabilność z jednego poko-
lenia na drugie80.

W społeczeństwie pluralistycznym koncepcja sprawiedliwości jednak „może 
uzyskać poparcie częściowego konsensusu opinii publicznej”81 tylko wówczas, gdy 
określi się przekonująco „cele, które osiągnąć ma konstytucja, i ograniczenia, 
które musi ona uszanować”82.
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The dispute about the issue of liberty.
Following the concepts of John Rawls and Herbert Lionel Adolphus Hart

Summar y

The article presents the argument between Herbert Lionel Adolphus Hart and the 
theory by John Rawls concerning the liberty. Rawls claims in his Theory of Justice that 
justice requires that every person enjoys the greatest possible liberty that is possible to 

80 Z. Rau: Zapomniana wolność…, s. 236. Zbigniew Rau powołuje się w tym cytacie 
na opinię Rawlsa zaprezentowaną przez niego w artykule The Idea of an Overlapping 
Consensus, „Oxford Journal of Legal Studies” 1987, vol. 7.

81 Ibidem, s. 237.
82 Ibidem, s. 236–237.
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reconcile with the liberty of the other people. According to this principle, the liberty 
can only be limited in the name of the liberty of the others.

H.L.A. Hart does not share this view. He points out that liberty can be limited not 
only because of itself, but also due to some social or economic progress.

Hart claims that the idea of liberty presented by Rawls is at variance with his 
standpoint concerning the possible limitation of the law of property.

Rawls admitted that the deliberations in his subsequent work – The Political Liber-
alism – arise from the critical view of Hart included in his work Rawls on Liberty and 
Its Priority.

Key words: liberty, justice, values, principles, H.L.A. Hart, J. Rawls
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Secesjonizm jako libertariańska taktyka 
i strategia na rzecz wolności

Libertarianizm to współczesny nurt filozofii politycznej, reprezentowany 
przez myślicieli takich jak Murray N. Rothbard (1926–1995) i jego uczeń Hans-
Hermann Hoppe (ur. 1949). Za Dariuszem Jurusiem definiujemy libertarianizm 
jako stanowisko, którego jądro stanowi uznanie absolutnego statusu prawa 
własności prywatnej1. Prawo to rozpoznawane jest przez libertarian jako dwu-
dzielne. Dotyczy ono z jednej strony samej osoby (lub też, zgodnie z interpretacją 
proponowaną przez Hoppego, ciała) człowieka – jest to prawo auto-własności 
bądź też samoposiadania (ang. self-ownership). Z drugiej strony, absolutne prawo 
własności rozciąga się w filozofii libertariańskiej na sprawiedliwie zawłaszczone 
materialne przedmioty zewnętrzne. Do legitymowalnego nabycia zewnętrznego 
obiektu dochodzi natomiast – jak wskazuje Hoppe – na trzy i tylko trzy moż-
liwe sposoby: a) poprzez pierwotne zawłaszczenie wolnego przedtem zasobu; 
b) poprzez wyprodukowanie nieistniejącego wcześniej dobra; c) poprzez pozy-
skanie dobra w drodze dobrowolnego transferu2. Imperatyw, nakazujący 
respektowanie tak scharakteryzowanych praw własności, określany jest mianem 
zasady bądź też aksjomatu nieagresji (ang. non-aggression princple, non-agression 
axiom)3. Tę opartą na kryteriach etycznych definicję libertarianizmu uzupełnia, 

1 D. Juruś: W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu. W perspektywie Rothbardowskiej kon-
cepcji własności. Kraków 2012, s. 10.

2 H.-H. Hoppe: Państwo czy społeczeństwo prawa prywatnego? W: Idem: Krótka histo-
ria człowieka: libertariańska rekonstrukcja postępu i upadku. Tłum. Ł. Dominiak. Warszawa 
2014, s. 99.

3 Zob. np. M.N. Rothbard: O nową wolność. Manifest libertariański. Tłum. W. Falkow-
ski. Warszawa 2007, s. 45.
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jak wskazuje Stephan Kinsella, jego komponent stricte polityczny: rynkowy 
anarchizm4. Pogląd ten – nazywany także przez adherentów libertarianizmu 
anarchokapitalizmem, społeczeństwem prawa prywatnego bądź ładem natural-
nym – sprowadza się do postulatu likwidacji państwa w drodze prywatyzacji 
wszelkich jego społecznie niezbędnych funkcji, łącznie z prawodawstwem oraz 
zewnętrzną i wewnętrzną ochroną. Ów radykalny antyetatyzm ugruntowany 
jest zarówno na podłożu etycznym, jak i ekonomicznym. W tym pierwszym 
aspekcie państwo to twór inherentnie niemoralny, z istoty swojej ufundowany 
na systematycznym zadawaniu gwałtu prawom własności poprzez sprawowa-
nie terytorialnego monopolu przemocy i opodatkowania (wprost określanego 
w libertariańskich publikacjach jako kradzież)5. Z kolei w wymiarze ekono-
micznym libertarianie postrzegają państwo jako z konieczności nieefektywne, co 
wynikać ma między innymi z jego monopolistycznej natury. „Agencja ochrony 
opłacana z podatków jest antynomią, ponieważ protektor, który konfiskuje 
własność protegowanych, będzie nieuchronnie podwyższał podatki i zmniej-
szał ochronę” – argumentuje Hoppe6.

Jak słusznie zauważa Łukasz Perlikowski, fundamentalny problem liberta-
riańskiej filozofii politycznej stanowi jej składnik ściśle polityczny. Powołując 
się na ustalenia Jürgena Habermasa i Johna Rawlsa, autor ten dowodzi, że kla-
syczne ujęcie filozofii politycznej (jako powiązanej z etyką dyscypliny norma-
tywnej ustalającej treść dobrego ustroju politycznego) zostało obecnie wyparte 
na rzecz podejścia, zgodnie z którym teoria – by zasłużyć na miano politycz-
nej – musi, w terminologii Habermasa, wypełnić lukę pomiędzy faktycznoś-
cią a obowiązywaniem. Innymi słowy, winna ona nie tylko rozstrzygnąć zwią-
zane z porządkiem politycznym zagadnienia normatywne, lecz także dostarczyć 
odpowiedzi na dalsze, bardziej techniczne pytania: jak osiągnąć pożądany ład 
polityczny oraz jak go utrzymać7.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest pierwsze z powyższych pytań. 
W przypadku libertarianizmu przyjmuje ono następującą postać: w jaki spo-
sób dokonać przejścia od etatystycznego status quo do anarchokapitalizmu (resp. 
ładu naturalnego, społeczeństwa prawa prywatnego)? Na gruncie myśli liber-
tariańskiej problem ten uznać można za tym bardziej palący, że jego czołowi 

4 S. Kinsella: What libertarianism is. In: Property, Freedom, and Society. Essays in Honour 
of Hans-Hermann Hoppe. Eds. J.G. Hulsmann, S. Kinsella. Aurburn 2009, s. 196.

5 H.-H. Hoppe: Demokracja – bóg, który zawiódł. Ekonomia i polityka demokracji, monarchii 
i ładu naturalnego. Tłum. W. Falkowski i J. Jabłecki. Warszawa 2006, s. 311–348.

6 Ibidem, s. 300.
7 Ł. Perlikowski: Czy libertarianizm jest teorią polityczną? „Societas et Ius” nr 5/2016, 

s. 89–90.
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reprezentanci – Rothbard i Hoppe – nie chcieli nigdy być wyłącznie zamknię-
tymi w gabinetach i akademickich gmachach teoretykami, uprawiającymi 
mądrość wyłącznie dla niej samej. Pod względem polityczno-ideowego zaan-
gażowania ich sylwetki przypominają raczej Karola Marksa niż – powiedzmy 
– Immanuela Kanta. Rothbard, poszukując dla libertarianizmu organizacyjnej 
platformy, lawirował na przestrzeni swojego życia pomiędzy aktywizmem 
w ramach – kolejno – środowisk tzw. Starej Prawicy, Nowej Lewicy, Partii 
Libertariańskiej, Instytutu Katona i Instytutu Ludwiga von Misesa, wreszcie 
zaś prawicowo-populistycznego ruchu rozwijanego w łonie Partii Republi-
kańskiej przez Patricka J. Buchanana8. Z kolei Hoppe, od początku upatrujący 
dla libertarian sojuszników wśród amerykańskiej prawicy, angażował się 
między innymi w działalność elitarnego, konserwatywnego John Randolph 
Club, Instytutu Misesa oraz założonego przez siebie Property and Freedom 
Society9.

Łącząc pracę teoretyków z politycznym aktywizmem, Rothbard i Hoppe 
poświęcili szereg tekstów zagadnieniom optymalnej z punktu widzenia ruchu 
libertariańskiego taktyki i strategii politycznej. Wśród wysuwanych przez nich 
propozycji szczególne miejsce zajmuje secesjonizm – poparcie udzielane wszel-
kim procesom decentralizacji i fragmentaryzacji państw, postrzeganych – osob-
liwie przez Hoppego – jako kluczowe narzędzie rozszerzania zakresu liberta-
riańskich swobód i niwelowania wpływu państwa na życie ludzi.

Artykuł służyć ma zarówno prezentacji, jak i sceptycznej (co nie znaczy: 
całkowicie negatywnej) ocenie tej koncepcji. Uzupełnia on więc dotychczasową 
literaturę przedmiotu o krytyczny namysł nad wartością secesjonizmu z per-
spektywy formułowanych przez libertarianizm celów politycznych. Do tej pory 
bowiem idea ta przyciągała głównie uwagę komentatorów nastawionych do niej 
wysoce entuzjastycznie; w literaturze anglojęzycznej najważniejszą pozycję sta-
nowi w tym zakresie zbiór tekstów pod redakcją powiązanego z Rothbardem 
i Hoppem – via Instytut Misesa – Davida Gordona, w komplecie prezentujący 
wypowiedzi aprobatywne wobec secesjonizmu10. Natomiast w piśmiennictwie 
polskim doczekał się on elokwentnych obrońców w osobach Przemysława Han-
kusa i Jakuba Wozinskiego, autorów wielu artykułów naukowych i publicy-
stycznych promujących secesjonizm jako optymalną strategię na rzecz libertaria-

 8 Nt. Rothbarda jako aktywisty zob. J. Raimondo: Przeciw państwu. Biografia Murraya 
N. Rothbarda. Tłum. J. Wozinski. Warszawa 2016.

 9 H.-H. Hoppe: My Life on the Right. In: The Great Fiction. Property, Economy, Society, 
and the Politics of Decline. Baltimore 2012.

10 Secession, State, and Liberty. Ed. D. Gordon. New Brunswick and London 1998.
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nizmu. Artykuł można zatem odczytywać po części jako polemikę z głoszonymi 
przez nich poglądami oraz próbę ich korekty.

Od enklawizacji do Europy tysiąca Liechtensteinów 
i anarchokapitalizmu

Nim posuniemy się w naszych wywodach dalej, warto na początku poczy-
nić dla celów analitycznych pewne rozróżnienie. Mianowicie, w ramach liberta-
riańskiego secesjonizmu wyodrębnić można dwa stanowiska. Nie są one sobie 
– prócz jednego problemu, o którym niżej – przeciwstawne, wszelako dotyczą 
różnych poziomów refleksji. Pierwsze z nich ma charakter taktyczny. Jest to 
pogląd wypracowany u schyłku życia przez Rothbarda w kontekście procesów 
rozpadu państw (przede wszystkim Związku Sowieckiego i Jugosławii), będący 
libertariańską odpowiedzią na te procesy, w ogólności wskazującą, jak – zgodnie 
z normatywnymi standardami Rothbarda i jego zwolenników – należy rozstrzy-
gać problemy narodowościowe. Druga wersja libertariańskiego secesjonizmu 
zawiera treść natury strategicznej, a wypracował ją w swoich pismach dopiero 
Hoppe. Koncepcja ta – znana pod nośną, aczkolwiek nieobecną w wypowie-
dziach swojego twórcy, nazwą Europy tysiąca Liechtensteinów11 – postuluje 
zarówno udzielenie przez libertarian poparcia rozmaitym grupom secesjoni-
stów niezależnie od ich ideologicznych afiliacji, jak i tworzenie ściśle liberta-
riańskich grup secesjonistycznych. Celem tych działań nie ma być zaś jedynie 
zajęcie pozycji wobec ważkich tendencji współczesności, lecz nade wszystko 
przeprowadzenie rewolucji rozbijającej istniejące struktury państwowe, czego 
skutkiem byłoby – w wariancie maksymalistycznym – ostateczne obalenie 
(nie)ładu etatystycznego i zastąpienie go porządkiem bezpaństwowym.

W związku z powyższym, obie odmiany libertariańskiego secesjonizmu 
winny być rozpatrywane z osobna. Wpierw zajmiemy się bardziej umiarkowaną 
propozycją Rothbarda, by następnie przejść do omówienia wywodów Hoppego.

a) Murray Rothbard i enklawizacja
Jak już wspominaliśmy, Rothbard rozwinął swoje poglądy na temat sece-

sji na tle zachodzących w pierwszej połowie lat 90. procesów dekompozy-
cji państw. W serii opublikowanych wówczas esejów, wśród których za naj-

11 Wyrażenie to pojawia się częstokroć w libertariańskiej literaturze fachowej i pub-
licystyce, próżno jednak szukać go w pracach Hoppego. Trudno także dociec, kto mógł 
być jego autorem.
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ważniejsze uznać należy The Nationalities Question12 oraz Nations by Consent. 
Decomposing the Nation-State13, dowodził on, że libertarianie, stojąc konsekwen-
tnie na indywidualistycznym stanowisku w etyce i antropologii filozoficznej, 
muszą zarazem poważnie uwzględnić wspólnotowe uwarunkowania zachowań 
jednostek. 

Libertarianie koncentrują się przeważnie na dwóch jednostkach analitycznych: 
indywiduum i państwie

– zauważa Rothbard, dalej zaś kontynuuje: 

Takie podejście, jakkolwiek trafne, nie wyczerpuje wszakże spektrum badań. 
Naród, oczywiście, nie jest tym samym co państwo (…). Współcześni liberta-
rianie często zakładają błędnie, że jednostki powiązane są ze sobą wyłącznie 
łańcuchem wymiany rynkowej. Zapominają, że każdy z konieczności rodzi się 
w rodzinie, w otoczeniu języka i kultury. Każdy rodzi się w obrębie wspólnoty 
bądź wielu zachodzących na siebie wspólnot, do których należy zwykle grupa 
etniczna wraz ze swoimi specyficznymi wartościami, kulturą, wierzeniami reli-
gijnymi i tradycjami14. 

Co do zasady, autor Etyki wolności podtrzymuje substancjalny dla liberta-
rianizmu pogląd, że realne istnienie przysługuje wyłącznie jednostkom, nie zaś 
kolektywom, co należy rozumieć w ten sposób, że nie istnieje żaden samoświa-
domy, zbiorowy byt, który można by uczynić podmiotem uprawnień. Jedno-
cześnie jednak dostrzega, że indywidualne osoby, oddziałując na siebie nawza-
jem, tworzą wspólnoty, do których przynależność – przynajmniej w okresie 
socjalizacji pierwotnej – nie stanowi rezultatu świadomego wyboru. Zaprzecza-
nie temu wprost określa Rothbard jako „nihilistyczną pułapkę”15. Warto zauwa-
żyć, że twierdzenia te pozostają w zgodzie z podnoszonym już w filozoficznym 
opus magnum Rothbarda z 1982 roku – Etyce wolności – stanowiskiem w spo-
rze o uniwersalia. Nawiązywało ono do umiarkowanego realizmu Arystote-
lesa. Podobnie jak Stagiryta, ojciec libertarianizmu zakładał, że realnie istnieją 
zarówno indywidua, jak i powszechniki, przy czym te drugie są bytowo nie-

12 M.N. Rothbard: The Nationalities Question. In: The Irrepressible Rothbard. The Roth-
bard-Rockwell Report Essays of Murray N. Rothbard. Ed. L.H. Rockwell. Burlingame 2000, 
s. 225–234.

13 Idem: Nations by Consent. Decomposing the Nation-State. In: Secession, State…,
s. 79–88.

14 Ibidem, s. 79.
15 Idem: The Nationalities Question…, s. 234.
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samodzielne – istnieją wyłącznie w pierwszych jako łączące je ze sobą cechy 
gatunkowe16.

Te mitygujące libertariański indywidualizm enuncjacje wyraźnie odzwier-
ciedlają zarazem na płaszczyźnie teoretycznej konserwatywny zwrot, jakiego 
dokonał w latach 90. ubiegłego stulecia Rothbard, popierając anty-establish-
mentową prawicę tworzoną przez Patricka Buchanana17. Nigdy przedtem 
bowiem nie kładł on tak silnego nacisku na wspólnotowy wymiar egzystencji 
człowieka. Polemicznie jego argumenty są natomiast wymierzone przeciwko 
zorientowanym kosmopolitycznie i sympatyzującym z kulturową lewicą kon-
kurentom Rothbarda w ruchu amerykańskich libertarian, którym zarzuca on 
zapoznanie znaczenia kwestii narodowej oraz wrogość w stosunku do poję-
cia narodu jako takiego. Chodzi tu z jednej strony o środowiska eksperckie 
skupione wokół waszyngtońskiego Instytutu Katona, do dziś najbardziej wpły-
wowej w kręgach władzy USA instytucji przedstawiającej się jako libertariań-
ska, z którą Rothbard pozostawał w konflikcie od pierwszej połowy lat 80.18, 
z drugiej natomiast – o stronników Samuela Edwarda Konkina oraz innych 
libertarian flirtujących z kontrkulturowością i permisywizmem obyczajowym19. 
O ile jednak ci ostatni – jak zgryźliwie podkreśla Rothbard – z uwagi na swoje 
hipisowskie predylekcje i towarzyszącą im ignorancję niewiele wiedzą o poli-
tyce międzynarodowej i generalnie o tym, co dzieje się poza ich amerykań-
ską ojczyzną, o tyle pierwsi przyjmują w odniesieniu do niej przekonania 
typowe dla centrum amerykańskiej sceny politycznej, zdominowanego przez 
– wedle własnego określenia Rothbarda – „globalnych demokratów”, propa-
gujących polityczną centralizację na obszarze całej Ziemi pod kuratelą Stanów 
Zjednoczonych jako międzynarodowego żandarma20. W ich optyce, twierdzi 
Rothbard, wszelkie tendencje ukierunkowane na rozczłonkowanie obecnych 
państw według kryteriów narodowościowych uchodzą za obskuranckie, egoi-
styczne, a nawet niebezpieczne. Jak podkreśla autor The Nationalities Question, 
tego rodzaju uprzedzania pozostają w bliskim związku z tradycjami intelek- 

16 Idem: Etyka wolności. Tłum. J. Wozinski. Warszawa 2010, s. 82–84.
17 Zob. Idem: A Strategy for the Right. In: The Irrepressible Rothbard…, s. 2–52. Zob. 

także D. Raimondo: Przeciw państwu…, s. 248–276.
18 J. Raimondo: Przeciw państwu…, s. 223–235. Nt. umiarkowanej wersji libertariani-

zmu artykułowanej przez Instytut Katona zob. D. Boaz: Libertarianizm. Tłum. D. Juruś. 
Poznań 2005.

19 Nt. nurtu, któremu przewodził Konkin – agoryzmu – zob. zwłaszcza S.E. Kon-
kin: New Libertarian Manifesto, Http://agorism.info/docs/NewLibertarianManifesto.pdf 
[dostęp: 5.11.2017].

20 Idem: The Nationalities Question…, s. 227.
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tualnymi klasycznego liberalizmu, a – dokładniej – z uznaniem państwowego 
monopolu na przemoc za optymalny instrument zabezpieczenia praw jednost-
kowych. Jeśli bowiem raz uzna się stan braku suwerennej władzy za nieakcep-
towalny, nie sposób bez popadnięcia w niekonsekwencję odrzucić konkluzję, 
zgodnie z którą anarchii stosunków międzynarodowych powinien położyć kres 
rząd światowy, dokładnie tak samo, jak poszczególne państwa znoszą anar-
chię na poziomie lokalnym. Zgodnie z antypaństwową logiką libertarianizmu, 
rozumowanie takie pełni rzecz jasna rolę reductio ad absurdum – rząd światowy 
stanowiłby zapewne nieznaną w historii tyranię, przed którą nie sposób byłoby 
już gdziekolwiek uciec21.

Stąd, jeśli nawet liberałowie nie postulują powołania globalnego suwerena, 
to swoistym nawykiem myślowym staje się dla nich preferencja na rzecz więk-
szych jednostek politycznych kosztem mniejszych. Godzi się w tym miejscu 
dodać, że teoretyczne wywody Rothbarda w dużej mierze korespondują z inte-
lektualną historią liberalizmu. W istocie, w XIX wieku – stuleciu nacjonalizmu 
i motywowanych nim walk narodowo-wyzwoleńczych – gros liberałów opowia-
dało się za uznaniem aspiracji niepodległościowych tylko wówczas, gdy pod-
nosiły je tzw. narody historyczne, tj. legitymujące się wielowiekową tradycją 
państwową, a proces wchłaniania mniejszych etni przez wielkie narody ucho-
dził za manifestację historycznego postępu22. Ich błędy powtarzali u schyłku XX 
wieku – jak przekonywał Rothbard – libertarianie-minarchiści, czyli orędow-
nicy państwa minimalnego, zredukowanego instytucjonalnie do wojska, policji 
i sądów. Do najgłośniejszych rzeczników minarchizmu zaliczyć można Roberta 
Nozicka i Ayn Rand, zaś najbardziej opiniotwórczą instytucją propagującą ten 

21 Ibidem, s. 229–230.
22 Za reprezentatywną można w tym kontekście uznać wypowiedź Johna Stuarta 

Milla: „Doświadczenie uczy, że naród może się połączyć i zlać z drugim narodem, 
a takie zlanie się dla narodu niższego pod względem cywilizacji bywa zwykle bar-
dzo korzystnym. Nikt pewnie nie wątpi, że było korzystnym dla Bretona albo Baska 
z Nawarry francuskiej, że stał się uczestnikiem myśli i uczuć wysoko ucywilizowanego 
ludu; że został członkiem narodowości francuskiej i posiada na równej stopie przywileje 
francuskiego obywatela, podzielając korzyści francuskiej opieki, godności i uroku fran-
cuskiej potęgi – niż gdyby się do dziś dnia błąkał po swoich skałach niby na pół dzikie 
widmo ubiegłych czasów, kręcąc się ciągle w ciasnym kółku swoich wyobrażeń i nie 
mając żadnego udziału w ogólnym ruchu świata”. J.S. Mill: O rządzie reprezentatywnym. 
W: Idem: O rządzie reprezentatywnym oraz O zasadzie użyteczności. Tłum. G. Czernicki. 
Warszawa 2011, s. 262. Szerzej nt. stosunku XIX-wiecznych liberałów do problematyki 
narodowej por. E. Hobsbawm: Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywi-
stość. Tłum. J. Maciejczyk i M. Starnawski. Warszawa 2010, s. 38–53.
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pogląd jest wspomniany już Instytut Katona23. Ich stanowisko nie mieści się co 
prawda w zarysowanej przez nas charakterystyce libertarianizmu (definiują-
cej ów nurt w sensie wąskim, m.in. wskutek uznania rynkowego anarchizmu 
za jego cechę dystynktywną), bywają oni jednak zaliczani do grona liberta-
rian w szerszym rozumieniu, a przede wszystkim sami uważają się (poza ran-
dystami) za nich, pretendując do intelektualnych i organizacyjnych wpływów 
w środowisku radykalnych zwolenników wolności i własności24. Również w ich 
przypadku rezultatem przyjęcia fałszywej zasady (minimalnego) etatyzmu oka-
zuje się abominacja względem dążeń małych narodów.

Jak więc powinno się – według Rothbarda – przedstawiać prawdziwie 
libertariańskie stanowisko odnośnie do narodów i granic państwowych? Ame-
rykański myśliciel rozpoczyna od kolejnej istotowej dla libertarianizmu kon-
statacji: sprawiedliwe granice to granice własności prywatnej25. Wielu liber-
tarian – kontynuuje filozof – wyprowadza stąd chybiony wniosek, jakoby 
przebieg granic państwowych był kwestią z definicji irrelewantną; jaki by on 
nie był, w naturze państwa leży gwałt na prawach własności, toteż jego gra-
nice zawsze i wszędzie postrzegać trzeba jako arbitralne i nielegitymowalne; 
dopiero w społeczeństwie prawa prywatnego możliwe będzie ustalenie kom-
patybilnych z pryncypiami własności prywatnej granic jurysdykcji. „Dobrze 
– replikuje Rothbard – tymczasem jednak, w prawdziwym świecie, w jakim 
języku państwowe sądy powinny prowadzić swoje procedury? Jaki powinien 
być język znaków na państwowych ulicach? Albo język państwowych szkół?”26. 
Jak zatem widać, sprzeciw Rothbarda wzbudza koncentracja libertarian na mak-
symalistycznym ideale przy jednoczesnym powstrzymywaniu się od zabiera-
nia głosu w najbardziej doniosłych kwestiach polityki bieżącej. Tymczasem 
sformułowanie przez nich teorii sprawiedliwych granic państwowych jest jego 
zdaniem w rzeczy samej możliwe. Proponowane przezeń rozwiązanie brzmi 
następująco: 

W skrócie, każdej grupie, każdej narodowości, powinno się pozwolić na secesję 
od dowolnego państwa narodowego i dołączenie do innego, o ile zgadza się ono 
ją przyjąć27.

23 Zob. R. Nozick: Anarchia, państwo, utopia. Tłum. M. Szczubiałka. Warszawa 2010. 
A. Rand: Cnota egoizmu. Tłum. J. Łoziński. Poznań 2000.

24 Zob. S. Wójtowicz: Czym jest minarchizm? „Societas et Ius” nr 5/2016, s. 47–84.
25 M.N. Rothbard: Nations by Consent…, s. 83.
26 Idem: The Nationalities Question…, s. 234.
27 Idem: Nations by Consent…, s. 83.
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Oznacza to oczywiście także prawo do ukonstytuowania własnego niepodle-
głego państwa, jeśli taka będzie wola zainteresowanej grupy. Winna ona być 
wyrażana w referendach, rozstrzygających ponadto o szczegółach przebiegu 
granic państw28. Co ważne, Rothbard nie dołącza bynajmniej do obozu libe-
ralnych bądź narodowych demokratów. Przeciwnie: eksponuje on antyde-
mokratyczny charakter prawa do secesji. W jego ocenie stanowi ono bowiem 
zaprzeczenie kamienia węgielnego demokracji – zasady rządów większości; 
libertariański secesjonizm postuluje zaś, by każda mniejszość mogła sprzeci-
wić się werdyktom większości, opuszczając kontrolowane przez nią państwo29.

Podkreślenia wymaga nadto fakt nierezerwowania przez Rothbarda prawa 
do secesji dla grup narodowościowych. Może z niego skorzystać dowolna grupa 
obywateli niezależnie od swojej liczebności, nawet gdyby obejmowała miesz-
kańców jednej tylko ulicy. Co więcej, minimalny rozmiar separatystycznych 
państw jest w koncepcji amerykańskiego anarchokapitalisty nawet preferowany, 
a to przynajmniej z dwu powodów. Przesłanka natury etycznej wiąże się z anar-
chizmem Rothbarda: nikt nie może zostać zmuszony do podporządkowania się 
państwu i każdemu wolno odmówić mu posłuszeństwa. Rothbard podąża tu 
ścieżką wydeptaną przez swojego mentora, teoretyka liberalizmu i czołowego 
ekonomistę szkoły austriackiej Ludwiga von Misesa, który w swojej programo-
wej rozprawie Liberalizm w tradycji klasycznej tak oto wypowiadał się na temat 
prawa do samostanowienia: 

Prawo do samostanowienia w odniesieniu do kwestii przynależności do pań-
stwa znaczy zatem: kiedykolwiek mieszkańcy danego terytorium, czy jest to 
pojedyncza wioska, cały dystrykt lub szereg przylegających do siebie dystryk-
tów, oznajmiają w swobodnie przeprowadzonym plebiscycie, że nie chcą już 
tkwić w ramach państwa, do którego w danej chwili należą, lecz pragną sami 
utworzyć niepodległe państwo, bądź przyłączyć się do jakiegoś innego państwa, 
ich życzenie powinno być uszanowane i zaspokojone. (…) Nazywać to prawo 
samostanowienia „prawem samostanowienia narodów” jest nieporozumieniem. 
(…) Gdyby w jakiś sposób możliwe było przyznanie tego prawa samostanowie-
nia każdej pojedynczej osobie, to należałoby to zrobić30. 

28 Idem: The Nationalities Question…, s. 232.
29 Ibidem, s. 227.
30 L. von Mises: Liberalizm w tradycji klasycznej. Tłum. S. Czarnik. Kraków 2015, 

s. 150–151. Będąc liberałem, nie zaś libertarianinem-anarchokapitalistą, Mises dodawał 
wszakże natychmiast, że „jest to niewykonalne tylko z przemożnych względów tech-
nicznych, które koniecznie wymagają, aby region zarządzany był jako pojedyncza jed-
nostka administracyjna”. Ibidem, s. 151.
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Po drugie, za jak najmniejszym rozmiarem jednostek politycznych prze-
mawia według autora Anatomii państwa także nauka ekonomii. Im bowiem 
mniejsze terytorium, tym bardziej państwo oddala się od gospodarczej autar-
kii, będąc zmuszone – przez wzgląd na brak własnych zasobów – do anga-
żowania się w wymianę międzynarodową, co odpowiada leseferystycznej, 
wolnohandlowej doktrynie Rothbarda. O wiele trudniej – zauważa ekonomi-
sta – byłoby urzeczywistniać na przykład hasło „Kupuj południowo-dako-
tańskie” niż „Kupuj amerykańskie”; rząd USA może nakłonić obywateli do 
pomysłu blokady importu z Japonii, lecz podobny zabieg raczej nie udałby 
się władzom mikro-państewka, rządzącym jedną ulicą (choćby w stosunku 
do producentów z innej ulicy). W warunkach politycznego rozdrobnienia 
niedorzeczność miazmatów o ekonomicznej samowystarczalności stałaby się 
ewidentna31.

Wobec Rothbardowskiej koncepcji pokojowej separacji natychmiast nasuwa 
się obiekcja: a co z prawami dotychczasowej większości, która po secesji 
zamieszkiwanej przez nią ziemi od państwa narodowego uznawanego przez nią 
za własne staje się mniejszością? Co z prawami tych, którzy byli mniejszością 
w starym państwie i pozostaną nią również w nowym? Niejako antycypując ten 
zarzut, stawia Rothbard postulat tworzenia eksterytorialnych enklaw/eksklaw 
na terenach zdominowanych przez mniejszości. Na przykład spór o przynależ-
ność państwową Irlandii Północnej powinien więc zostać rozwiązany tak, by po 
przyłączeniu jej do Republiki Irlandii tereny zamieszkałe w większości przez 
probrytyjskich protestantów – Belfast, hrabstwo Antrim oraz inne tereny poło-
żone na północ od Belfastu – pozostały brytyjską eksklawą wraz z należnym 
jej obywatelom prawem do „korytarza” – swobodnego przemieszczania się. 
Podobnie – to kolejna ilustracja, jaką posługuje się Rothbard – Górski Karabach 
należy przyznać Armenii jako jej otoczoną terytorium Azerbejdżanu eksklawę, 
połączoną korytarzem z państwem ormiańskim32.

b) Hoppe i Europa tysiąca Liechtensteinów
Podobnie jak Rothbard, Hoppe wypracował swoją libertariańską teorię sece-

sji na początku lat 90. XX wieku, reagując na dekompozycję takich jak państw 
jak Związek Sowiecki, Jugosławia czy Czechosłowacja33. Jak jednak zauważa 
autor Demokracji – boga, który zawiódł, ich rozpad – podobnie jak upadek Austro
-Węgier i Imperium Osmańskiego po I wojnie światowej – stanowi jedynie 

31 M.N. Rothbard: Nations by Consent…, s. 83–84.
32 Ibidem, s. 85–86.
33 H.-H. Hoppe: Nationalism and Secession. „Chronicles” November 1993, s. 23.
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odchylenie od ogólnego trendu historycznego, pchającego świat w kierunku 
coraz to większej centralizacji. Hoppe wylicza: 

Rzut oka na historię Zachodu wystarczy, by zilustrować prawdziwość powyż-
szej konkluzji. Na przykład na początku tego tysiąclecia Europa składała 
się z tysięcy niezależnych podmiotów politycznych. Obecnie istnieje ich już 
tylko kilka. (…) Na przykład w drugiej połowie XVIII wieku Niemcy składały 
się z 234 księstw, 51 wolnych miast, 1500 niepodległych majątków rycerskich. 
Z początkiem XIX wieku łączna liczba tych niezależnych podmiotów zmniej-
szyła się do niecałych 50, a w 1871 roku doprowadzono do całkowitego zjedno-
czenia. Według podobnego scenariusza potoczyły się wydarzenia we Włoszech. 
Nawet małe państwa mają za sobą historię ekspansji i centralizacji. Przykładem 
może tu być Szwajcaria, która powstała w 1291 roku jako konfederacja trzech 
niepodległych kantonów, a w 1848 roku była już jednym państwem federalnym 
złożonym z dwunastu kantonów34. 

Wymieniane przezeń fakty nie mają bynajmniej charakteru akcydentalnego. Są 
raczej skutkiem należącej do istoty państwa żądzy władzy i wyzysku. Im zaś 
większe terytorium, tym większa także – ceteris paribus – baza ekonomiczna, 
którą klasa rządząca może eksploatować drogą opodatkowania i innych inter-
wencji. Ponadto, bliska obecność sąsiednich monopoli przemocy stwarza bariery 
dla ekspansji władzy – w obawie przed emigracją rządzonych do bardziej libe-
ralnych sąsiadów musi ona mitygować swoje agresywne działania. Stąd w inte-
resie każdego państwa leży maksymalne powiększanie swojego obszaru35.

Zdaniem Hoppego, obiegowe przeświadczenie, jakoby narastającą od śred-
niowiecza centralizację polityczną należało oceniać w kategoriach cywilizacyj-
nego postępu, musi zostać poddane rewizji. Zasadza się ono bowiem na banal-
nym błędzie post hoc ergo propter hoc: stąd, że zachodzi korelacja pomiędzy 
centralizacją a historycznym wzrostem poziomu zamożności, jaki dokonał się 
w ciągu ostatniego tysiąclecia, omyłkowo wyprowadza się wniosek o przy-
czynowym powiązaniu tych dwóch fenomenów. W istocie, twierdzi Hoppe, 
związek taki ma miejsce, przy czym przebiega on w przeciwnym kierunku, 

34 H.-H. Hoppe: Demokracja – bóg, który zawiódł…, s. 162. Golo Mann pisze na ten 
temat nieco anegdotycznie: „W chwili, kiedy zaczyna się nasza opowieść, powiedzmy 
w 1789 roku, w Rzeszy istniało 1789 terytorialnych władztw; niektóre z nich stanowiły 
w istocie samodzielne organizmy państwowe, potęgi europejskie, większość natomiast 
składała się z kilku zamków i wsi”. G. Mann: Niemieckie dzieje w XIX i XX wieku. Tłum. 
A. Kopacki, Olsztyn 2007, s. 13.

35 H.-H. Hoppe: Demokracja…, s. 161.
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niż na ogół się przypuszcza36. Filozof formułuje w tym kontekście swój głośny 
„paradoks imperializmu”. Polega on na tym, że im bardziej liberalną politykę 
wewnętrzną, a zwłaszcza gospodarczą, prowadzi dane państwo, tym większe 
staje się prawdopodobieństwo realizowania przezeń ekspansywnej polityki 
zagranicznej. 

Przy innych warunkach niezmienionych, im mniejsze obciążenie podatkowe 
gospodarki krajowej i im mniejsza ilość regulacji, tym większe będą stawały się 
populacja oraz ilość wyprodukowanego w kraju bogactwa, z którego państwo 
będzie mogło korzystać w celu prowadzenia konfliktów z sąsiadami. Oznacza 
to, że państwa, które nakładają niskie podatki i wprowadzają niewiele regula-
cji odnośnie do działalności gospodarczej, czyli państwa liberalne, będą wyka-
zywały tendencję do odnoszenia zwycięstw w konfliktach z państwami mniej 
liberalnymi oraz do powiększania swojego terytorium i zakresu hegemonicznej 
kontroli. Tłumaczy to, dlaczego Europa Zachodnia zdominowała resztę świata, 
a nie na odwrót, a konkretnie – dlaczego najpierw Holandia, później Wielka Bry-
tania, a w końcu, w XX w., Stany Zjednoczone stały się dominującymi mocar-
stwami (…)37. 

Z kolei wchłonąwszy lub podporządkowawszy sobie konkurentów i uzy-
skawszy hegemoniczny status, imperia uwalniają się spod ich presji, wskutek 
czego słabną bodźce skłaniające je do prowadzenia liberalnej polityki. Stosunki 
wewnątrz państwa-hegemona ześlizgują się wówczas od liberalizmu do etaty-
zmu, tak że traci ono z czasem swoją dominującą pozycję38.

Innymi słowy, to wolność gospodarcza oraz dobrobyt, jaki ona przynosi, 
stanowią przyczynę centralizacji, a nie odwrotnie. Obiegowe poglądy na opty-
malną wielkość jednostek politycznych, podzielane przez szereg klasycznych 
liberałów, stoją więc na iluzorycznych podstawach39.

Dla triumfu ideałów wolności i własności potrzeba tymczasem radykalnego 
odwrócenia procesów centralizacji. Jakie argumenty przemawiają według Hop-
pego za przyjęciem takiej strategii?

36 Idem: Nationalism and Secession…, s. 24.
37 Idem: Rozważania o państwie i wojnie. W: Idem: Krótka historia człowieka. Libertariańska 

rekonstrukcja postępu i upadku. Tłum. Ł. Dominiak. Warszawa 2014, s. 157.
38 Idem: Bankowość, państwa narodowe i polityka międzynarodowa, czyli rekonstrukcja 

socjologiczna obecnego porządku gospodarczego. W: Idem: Ekonomia i etyka własności prywat-
nej. Studia z zakresu ekonomii politycznej i filozofii. Tłum. K. Nowacki. Warszawa 2011,
s. 113.

39 Idem: The Economic and Political Rationale for European Secessionism. In: Idem: Seces-
sion, State, and Liberty, s. 212.
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Po pierwsze, podobnie jak Rothbard, twórca koncepcji Europy tysiąca 
Liechtensteinów, podkreśla sprzeczność pomiędzy prawem do secesji a demo-
kracją. Ta pierwsza umożliwia wszak mniejszości wypowiedzenie posłuszeń-
stwa większości. Druga natomiast pociąga za sobą coś, co w swoich rozlicz-
nych pismach określa Hoppe mianem „przymusowej integracji”. To typowe 
dla etatyzmu (szczególnie w jego demokratycznym wariancie) zjawisko polega 
na nakładaniu przez państwo na jednostki niechcianych zobowiązań w zakre-
sie kooperacji z innymi członkami społeczeństwa. Jako przykłady wymienia tu 
Hoppe kontrolę czynszów, akcję afirmacyjną, tzw. wolną migrację40 oraz prze-
pisy antydyskryminacyjne. Prawo własności jest zaś z konieczności prawem do 
ekskluzji i segregacji. „Własność prywatna oznacza dyskryminację. Mam prawo 

40 Libertarianie – być może wbrew pozorom – nie zajmują jednomyślnie stanowi-
ska wspierającego wolność migracji. Hoppe i jego zwolennicy opowiadają się za nało-
żeniem na swobodę migracji rozmaitych restrykcji, traktując ją jako jeden z przejawów 
przymusowej integracji. Jak bowiem wskazuje Hoppe, w społeczeństwie prawa pry-
watnego – będącym dla libertarian normatywnym paradygmatem – nie istnieje wol-
ność przemieszczania się, dokądkolwiek zechcemy. Każdy właściciel dysponuje prawem 
odmowy dostępu do swojej działki każdemu, kogo nie życzy sobie na niej widzieć. 
Posiłkując się dodatkowym założeniem, że domena publiczna nie stanowi ziemi niczyjej, 
lecz własność podatników wywłaszczonych w celu jej stworzenia, Hoppe przekonuje, 
że państwo, przyzwalając na nieskrępowaną imigrację, dopuszcza się naruszenia praw 
własności tych spośród swoich obywateli, którzy nie mają chęci integrować się z przy-
byszami w jakiejkolwiek formie, choćby nawet mijając ich na współfinansowanej przez 
siebie ulicy. Nie implikuje to bynajmniej całkowitego sprzeciwu wobec imigracji, co sta-
łoby zresztą w sprzeczności z głównym argumentem Hoppego na rzecz politycznego 
rozdrobnienia – swobodą przemieszczania się obywateli pomiędzy różnymi reżimami 
prawnymi i fiskalnymi na relatywnie niedużej przestrzeni. Mimo to prawo imigracji 
winno zdaniem filozofa podlegać szeregowi obostrzeń. Na ten temat zob. H.-H. Hoppe: 
Demokracja – bóg, który zawiódł…, s. 195–251. Idem: Ład naturalny, państwo i problem imi-
gracji. W: Idem: Wielka fikcja. Państwo w epoce schyłku. Tłum. K. Nowacki. Warszawa 2014, 
s. 107–132. Idem: O wolny handel i ograniczoną imigrację. W: ibidem, s. 133–152. Należy 
przy tym odnotować, że Hoppe doszedł to takiego poglądu dopiero z czasem. Jeszcze 
w pierwszej połowie lat 90. bronił bowiem tradycyjnego, proimigracyjnego stanowiska 
klasycznych liberałów i libertarian, uznając obwarowania nałożone na imigrację za nie 
tylko ekonomicznie przeciwskuteczne (z czym Hoppe zgadza się i dziś), lecz także nie-
etyczne. Zob. H.-H. Hoppe: The Economic and Political Rationale for European Secessionism…, 
s. 202. Polemikę z antyimigracyjnymi tezami Hoppego prowadziło wielu libertarian, 
z których najbardziej wpływowym jest bodaj Walter Block. Zob. W. Block, A. Gregory: 
On Immigration. Reply to Hoppe. “Journal of Libertarian Studies” nr 3/2007, s. 25–42.
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wykluczyć cię z korzystania z mojej własności” – podkreśla Hoppe41. Secesja 
nie eliminuje wprawdzie całkowicie przymusowej integracji – trwać będzie ona 
tak długo, jak długo istnieć będzie państwo i własność publiczna – wydatnie 
ją wszelako ogranicza, pozwalając separatystom na odłączenie się od niemile 
widzianych współobywateli.

Po drugie, ograniczenie przymusowej integracji dzięki secesji umożliwi 
wyzwolenie energii społecznej, przedtem tłamszonej w państwie (widzianym 
w oczach secesjonistów jako obce). Aspiracje separatystyczne częstokroć moty-
wowane są przecież właśnie żywionym przez grupę mniejszościową poczuciem 
bycia wyzyskiwaną przez większość. Tak było choćby w przypadku narodów 
bałtyckich w ZSRR czy też Słoweńców uznających się za okradanych przez do- 
minujących w dawnej Jugosławii Serbów42. Do ilustracji podawanych przez 
Hoppego warto dodać najbardziej dziś aktualny w Europie przykład Katalo-
nii, gdzie zwolennicy niepodległości od początku podnosili przekonanie o byciu 
nadmiernie eksploatowanymi przez Madryt jako jedną z głównych przesłanek 
secesji, zaś dążenie do niej nabrało realnych kształtów po odrzuceniu przez rząd 
Królestwa Hiszpanii nowej wersji statutu autonomicznego dla Katalonii z 2006 
roku, przewidującego nadanie temu regionowi autonomii fiskalnej.

Po trzecie, co również ma związek z ograniczeniem przymusowej integra-
cji, mniejsze jednostki polityczne pozwolą na ściślejszą segregację poszcze-
gólnych kultur. W opozycji do ideologii multikulturalizmu Hoppe utrzymuje 
bowiem, że różnorodność ujawnia swoje zalety nie w sytuacji przemieszania 
kultur, lecz ich terytorialnej separacji. Kultury zdaniem tego filozofa nie są sobie 
równe – istnieją wśród nich bardziej i mniej sprzyjające wolności i dobrobytowi. 
Gdy zostają one ze sobą odgórnie zintegrowane, różnice doskonałości między 
nimi ulegają zaciemnieniu – niższa kultura może czerpać swoistą rentę, korzy-
stając z zasług wyższej, lub też obarczając ją winą za swoje niepowodzenia. 
Podział prowadzi natomiast do dobroczynnej w skutkach konkurencji między- 
kulturowej: 

Secesja nie sprzyja ujednoliceniu kultury i towarzyszącemu mu obniżeniu jej 
poziomu, lecz pobudza i wspiera oparty na współdziałaniu proces wymiany 
i selekcji kulturowej oraz postępu43.

Po czwarte, secesja, choć w wymiarze politycznym oznacza dezintegrację, 
z ekonomicznego punktu widzenia faworyzuje integrację, to jest zacieśnianie się 

41 H.-H. Hoppe: Demokracja…, s. 277.
42 Ibidem, s. 168.
43 H.-H. Hoppe: Demokracja…, s. 169.



Secesjonizm jako libertariańska taktyka i strategia na rzecz wolności 147

więzi społecznych opartych na dobrowolnej wymianie. Jak już wspominaliśmy, 
według Hoppego mniejszy zasięg geograficzny państw odpowiada szerszym 
możliwościom migracji pomiędzy regionami. Obawa przed utratą części pro-
duktywnej populacji wymusi na zredukowanych obszarowo państwach konku-
rencję o względy łatwiej przemieszczających się obywateli. Inaczej jednak niż 
demokratyczna konkurencja stronnictw politycznych o głosy, której rezultatem 
jest maksymalizacja redystrybucji i deprecjacja własności prywatnej44, konku-
rencja międzypaństwowa przyczyni się do liberalizacji polityki gospodarczej 
poszczególnych rządów. W dłuższej bowiem perspektywie czasowej to państwa 
zorientowane na wolny rynek osiągną wyższy poziom dobrobytu, skłaniając 
obywateli sąsiednich krajów do, wedle popularnego wyrażenia, oddania na nie 
głosu nogami – tj. po prostu imigracji do nich. Hoppe pointuje: 

Ostatecznie gdy samodzielnych terytoriów będzie już tyle, co poszczególnych 
gospodarstw domowych, wsi i miast, możliwości emigracji ze względów mate-
rialnych wzrosną do maksimum, a realna władza państwa nad gospodarką 
zostanie ograniczona do minimum45.

Co więcej, o czym pisał już Rothbard, podział państw wpływać będzie 
dodatnio na rozpraszanie protekcjonistycznych przesądów, hamujących rozwój 
handlu międzynarodowego. Hoppe pisze: 

Im mniejszy kraj i jego wewnętrzny rynek, tym dotkliwsze będą skutki inter-
wencjonizmu. Na przykład w państwie wielkości USA względnie wysoki stan-
dard życia obywateli mógłby się utrzymać nawet pomimo całkowitego wstrzy-
mania handlu zagranicznego, pod warunkiem, że posiadałoby ono wolny od 
ograniczeń wewnętrzny rynek dóbr kapitałowych i konsumpcyjnych. Jeśli jed-
nak zdominowane przez Serbów miasta lub wsie oddzieliłyby się od Chorwacji 
i usiłowały wprowadzić tego samego rodzaju protekcjonizm, najpewniej ozna-
czałoby to katastrofę46.

Wreszcie, skutkiem secesyjnej decentralizacji byłoby pogłębienie integracji 
monetarnej. Austriacka szkoła ekonomii, reprezentowana tak przez Rothbarda, 
jak i przez Hoppego, stanowi ten nurt współczesnej teorii ekonomii, który naj-
dobitniej domaga się przywrócenia międzynarodowego standardu złota (lub 

44 Niesprzyjające pryncypiom wolności i własności skutki funkcjonowania ustroju 
demokratycznego stanowią zasadniczy przedmiot książki Hoppego Demokracja – bóg, 
który zawiódł. 

45 Ibidem, s. 170–171.
46 Ibidem, s. 171.
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szerzej: pieniądza towarowego), w czym widzi jedyne skuteczne narzędzie 
powstrzymania inflacji oraz cyklicznych kryzysów gospodarczych47. Co jesz-
cze bardziej fundamentalne, w świetle teorii austriackiej pieniądz definiowany 
jest nie na sposób prawno-pozytywistyczny jako legalny środek płatniczy, lecz 
jako powszechny środek wymiany, z czego wynika, że każdy wariant inny niż 
jedna globalna waluta oznacza częściowy barter – upośledzenie wymiany eko-
nomicznej przez brak zbiorowo akceptowanej jednostki zamiennej i obliczenio-
wej. System płynnych papierowych walut narodowych, którego najgłośniejszym 
propagatorem był Milton Friedman, mógł utrzymać się, nie wywołując gospo-
darczego kataklizmu, wyłącznie z uwagi na relatywnie duży rozmiar państw. 

Z punktu widzenia teorii ekonomii kształt i przebieg granic państw nie ma żad-
nego istotnego znaczenia. Jeśli wyobrazimy sobie podział na coraz liczniejsze 
i coraz mniejsze terytoria narodowe, aż do momentu, kiedy każde gospodar-
stwo stałoby się osobnym krajem, to propozycja Friedmana obraca się w to, 
czym jest: w czysty absurd48.

– atakuje sławnego liberalnego ekonomistę Hoppe.
Wbrew zatem ortodoksyjnej wizji dziejów, historyczne źródła wielkości 

Zachodu nie tkwią w narastającej centralizacji, tylko w sięgającym średniowie-
cza rozdrobnieniu politycznym49. Tłumaczy to pojawienie się gospodarki wol-

47 Na ten temat zob. L. von Mises: Teoria pieniądza i kredytu. Tłum. K. Śledziński. War-
szawa 2016. M.N. Rothbard: Złoto, banki, ludzie. Krótka historia pieniądza. Tłum. W. Fal-
kowski. Warszawa 2009. Idem: Tajniki bankowości. Tłum. R. Rudowski. Warszawa 2007. 
J. Huerta de Soto: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. Tłum. G. Łuczkiewicz, 
Warszawa 2011.

48 H.-H. Hoppe: Demokracja – bóg, który zawiódł…, s. 172. Szerzej na temat poglą-
dów Hoppego w sprawie relacji pomiędzy porzadkiem monetarnym a politycznym 
zob. Idem: Bankowość, państwa narodowe i polityka międzynarodowa… W: Ekonomia i etyka 
własności prywatnej…, s. 85–126.

49 Poglądy Hoppego na epokę średniowiecza wyraźnie ewoluowały w okresie roz-
dzielającym jego dwa najważniejsze dzieła – Teorię socjalizmu i kapitalizmu z 1989 roku 
oraz Demokrację – boga, który zawiódł z roku 2001. W pierwszym z nich przyjmował on 
jeszcze rozpowszechniony obraz średniowiecznego feudalizmu jako systemu opartego 
na kastowej hierarchii i wyzysku. Demokracja… oraz inne późniejsze teksty Hoppego 
przynoszą rewizję postrzegania średniowiecza. Odtąd w wywodach Hoppego na ten 
temat dominuje podkreślanie dobroczynnej funkcji rozdrobnienia politycznego oraz 
słabości władzy centralnej. Zob. H.-H. Hoppe: Teoria socjalizmu i kapitalizmu. Ekonomia, 
etyka i polityka. Tłum. P. Nowakowski. Wrocław 2015, s. 67–96. Idem: Demokracja – bóg, 
który zawiódł…, s. 85–146.
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norynkowej na długo przed rewolucją przemysłową w Niderlandach, południo-
wych Niemczech czy włoskich państwach-miastach50. Także obecnie 

secesjonizm oraz rozwój ruchów separatystycznych i regionalistycznych we 
wschodniej i zachodniej Europie reprezentuje nie anachronizm, lecz potencjal-
nie najbardziej postępowe siły historyczne51.

W sumie wizja nazwana przez komentatorów Europą tysiąca Liechtensteinów 
przedstawia się następująco: 

Świat składałby wówczas z dziesiątek tysięcy różnych krajów, regionów, kan-
tonów oraz setek tysięcy niepodległych wolnych miast, takich jak współczesne 
„osobliwości” w rodzaju Andory, San Marino, Liechtensteinu, Hongkongu czy 
Singapuru. W rezultacie znacznie zwiększyłyby się możliwości migracji ze 
względów ekonomicznych, a świat stałby się krainą małych, prowadzących libe-
ralną politykę państw połączonych ze sobą więzami wolnego rynku i międzyna-
rodowego pieniądza towarowego. Byłby to świat nieznanego do tej pory dobro-
bytu, wzrostu gospodarczego i postępu cywilizacyjnego52.

W zgodzie z etycznymi podstawami libertarianizmu oraz koncepcjami Roth-
barda, autor Demokracji… nie przypisuje – jak widzieliśmy – prawa do secesji 
wyłącznie narodom i grupom etnicznym. Wykracza też poza taktyczne pro-
pozycje swojego mistrza, jak i własny projekt Europy tysiąca Liechtensteinów, 
postulując, by najbardziej pożądana z libertariańskiego punktu widzenia forma 
secesji prowadziła nie do konstytuowania nowych, mniejszych państw, lecz nie-
zależnych terytoriów bezpaństwowych.

Wizja ta zasadza się na dwóch przesłankach. Po pierwsze, Hoppe – będąc 
generalnie entuzjastą niepodległościowych dążeń małych narodów – rozpoznaje 
niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z wcieleniem ich w życie. Nowe państwa 
narodowe mogą bowiem przynieść nowe formy opresji, tyle że skierowane 
przeciw innym niż przedtem mniejszościom. Niebezpieczeństwo takiego obrotu 
spraw jest szczególnie prawdopodobne w demokracji, która – jak przekonuje 
Hoppe – jest ustrojem immanentnie defektywnym, stale zagrażającym wolności 
i własności. Filozof wywodzi w często cytowanym passusie: 

Podstawę i istotę wolności stanowi instytucja własności prywatnej. Prywatna 
– wyłączna – własność jest logicznie niekompatybilna z demokracją – rządami 

50 Idem: Demokracja – bóg, który zawiódł…, s. 165–166.
51 Idem: Nationalism and Secession…, s. 25.
52 Idem: Demokracja – bóg, który zawiódł…, s. 174–175.
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większości. Demokracja nie ma nic wspólnego z wolnością. Jest to łagodny 
wariant komunizmu i w historii idei rzadko kiedy uważano ją za coś innego53. 

Na domiar złego, demokracja to ustrój nienadający się zwłaszcza do rządzenia 
wieloetnicznymi i wielokulturowymi społeczeństwami, w których stosowanie 
demokratycznej zasady większości będzie pociągało za sobą mniej lub bardziej 
intensywne prześladowania grup mniejszościowych54.

Po wtóre, co może wydawać się zaskakujące, Hoppe utrzymuje, że secesjo-
niści mają najlepsze widoki na powodzenie, tworząc terytorium bezpaństwowe. 
Wynika to z powtarzanej za Etiennem de la Boetiem i innymi późniejszymi auto-
rami tezy, zgodnie z którą niezależnie od ustroju państwa, źródeł władzy należy 
zawsze dopatrywać się w opinii publicznej55. Ostatecznie rządzący zawsze sta-
nowią niewielki odsetek populacji, toteż ich panowanie z konieczności opiera 
się na wierze rządzonych w legitymowalny charakter władzy. Nawet prezydent 
Stanów Zjednoczonych, najpotężniejszy człowiek świata, może rządzić jedynie 
dlatego, że jego podwładni, żołnierze i ogół obywateli nie wypowiadają mu 
posłuszeństwa. Co za tym idzie, klasa rządząca jest zawsze w jakimś stopniu 
związana nastrojami opinii publicznej. W odniesieniu do wojny, oznacza to 
konieczność przedstawienia agresji w korzystnym świetle jako obrony własnej 
lub walki o cenione przez społeczeństwo wartości. Jeśli na przykład Niemcy 
nie podbiły dotychczas Luksemburga, Francja Monaco, Szwajcaria Liechtenste-
inu, Włochy Watykanu, a USA Kostaryki, to nie dlatego, że ich przywódcy są 
dobrymi ludźmi. Niepodległość małych państw trwa, ponieważ agresję na nie 
niełatwo byłoby usprawiedliwić przed opinią publiczną. Stąd właśnie wyższość 
secesji wolnego terytorium nad secesją państwa – to pierwsze znacznie trud-
niej oskarżyć o agresywne zamiary czy też łamanie praw człowieka. Natomiast 
w secesjonistycznej demokracji dowolny sprzeciw mniejszości wobec polityki 
nowego państwa mógłby zostać wykorzystany jako pretekst do inwazji na nie56.

Gdyby jednak doszło do napaści na wolne terytorium, miałoby ono, jak 
przekonuje Hoppe, spore szanse na skuteczną obronę, a to dzięki powszech-
nemu dostępowi do broni i możliwości prowadzenia efektywnych akcji party-
zanckich57. Mimo to teoretyk anarchokapitalizmu przyznaje, że wobec miaż-

53 Idem: Rozważania o państwie i wojnie…, s. 166.
54 Ibidem, s. 168–169.
55 Zob. E. de la Boettie: The Politics of Obedience. Discource of Voluntary Servitude. 

Https://mises.org/system/tdf/Politics%20of%20Obedience.pdf?file=1&type=document, 
s. 41–49 [dostęp: 5.11.2017].

56 H.-H. Hoppe: Rozważania o państwie i wojnie…, s. 172–174.
57 Ibidem, s. 175–177.
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dżącej przewagi wroga najlepszym rozwiązaniem mogłoby być po prostu pod-
danie się. Osiągnięto by w ten sposób przynajmniej tyle, że najeźdźcy, którzy 
dopuścili się ataku na nieagresywną i pragnącą pokoju ludność, definitywnie 
straciliby dobrą reputację58. 

Komentarz i konkluzje

W ramach libertariańskiej teorii secesji da się wyodrębnić dwa podstawowe 
elementy. Pierwszy z nich stanowi Murraya Rothbarda koncepcja narodów 
oparta na zgodzie (ang. nations by consent). Jest to propozycja natury taktycz-
nej, odnosząca się do istniejących konfliktów narodowościowych i zawierająca 
libertariańską receptę na ich rozwiązanie. Ma nią mianowicie być bezwzględne 
poparcie dla narodowej (i nie tylko) secesji oraz enklaw/eksklaw. W związku 
z tym zgodzić się można z terminologiczną sugestią Przemysława Hankusa, aby 
projekt Rothbarda określać nie mianem „secesjonizmu”, lecz „enklawizacji”59. 
Drugi element stanowi rozwinięta przez Hansa-Hermanna Hoppego strategia 
podziału dotychczasowych państw na możliwie najmniejsze jednostki, co przy-
nieść ma redukcję władzy państwa i poszerzenie wolności indywidualnej, ufun-
dowanej na prawach własności60. Jak pokazują dalsze analizy, strategia ta z kolei 
rozgałęzia się na dwa warianty. Projekt tzw. Europy tysiąca Liechtensteinów 
jest poniekąd wariantem minimalistycznym. Na jego gruncie państwa zostają 
bowiem zachowane, tyle że w limitowanej terytorialnie i kompetencyjnie for-
mule. W wersji maksymalistycznej, strategia Hoppego przewiduje konstytuowa-
nie się wolnych, bezpaństwowych terytoriów, zamieszkiwanych przez liberta-
riańskie społeczeństwo prawa prywatnego. Warto odnotować, że – co umykało 
w dotychczasowej literaturze – podejścia Rothbarda i Hoppego funkcjonują na 
różnych poziomach refleksji politycznej. Są przy tym w większości aspektów 
komplementarne względem siebie, aczkolwiek zachodzi pomiędzy nimi jedna 
istota różnica. Otóż Rothbard udziela poparcia wszelkim ruchom secesjonistycz-
nym, niezależnie od tego, czy dążą one do separacji (niepodległości), czy też 

58 Ibidem, s. 174.
59 P. Hankus: „Europa Tysiąca Liechtensteinów” Hansa-Hermanna Hoppego. Krytyczna 

analiza. „Dialogi polityczne” nr 20/2016, s. 37.
60 Sam Hoppe posługuje się cokolwiek nieostrym określeniem „very small districts”. 

Należy je zapewne precyzować właśnie jako „możliwie jak najmniejsze”. H.-H. Hoppe: 
What must be done – lecture given in Newport Beach, California, January 25–25.1997. Https://
mises.org/system/tdf/What%20Must%20Be%20Done_7.pdf?file=1&type=document, s. 12 
[dostęp: 5.11.2017].
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do irredenty – oderwania od państwa fragmentu jego terytorium, by następnie 
połączyć je z innym państwem61. Takie rozwiązanie zalecał amerykański myśli-
ciel w przypadku Irlandii Północnej i Górskiego Karabachu, jak również Cypru, 
optując za podziałem wyspy między Grecję i Turcję62. Hoppe natomiast kon-
centruje się na pożytkach ze zmniejszania obszaru państw, wobec czego ruchy 
irredentystyczne nie odgrywają ważkiej roli w jego koncepcji.

Jak należy oceniać postulaty obu autorów? Rozpatrzmy je po kolei, poczy-
nając od Rothbardowskich narodów opartych na zgodzie.

Niewątpliwą zasługą autora Etyki wolności jest wprowadzenie do wewnątrz-
libertariańskiej debaty problematyki narodowościowej oraz wskazanie na jej 
długo ignorowaną przez libertarian doniosłość. Choć bowiem należy zgodzić 
się z Olgierdem Sroczyńskim, że zasada narodowościowa jako jedna z moż-
liwych koncepcji legitymizacji władzy wchodzi w (widoczną już prima facie) 
kolizję z libertariańskim indywidualizmem63, trzeba jednak mieć na względzie 
wpływ jej stosowania na kierunki redystrybucyjno-opresyjnej aktywności pań-
stwa; innymi słowy – dostrzegać, kim są płatnicy (ofiary), a kim beneficjenci 
polityk wpisanych w samą istotę państwa narodowego. Jak słusznie zauważa 
Karol Zdybel, podstawową grupą docelową w takim państwie są zawsze człon-
kowie przeważającego w nim narodu. To im służą takie konstytutywne dla 
państwa narodowego elementy, jak polityka symboliczna (nazwy ulic, pomniki, 
państwowe obchody rocznicowe etc.), historyczna, a nade wszystko edukacyjna, 
której kluczowe zadanie stanowi w państwie narodowym ennacjonalizacja ogółu 
obywateli do dominującej grupy narodowej. O ile – zgodnie z konstytutywnymi 
dla libertarianizmu założeniami etyczno-politycznymi – każdy akt wywłaszcze-
nia dokonywany w drodze państwowych podatków, danin i konfiskat uchodzić 
musi za nie do przyjęcia, o tyle jest zarazem jasne, że w sytuacji finansowania 
na koszt podatnika polityk nacjonalistycznych, jedne grupy okazują się bardziej, 
inne zaś mniej poszkodowane. Mniej poszkodowani to, rzecz jasna, osoby iden-
tyfikujące się ze zorganizowanym w danym państwie narodem, co do których 
wolno spodziewać się, że przynajmniej część z nich byłaby skłonna dobrowol-
nie opłacać działania służące umacnianiu ich tożsamości narodowej, obecnie 
realizowane przez instytucje publiczne. Bardziej poszkodowanymi są natomiast 

61 P. Hankus: The Secessionist Processes from Libertarian Perspective. „Res Publica. Revi-
sta de Historia de las Ideas Politicas”, nr 2 (19)/2016, s. 422.

62 M.N. Rothbard: The Cyprus Question. In: The Irrepressible Rothbard…, s. 241–242.
63 O. Sroczyński: Demokracja a secesja. Prawo do samostanowienia narodów w perspekty-

wie libertariańskiej teorii państwa. W: Państwo w państwie? Terytoria autonomiczne, państwa 
nieuznawane oraz ruchy separatystyczne w przestrzeni międzynarodowej. Red. M. Rączkie-
wicz. Łódź, s. 223.
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mniejszości narodowe. Nie tylko są one zmuszone do partycypacji w finanso-
waniu nie swoich celów narodowych, lecz także wskutek ennacjonalizacyjnej 
inżynierii społecznej ponoszą wyższe koszty kultywowania własnej tożsamo-
ści. Oprócz działań, których musiałyby się w tym celu podejmować w innych 
warunkach, muszą wszak poświęcać się odwracaniu rezultatów propagandy 
narodowej, jakiej podlegają chociażby ich uczące się w szkołach powszechnych 
dzieci64. Wydaje się zatem, że – przynajmniej ceteris paribus – słuszność leży po 
stronie Rothbarda. Mimo że zasada narodowa – rozumiana za Ernestem Gellne-
rem jako unifikacja jednostek politycznych z narodowościowymi65 – opiera się 
na zupełnie odmiennych niż libertariańskie fundamentach etycznych, jej ścisłe 
stosowanie okazuje się niejednokrotnie kompatybilne z libertarianizmem.

Powyższe nie uwalnia wszelako teorii Rothbarda od pewnych istotnych 
mankamentów. „Niejednokrotnie” nie jest bowiem semantycznie równoważne 
„zawsze”. Ograniczenia koncepcji narodów opartych na zgodzie antycypuje 
Hoppe, pisząc o złowrogich, a wręcz „potencjalnie ludobójczych”, skłonnościach 
państw demokratycznych66. Jak zagwarantować, że dawna uciskana mniejszość 
sama nie stanie się tyrańską większością, gdy tylko ustanowi własne państwo? 
Libertariańską odpowiedzią na tę kwestię jest rzecz jasna enklawizacja. Jak pisze 
Przemysław Hankus: 

(…) Podczas gdy secesja i decentralizacja, postrzegane jako spełnienie zasady 
demokratycznej, mogą skutkować przymusową inkorporacją do lub separacją 
od danej grupy bądź danego (nowego) państwa nawet wbrew woli niektórych 
jednostek (mieszkańców terenów secesjonistycznych) tylko dlatego, że – przy-
kładowo – zostali oni przegłosowani w referendum, enklawizacja a contrario 
zezwala każdemu właścicielowi ziemi w sposób wolny i niezależny korzystać 
z jego tytułu własności tak, że nie wymusza to na pozostałych bycia częścią, 
mieszkańcem (nowego) podmiotu, na przynależność do którego dana osoba nie 
wyraziła zgody bądź otwarcie manifestowała swój sprzeciw67.

Wszystko to brzmi bardzo optymistycznie, tyle tylko, że zupełnie chybia 
celu jako wskazówka taktyczna. Od taktyki wymaga się bowiem, aby dostar-
czała planu działania w konkretnych okolicznościach miejsca i czasu. Te zaś są 
współcześnie takie, że ideologicznego uzasadnienia przedsięwzięciom secesjo-
nistycznym dostarcza nacjonalizm, nie libertarianizm. Jeśli panaceum zwolenni-

64 K. Zdybel: Nacjonalizm w perspektywie ekonomii politycznej. „Eryda” 1/2015, s. 31–52.
65 E. Gellner: Narody i nacjonalizm. Tłum. T. Hołówka. Warszawa 2006, s. 75.
66 H.-H. Hoppe: Rozważania o państwie i wojnie…, s. 169.
67 P. Hankus: „Europa Tysiąca Liechtensteinów”…, s. 37.
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ków Rothbarda i Hoppego na perspektywę przeobrażenia się dawnych uciska-
nych w uciskających ma być enklawizacja, to można i należy na to replikować, 
że wojownicze nacjonalizmy narodów bez państw żadnej enklawizacji po uzy-
skaniu swojego państwa najpewniej nie przeprowadzą. Rothbard miał tego 
świadomość, dlatego argumentował, że nawet jeśli do enklawizacji bądź dalszej 
parcelacji państwa nie dojdzie, to przynajmniej stopień przymusu na terytoriach 
mieszanych ulegnie dzięki secesji zmniejszeniu68. Skąd jednak takie założenie? 
Jak się zdaje, nie wytrzymuje ono konfrontacji ani z teorią, ani z empirycznymi 
faktami. Na gruncie filozofii libertariańskiej godzi się zauważyć, że samo poję-
cie stopnia przymusu jest wysoce mgliste, co podnosił sam Rothbard w swojej 
polemice z koncepcją wolności i przymusu Friedricha von Hayeka. 

Lecz przymus nie jest tak naprawdę wielkością, którą można dodawać. Jak 
bowiem porównywać w sposób ilościowy różne „stopnie” przymusu, szczegól-
nie gdy wymagają one dokonania porównań między różnymi ludźmi?

– trafnie wywodził Rothbard69. Wydaje się, że w kwestii mieszanych terytoriów 
secesjonistycznych filozof odwołuje się do zdroworozsądkowego przeświadcze-
nia, że mniejsza populacja uciskanej mniejszości równa się mniejszemu natęże-
niu opresji. Takie przesądzenie koresponduje być może z myśleniem potocznym, 
wszelako nie z filozofią polityczną libertarianizmu i metodologią austriackiej 
szkoły ekonomii. Jednym z centralnych twierdzeń metodologii szkoły, rozwija-
nym także przez Rothbarda, jest wszak niemożliwość dokonywania intersubiek-
tywnych (międzyosobowych) porównań użyteczności70. Co za tym idzie, będąc 
libertarianiem i „austriakiem”71, niepodobna utrzymywać, że przemoc stoso-
wana wobec mniejszej liczby ludzi jest czymś mniej dolegliwym od przemocy 
dotykającej większego zbioru osób.

Jeśli zaś chodzi o fakty, to historia dostarcza aż nadto dowodów, że ucie-
kający od narodowościowego ucisku secesjoniści mogą we własnym państwie 
co najmniej dorównać swoim wcześniejszym krzywdzicielom. Być może więc 
przynajmniej w niektórych przypadkach libertariańska polityka polegałaby 
raczej na zabieganiu o prawa mniejszości w obecnie istniejącym państwie niżeli 
na walce o niepodległość dla niej bez względu na koszty.

68 M.N. Rothbard: The Nationalities Question, s. 233.
69 Idem: Etyka wolności…, s. 338.
70 Por. wpływowy artykuł: M.N. Rothbard: Toward a Reconstruction of Utility and 

Welfare Economics. In: The Logic of Action One. Cheltenham UK 1997, s. 211–254.
71 Adherentów szkoły austriackiej nazywa się popularnie właśnie „austriakami”, 

pisanymi małą literą.
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Podobnymi słabościami obarczona jest koncepcja secesji Hoppego. Konse-
kwencja, jaką prezentuje on w tej sprawie, godna jest podkreślenia. Będąc zde-
klarowanym niemieckim patriotą, kwestionuje on zasadność obydwu zjedno-
czeń Niemiec (z 1871 i 1990 roku). Ustosunkowując się do historii swojego kraju 
w XIX stuleciu cytuje mało znany list Johanna Wolfganga Goethego do Johanna 
Eckermanna, w którym wielki poeta oznajmiał: 

Nie obawiam się, że Niemcy nie zostaną zjednoczone; nasze doskonałe ulice 
i przyszłe koleje zrobią to same. Niemcy są zjednoczone swoim patriotyzmem 
i oporem wobec zewnętrznych wrogów. Są zjednoczone, ponieważ niemieckie 
talary i grosze mają taką samą wartość w całej Rzeszy i ponieważ moja walizka 
może przejechać przez wszystkie trzydzieści sześć państw bez obowiązku 
otwierania jej. (…) Co więcej, Niemcy są zjednoczone w dziedzinach wag i miar, 
handlu i migracji, jak również tysiąca podobnych rzeczy (…)72.

Czy jednak naprawdę z libertariańskiego punktu widzenia każda dekom-
pozycja państwa godna jest bezwarunkowego poparcia? Prócz tego, co powie-
dzieliśmy już na temat teorii Rothbarda, dodać można jeszcze dalsze obiekcje. 
Po pierwsze, opisywane przez Hoppego moralne i ekonomiczne dobrodziejstwa 
secesji mogą być wydatnie limitowane przez etatystyczną politykę separatystów. 
Dwa najbardziej rozpoznawalne obecnie secesjonizmy zachodnioeuropejskie – 
kataloński i szkocki – mają jak wiadomo za swoich protagonistów ugrupowa-
nia o profilu jednoznacznie lewicowym, odpowiednio – Junts pel Si i Scottish 
National Party73. Hoppe, oczywiście nieusatysfakcjonowany tym stanem rzeczy, 
zbywa problem, stwierdzając, że w długiej perspektywie uniwersalne uwarun-
kowania małych tworów państwowych zmusiłyby suwerenne rządy Katalo-
nii i Szkocji do przyjęcia bliższego libertarianom kursu w polityce wewnętrz-
nej, a poza tym kraje te nie reprezentują secesjonizmu par excellence, skoro ich 
elity polityczne zamierzają pozostawić je w Unii Europejskiej, wielkiej centra-
listycznej konstrukcji na skalę kontynentalną74. Nawet jednak jeśli weźmiemy 
teoretyczne wywody Hoppego za dobrą monetę, ponownie staniemy wobec 
zagadnienia nieporównywalności różnych form i aktów przymusu. Dlaczego 

72 H.-H. Hoppe: The Politics of Johann Wolfgang Goethe. Https://mises.org/library/politics
-johann-wolfgang-goethe [dostęp: 5.11.2017].

73 P. Hankus: Ekonomiczne aspekty secesji. Uwagi na temat gospodarczych efektów sece-
sji w koncepcji Hansa-Hermanna Hoppego. „Ekonomia – Wroclaw Economic Review” nr 4 
(22)/2016, s. 30.

74 Hoppe o secesji Szkocji i Katalonii – z Hansem-Hermannem Hoppe rozmawia Przemysław 
Hankus. Http://libertarianin.org/hoppe-o-secesji-szkocji-i-katalonii/ [dostęp: 5.11.2017].
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mielibyśmy uznawać, że długofalowa liberalizacja zrekompensuje w przyszłości 
– i to z nawiązką – dzisiejszą intensyfikację etatystycznych praktyk75? Wygląda 
na to, że libertarianizm pada tu ofiarą własnego rygoryzmu metodologicznego. 
Ten ostatni nie jest zresztą konieczny, by nabrać wątpliwości, czy na przykład 
fakt istnienia dwóch państw koreańskich stanowi z perspektywy libertariani-
zmu okoliczność bardziej pomyślną niż ich ewentualne zjednoczenie w dro-
dze inkorporacji Korei Północnej do Południowej. Trzeba więc raczej zgodzić 
się ze Scottem Boykinem, że ewentualne wsparcie udzielone przez libertarian 
secesjonistom nie może być bezwarunkowe; musi ono uwzględniać ewaluację 
planów politycznych (w szczególności: ustrojowych) przywódców przyszłego 
państwa76. Tym bardziej, że nie widać, jak sympatyzowanie z programem – na 
przykład – separatystów o zapatrywaniach narodowo-socjalistycznych miałoby 
przybliżać urzeczywistnienie wizji Europy tysiąca Liechtensteinów. Wiara, że 
tworzone przez takie siły państwa mogłyby być swobodnie poddane dalszemu 
rozczłonkowaniu, sprawia wrażenie – najdelikatniej mówiąc – naiwnej. Można 
powiedzieć, że Europa tysiąca Liechtensteinów to stanowczo nie to samo, co 
Europa dziesiątków Katalonii, Szkocji czy Baskonii (Europa stu flag). Gwoli 
intelektualnej uczciwości wypada zresztą wspomnieć, że secesjonistyczne stano-
wisko Hoppego podlega zauważalnej ewolucji. Podczas gdy w ostatniej deka-
dzie ubiegłego wieku wiązał on sprawę libertarianizmu głównie z dążeniami 
małych narodów, obecnie wyraźnie deklaruje, że preferowanym modelem jest 
dla niego secesja na mniejszą skalę, najlepiej w formule bezpaństwowej77.

Kolejny problem wiąże się z omawianym wcześniej tzw. paradoksem impe-
rializmu. Hankus zauważa: 

Może w tym miejscu powstać zarzut o konstrukcję błędnego koła, w którym 
wpierw liberalne gospodarczo i prężne państwa podbijają inne, mniej libe-
ralne, by ten niekorzystny stan rzeczy, tj. istnienie niewielu scentralizowanych 
i zajmujących duże obszary państw, zmierzających w stronę etatyzmu, zmienić 
przez ich fragmentaryzację, przez secesję, która doprowadzi ponownie do wyło-

75 W świetle tych rozpoznań trudno pojąć racje stojące za tezami Jakuba Wozin-
skiego, który nie tylko uznaje polityczną agendę secesjonistów za nieistotną, ale także 
przekonuje, że dla obrony przed koncentracją władzy libertarianie powinni – gdy 
to konieczne – godzić się na szereg sprzecznych z libertarianizmem polityk, łącznie 
z nacjonalizacją strategicznych gałęzi przemysłu (!), jeśliby zaistniało zagrożenie prze-
jęcia ich przez wrogie mocarstwo. Zob. J. Wozinski: O prymacie secesji względem reform 
liberalnych. „Societas et Ius” nr 5/2016, s. 103–104.

76 S. Boykin: The Ethics of Secession. W: Secession, State, and Liberty, s. 73.
77 Hoppe o secesji…
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nienia bardziej liberalnych państw, mogących ponownie prowadzić skuteczną 
imperialistyczną politykę podbojów i tak ad infinitum78.

Jak się zatem okazuje, secesjoniści reprezentują nie tyle „potencjalnie najbardziej 
postępowe siły historyczne”, co siły wiecznego powrotu tego samego, w którym 
kategorie progresu i regresu tracą historiozoficzne znaczenie.

Zdaniem Jakuba Wozinskiego to błędne koło można opuścić tylko w jeden 
sposób: powołując w następstwie secesji terytoria bezpaństwowe79. Prowadzi 
nas to do ostatniego punktu rozważań – formułowanej przez Hoppego strate-
gii bezpośredniego, secesjonistycznego przejścia od status quo do anarchokapi-
talizmu.

Kreślonego przez autora Rozważań o państwie i wojnie scenariusza nie spo-
sób co prawda uznać za niemożliwy, jednakże jest on najeżony rozlicznymi 
trudnościami, z których Hoppe w znacznej mierze zdaje sobie sprawę. Nie 
wdając się w szczegóły, których wyczerpujące omówienie (choćby w aspek-
cie zdolności anarchokapitalistycznego terytorium do obrony przed inwazją) 
wymagałoby napisania osobnego artykułu, można zasadniczą słabość koncepcji 
Hoppego wyrazić następująco: libertarianizm zatriumfuje dopiero, gdy masy 
ludzkie – na razie nieznające nawet tej nazwy – uwierzą w jego słuszność. 
To z kolei sprawia, że libertarianizm – jakkolwiek atrakcyjny może być jego 
moralny, polityczny i ekonomiczny ideał – ma dużą szansę, by podzielić losy 
wielu znanych z historii idei utopii, także uzależniających implementację swo-
jej doktryny od zmiany nastawienia opinii powszechnej. Wbrew bowiem temu, 
co pisze Hoppe, rozgromienie secesjonistów i ujarzmienie wolnego terytorium 
przez państwo nie wydaje się akcją szczególnie trudną do uzasadnienia na 
gruncie panującej dziś ideologii nacjonalizmu80. Obrona integralności teryto-
rialnej ojczyzny przypuszczalnie sprawdziłaby się w tej roli; co obserwujemy 
aktualnie w Hiszpanii, gdzie rząd w Madrycie pacyfikuje katalońskie aspiracje 
niepodległościowe bez obawy o delegitymizację.

Dochodzimy w ten sposób do ostatecznej konkluzji. Choć w libertariań-
skim secesjonizmie upatrywać można wielu zalet, przed libertarianami nadal 

78 P. Hankus: Ekonomiczne aspekty secesji…, s. 32.
79 J. Wozinski: O prymacie secesji…, s. 108.
80 Pisząc o „nacjonalizmie”, operujemy rozumieniem tego terminu charakterystycz-

nym dla anglosaskich nauk społecznych, ujmujących nacjonalizm jako ideologię uzna-
jącą naród za centralną wartość polityczną i postulującą uzgodnienie jednostek narodo-
wościowych z politycznymi, a w najszerszym znaczeniu – jako wszelki ruch narodowy. 
E. Gellner: Narody i nacjonalizm, s. 75 i n. A.D. Smith: Nacjonalizm. Tłum. E. Chomicka, 
Warszawa 2007, s. 16–22.
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długa droga do sformułowania satysfakcjonującej teorii politycznej, zawierają-
cej – poza godnym pożądania ideałem i błyskotliwą krytyką polityki – również 
przekonywające wskazania odnośnie do wprowadzenia w życie pryncypiów 
leżącej u ich podstaw filozofii.
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Secessionism as Libertarian Tactics and Strategy for Liberty

Summar y

The presented paper deals with the issue of secessionism interpreted as tactics and 
strategy for libertarianism. The author describes, summarises and critically evaluates 
this concept. In the light of his insights, the idea of libertarian secessionism turns out 
to be twofold. Namely, it consists of two separate, yet to a large extent complementary 
tenets: Murray N. Rothbard’s theory of nations by consent (a tactical one) and Hans-
Hermann Hoppe’s strategem seeking the collapse of statism through decomposition of 
contemporary nation-states. The latter concept, in turn, can be devided into next two 
proposals: 1) the project of so called Europe of Thousand Liechtensteins, envisioning the 
restoration of European order from medieval times, based on the existence of multiple 
small, competitive sovereign political units; 2) the plea for immediate leap from statism 
to anarcho-capitalism through creation of independent stateless territories.

Since each political theory is supposed not only to provide the desirable ideal, but 
also to elaborate the means to achieve it, the author considers the assesment of all 
abovemensioned approaches crucial for libertarianism as political theory. As he points 
out, although certain aspects of libertarian secessionism appear convincing, the concept 
as a whole can serve neither as a tactical approach to ongoing national conflicts, nor as 
a roadmap to the private law society.

Key words: secession, libertarianism, nationalism, political theory, Murray Rothbard, 
Hans-Hermann Hoppe
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Unaukowiona polityka – 
koncepcja demokracji racjonalnej 

Harolda Lasswella

Twórczość naukową Harolda Dwight Lasswella charakteryzowała wielo-
stronność zainteresowań badawczych, sprawnie poruszał się po obszarach poli-
tologii, socjologii, psychologii, teorii komunikowania. Wiedzę swą opierał na 
bardzo solidnej podbudowie, a współpracownicy podkreślali często, że można 
było odnieść wrażenie w rozmowach z nim, że przeczytał wszystko1. Jeśli było 
coś, co jednoznacznie łączyło jego poszukiwania naukowe, to przywiązanie do 
wartości demokratycznych. Był bowiem przekonany, że rozwój nauk społecz-
nych może i powinien wspomagać doskonalenie opartego na regułach demo-
kracji systemu społecznego, tak by w coraz większym stopniu realizował on 
podstawowe wartości cywilizowanego świata, takie jak wolność, równość i spra-
wiedliwość społeczna. Jak zauważył David Easton, 

w twórczości Lasswella pojawia się odpowiedź na dwa pytania: z jednej strony, 
proponuje on nowe koncepcyjne ramy wyjaśniania kwestii politycznych; z dru-
giej, wskazuje najbardziej korzystne sposoby wykorzystywania uzyskanych 
w ten sposób uogólnień o wysokim stopniu prawdopodobieństwa2. 

Z punktu widzenia właściwości systemów demokratycznych oba te zagadnienia 
wydają się równie istotne. Celem tekstu jest krótka prezentacja niektórych prze-

1 D.J. Sylvan: The Qualitative-Quantitative Distinction in Political Science. “Poetics 
Today” 1991, Vol. 12, No. 2, s. 279.

2 D. Easton: Harold Lasswell: Policy Scientist for a Democratic Society. “The Journal of 
Politics” 1950, Vol. 12, No. 3, s. 451.
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myśleń i propozycji Harolda Lasswella na ten temat, jakie pojawiły się w jego 
podstawowych pracach. 

Idee i wartości

H. Lasswell w swoich pierwszych pracach deklarował sceptycyzm co do 
możliwości jednoznacznego zidentyfikowania/określenia w ramach poznania 
naukowego optymalnych celów rozwoju społecznego. Sytuował nowoczesną 
naukę o polityce w grupie dyscyplin naturalistycznych, systematycznych 
i wyjaśniających, w przeciwieństwie do filozofii polityki, która ma charakter 
normatywny, impresjonistyczny i prezentacyjny3. Później zakwestionował jed-
nak ideał nauki aksjologicznie neutralnej i zdecydowanie opowiedział się za 
wartościowaniem, traktując to jako oczywiste zobowiązanie badacza wobec spo-
łeczeństwa. Nie bez wpływu na tę ewolucję były zapewne skrajnie negatywne 
doświadczenia demokracji europejskiej w latach 30. i 40., które przyniosły chwi-
lowy triumf idei totalitarnych, i związany z tym upadek wiary w pozytywizm 
prawniczy. 

H. Lasswell odrzucał koncentrowanie się na filozoficznych, abstrakcyjnych 
rozważaniach dotyczących idei i wartości. Jak podkreślił jeden z komentatorów 
jego dorobku naukowego, uważał, że 

nie powinniśmy marnować czasu na kwestie normatywne, ale zamiast tego 
wymyślić ochronne struktury systemu demokratycznego. Zadaniem intelektu-
alistów jest proponowanie praktycznych środków zaradczych, a nie zadawanie 
pytań o pierwsze zasady, a tym samym doprowadzanie do długotrwałej i ostrej 
dyskusji. Jeśli Lasswell błędnie wierzył, że innowacje polityczne pozbawione 
bezpiecznego fundamentu normatywnego mogą być skuteczne, był to błąd, 
który dzielił z całą progresywistyczno-pragmatyczną tradycją4.

Problem sprzeczności pomiędzy posługiwaniem się perspektywą aksjolo-
giczną w analizach zjawisk i procesów politycznych, co uznawał za konieczne, 
a postulatami budowy nauki o polityce zgodnej z kanonami pozytywizmu, 
z którymi również się identyfikował, pojawiał się konsekwentnie we wszyst- 

3 H.D. Lasswell: Politics: Who Gets What, When, How. New York 1936. Cyt. za: Idem: 
The Political Writings of Harold D. Lasswell. Glencoe 1951, s. 385.

4 R.M. Merelman: Harold D. Lasswell’s Political World: Weak Tea for Hard Times. “Bri-
tish Journal of Political Science” 1981, Vol. 11, No. 4, s. 491.
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kich jego pracach5. Nie był w tym dylemacie osamotniony – podobne meto-
dologiczne „rozdwojenie” charakterystyczne było dla wielu politologów, 
identyfikujących się z trwającą w XX wieku rewolucją behawioralną w nauce 
o polityce.

W 1956 roku, gdy został wybrany przewodniczącym American Political 
Science Association, w swoim programowym wystąpieniu naszkicował szeroki 
plan wykorzystania badań i dorobku nauki o polityce w realnym życiu społecz-
nym. Punktem odniesienia były wartości demokratyczne. Wskazał, że 

politolodzy, w porozumieniu z innymi naukowcami i nauczycielami zajmują-
cymi się sprawami społecznymi, powinni udoskonalić procedury ciągłej reflek-
sji nad potencjalnymi skutkami oddziaływania nauki i technologii na kwestie 
ludzkie6. 

Wymienił cztery podstawowe zadania: 1) przedstawienie racjonalnego obrazu 
przyszłości w kontekście realizowanych celów i wartości; 2) konfrontowanie 
i interpretowanie idei obecnych w konkurencyjnych względem siebie ideolo-
giach; 3) wykorzystanie wiedzy na temat przeszłości do identyfikowania kluczo-
wych problemów teraźniejszości i przyszłości; 4) proponowanie alternatywnych 
rozwiązań politycznych, które pozwolą skuteczniej osiągać cele na wszystkich 
poziomach życia społecznego. Ze względu na swe obowiązki wobec praktyki 
i możliwości wykorzystania w procesie podejmowania decyzji, według H. Las-
swella, „nauka o polityce jest, par excellence, nauką polityczną”7. 

Istota systemu

Podstawową zasadą demokracji jest „realizacja godności ludzkiej we wspól-
nocie opartej na wzajemnym szacunku”8, a „demokratyczna wspólnota to taka 
wspólnota, w której ludzka godność jest realizowana w teorii i w rzeczywistości. 

5 Zob. L. Porębski: Między przemocą a godnością. Teoria polityczna Harolda D. Lasswella.  
Kraków 2007, s. 201–203. Praca L. Porębskiego jest najpełniejszą prezentacją koncepcji 
H. Laswella w polskiej literaturze naukowej.

6 H.D. Lasswell: The Political Science of Science: An Inquiry into the Possible Recon-
ciliation of Mastery and Freedom. “The American Political Science Review” 1956, Vol. 1, 
No. 4, s. 977.

7 Ibidem, s. 978–979.
8 H.D. Lasswell: The Analysis of Political Behaviour. An Empirical Approach. London 

1948, s. 36.
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Charakteryzuje się szerokim, a nie wąskim udziałem w kształtowaniu i dzieleniu 
się wartościami”9. Musi w niej zachodzić prawidłowa relacja przede wszystkim 
między trzema wartościami – władzą, szacunkiem i wiedzą. Tam, gdzie godność 
człowieka jest w pełni uwzględniona, wartości te są współdzielone i powszechnie 
akceptowane. Nie mogą one być zawłaszczane wyłącznie przez część wspólnoty. 
To stanowi wyróżnik wolnego społeczeństwa. Dopiero w tym kontekście można 
oczekiwać realizacji innych celów, m.in. wysokiego materialnego poziomu życia10.

Władza powinna opierać się na partycypacji większości, realnej lub poten-
cjalnej, bezpośredniej lub pośredniej, w podejmowaniu najważniejszych decyzji. 
Musi być to udział rzeczywisty, a nie tylko formalny zapis w normach prawa. 
Co więcej, nawet wysoka frekwencja wyborcza nie zawsze jest jednoznacznym 
wskaźnikiem realizacji zasady upowszechnienia władzy. Jest tak, jeśli towa-
rzyszy jej poczucie podmiotowości sprawczej, identyfikacja z obowiązującymi 
regułami demokracji. Spełnione powinno być kilka warunków, m.in.: obywa-
tele akceptują powszechny udział w podejmowaniu decyzji; powszechny udział 
w podejmowaniu decyzji istnieje rzeczywiście; urzędnicy mogą być poddawani 
krytyce bez strachu przed odwetem z ich strony; regułą jest powszechność 
dostępu do zasobów umożliwiających podejmowanie decyzji politycznych11.

Szacunek przejawia się w dwóch wymiarach. Z jednej strony, oznacza 
brak ingerencji w indywidualne osobiste wybory jednostek, z drugiej – udział 
w wyrażaniu społecznie istotnych wartości w ramach wspólnoty. Miarą społecz-
nego szacunku są relacje wzajemne między poszczególnymi grupami (wyod-
rębnionymi według rozmaitych kryteriów: płci, wieku, rasy, religii, dochodów, 
wykształcenia…) poza strukturami władzy. Ludzie zasługują na szacunek 
ponieważ są ludźmi – nie mogą być poddawani jakiejkolwiek dyskryminacji. 
Prestiż, który pozytywnie wzmacnia dostęp do wartości, zależy od indywi-
dualnych uzdolnień i zasług. Osoby niepełnosprawne powinny oprócz biernej 
akceptacji otrzymać dodatkowe wsparcie umożliwiające im pełną samorealiza-
cję. Szanowane powinny być wszystkie wybory jednostek, o ile nie są destruk-
cyjne dla dobra wspólnoty12. 

Wiedza winna dostarczać jednoznacznego i przekonującego uzasadnienia 
reguł demokracji. Bez tego trudno oczekiwać od ludzi lojalności wobec systemu, 

 9 H.D. Lasswell: Democratic Character. W: Idem: The Political Writings of Harold D. Las-
swell. Glencoe 1951, s. 473–474.

10 H.D. Lasswell: The Analysis of Political Behaviour…, s. 37–45.
11 H.D. Lasswell: Democratic Character. W: Idem: The Political Writings of Harold D. Las-

swell. Glencoe 1951, s. 476. Por. F.I. Greenstein: Harold D. Lasswell’s Concept of Democratic 
Character. “Journal of Politics” 1968, Vol. 30, No. 3, s. 699.

12 H.D. Lasswell: Democratic Character…, s. 476–477.
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w którym doświadczają jednak wielu rozczarowań i problemów w realizacji 
własnych życiowych celów. Według Lasswella, 

żadna demokracja nie jest nawet w przybliżeniu autentyczna, dopóki człowiek 
nie zdaje sobie sprawy, że może być wolny, a mozolne działanie współczes-
nej nauki, nie dostarcza niesentymentalnej podstawy do intuicyjnego zaufania, 
opartego na przekazie poetów i proroków braterstwa ludzkości13. 

Bez tego typu wiedzy nawet intuicje geniuszy pozostają bezradne, dzięki niej 
natomiast wprowadzenie w życie moralnych intencji staje się bardziej praw-
dopodobne. Istotną rolę odgrywają media i system obiegu informacji – każdy 
powinien mieć do nich swobodny dostęp, a przekazywane fakty powinny być 
weryfikowane pod kątem ich prawdziwości i wiarygodności14. 

Nietrudno zauważyć, że dla H. Lasswella (co nie było i nie jest zbyt typowe 
dla większości politologicznych rozważań na temat demokracji), konkretne roz-
wiązania prawno-ustrojowe w zakresie procedur obowiązujących w państwie 
miały znaczenie wtórne15. W żadnej ze swoich prac nie poświęcił tym kwestiom 
zbyt wiele miejsca. Istotne było przede wszystkim to, czy ustrój umożliwia reali-
zowanie podstawowych wartości demokratycznych zgodnych z dobrem wspól-
noty i podmiotową rolą tworzących ją grup i jednostek.

Osobowość demokratyczna

Demokratyczna praktyka jest uzależniona bezpośrednio od społecznych 
zachowań dominujących w procesie rywalizacji jednostek i grup, reprezentują-
cych konkurujące ze sobą programy polityczne16. Powinna ona, zdaniem H. Las-
swella, opierać się na cierpliwości, powściągliwości, równowadze i tolerancji – te 
cechy gwarantują, że istniejące konflikty interesów i wartości nie przekształcą 
się w relacje oparte na ograniczaniu wolności, przymusie i narzucaniu innym 
rozwiązań ograniczających zasady demokratyczne17.

13 H.D. Lasswell: The Analysis of Political Behaviour…, s. 44.
14 H.D. Lasswell: Democratic Character…, s. 479–480.
15 Zob. L. Porębski: Między przemocą a godnością…, s. 204.
16 Trafność tego spostrzeżenia H. Lasswella jest na ogół akceptowana współcześnie. 

Zob. Ch. Welzel: Individual Modernity. In: The Oxford Handbook of Political Behaviour. Ed. 
R.J. Dalton, H.-D. Klingemann. New York 2007, s. 203.

17 Zob. W. Ascher, B. Hirschfelder: Revitalizing Political Psychology: The Legacy of 
Harold D. Lasswell. Mahwah 2005, s. 70.
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H. Lasswell uważał, że płaszczyzna psychologiczna stanowi jeden z pod-
stawowych problemów wpływających na funkcjonowanie każdego systemu 
społecznego. Nieprzypadkowo jego wczesne prace dotyczyły często tej właś-
nie sfery18. Doświadczenia osobiste jednostek oraz relacje interpersonalne są 
ważnym obszarem badawczym dla politologii, całkowicie pomijanym w podej-
ściu tradycjonalistycznym. Dopiero zwrot behawioralny i zainteresowanie 
zachowaniami politycznymi stworzyły podstawy do badań psychologicznego 
aspektu polityki. W przypadku demokracji i wartości, które powinien urze-
czywistniać ten system, istotne okazuje się kilka czynników o podłożu psy-
chologicznym, które odgrywają rolę destrukcyjną, powodując obniżenie jako-
ści i efektywności demokracji. Człowiek – choć jest istotą racjonalną – często 
nie kontroluje sam siebie; ujawnianie się sprzężonych zwrotnie destrukcyj-
nych impulsów i destrukcyjnych praktyk deformuje relacje społeczne19. Kon-
flikty interpersonalne są pewnym elementem składowym wpływającym 
niekorzystnie na ogólną stabilność struktury społecznej. W procesie selek-
cji elit dominację zdobywają, korzystając z zasad rywalizacji demokratycz-
nej, jednostki i grupy najbardziej charyzmatyczne, ekspresywne, wyposażone 
w umiejętność pozyskiwania zwolenników, często w oparciu o skuteczną 
manipulację.

Oprócz trzech najważniejszych wartości, których współdzielenie jest 
konieczną cechą każdej wspólnoty demokratycznej – władzy, poszanowania 
i wiedzy – bardzo ważny jest charakter. „Demokratyczne społeczeństwo jest 
najbardziej możliwe tam, gdzie charakter demokratyczny przeważa, czyli gdzie 
osobowości rozwijają się z minimalnymi zniekształceniami”20. „Demokratyczny 
charakter wyróżnia się zdolnością do poszanowania siebie i innych”21, opiera się 
na akceptacji doktryny demokratycznej, prowadzi do aktywnego i świadomego 
uczestnictwa w sprawach publicznych22. 

Na demokratyczny charakter składają się trzy główne komponenty:
a) identyfikacja – otwarte ego, umożliwiające pozytywną identyfikację z innymi 

członkami wspólnoty; zdolność do przekraczania kategorii kulturowych, 
które dzielą ludzi;

18 H.D. Lasswell: The Study of the Ill as a Method of Research into Political Personalities. 
“The American Political Science Review” 1929, Vol. 23, No. 4, s. 996–1001; Idem: Types 
of Political Personalities. In: Personality and the Social Group. Ed. E. Burgess. Chicago 1929, 
s. 151–161; Idem: Psychopathology and Politics. Chicago 1930.

19 H.D. Lasswell: Power and Personality. New York 1948, s. 110–111.
20 H.D. Lasswell: The Analysis of Political Behaviour…, s. 36–37.
21 Ibidem, s. 50.
22 H.D. Lasswell: Power and Personality…, s. 150.
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b) preferencje – akceptacja szerokiego katalogu wartości demokratycznych, 
które pozwalają nie wykluczać innych; skłonność do postawy aktywnej 
i zaangażowania w sprawy ogółu;

c) rozumienie poznawcze – racjonalny stosunek do rzeczywistości, otwartość 
na fakty, zdolność do zachowań demokratycznych, kontrolowanie swoich 
emocji w stosunku do innych23.
Osobowość o takich cechach potrafi łączyć swoje indywidualne cele i dążenia 

z dobrem społeczności, w której żyje, dostrzega i rozumie pozytywne konsekwen-
cje relacji z innymi opartych na współpracy. By było to możliwe, musi charak-
teryzować ją otwarcie na wiele wartości – szczególnie intensywna koncentracja 
na jednym celu i dążeniu oddala ją od innych. W sferze polityki podstawową 
deformacją może zbyt silna jednostronna identyfikacja z władzą, zwłaszcza gdy 
władza staje się dla jednostki wartością samą w sobie. Zdaniem H. Lasswella

dla kogoś zorientowanego na władzę wszyscy ludzie i wszelkie kontakty z nimi 
stają się okazją do narzucania własnej woli (…). Tworzy on ścianę oddzielającą 
i separującą go od innych. Skutkiem jest narastające poczucie wyobcowania, 
które staje się źródłem powtarzających się narzekań tych, którzy osiągnęli wła-
dzę lub tylko bardzo intensywnie aspirują do tego, aby ją zdobyć24.

Przeciwieństwo aktywnej, prospołecznej i pozytywnie zaangażowanej w poli-
tykę osobowości demokratycznej stanowią postawy: a) depolityczna – wynik 
rozczarowania władzą jako wartością; b) apolityczna – motywowana większym 
zainteresowaniem innymi sferami życia, np. sztuką lub nauką; c) antypolityczna 
– polegająca na odrzuceniu polityki jako sprzecznej z wyznawanym systemem 
wartości (etycznych, religijnych)25. 

Niezależnie od kontrowersji, jakie budziły rozważania H. Lasswella na temat 
psychologicznego aspektu funkcjonowania społeczeństwa, a zwłaszcza mecha-
nizmów określania i upowszechniania demokratycznych wartości 

jego analiza psychodynamiki wpływu symboli politycznych była ogromnym 
krokiem naprzód w stosunku do analiz wcześniejszych. (…) Zastosowanie teorii 
osobowości i teorii uczenia się w badaniach ewolucji demokratycznej i antyde-
mokratycznej osobowości zrewolucjonizowało zarówno analizę przywództwa 
politycznego, jak i zachowań politycznych26.

23 Zob. F.I. Greenstein: Harold D. Lasswell’s Concept of Democratic Character. “Journal 
of Politics” 1968, Vol. 30, No. 3, s. 701–703.

24 H.D. Lasswell: Democratic Character…, s. 498.
25 H.D. Lasswell: Power and Personality…, s. 152.
26 W. Ascher, B. Hirschfelder: Revitalizing Political Psychology…, s. 165.
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Działania i decyzje

H. Lasswell daleki był od przekonania, że o efektywności funkcjonowania 
demokracji i skuteczności rządzenia przesądza techniczna racjonalność podej-
mowanych odgórnie decyzji. Uznawał za jeden z elementów kluczowych, bez 
którego demokracja nie może istnieć, publiczną dyskusję. Pisał:

Demokratyczny rząd jest tak bardzo zależny od poziomu dyskusji, że pojawia 
się wiele deliberatywnych starań, by wzmocnić proces demokratyczny poprzez 
doskonalenie praktyki debat. Wiele wprowadzanych innowacji ma na celu zmi-
nimalizowanie roli emocji a wzmocnienie znaczenia namysłu27.

Dyskusje nie mogą ograniczać się do wyjątkowych okazji – powinny obejmo-
wać wszystkie formy i przejawy dialogu na temat kwestii publicznych, zarówno 
w salach kongresowych, jak i spontanicznie rozwijające się na najróżniejszych 
poziomach życia społecznego – w sklepach, na stacjach benzynowych, w salo-
nach fryzjerskich, podczas obiadów i przyjęć, w klubach, hotelowych holach, 
kawiarniach. Ważną częścią debaty są także formy pisemne – argumenty poja-
wiające się w prasie, dokumenty organizacji i stowarzyszeń, apele kierowane 
do rządzących i decydentów28. 

Istota sprawnie działającego systemu demokratycznego nie polega jedynie 
na jego zdolności do pokojowego rozstrzygania rodzących się konfliktów. To 
jest cecha ważna, lecz wtórna. Aby demokracja realizowała swoje cele, a nie była 
fasadą generującą powierzchowny spokój i stabilizację, musi być systemem, 
w którym obywatele są zdolni trafnie identyfikować swoje interesy i drogi do 
ich realizacji, a także przyczyny niepowodzeń w dążeniu do celów i zaspoka-
jania potrzeb. Chodzi zatem o likwidowanie źródeł sprzeczności, a nie o łago-
dzenie wyrastających z nich konfliktów. Droga do celu prowadzi poprzez rze-
czywiste upodmiotowienie większości. H. Lasswell miał świadomość tego, iż 
rozwój systemu w tym kierunku nie może być procesem samoistnym, wymaga 
„reorientacji w umysłach tych, którzy świadomie rozważają główne problemy 
społeczeństwa” i prowadzenia polityki zapobiegającej narastaniu napięć spo-
łecznych (preventive politics)29. Jej podstawę stanowić miała proponowana przez 
niego nowa subdyscyplina naukowa – psychiatria polityki (political psychiatry)30,

27 H.D. Lasswell: Democracy Through Public Opinion. Menasha 1941, s. 28.
28 Ibidem.
29 H.D. Lasswell: Psychopathology and Politics. Chicago 1930. Cyt za: Idem: The Political 

Writings of Harold D. Lasswell. Glencoe 1951, s. 197–198.
30 H.D. Lasswell: Political Psychiatry: The Study and Practice of Integrative Politics. In: 

Mental Health. Eds. F.R. Moulton, P.O. Komora. Lancaster 1939, s. 269–275. Zob. Toward 
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nazwana inaczej, społeczną psychiatrią demokracji (social psychiatry of democracy)31. 
Skuteczność rządzenia i zarządzania wspierać miały natomiast nauka o demo-
kracji (science of democracy) i nauki polityczne (policy sciences)32.

H. Lasswell nie sytuował naukowców w roli bezpośrednich decydentów, nie 
kierował w stronę intensywnego lobbingu, ani nie zachęcał do bezpośredniego 
udziału w walce o władzę33. Ich rola powinna polegać na wypracowywaniu 
w bezpośrednich kontaktach z politykami i administratorami alternatywnych 
wariantów rozwiązań najważniejszych kwestii społecznych, nie tylko bieżących, 
ale także związanych z reformami i innowacjami poprawiającymi efektywność 
funkcjonowania systemu.

Nauka o demokracji

Stan wiedzy w połowie XX wieku na temat społeczeństwa oraz wynikające 
z niego działania praktyczne nie budziły zachwytu H. Lasswella. Doceniał jed-
nak możliwości rozwoju i wiązał z tym duże nadzieje: 

W tej chwili nie możemy być dumni z tego, co wiemy lub w praktyce wpro-
wadzamy w sferze relacji międzyludzkich. Nie mamy też żadnej ścieżki rozu-
mienia polityki i społeczeństwa, na której moglibyśmy polegać. Możemy jednak 
pogratulować sobie posiadania wielu narzędzi proceduralnych, które stwarzają 
możliwości wniknięcia w relacje społeczne, głębiej niż było to możliwe do tej 
pory. Mamy nowe poczucie kierunku i pilnej potrzeby skutecznego wykorzysta-
nia tych instrumentów w nauce i polityce34. 

Efektem uruchomienia skutecznych działań pozytywnie zmieniających sytu-
ację w tym zakresie powinno być powstanie nauki o demokracji, którą H. Las-
swell pojmował jako subdyscyplinę nauki o polityce adaptującą ustalenia teo-
retyczne do potrzeb związanych z analizą i modyfikowaniem mechanizmów 
funkcjonowania demokratycznego systemu politycznego. We wstępie do pracy 
The Analysis of Political Behaviour pisał: 

Psychiatry of Politics. In: Politics, Personality, and Social Science in the Twentieth Century: 
Essays in Honor of Harold Lasswell. Ed. A.A. Rogow. Chicago–London 1969, s. 123–146.

31 H.D. Lasswell: Power and Personality…, s. 118.
32 The Policy Sciences. Recent Developments in Scope and Method. Ed. D. Lerner, 

H.D. Lasswell. Stanford 1951; H.D. Lasswell: A Pre-View of Policy Sciences. New York 1971.
33 R.M. Merelman: Harold D. Lasswell’s Political World…, s. 493.
34 H.D. Lasswell: Democratic Character…, s. 525.



170 Zbigniew Kantyka

Rozwijająca się nauka o demokracji jest arsenałem narzędzi służących do osiąga-
nia ideałów demokratycznych. (…) Bez wiedzy, demokracja z pewnością upad-
nie. Z wiedzą, demokracja może odnieść sukces35.
Jeśli naszą moralną intencją jest urzeczywistnienie demokratycznego społeczeń-
stwa, aby ten cel osiągnąć potrzebujemy nauki o demokracji36. 
Żyjemy dzisiaj w świecie, pogrążającym się w cieniu, gdy podstawowe kwestie 
demokratyczne są kwestionowane, jak nigdy dotąd, zagrożone jest nawet prze-
trwanie ludzkiego gatunku. W tych okolicznościach warto rozwinąć strategię 
wykorzystania ograniczonych zasobów intelektualnych, którymi dysponujemy, 
do obrony i wzmocnienia naszych wartości37.

Położenie nacisku na polityczność nauki nie oznacza, jego zdaniem, ataku na 
naukowy obiektywizm. Wręcz przeciwnie, sytuuje wiedzę tam, gdzie powinna 
się ona znaleźć – w roli czynnika wspierającego realizację celów opartych na 
wartościach. Konieczne jest wyraźne odróżnianie norm i wartości od realnych 
faktów społecznych. Analiza reguł prawa nie pozwala opisać funkcjonowa-
nia społeczeństwa, za demokratycznymi zasadami może kryć się bowiem nie 
odpowiadająca im praktyka społeczna, zwłaszcza w obszarze polityki, zdomi-
nowanym przez ideologiczne konfrontacje, rozdźwięk ten może być szczególnie 
wyraźny. „Dlatego – zdaniem H. Lasswella – musimy poznawać prawdę nie 
analizując teksty, lecz obserwując procesy, które mają miejsce w czynnej poli-
tyce”, ponieważ „demokratyczne formy to nie zawsze demokratyczne fakty”38.

Edukacyjne zadania naukowców powinny być adresowane zarówno 
w stronę decydentów, których wiedza i kompetencje są bardzo zróżnicowane, 
jak i w stronę potencjalnych wyborców, tak by ich działania i decyzje były świa-
dome. Zaprojektowany przez H. Lasswella model badacza-praktyka miał służyć 
wykorzystaniu wiedzy do rozwiązywania problemów społecznych, a zwłaszcza 
do wprowadzania innowacji sprzyjających doskonaleniu demokracji. Realizu-
jący go naukowiec powinien być zorientowany zawsze na podstawową wartość, 
którą stanowiła godność człowieka w życiu społecznym39.

W nauce i jej rozwoju H. Lasswell dostrzegał możliwość doskonalenia 
mechanizmów działania systemu demokratycznego na poziomie psychologicz-
nym. Tak istotny dla niego problem powszechności postaw prodemokratycz-

35 H.D. Lasswell: The Analysis of Political Behaviour… London 1948, s. 1.
36 Ibidem, s. 17.
37 H.D. Lasswell: Power and Personality…, s. 122.
38 H.D. Lasswell: Democracy Through Public Opinion. Menasha 1941, s. 12.
39 J. Farr, J.S. Hacker, N. Kazee: The Policy Scientist of Democracy: The Discipline of 

Harold D. Lasswell. “The American Political Science Review” 2006, Vol. 100, No. 4, s. 582.
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nych wiązał ze wzrostem samoświadomości jednostek jako uczestników rela-
cji społecznych. Ich cechy osobowościowe i charakter zależą bowiem w dużej 
mierze od wiedzy. „Jeśli więcej osób uzyska świadomość zniekształcającego 
wpływu lęku na ich wybory w kwestiach publicznych i prywatnych” – pisał – 
„przyspieszona będzie przebudowa cywilizacji w kierunku doskonalenia war-
tości demokratycznych”40. 

Niewątpliwie słabą stroną propozycji H. Lasswella był brak przekonują-
cych recept umożliwiających praktyczne i skuteczne wprowadzenie ich w życie, 
w związku z czym – mimo nowoczesnej i naukowej formy – zabarwione były 
one, jak wiele innych podobnych projektów z przeszłości, duchem społecznej 
utopii. Richard Merelman wskazał trzy podstawowe słabości programowej for-
muły proponowanego przez H. Lasswella modelu nauk politycznych:
 – zakłada on modelowanie społeczeństwa „od góry”, co kontrastuje z naturą 

i istotą demokracji, która powinna opierać się na spontanicznej i oddolnej 
aktywności członków wspólnoty;

 – nie obejmuje niejawnych mechanizmów władzy, które nie sprzyjają włącza-
niu i wykorzystywaniu wiedzy naukowej (prawdy) w praktyce politycznej 
i blokują możliwość wpływu badaczy na podejmowane działania i decyzje;

 – nie wyjaśnia, na czym miałoby polegać mobilizujące oddziaływanie naukow-
ców na bierne i niekompetentne masy wyborców, którzy pozostają z dala 
od kwestii publicznych, zajęci rozwiązywaniem innych życiowych proble-
mów41.

Zakończenie

Rozważania H. Lasswella wyrastały z ideałów progresywizmu – okresu peł-
nych nadziei eksperymentów polegających na łączeniu wiedzy o polityce z dzia-
łaniem politycznym. Ten optymistyczny sposób myślenia o demokracji stał się 
trwałą cechą jego osobistych poglądów. Był przekonany o możliwości zbudo-
wania rzeczywistej demokracji, realizującej ideał wspólnego dobra, wyrastającej 
ponad prowadzący do rozwarstwienia ekonomicznego i kulturowego skrajny 
indywidualizm. Dzisiaj często godzimy się z tym, co jest, a postulat przyjęcia 
postawy aktywnej i wykorzystania teorii społecznych do realizacji głębokich 
ideałów demokracji (upowszechnienie równości i wolności) brzmi nieco ana-
chronicznie, naiwnie bądź podejrzanie.

40 H.D. Lasswell: Democratic Character…, s. 524.
41 R.M. Merelman: Harold D. Lasswell’s Political World…, s. 495.
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Strategia H. Lasswella rozwijania teorii polityki z szacunkiem dla faktów, 
w oparciu o szeroko zakrojone badania empiryczne, ale z uwzględnieniem jej 
humanistycznego sensu, jakim jest ocenianie i modelowanie praktyki nowo-
czesnego społeczeństwa, w epoce postbehawioralnej poniosła porażkę. Domi-
nować zaczęły, w ramach oficjalnie obowiązującego pluralizmu, badania oparte 
na strategiach ilościowych. David Sylvan określił to używając mocnego sformu-
łowania „tragedia Harolda Lasswella”42. Przełom XX i XXI wieków przyniósł 
jednak odrodzenie dążeń do przezwyciężenia tej dominacji i powrotu do nauki 
o polityce pozostającej w bezpośrednim związku z realnymi problemami spo-
łecznymi43.

Nietrudno dostrzec, że prognozy Lasswella, co do możliwości wpływu 
nauki na przeobrażenia demokratycznego systemu politycznego, nie spełniły 
się44. Przyczyn było wiele, wśród nich oczywiście daleko idąca utopijność jego 
propozycji, bazująca na optymistycznej wierze, że społeczeństwo i rządzący 
będą podatni na planowe działania edukacyjne. Nie stanęli na wysokości zada-
nia naukowcy, nieskłonni do zbiorowych aktów altruizmu, wciąż podatni na 
wpływy różnych systemów wartości, podzieleni ideologicznie i politycznie. 
H. Lasswell nie przewidział też bariery, która dzisiaj stała się, i zapewne jesz-
cze długo pozostanie, jednym z podstawowych problemów – wzrostu znacze-
nia autorytarnego populizmu i demagogii, wobec których jakiekolwiek argu-
menty naukowe są bezradne45. Tym niemniej wciąż pojawiają się poważne głosy 
wskazujące, że rezygnacja z pomysłów i zlekceważenie ostrzeżeń sformułowa-
nych kilkadziesiąt lat temu przez H. Lasswella owocuje dzisiaj głębokim kry-
zysem społeczeństwa kapitalistycznego i należy wyciągnąć z tego odpowiednie 
wnioski46.

42 D.J. Sylvan: The Qualitative-Quantitative Distinction in Political Science. “Poetics 
Today” 1991, Vol. 12, No. 2, s. 279.

43 Zob. m.in. B. Flyvbjerg: Making Social Science Matter. Why Social Inquiry Fails and 
How It Can Succeed Again. Cambridge–New York 2001; Making Political Science Mat-
ter. Debating Knowledge, Research and Method. Ed. S. Schram, B. Caterino. New York–
London 2006; Z. Kantyka: Geneza, założenia programowe i działalność Ruchu Pierestrojki 
w amerykańskiej nauce o polityce. „Atheneum. Polskie Studia Politologiczne” 2015, vol. 47,
s. 98–116.

44 Zob. L. Porębski: Między przemocą a godnością…, s. 198.
45 D. Torgerson: Policy Sciences and Democracy: A Reexamination. “Policy Sciences” 

2017, Vol. 50, Issue 3, s. 347–348.
46 L. Stone: American Democracy and Harold D. Lasswell: Institutional Spaces of ‘Failure’ 

and ‘Success’, Present and Past. W: Educational Research: The Importance and Effects of Insti-
tutional Spaces. Ed. P. Smeyers, M. Depaepe, E. Keiners. Dordrecht 2013, s. 11–19.
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Wezwanie H. Lasswella do budowy interdyscyplinarnej nauki o polityce, 
bez wewnętrznych i zewnętrznych granic, zderzyło się w połowie XX wieku 
z postępującą specjalizacją i wyodrębnianiem się coraz węższych nauk szcze-
gółowych. Poszczególne fragmenty pola polityki stopniowo zawłaszczane były 
przez subdyscypliny nastawione na poszukiwanie odpowiedzi na coraz węższe 
pytania i rozwiązywanie coraz bardziej szczegółowych kwestii. 

Jego pomysły i propozycje były także przedmiotem żywych kontrowersji 
i sporów ideologicznych. Wizja odgórnego modelowania społeczeństwa nara-
żała go na krytykę ze strony zwolenników ortodoksyjnego liberalizmu i zarzut 
proponowania w miejsce wolności wyboru polityki opartej na inżynierii społecz-
nej. Przez wielu zwolenników radykalnie lewicowych idei politycznych był on 
z kolei krytykowany za akceptowanie elityzmu i umacnianie indywidualistycz-
nego modelu demokracji. Niektóre jego propozycje zyskiwały jednak ich akcep-
tację, zwłaszcza teza o bezwzględnej zależności jakości systemu demokratycz-
nego od obecności w jego ramach autentycznych dyskusji, debat i deliberacji47. 
Zdecydowanie poza empiryczną praktykę i zasady liberalnej, kapitalistycznej 
demokracji wykraczały również takie postulaty, jak dążenie do wyelimino-
wania z mediów fałszywych informacji, likwidacja źródeł przestępczości czy 
zapewnienie wszystkim pracy. Także dzisiaj ich realizacja wydaje się mocno 
utopijna. 

Wracamy współcześnie do dorobku H. Lasswela, gdyż był on jednym 
z ostatnich naukowców społecznych, który łączył w swej aktywności ambitne 
poszukiwania teoretyczne, innowacje metodologiczne, badania empiryczne 
i wsparcie praktyki politycznej48. Trudno nie docenić faktu, że przez cały okres 
twórczego życia H. Lasswell wciąż poszukiwał rozwiązań i nie tracił wiary 
w siłę wiedzy naukowej, a

w swoich pismach i we własnej karierze kierował się głębokim i inspirującym 
przekonaniem, że nauka polityczna ma niepowtarzalną zdolność, a może nawet 
szczególny obowiązek, zaangażowania się w kwestie demokratycznego wyboru, 
które zasadniczo wpływają na życie obywateli49. 

47 Zob. J. Farr, J.S. Hacker, N. Kazee: Revisiting Lasswell. “Policy Sciences” 2008, 
Vol. 41, Issue 1, s. 21–32.

48 R.M. Merelman: Harold D. Lasswell’s Political World…, s. 497.
49 J. Farr, J.S. Hacker, N. Kazee: The Policy Scientist of Democracy: The Discipline 

of Harold D. Lasswell. “The American Political Science Review” 2006, Vol. 100, No. 4,
s. 579.
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More scientific politics – 
Harold Lasswell idea of rational democracy

Summar y

Harold Dwight Lasswell’s scientific research has been characterized by a multitude 
of interests, he has successfully navigated in the fields of political science, sociology, psy-
chology, communication theory. But there was something that unambiguously combines 
his scientific research – a respect to democratic values. He was sure that the develop-
ment of social sciences could and should help to improve the social system based on 
the democratic rules and realize basic values of the civilized world, such as freedom, 
equality and social justice. His attempt was to solve two problems: on the one hand, 
he proposed a new conceptual framework for explaining political issues; on the other, 
he showed the most effective ways of using the generalizations obtained in this way. 
In the context of questions related to the characteristics of democratic systems today 
and in the future, both issues seem equally important. The purpose of the text is to 
briefly present some of the reflections and proposals of H. Lasswell on this subject, that 
appeared in his basic works.

Key words: Harold Lasswell, democracy, political science, policy sciences, democratic 
personality, political psychology





Małgorzata Lorencka
Uniwersytet Śląski

Zasady prawa wyborczego we Włoszech

Podstawą systemu wyborczego są zasady prawa wyborczego1, często nazy-
wane przymiotnikami wyborczymi. Ich rolę i znaczenie w procesie wyborczym 
określa miejsce, jakie zajmują w konstytucji oraz w ordynacjach wyborczych do 
obu izb parlamentu. Ustawodawca umieścił w konstytucji włoskiej z 22 grudnia 
1947 roku przymiotniki wyborcze w pierwszym artykule, części dotyczącej sto-
sunków politycznych expressis verbis: „głosowanie jest osobiste i równe, wolne 
i tajne” (art. 48 ust. 2) oraz w art. 56 i 582, poszerzając ów katalog o zasadę 
powszechności i bezpośredniości wyborów. Wyżej wymienione reguły są rów-
nież zapisane w art. 1 ordynacji wyborczej do Izby Deputowanych3 oraz w art. 2 
ordynacji do Senatu Republiki, która ponadto wymienia zasadę „równowagi”

1 A. Lijphart: Electoral systems and party systems: study of twenty seven democracies 
1945–1990. Oxford 1994, s. 170–171.

2 Konstytucja Republiki Włoskiej. Wstęp i tłum. Z. Witkowski. Warszawa 2004,
s. 69.

3 Legge del 4 agosto del 1993, n. 276, n. 277 – Nuove norme per l’elezione della 
Camera dei Deputati, Gazzetta Ufficiale della Repubblica , Serie generale n. 195 del 20 
agosto 1993; art. 1 ustawy z 21 grudnia 2005 – Legge 21 dicembre 2005, n. 270 – Modifiche 
alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, G.U. 
nr. 303 del 30.12.2005 Suppl. ord.n. 213; art. 1 ustawy wyborczej z 6 maja 2015 – Legge 6 
maggio 2015, n. 52 – Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e il 
Senato della Repubblica, G.U. Serie generale – n. 105 del 8 maggio 2015; art. 1 ustawy 
wyborczej z 3 listopada 2017 – Legge 3 novembre 2017 , n. 165 – Modifiche al sistema 
di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo 
per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. G.U. nr Serie 
generale – n. 264 del 11 novembre 2017. 
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reprezentacji kobiet i mężczyzn (favorendo l’equilibrio della rappresentanza tra
donne e uomini)4.

Poniżej zostaną dokładniej omówione zasady prawa wyborczego – zasada 
powszechności, równości, bezpośredniości, tajności oraz wolnych wyborów – na 
tle ich historycznej ewolucji we Włoszech, co pozwoli przybliżyć proces kształto-
wania się zasad wyborczych we Włoszech jako fundamentu współczesnej demo-
kracji. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje zasada wolnych wyborów, która 
została wprowadzona dopiero po II wojnie światowej tylko w Italii i Republice 
Federalnej Niemiec. Ze względu na okres wprowadzenia, ujęcie jej ewolucji 
na tle historycznym zostało przedstawione mniej obszernie5. Włoski ustawo-
dawca, wpisując zasadę wolnych wyborów do konstytucji, zamierzał pod- 
kreślić jej wartość po doświadczeniach dwóch dekad faszystowskich rządów.

W artykule wykorzystano analizę historyczną, analizę aktów prawnych oraz 
metodę porównawczą. 

Zasada powszechności

Zasada powszechności jest dziś filarem demokracji przedstawicielskiej. 
Oznacza, że wszyscy obywatele – niezależnie od płci, rasy, języka, religii, 
poglądów politycznych oraz pozycji społecznej – mają prawo głosowania 
i wybieralności6. W historycznym wymiarze te dwa aspekty powszechności 
były ograniczane przez cenzusy wyborcze, licznie występujące w konstytu-
cjach XIX i XX-wiecznej Europy7. W miarę upływu czasu i postępu demokra-
tyzacji życia politycznego usuwano ograniczenia wyborcze z regulacji praw-

4 Legge del 4 agosto del 1993, n. 276 n. 276 – Norme per l’elezione del Senato della 
Repubblica, Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie generale n. 183 del 6 agosto 
1993; Legge 21 dicembre 2005, n. 270 – Modifiche alle norme per l’elezione della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica, G.U. nr. 303 del 30.12.2005 Suppl. ord.n. 
213; Legge 3 novembre 2017 , n. 165 – Modifiche al sistema di elezione della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione 
dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. G.U. nr Serie generale – n. 264 del 
11 novembre 2017.

5 C. Mortati: Istituzioni di diritto pubblico. Padova 1991, s. 436.
6 Zob. art. 3 konstytucji włoskiej z 22 grudnia 1947 roku. Konstytucja Republiki Wło-

skiej…, s. 58.
7 Szerzej na temat zasady powszechności w literaturze przedmiotu pisał K. Skot-

nicki: Zasada powszechności w prawie wyborczym. Zagadnienia teorii i praktyki. Łódź
2000.
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nych tak8, że obecnie wymienia się trzy: wyłączenia wiekowe9, cenzus domicylu
i obywatelstwa.

We Włoszech czynne prawo wyborcze do Izby Deputowanych posiadają 
wyborcy, którzy ukończyli 18 lat (ta granica wieku została wprowadzona ustawą 
z 8 marca 1975)10, a bierne prawo wyborcze po ukończeniu 25 roku życia (art. 56 
ust. 3 ustawy zasadniczej). Według konstytucji prawo głosu może zostać ogra-
niczone z powodu braku zdolności prawnej, w wyniku prawomocnego wyroku 
sądowego lub z powodu „niegodności” moralnej (art. 48 ust. 4)11. 

W kontekście historycznym cenzus wieku był obniżany stopniowo, a towa-
rzyszące mu ograniczenia – cenzus płci, wykształcenia, majątku – uchylano 
tak, że obecnie one nie występują we włoskim ustawodawstwie wyborczym 
do parlamentu. Przykładowo Statut Albertyński, ogłoszony 4 marca 1848 roku 
(z czasem stał się podstawą konstytucji zjednoczonych Włoch aż po lata faszy-
zmu) przyznawał prawo głosu mężczyznom, którzy skończyli 25 lat, a ponadto 
posiedli umiejętność czytania i pisania oraz wpłacili 40 lirów (tzw. pagamento di 
censo)12. W ten sposób liczba wyborców ograniczona została zaledwie do 2% lud-
ności państwa. Sytuację nieco poprawiła ustawa z 22 stycznia 1882 roku n. 999, 
obniżając cenzus majątkowy do opłaty rocznej (tzw. contributo annuo) w wyso-
kości 19,80 lirów oraz przesuwając granicę wieku głosujących mężczyzn z 25. na 
21. rok życia i zmniejszając wymogi co do poziomu wykształcenia13. Wówczas 
do głosowania zostało dopuszczonych 7% Włochów. Następnie w 1912 roku 
(ustawa z 30 czerwca 1912 roku n. 666) rozciągnięto prawo głosu na wszystkich 

 8 Por. S. Huntington: Trzecia fala demokratyzacji. Tłum. A. Dziurdzik. Warszawa 
1995, s. 26–27.

 9 Niektórzy autorzy kwestionują uznanie tego kryterium za cenzus wyborczy, gdyż 
uważają je za naturalne wyłączenie. Por. J. Galster, W. Szyszkowski, Z. Wasik, Z. Wit-
kowski: Prawo konstytucyjne. Toruń 1994, s. 108.

10 Art. 1 ustawy z 8 marca 1975 roku – Attribuzione della maggiore eta ai cittadini 
che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla 
capacita di agire a al diritto di elettorato, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 67 del 10 marzo 1975. Ustawa ta spowodowała również zmianę zapisu art. 2 kodeksu 
cywilnego o zdolności do czynności prawnych i art. 1 dekretu Prezydenta Republiki 
z 20 marca 1967 roku.

11 Konstytucja Republiki Włoskiej…, s. 70.
12 Por. strona internetowa Izby Deputowanych – http://storia.camera.it/norme-fonda-

mentali-e-leggi/leggi/elettorali#nav [dostęp: 21.12.2017].
13 Por. J.A. Gierowski: Historia Włoch. Wrocław 1999, s. 427. Zob. również G. Procacci: 

Historia Włochów. Tłum. B. Kowalczyk-Trupiano. Warszawa 1983, s. 372; M. Żywczyński: 
Nowożytne Włochy 1796–1945. Warszawa 1971, s. 183.
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mężczyzn, którzy ukończyli 30 lat lub odbyli służbę wojskową, likwidując cen-
zus majątkowy14. Liczba głosujących wzrosła do 23,2%15. Po I wojnie światowej 
mogli już udać się do urn wyborczych mężczyźni, którzy w dniu wyborów 
ukończyli 21 rok życia lub (niezależnie od wieku) odbyli służbę w zmobilizo-
wanej armii (ustawa z 16 grudnia 1918 roku n. 1985)16.

Kolejnym etapem na drodze do powszechności głosowania stało się znie-
sienie cenzusu wykształcenia17 ustawą z 15 sierpnia 1919 roku n. 1401 oraz przy-
znanie praw wyborczych kobietom namiestnikowskim dekretem ustawodaw-
czym (tzw. decreto legislativo luogotenenziale) z 2 lutego 1945 roku n. 23 (warto 
wspomnieć, że już wcześniej były przedkładane projekty dotyczące przyznania 
praw wyborczych kobietom, m.in. propozycja Salvatore Morellego z 18 czerwca 
1867 roku, czy projekt z 1912 roku, przeciw któremu zagłosowało 209 deputowa-
nych, poparło go natomiast 48 osób, przy 6 wstrzymujących się)18. Wydarzenia 
polityczne, takie jak I czy II wojna światowa, spełniły rolę swoistego akcele-
ratora w procesie uchylania ograniczeń wyborczych. Jednak w odniesieniu do 
czynnego i biernego prawa wyborczego, nie dotyczył on współmiernie obu izb 
parlamentu.

Nieco odmiennie kształtowały się dzieje izby wyższej parlamentu włoskiego. 
Senat Republiki, od zjednoczenia państwa do II wojny światowej nie był wyła-
niany w drodze wyborów powszechnych. Senatorami byli członkowie rodziny 
królewskiej (mężczyźni), arystokracja (membri di diritto) oraz osoby mianowane 
przez króla a proponowane przez rząd spośród 40-letnich obywateli, którzy nale-
żeli do 21 kategorii wymienionych w Statucie Albertyńskim (m.in. ze względu 
na szczególne zasługi dla ojczyzny, doświadczenie zawodowe)19. Senat wtenczas
liczył zwykle ok. 400 członków. Dopiero po doświadczeniach epoki faszyzmu 
(wielu arystokratów było związanych z reżimem Mussoliniego) i latach wojny 
zmienił się charakter izby. Czynne prawo wyborcze uzyskali 25-letni wyborcy, 
a prawo wybieralności osoby, które ukończyły 40 rok życia. Oprócz senatorów 
pochodzących z wyborów powszechnych (obecnie wybiera się 315 senatorów), 

14 J.A. Gierowski: Historia Włoch…, s. 456.
15 Por. http://storia.camera.it/norme-fondamentali-e-leggi/leggi/elettorali#nav [dostęp: 

21.12.2017].
16 Głosowanie powszechne mężczyzn (Il suffragio universale), http://legislature.

camera.it/cost_reg_funz/667/1157/1153/documentotesto.asp [dostęp: 11.12.2017].
17 Szerzej na ten temat pisał M. Rakowski: Prawo wyborcze do włoskiej Izby Deputowa-

nych w latach 1861–1923. Warszawa 2004, s. 86–99.
18 Http://storia.camera.it/norme-fondamentali-e-leggi/leggi/elettorali#nav [dostęp: 

21.12.2017].
19 Zob. szerzej Lo stato italiano e il suo ordinamento. Roma 1975, s. 32.
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prezydent państwa może mianować senatorami dożywotnimi pięciu obywateli, 
którzy odznaczyli się wybitnymi zasługami na „polu społecznym, naukowym, 
artystycznym i literackim” (art. 59 ust. 2 konstytucji).

Innym ograniczeniem współcześnie występującym w regulacjach praw-
nych Republiki Włoskiej jest cenzus obywatelstwa20. Uzależnia on przyznanie 
prawa wyborczego w danym państwie od posiadania jego obywatelstwa. I tak 
we Włoszech prawo głosu i wybieralności mają wszyscy obywatele włoscy 
(art. 14 ustawy z 8 marca 1975 roku). Włosi zamieszkujący za granicą posia-
dali do 1993 roku prawo głosowania jedynie w przypadku powrotu na okres 
wyborów do macierzystego okręgu21. Natomiast ustawa wyborcza do Senatu 
z 4 sierpnia 1993 roku zawierała w art. 8 delegację ustawodawczą, dotyczącą 
możliwości głosowania obywateli poza granicami kraju22. Jednakże zarówno 
w wyborach parlamentarnych z 1994 roku, jak i w 1996 roku nie umożliwiono 
głosowania poza terytorium państwa. Realizacja tego prawa nastąpiła w wybo-
rach do parlamentu w 2001 roku, gdyż dopiero wtedy projekt ustawy o gło-
sowaniu obywateli poza granicami Włoch został zatwierdzony przez obydwie 
izby parlamentu23. Pierwszym rezultatem akceptacji projektu przez parla-
mentarzystów była ustawa konstytucyjna z 17 stycznia 2000 roku, nr 1, wpro-
wadzająca do art. 48 konstytucji przepis o utworzeniu okręgu „Zagranica”, 
w celu umożliwienie głosowania w wyborach parlamentarnych obywatelom 
włoskim, zamieszkującym za granicą (art. 48 ust. 3). Ustawa określa warunki 
i sposób wykonania prawa głosu przez obywateli zamieszkałych za granicą 
i zapewnia jego realizację. W tym celu tworzy się okręg „Zagranica” w wybo-
rach do obu izb, w których są przydzielone miejsca według liczby określonej 
przez przepis konstytucyjny i na podstawie kryteriów wyznaczonych przez 
ustawę24.

20 M. Rakowski: Prawo wyborcze do włoskiej Izby Deputowanych w latach 1861–1923. 
Warszawa 2004, s. 57–58.

21 A. Żukowski: Systemy wyborcze. Wprowadzenie. Olsztyn 1999, s. 23.
22 Z. Witkowski, Reforma włoskiego prawa wyborczego do Izby Deputowanych i Senatu 

Republiki z 4 sierpnia 1993 roku. „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 3, s. 98.
23 Por. „Il Tempo” z 30 września 1999 roku.
24 Por. art. 48 ust. 4 – „La legge stabilisce requisiti e modalita per l’esercizio del 

diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettivita. A tale fine e isti-
tuita una circoscrizione Estero per l’elezione delle camere, alla quale sono assegnati 
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla 
legge” – www.camera.it/deputati/funzionamento/costituzione, [dostęp 10.12.2017]; Kon-
stytucja Republiki Włoskiej. Wstęp i tłum. Z. Witkowski, Wydawnictwo Sejmowe, War-
szawa 2004, s. 69.
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Następnym cenzusem powszechnie przyjętym jest cenzus zamieszkania 
(domicylu)25. Każdy wyborca jest przypisany do określonego okręgu i obwodu 
wyborczego państwa ze względu na miejsce zamieszkania. Wyjątkiem od tego 
ograniczenia była propozycja Benedetto Cairoli i innych 83 deputowanych, 
dotycząca rozszerzenia praw politycznych i cywilnych na osoby, które miesz-
kają w prowincjach jeszcze nie przyłączonych do wówczas jednoczących się 
Włoch (projekt został zatwierdzony przez Izbę Deputowanych 30 listopada 1868 
roku)26. Pewnym odejściem od tej zasady jest również możliwość kandydowa-
nia w wyborach do Parlamentu Europejskiego we Włoszech obywateli innych 
państw należących do Unii Europejskiej27.

Z problematyką powszechności prawa wyborczego łączy się sporządza-
nie rejestrów i spisów wyborczych. Prowadzenie ich i weryfikacja należy do 
organów miejscowych gminy. We Włoszech co roku w październiku aktuali-
zuje się spisy wyborców. Oprócz kontroli rocznej przewidziane są dwie pół-
roczne rewizje rejestrów (art. 7 dekretu prezydenckiego z 20 marca 1967 roku). 
Ponadto organy administracyjne sporządzające spisy wyborców, najpóźniej 
36. dnia przed wyborami parlamentarnymi doręczają do domu wyborcy tzw. 
świadectwo wyborcze (certificato di iscrizione nelle liste elettorali)28. Świadectwo 
zawiera wskazanie okręgu i obwodu wyborczego, do którego należy wyborca, 
oraz dzień i godziny otwarcia lokali wyborczych. Jego okazanie komisji wybor-
czej jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do głosowania.

W związku z zasadą powszechności warto podkreślić zagadnienie obowiąz-
kowego udziału obywateli w wyborach we Włoszech (art. 48 ust. 2 konstytucji 
włoskiej). Obowiązek ten wprowadzono już w głosowaniu do Konstytuanty. Jak 
pisze Janina Zakrzewska, w nauce włoskiej sformułowanie „obowiązek obywa-
telski” rozumiane jest jako „przeciwieństwo obowiązku moralnego bądź obo-
wiązku prawnego”29. Konsekwencje niewykonania tego obowiązku były niewiel-
kie, ponieważ polegały na wywieszeniu na okres miesiąca w rejestrze gminnym 
nazwiska z adnotacją „nie głosował” bądź na umieszczeniu tego samego okre-
ślenia w „zaświadczeniu o moralności” (tzw. certificato di buona condotta), wysta-
wianego raz na 5 lat. Niemniej większość obserwatorów włoskiej sceny politycz-
nej jest zdania, że bardzo wysoki udział w wyborach wynika przede wszystkim 

25 M. Rakowski: Prawo wyborcze do włoskiej Izby Deputowanych…, s. 59–60.
26 Zob. Archiwum historyczne Izby Deputowanych, http://www.camera.it/leg17/512?

conoscerelacamera=350 [dostęp 11.12.2017].
27 A. Żukowski: Systemy…, s. 23.
28 Por. art. 27 i 28 ustawy wyborczej do Izby Deputowanych i art. 27 ustawy wybor-

czej do Senatu z 4 sierpnia 1993 roku.
29 J. Zakrzewska: Ustrój polityczny Republiki Włoskiej. Warszawa 1986, s. 75.
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z wielkiego zainteresowania, jakie obywatele włoscy przejawiają w stosunku do 
spraw publicznych30, tym bardziej, że obecnie nie nakłada się żadnych negatyw-
nych konsekwencji na wyborców nieuczestniczących w wyborach.

Zasada równości

Zasada równości jest rozpatrywana w dwóch znaczeniach: materialnym 
i formalnym.

Zasada równości prawa wyborczego w znaczeniu formalnym zakłada, że 
każda osoba, której przysługuje czynne prawo wyborcze, dysponuje taką samą 
liczbą głosów jak inni uczestnicy głosowania. We Włoszech, w myśl aktualnej 
ordynacji wyborczej do Izby Deputowanych z 3 listopada 2017 roku, wyborca 
posiada dwa głosy w wyborach do Izby Deputowanych (jeden głos oddaje na 
kandydata, a drugi na listę wyborczą)31 oraz jeden głos w wyborach do Senatu. 
Inne rozwiązanie tej kwestii zawierała powojenna ordynacja wyborcza do izby 
niższej parlamentu, na podstawie której uprawniony do głosowania mógł trzy-
krotnie wyrazić swoją preferencję wobec konkurujących list wyborczych, jeśli 
w okręgu było do obsadzenia co najmniej 15 mandatów i miał 4 głosy, jeśli 
tych miejsc było 16 i więcej (tzw. głosy preferencyjne)32. Każda lista kandydatów 
musiała zebrać przynajmniej 500 a nie więcej niż 1000 podpisów33. Dziś zarówno 
poszczególni kandydaci, jak i startujące listy wyborcze muszą zgromadzić więk-
szą liczbę podpisów w zależności od rozmiaru okręgu.

Zasada równości prawa wyborczego w znaczeniu materialnym ma na celu 
zapewnienie równej siły głosu każdemu wyborcy. Aspekt ten ściśle łączy się 
z trzema zagadnieniami:
 – normą przedstawicielską, tzn. proporcją między liczbą mieszkańców 

w danym okręgu a liczbą przedstawicieli wybieranych w tym okręgu34. Tę 
zależność w ordynacjach wyborczych parlamentu włoskiego określa się przy 
pomocy ilorazów wewnętrznych i największych reszt. Pewnym odstępstwem 
od tej reguły jest przepis konstytucyjny, który każdemu okręgowi w wybo-
rach do Senatu przyznaje co najmniej 7 mandatów. Przykładowym następ-

30 Ibidem, s. 76.
31 Także ordynacja wyborcza z 1993 roku, wprowadzając mieszaną formułę wybor-

czą w wyborach do Izby Deputowanych, wprowadzała 2 głosy wyborcze.
32 Z. Machelski: Włochy. W: Systemy polityczne rozwiniętych krajów kapitalistycznych. 

Red. P. Jamroz. Warszawa 1989, s. 335.
33 Z. Witkowski: Reforma włoskiego prawa…, s. 84.
34 B. Banaszak: Prawo wyborcze. Warszawa 1999, s. 15.
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stwem tej regulacji była duża dysproporcja w sile głosu wyborców regionu 
Friuli–Wenecja Julijska (na 1 mandat przypada 171 095 uprawnionych do 
głosowania) a regionem/okręgiem Basilicatą (na 1 mandat przypada 82 218 
wyborców), mimo że w obu wyżej wymienionych okręgach wybiera się po 
7 senatorów35;

 – sposobem wyznaczenia okręgów wyborczych; okręg wyborczy to jednostka 
terytorialna, w której wyborca dokonuje elekcji określonej liczby członków 
organu przedstawicielskiego36. Obecne regulacje wyborcze przyjęły podział 
kraju na okręgi wielomandatowe (wyjątek stanowi obszar regionu Valle 
d’Aosta), jednakże poszczególni kandydaci są wybierani w jednomandato-
wych kolegiach oraz 25% miejsc jest wyznaczanych zgodnie z proporcjonalną 
formułą wyborczą. Zarazem zwraca uwagę fakt, że pierwsze wybory parla-
mentarne w zjednoczonej Italii odbywały się w jednakowych, jednomandato-
wych okręgach (204 okręgi wyborcze). Tylko na krótki okres czasu (w latach 
1882–1891) wprowadzono liczniejsze okręgi (od 2 do 5 mandatów z okręgu), 
ale wycofano się z tego rozwiązania, gdyż uznano, że taki system nie spraw-
dził się w warunkach włoskich. Nastąpił proces petryfikacji systemu wybor-
czego, czego wyrazem była ustawa wyborcza z 1912 roku, w której nie sko-
rygowano granic okręgów wyborczych, pomimo wysokiej fali migracyjnej 
ludności z południowych obszarów do północnej części kraju. Zasadniczą 
innowacją, zresztą dotąd nigdzie niestosowaną, było utworzenie z całego 
terenu państwa jednego okręgu wyborczego, w okresie objęcia sterów rządu 
przez Mussoliniego (tzw. ustawa Acerby z 21 lipca 1923 roku)37;

 – formułą wyborczą; włoski system wyborczy ewoluował od systemu większoś-
ciowego (dominował do I wojny światowej) do systemu proporcjonalnego. 
Połączenie obu formuł wyborczych stanowiła mieszana ordynacja wyborcza 
do Izby Deputowanych z 1923 roku. Zastrzeżono w niej dla partii lub grupy 
sprzymierzonych stronnictw z największą liczbą głosów (ale nie mniej niż 
25% głosów) automatyczne przydzielenie 2/3 miejsc w parlamencie. Pozostałe 
mandaty miały być rozdysponowane wśród kolejnych partii w zależności od 
uzyskanego wyniku wyborczego38. Nieco inną próbą zapewnienia sobie prze-

35 Senato della Repubblica – 21 aprile 1996, Ministero dell’Interno, Direzione Gene-
rale dell’Amministrazione Civile, Direzione Centrale per I Servizi Elettorali, Roma 1996, 
s. 7.

36 R. Herbut: System wyborczy. W: Leksykon politologii. Red. A. Antoszewski, R. Her-
but. Wrocław 1999, s. 587; B. Banaszak: Prawo wyborcze…, s. 15–16.

37 Zob. szerzej S. Sierpowski: Faszyzm we Włoszech 1919–1926. Wrocław 1973, s. 342.
38 Por. J. Borejsza: Mussolini był pierwszy. Warszawa 1989, s. 63; O. Hinc: Cywiliza-

cyjna interpretacja faszyzmu. Toruń 1996, s. 20; M. Borucki: Mussolini. Warszawa 1975, s. 67; 
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ważającej reprezentacji w parlamencie była regulacja z 31 marca 1953 roku 
(tzw. ustawa Scelby). Znosząc zasadę proporcjonalności wyborów na rzecz 
systemu większościowego, wprowadzała tzw. premię większościową, polega-
jącą na tym, że partia lub blok partii, które zdobyły choćby jeden głos wię-
cej niż 50%, otrzymywały 65% mandatów. W razie gdyby żadne ugrupowa-
nie lub koalicja partii nie uzyskała bezwzględnej większości głosów podział 
miejsc miał nastąpić według systemu proporcjonalnego39. Również premię 
większościową przewidywały ordynacje wyborcze do włoskiego parlamentu 
z 2005 i 2015 roku, które Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z kon-
stytucją Republiki Włoskiej40.
Z punktu widzenia zasady równości problematyczne wydaje się stosowa-

nie klauzul zaporowych41. Ich wprowadzenie uzasadnia się zwykle dążeniem 
do likwidacji nadmiernego rozbicia frakcji partyjnych w parlamencie. Tymże 
argumentem kierowali się autorzy powojennej ordynacji do Izby Deputowa-
nych, wykluczając od udziału w repartycji mandatów na poziomie krajowym te 
listy, które otrzymały mniej niż 300 000 głosów, lub nie otrzymały przynajmniej 
jednego mandatu w jednym okręgu wyborczym. Ustawa wyborcza z 4 sierpnia 
1993 roku również pozostawiła próg wyborczy (tym razem w wysokości 4%) 
dla ugrupowań, które wezmą udział w proporcjonalnym podziale mandatów.

Zasada bezpośredniości

Przyjęta w konstytucji zasada bezpośredniości wyklucza powoływanie ciał 
pośrednich, w celu wyrażenia woli obywatela w głosowaniu. Wyborca jest zob-
ligowany do osobistego wzięcia udziału w akcie wyborczym (art. 48 ust. 2 
ustawy zasadniczej). Przed przystąpieniem do głosowania każdy uprawniony 
musi okazać obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwier-
dzenie tożsamości głosującego (dowód osobisty lub inny dokument identyfika-
cyjny ze zdjęciem). Wyborca umieszczony w gminnym spisie wyborczym, ale 

K. Fekacz: Republika Włoska. Warszawa 1977, s. 53; M. Żywczyński: Włochy nowożytne…, 
s. 274; F. Chabod: Włochy współczesne 1918–1948. Warszawa 1966, s. 71–72.

39 J. Zakrzewska: Ustrój polityczny…, s. 72–73.
40 Por. M. Lorencka: Źródła deformacji wyniku wyborów parlamentarnych we Włoszech. 

W: Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne. Red. J. Iwanek. Toruń 2014, s. 82–83; 
M. Lorencka: Wpływ kryzysu na funkcjonowanie systemu politycznego Włoch. W: T. Kubin, 
M. Lorencka, M. Myśliwiec: Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. 
Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch. Katowice 2017, s. 214–215.

41 B. Banaszak: Prawo wyborcze…, s. 16.
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nie posiadający żadnego dokumentu, potwierdzającego jego tożsamość może 
powołać się na jednego z członków biura wyborczego lub innego wyborcę, 
który jest uprawniony do głosowania w tym samym obwodzie (art. 57 ust. 
3 i 4 ustawy wyborczej do Izby Deputowanych z 4 sierpnia 1993 roku oraz 
kolejne ordynacje wyborcze). Ponadto głosujący przedkładał komisji zaświad-
czenie o prawie do głosownia, zastąpione od uchwalenia ustawy z 30 kwietnia 
1999 roku legitymacją wyborczą (la tessera elettorale)42.

Nikt nie może zagłosować przez pełnomocników ani przesłać głosu pocztą. 
Wyjątek stanowi uchwalone w 2000 roku głosowanie Włochów w okręgu 
„zagranica”. Nawet osoby niepełnosprawne (ordynacja wyborcza do Izby 
Deputowanych wymienia wśród nich osoby niewidome, z amputowanymi 
rękoma, dotknięte paraliżem lub z innych przyczyn) wypełniają swe upraw-
nienia wyborcze osobiście, przy pomocy wyborcy z własnej rodziny lub innej 
osoby, która zostanie dobrowolnie wybrana opiekunem, o ile jego nazwisko 
jest zamieszczone w rejestrze wyborców gminy. Żaden wyborca nie może 
pełnić funkcji opiekuna dla więcej niż jednej osoby (art. 55 ust 3 ordynacji 
wyborczej do Izby Deputowanych). Ponadto – w razie wystąpienia barier archi-
tektonicznych, które uniemożliwiłyby oddanie głosu przez osoby niepełno-
sprawne (elettori non deambulanti), poruszające się na wózku inwalidzkim, we 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lokalu wyborczym – upraw-
nia się do głosowania w innym obwodzie gminy, gdzie owe przeszkody nie 
występują (art. 1 ustawy z 15 stycznia 1991 roku, nr 15 o głosowaniu osób 
niepełnosprawnych)43.

Bezpośredniość wyborów uwarunkowana jest również przyjętym systemem 
głosowania. Najwyraźniej widać to w sytuacji, gdy wyborca oddaje głos na pre-
ferowanego przez siebie kandydata, który zwycięża i zostaje przedstawicielem 
okręgu wyborczego. Ów system większości względnej w oparciu o jednoman-
datowe okręgi wyborcze istniał w zjednoczonych Włoszech do I wojny świa-
towej, a później był stosowany w rozdziale 75% miejsc obu izb parlamentu na 
mocy ordynacji z 1993 roku. Ustawa wyborcza z 3 listopada 2017 roku również 
przewiduje w 1/3 głosowanie w systemie większości względnej.

42 Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 – Regolamento 
concernente l’istituzione, le modalita’ di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della 
tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’articolo 13 della legge 
30 aprile 1999, n. 120. (GU Serie Generale n.249 del 24-10-2000), http://www.gazzettauffi-
ciale.it/eli/id/2000/10/24/000G0349/sg [dostęp: 11.12.2017].

43 Legge del 15 gennaio 1991, n. 15 – Norme intese a favorire la votazione degli elet-
tori non deambulanti, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 16 
del 19 febbraio 1991.
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Inaczej przedstawia się kwestia przestrzegania zasady głosowania imien-
nego, gdy wyborca oddaje głos na listy wyborcze. Ordynacja wyborcza do Izby 
Deputowanych z 1948 roku wprowadzała głosowanie na numer listy wybor-
czej przy jednoczesnej możliwości wyrażenia swojej preferencji przez wyborcę 
w stosunku do 3 lub 4 kandydatów. Po 1993 roku wyborca już nie mógł zagłoso-
wać na preferowanego kandydata, lecz na całą listę (tzw. drugi głos oddawany 
był na listy wyborcze w wyborach do Izby Deputowanych). Jedynie pierwszy 
głos pozwalał na wyznaczenie swojego kandydata, który musiał być związany 
z jakąś listą (system większości względnej odnoszący się do repartycji 75% man-
datów w parlamencie). 

Za gwarancję bezpośredniości wyborów uznać należy ustanowienie w ordy-
nacjach kolejności nazwisk kandydatów na listach poprzez losowanie (sorteggio), 
które przeprowadzało Centralne Biuro Okręgowe w myśl ordynacji wyborczej 
do parlamentu z 1993 roku. W kolejnych ordynacjach wyborczych z 2005 i 2015 
roku były wprowadzone listy zamknięte, uniemożliwiające oddanie głosu na 
wybranego kandydata. 

Zasada tajności

Umocowanie tego przymiotnika wyborczego w konstytucji wyrażało prze-
konanie ustawodawcy o celowości szerokiego zabezpieczenia swobody głoso-
wania (art. 48 ust. 2 ustawy zasadniczej oraz art. 4 ust. 1 ordynacji wyborczej 
do Izby Deputowanych, expressis verbis: „głosowanie jest prawem wszystkich 
obywateli, którego swobodne wypełnienie powinno być zagwarantowane przez 
Republikę”44). Nakłada on na organy stanowiące prawo obowiązek przyjęcia 
unormowań uwalniających wyborców od obawy, że treść oddanego przez nich 
głosu narażać ich będzie na jakiekolwiek negatywne konsekwencje.

Tajność głosowania jest zapewniana przez tworzenie warunków umożliwia-
jących nieskrępowane oddanie głosu. Istotne znaczenie ma miejsce głosowania. 
Lokal wyborczy musi posiadać jedne drzwi wejściowe, otwarte dla głosujących 
z zachowaniem możliwości oddzielnego wejścia dla kobiet (art. 42 ust.1 ordy-
nacji wyborczej do Izby Deputowanych). Jest przedzielony ścianką działową 
na dwa pomieszczenia, z łączącymi je drzwiami. Jedna część pomieszczenia 
jest zastrzeżona dla wyborców wchodzących do sali. Znajdują się tam dwie 
do czterech kabin z kotarą, zabezpieczającą tajność głosowania. Jeśli wyborca 
nie głosuje w kabinie, przewodniczący biura wyborczego jest zobowiązany 

44 Konstytucja Republiki Włoskiej…, s. 69.
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do wycofania jego karty, ogłaszając jej nieważność (wyborca nie jest więcej 
dopuszczany do głosowania). Ponadto stół obwodowej komisji wyborczej, do 
którego jest przymocowana urna, musi być postawiony tak, by mężowie zaufa-
nia kandydatów i list wyborczych mogli go obejść dookoła (art. 42 ust. 4 ordy-
nacji do Izby Deputowanych). Obowiązek dostarczenia urny do właściwego 
lokalu wyborczego spoczywa na ministerstwie spraw wewnętrznych45. Może 
być ona wykonana z solidnego drewna, z tektury falistej, szkła opatrzonego 
drucianą siatką lub innego tworzywa (szczegóły dotyczące budowy urny oraz 
sposobu jej otwarcia reguluje dekret Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 maja 
1980 roku46).

Rys. 1. Model włoskiej urny wyborczej 

Źródło: Decreto del 16 maggio 1980 – Determinazione delle caratterustiche essenziali delle urne 
per la votazione e delle cassettine per timbri elettorali, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
n. 136 del 20 maggio 1980.

45 Legge del 13 marzo 1980, n. 70 – Determinazione degli onorari dei componenti gli 
uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione, Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 79 del 20 marzo 1980. 

46 Decreto ministeriale del 16 maggio 1980 – Determinazione delle caratteristiche 
essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per timbri elettorali, Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 136 del 20 maggio 1980.
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Oprócz odpowiedniego miejsca i warunków głosowania ważnym mierni-
kiem tajności wyborów jest wzór karty wyborczej (może zawierać ona jedy-
nie treść ściśle określoną przez ustawy i uniemożliwiającą w jakikolwiek spo-
sób identyfikowanie wyborcy z niej korzystającego; może być zadrukowana 
tylko z jednej strony). Włoskie ordynacje zastrzegają, że karty wyborcze muszą 
dotrzeć do biur wyborczych należycie złożone (art. 31 ust. 3 ordynacji do Izby 
Deputowanych).

W razie złamania zasady tajności przez wyborcę i oddania przez niego głosu 
w sposób manifestacyjnie jawny, co miałoby cechy agitacji wyborczej, podlega 
on karze aresztu do trzech miesięcy oraz karze pieniężnej do dawnych 400 000 
lirów. Przewodniczący komisji wyborczej może zażądać opuszczenia lokalu 
wyborczego przez osobę naruszającą porządek i spokój, jak również powia-
domić policję.

Naruszenie przepisów i utrudnianie swobodnego oddania głosu, mające 
wpływ na wynik wyborów, jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawie-
nia wolności od dwóch do pięciu lat i grzywną (159 art. 100 ordynacji do Izby 
Deputowanych).

Zasada wolnych wyborów

Włączenie tej zasady do postanowień ustawy zasadniczej stanowiło reakcją 
Zgromadzenia Ustawodawczego na praktykę polityczną faszystowskich Włoch 
(w dużej mierze pamięć o tym, w jaki sposób faszyzmowi udało się zdobyć 
władzę). Analogiczną regulację wprowadziła konstytucja Republiki Federalnej 
Niemiec z 1949 roku (art. 38 ust. 1).

Przyjęcie w konstytucji zasady wolnych wyborów miało na celu przeciw-
działanie wszelkim formom jakiegokolwiek i czyjegokolwiek monopolu, na każ-
dym etapie procesu wyborczego47. Takie rozumienie tego przymiotnika wybor-
czego prowadzi do wyróżnienia jego dwóch elementów – swobody zgłaszania 
kandydatów i swobody formułowania programów wyborczych48. We Włoszech 
uprawnione do podjęcia tych działań są zorganizowane grupy i partie poli-
tyczne (przepis wprowadzony ustawą z 16 maja 1956 roku)49.

Zarówno zgłaszani kandydaci, jak i poszczególne listy wyborcze, muszą 
uzyskać odpowiednie poparcie społeczne. Mają prawo do swobodnego pre-
zentowania swoich propozycji wyborczych oraz do wolnej konkurencji w kam-

47 C. Mortati: Istituzioni di diritto pubblico. Padova 1991, s. 436.
48 B. Banaszak: Prawo wyborcze…, s. 39–44.
49 J. Zakrzewska: Ustrój polityczny…, s. 73.
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panii wyborczej, bowiem takich gwarancji udziela im demokratyczne państwo 
prawa.

Jak podkreśla Temistocle Martines, wolność oddania głosu oznacza, że 
wyborca ma swobodę wyrażenia swojego głosu, zagwarantowaną nie tylko 
przez ordynacje wyborcze, ale przez cały wewnętrzny system, który ma zabez-
pieczyć wyborcę przed jakąkolwiek formą presji czy nacisku ze strony partii 
politycznej czy jej kandydata50.

Takie stanowisko doktryny wybrzmiało szczególnie w dwóch orzeczeniach 
Trybunału Konstytucyjnego, dotyczących ordynacji wyborczych do parlamentu 
z 2005 roku oraz ordynacji z 2015 roku. W wyroku nr 1 z 2014 roku Trybunał 
uznał, że listy zamknięte, możliwość kandydowania w wielu okręgach wybor-
czych oraz brak określenia minimalnego progu dla przyznania premii większoś-
ciowej stanowią naruszenia zasad bezpośrednich i wolnych wyborów, pozba-
wiając suwerena faktycznego wpływu na wybór konkretnych osób w elekcji 
do obu izb parlamentu51. W sentencji nr 35 z 2017 roku Trybunał ponownie 
zakwestionował konstytucyjność norm określających premię większościową, 
a w szczególności możliwość przeprowadzenia drugiej tury wyborów, naru-
szającej zasadę reprezentacji politycznej52.

Zakończenie

Zasady prawa wyborczego należą do fundamentów współczesnej demo-
kracji. Jej minimalistyczne definicje zakładają przeprowadzenie wolnych wybo-
rów53. Przyjęty katalog zasad prawa wyborczego – zasada powszechności, 
bezpośredniości, równości, tajności głosowania – wydaje się być dziś niekwe-
stionowanym i nienaruszalnym elementem reżimu demokratycznego. Należy 
podkreślić, że we Włoszech członkowie Zgromadzenia Konstytucyjnego uznali 
za niezbędne wprowadzenie kolejnej zasady prawa wyborczego do konstytucji 
– wolnych wyborów – w wyniku doświadczeń dyktatury faszystowskiej. 

Przykład kryzysu gospodarczego 2008 roku oraz problem nadmiernie sfrag-
mentaryzowanej sceny politycznej pokazuje, jak kruche mogą stać się te uniwer-
salne normy. W myśl zasady, że „cel uświęca środki”, wiele państw wprowa-

50 T. Martines: Diritto costituzionale. Milano 2000, s. 222.
51 Por. strona Trybunału Konstytucyjnego Włoch: https://www.cortecostituzionale.it/

actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=1 [dostęp: 11.12.2017].
52 Por. https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2017&nu

mero=35 [dostęp: 11.12.2017].
53 Por. A. Antoszewski: Współczesne teorie demokracji. Warszawa 2016, s. 55–66.
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dza ograniczenia zasad wyborczych w imię stabilności systemu politycznego. 
Przykładem tego rodzaje postępowania są przyjęte premie większościowe, listy 
zamknięte uniemożliwiające oddanie wyborcy głosu na wybranego kandydata 
czy podnoszone progi wyborcze. 

Prawo wyborcze również we Włoszech doświadczyło prób ograniczania 
na rzecz stabilności politycznej. Ordynacje wyborcze do parlamentu przewi-
dywały głosowanie na listy zamknięte oraz tzw. premie większościowe w oby-
dwu izbach. Precedensem we współczesnej historii Republiki Włoskiej są dwa 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z konstytucją ordynacji 
wyborczych z 2005 i 2015 roku. W wyroku nr 1 z 2014 roku Trybunał pod-
niósł kwestię naruszenia zasady równości i swobodnego wyboru54. Zasady 
prawa wyborczego nie są dane raz na zawsze i należy nieustannie czuwać 
nad ich przestrzeganiem i problemem ich ograniczania w imię tzw. wyższych 
celów.
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The Principles of Electoral Law in Italy

Summar y

The article attempts to characterize the issue of the principles of electoral law in 
Italy. Among them, the principle of free elections occupies a special place. The author 
based her reflections on the evolution of electoral legislation in Italy with particular 
attention on the constitutional principles and the parliamentary electoral laws. How-
ever, the italian electoral system is the unfinished story of the electoral changes, 
the constitutional principles of 1947 are fundamental and stable value of democracy 
in Italy.

Key words: principles, free election, electoral law, Italy, electoral system, democracy
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Decentralizacja w Anglii: 
władze lokalne i partnerstwa 

w świadczeniu usług

Bezpośrednia realizacja zadań przez jednostkę według ustalonych przez jej 
władze zasad świadczy o jej samorządności, samodzielności, w tym finanso-
wej, oraz istotnym znaczeniu w strukturze instytucjonalnej państwa. Władze 
lokalne w Anglii coraz rzadziej mają szansę na takie wykonywanie swoich 
obowiązków. Należy zaznaczyć, że obecnie często tradycyjne formy realizo-
wania zadań publicznych przez organy administracji lub też różnego rodzaju 
państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne okazują się niewystarcza-
jące nie tylko w Anglii. Świadczenie usług publicznych rzeczywiście nie musi 
być realizowane w ramach struktur organizacyjnych administracji publicznej. 
Problemem w Anglii pozostaje jednak mały wpływ władz samorządowych na 
sposób świadczenia usług publicznych i znaczny zakres regulacji określających 
formy realizowania ich zadań. W artykule omówione zostaną sposoby reali-
zowania zadań władz lokalnych, które wiążą się z podziałem ich kompeten-
cji oraz bardzo często także z ograniczeniem ich roli w świadczeniu usług, 
które obowiązywały, i wprowadzane były, podczas trwania rządów laburzy-
stów w latach 1997–2010. Okres ten wybrany został dlatego, iż to właśnie Par-
tia Pracy, obejmując stery rządów w 1997 roku, obiecywała samorządowi lokal-
nemu „wolność” – decentralizację, demokratyzację i upełnomocnienie wspólnot 
lokalnych. Dlatego też warto przyjrzeć się, w jaki sposób wolność ta realizowana 
miała być w sferze niezwykle ważnej dla funkcjonowania samorządu – świad- 
czenia usług.
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Formy współpracy władz samorządowych 
podejmowane w celu świadczenia usług

Jednostki mogą wykonywać zadania na wiele sposobów: samodzielnie, we 
współpracy z innymi jednostkami samorządu lokalnego, tworząc nowe organy, 
mogą na mocy kontraktu zlecić innej jednostce samorządu realizację swojego 
zadania, współpracować w celu jego realizacji z organizacjami drugiego i trze-
ciego sektora, bądź też przekazywać im jego wykonywanie. 

Trzy główne formy współpracy jednostek samorządu to: wspólne zarządy 
(joint boards), wspólne komitety (joint committees) oraz zawieranie kontraktów 
(contracting)1. Wspólne zarządy to podmioty wymagane ustawowo, ustanawiane 
przez dwie lub więcej jednostek, w celu sprawnego i efektywnego wykonywa-
nia obowiązkowych zadań. Formalnie tworzone są przez ministra, członkostwo 
i zarządzanie podlegają jego zatwierdzeniu. Mają niezależne władze finansowe, 
które mogą zbierać środki finansowe od władz lokalnych wchodzących w ich 
skład. Najczęściej powstają w sferach policji, pożarnictwa, transportu publicz-
nego i gospodarki odpadami2. Procesy łączenia jednostek tych służb przyczyniły 
się do powstania sytuacji, w której jedna jednostka współdzielona jest przez 
kilka władz samorządowych, właśnie poprzez wspólne zarządy, czy też przez 
wspólne władze (joint authorities). Należy zaznaczyć, że gremia zarządzające 
tymi podmiotami są mianowane w części przez przedstawiciela rządu i w tym 
względzie nie podlegają całkowicie jurysdykcji władz lokalnych. Wspólne komi-
tety tworzone są dobrowolnie, przez minimum dwie jednostki. W ich skład 
wchodzą radni ze wszystkich współtworzących je władz lokalnych. Cel powsta-
wania komitetów jest ten sam, jak w przypadku wspólnych zarządów – sprawne 
i efektywne dostarczanie usług. Ich działania dotyczą sfery zadań lokalnych, 
które mniejszym gminom trudno realizować samodzielnie, jak na przykład 
zapewnienie domów opieki. Władze lokalne mogą także zawierać między sobą 
kontrakty, porozumienia w celu zapewnienia usług, wykonywania funkcji będą-
cej obowiązkiem jednej jednostki przez drugą jednostkę3. Takie umowy podpi-

1 D. Wilson, C. Game: Local Government in the UK. Basingstoke 2006, s. 79. Podstawa 
prawna takiego działania to: Local Government Act 1972 (c. 70). Wspólne władze (joint 
authorities) czasem traktowane są jak władze lokalne: Local Government Act 1972 (c. 70); 
Statutory Instrument 2000 No. 2851 The Local Authorities (Arrangements for the Dis-
charge of Functions) (England) Regulations 2000.

2 J.A. Chandler: Local Government Today. Manchester 2008, s. 3–4.
3 Local Government Act 1972 (c. 70) sekcja 101; Statutory Instrument 2012 No. 1019 

The Local Authorities (Arrangements for the Discharge of Functions) (England) Regu-
lations 2012.
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sywane są najczęściej w sprawie zarządzania drogami4. Poza trzema wspomnia-
nymi formami współpracy jednostek samorządu istnieje wiele nieformalnych, 
tworzonych ad hoc porozumień pomiędzy sąsiadującymi dystryktami, bądź też 
dystryktami i hrabstwami5. 

Na dużą skalę uregulowania takie powstawały po reorganizacji z 1986 roku 
– likwidacja hrabstw metropolitalnych (dużych jednostek funkcjonujących jako 
wyższy stopień samorządu terytorialnego w Anglii tam, gdzie struktura była 
dwustopniowa) spowodowała konieczność znalezienia sposobów realizowania 
usług na całym obszarze zlikwidowanej jednostki. Obecnie unormowaniom tym 
nie poświęca się wiele uwagi, co świadczy o ignorowaniu ich roli. Warto nato-
miast pamiętać, że takie sposoby realizowania usług świadczą o niedostatecz-
nych środkach własnych jednostek samorządu, bądź – jak w przypadku usta-
wowo nakazanych porozumień – o ich słabej pozycji i ignorowaniu ich roli jako 
samorządnych władz lokalnych. 

Badania z lat dziewięćdziesiątych pokazały, że porównując działanie porozu-
mień z powszechnym w poprzednich dekadach samodzielnym wykonywaniem 
przez władze lokalne swoich zadań, nie ma mocnych dowodów na większą sku-
teczność realizowania zadań poprzez porozumienia. Wykazano, że skuteczne 
okazują się te, które mają niewielki zakres zadań a przez to niskie wydatki, 
bądź też, jeśli zajmują niepoślednią rolę w świadczeniu usług, posiadają dużą 
samodzielność finansową. Oznacza to, że ich skuteczność zależy od stopnia 
niezależności finansowej. Należy zaznaczyć, że słabości władz samorządowych 
upatruje się właśnie w ich ograniczonych możliwościach podejmowania nieza-
leżnych decyzji finansowych odnośnie wykonywanych zadań. Wydaje się więc, 
iż zamiast popierać tworzenie organów łączonych, rząd centralny powinien był 
raczej wzmocnić instytucje pochodzące z bezpośredniego wyboru. 

Ważnym kierunkiem rozwoju świadczenia usług stały się także porozu-
mienia z podmiotami z sektora prywatnego i trzeciego. Stosowanie rozwiązań 
oznaczających przekazywanie części kompetencji jednostek lokalnych innym 
podmiotom rodzi jednak liczne niebezpieczeństwa dla organów samorządu. 
Wskazuje się na przykład, że wspólne zarządy to struktury, które niejedno-
krotnie działają w dużej mierze niezależnie od konstytuujących je władz samo-
rządowych. Co więcej, lokalne społeczności posiadają niewielką wiedzę o dzia-
łaniach takich podmiotów6.

4 D. Wilson, C. Game: Local Government…, s. 79.
5 Local and Central Government Relations Research 37: The working of joint arran-

gements, York, July 1995, s. 2.
6 Local and Central Government Relations Research 37, The working…, s. 1–3.
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Tworzenie partnerstw – 
nowy paradygmat świadczenia usług przez samorząd lokalny

Tak jak współpraca między jednostkami samorządu lokalnego trwa w Anglii 
od wielu dekad, tak przekazywanie wykonywania zadań podmiotom zewnętrz-
nym, firmom prywatnym na popularności zyskało w latach osiemdziesiątych, 
gdy rząd Partii Konserwatywnej zaczął wprowadzać do funkcjonowania władz 
lokalnych zasady rynkowe. Laburzyści, do wykorzystywanego w latach osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych katalogu sposobów realizacji zadań przez wła-
dze lokalne, dodali jeszcze jeden. 

Już w pierwszej kadencji rząd propagował działania na rzecz tworzenia 
stref zatrudnienia, zdrowia, edukacji (tzw. zones), uruchomiono dziesiątki pro-
gramów, jak „Pewny start” (Sure Start), czy „Nowe porozumienie dla wspól-
not” (New Deal for Communities), w których uczestniczyli różni aktorzy sceny 
lokalnej, co wskazywało, że nowy rząd będzie kontynuował idee świadczenia 
usług na poziomie lokalnym przez różne podmioty – zarządy, agencje, komitety 
i wiele innych. Z drugiej strony, podjęte inicjatywy wskazywały, że rząd pragnął 
zwiększać współpracę między tak wieloma różnymi aktorami sceny lokalnej, by 
połączyć i usprawnić dotąd sfragmentaryzowane świadczenie usług7. Nowym 
paradygmatem świadczenia usług publicznych stało się tzw. partnerstwo8. Naj-
lepiej świadczy o tym fragment wypowiedzi Tony’ego Blaira9:

Kluczowym jest sprawienie, by rząd działał bardziej spójnie. Wszyscy wiedzą, 
że problemy wykluczenia społecznego, niepowodzeń szkolnych, braku pracy, 
przestępczości są ze sobą powiązane, gdy spojrzymy na nie z perspektywy 
codziennego życia jednostki (…) zbyt często kolejne rządy próbowały poka-
wałkować te problemy, traktując je jako oddzielne zagadnienia – jakby można 
było naprawić kraj przez pomalowanie domów, a nie zmierzenie się z proble-
mem bezrobocia czy wysokiej przestępczości. Na wielu obszarach różne agencje 
i różni działacze pracują równolegle, często robiąc dobre rzeczy, jednak czasem 
pracują nad krzyżującymi się celami przy zbyt małej koordynacji i współpracy. 
Połączone problemy wymagają połączonych rozwiązań. 

7 D. Wilson, C. Game: Local Government…, s. 143.
8 V. Lowndes, H. Sullivan: Like a Horse and Cariage or a Fish on a Bicycle: How Well 

Do Local Partnerships and Public Participation Go Together? Local Government Studies,
30/1, 2004, s. 52. Za: D. Wilson, C. Game: Local Government…, s. 147.

9 Tony Blair, speech: Bringing Britain Together, London 1997. Http://www.britishpoli-
ticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=320 [dostęp: 20.09.2017].
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Lokalne partnerstwa pomiędzy podmiotami publicznymi, prywatnymi, 
z sektora trzeciego oraz organizacjami lokalnymi były powszechnie wyko-
rzystywane przez rząd centralny, by rozwijać i realizować obietnice złożone 
wyborcom. Wartością dodaną tych partnerstw miała być ich zakładana zdol-
ność zrealizowania idei modernizacji samorządu lokalnego poprzez dosko-
nalenie świadczenia usług oraz odnowę demokratyczną10. Rząd udowadniał, 
iż partnerstwa mają zdolność koordynowania działań społecznych w sposób, 
który skuteczniej niż dotąd włączy w procesy decyzyjne grupy dotąd nierepre-
zentowane, przede wszystkim wielu partnerów lokalnych. Partnerstwa miały 
być (i są) metodą podejmowania decyzji, która opiera się bardziej na negocja-
cji, kooperacji, nie na hierarchii czy zasadach rynkowych11. Rząd laburzystów 
uważał, że tylko poprzez tworzone partnerstwa można zaradzić takim bolącz-
kom, jak zły stan zdrowia mieszkańców, bieda, wykluczenie społeczne, niskie 
standardy edukacyjne – czyli problemom, które trudno rozwiązać w ramach 
jednej organizacji czy poprzez świadczenie jednej usługi. Powstałe na pozio-
mie lokalnym partnerstwa zrzeszają władze lokalne, organizacje drugiego 
i trzeciego sektora, przedstawicieli społeczności lokalnych. Laburzyści wpro-
wadzili zasadę, że im więcej podmiotów uczestniczy w takim partnerstwie, 
tym większe środki finansowe są przyznawane na jego działalność12, z tym, 
że korzystanie z nich wiązało się z wprowadzeniem bardzo sformalizowanej 
współpracy13. 

Wykonywanie zadań wspólnie przez wiele podmiotów – publicznych, dru-
giego i trzeciego sektora – stało się bardzo popularne. Należy podkreślić, że 
do partnerstw zaproszono także władze jednostek samorządu terytorialnego 
znajdujących się poza zasadniczym podziałem terytorialnym – władze parafii14. 
Parafie często podpisują z władzami jednostki podstawowej deklarację, tzw. 

10 V. Lowndes, H. Sullivan: Like a Horse and Carriage…, s. 53. Za: S. Griggs, M. Smith: 
Partnerships, Politics and Civil Renewal. In: Researching Civil Renewal, A set of scoping papers 
prepared for the Home Office Civil Renewal Unit, Civil Renewal Research Centre, The Uni-
versity of Birmingham, October 2004, s. 160.

11 S. Griggs, M. Smith: Partnerships, Politics…, s. 160.
12 D. Wilson, C. Game: Local Government…, s. 147–148.
13 V. Lowndes, H. Sullivan: Like a Horse and Carriage…, s. 52. Za: D. Wilson, C. Game: 

Local Government…, s. 147.
14 Rząd wierzył, że parafie, jako szczebel samorządu najbliższy obywatelom, 

powinny odgrywać centralną rolę w podnoszeniu jakości ich życia i oczekiwał, że jed-
nostki podstawowe i parafie będą ze sobą współpracować: DCLG: The Quality Parish 
and Town Council Scheme – The Quality Scheme Explained, Department for Communities 
and Local Government, London 2006, par. 1.1, 1.2.
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charter, która określa warunki tej współpracy. Ważne jest, że to rząd centralny 
stworzył modelową deklarację i od władz lokalnych oczekiwał, że zawierane 
między nimi umowy będą do niej podobne15.

Partnerstwa mogą mieć różne funkcje – nie wszystkie są tworzone do wyko-
nywania zadań sensu stricte. Część istnieje przede wszystkim w celu rozprze-
strzeniania informacji, budowania dobrych relacji między radą a mieszkańcami 
(czy też innymi podmiotami), inne stanowią forum wymiany myśli, kanały arty-
kulacji interesów. Pod koniec drugiej kadencji laburzystów w Zjednoczonym 
Królestwie istniało ponad 5 500 partnerstw16. W ich zarządach zasiadało ponad 
60 000 osób, ponad trzy razy więcej niż było radnych17.

Jak wspomniano powyżej, rząd laburzystów zainicjował powstanie wielu 
partnerstw tematycznych, wśród nich: stref edukacji, zdrowia, sportu, part-
nerstw nowego zaangażowania w regenerację, uczenia się, wczesnego rozwoju 
i opieki nad dziećmi, przeciwdziałania przestępczości. Pewien nadzór nad nimi 
i koordynację ich działań sprawować miały tzw. lokalne strategiczne partner-
stwa (Local Strategic Partnerships)18.

Współpraca i partnerstwo w świadczeniu usług – 
teoria a praktyka

Historia samorządu w Anglii pokazuje, iż władze lokalne niechętnie oddają 
przyznane im kompetencje. Gdy rząd Partii Pracy wprowadzał swoje reformy, 
spotkał się z oporem wielu lokalnych rad. Władze lokalne nie popierały też 
fragmentacji usług. Jednak wiele z nich, jeszcze zanim tworzenie partnerstw 
stało się w wielu kwestiach obligatoryjne, współpracowało z różnymi lokal-
nymi podmiotami. Idea lokalnego przywództwa zwerbalizowana została 
w 1998 roku, jednak ze względu na problemy ekonomiczne lat osiemdzie-
siątych i ograniczanie władztwa finansowego rad, władze lokalne już wów-
czas zaczęły przyjmować postawę przewodzenia społecznościom lokalnym. 
Czyniły to szczególnie w sferach takich jak rozwój ekonomiczny, regeneracja, 
ochrona środowiska, bezpieczeństwo społeczności lokalnej, czy profilaktyczne 
działania na rzecz ochrony zdrowia. Wkładem rządu laburzystów w popu-
laryzację tych inicjatyw było zainicjowanie wielu programów, które zapew-

15 DCLG: The Quality Parish…, par. 6.1, 6.2. 
16 Informacje uzyskane na stronie: http://www.audit-commission.gov.uk/national

studies/localgov/Pages/governingpartnerships.aspx [dostęp: 15.05.2010].
17 S. Griggs, M. Smith: Partnerships, Politics…, s. 160.
18 D. Wilson, C. Game: Local Government…, s. 149.
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niały dodatkowe środki finansowe na realizowanie zadań właśnie w ten 
sposób19.

Warto nieco więcej miejsca poświęcić na analizę tzw. lokalnych partnerstw 
strategicznych. Lokalne strategiczne partnerstwa (LSP) to nieobowiązkowa forma 
współpracy w granicach jednostki samorządu lokalnego skupiająca przedstawi-
cieli różnych sektorów oraz mieszkańców20. Początkowo ich rolą było przygoto-
wanie, wprowadzanie i monitorowanie planów rozwoju społeczności lokalnej, 
by promować jej ekonomiczny, społeczny i środowiskowy dobrobyt. Podstawę 
prawną uzyskały w ustawie Local Government Act z 2000 roku. Wzmocnione 
zostały na mocy strategicznego dokumentu z 2001 roku zatytułowanego „Nowe 
zobowiązanie do odnowy sąsiedztw” (New Commitment to Neighbourhood 
Renewal), który postulował i zalecał skupienie działań na najbiedniejszych, naj-
bardziej zaniedbanych obszarach21. Na mocy ustawy z 2007 roku22 rolą rad i ich 
partnerów w ramach LSP stało się realizowanie przywództwa w społecznoś-
ciach lokalnych, nadzór, koordynowanie konsultacji społecznych oraz tworzenie 
strategii zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej23, która odzwierciedla 
wspólną wizję rozwoju danej lokalności. Na obszarach, gdzie funkcjonuje jed-
nostopniowa struktura samorządu terytorialnego LSP tworzone są na pozio-
mie hrabstwa i jednostek unitarnych. Na obszarach z dwuszczeblową strukturą 
samorządu lokalnego LSP powstają przeważnie zarówno na poziomie hrab-
stwa, jak i dystryktu, i realizują przypisane im role oddzielnie lub we współ-
pracy24. Tu warto podkreślić, że początkowo, na mocy ustawy z 2000 roku, 
nadrzędną rolę w tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju społeczności 
lokalnej odgrywały rady; to one obarczone zostały obowiązkiem ich przygo-
towania. W 2007 roku zobowiązano je, by w tworzeniu lub modyfikowaniu 
tych strategii podejmowały konsultacje z partnerami lokalnymi25, zapewniały 

19 G. Stoker: Introduction: The Unintended Costs and Benefits of New Management Reform 
for British Local Government. In: The New Management of British Local Governance. Ed. 
G. Stoker. Basingstoke 1999, s. 15 oraz V. Lowndes, H. Sullivan: Like a Horse and Car-
riage…, s. 52. Za: D. Wilson, C. Game: Local Government…, s. 147.

20 Chociaż jest powszechna i analizując sposób funkcjonowania wprowadzonych 
uregulowań wydaje się konieczna.

21 Obszary te wyznaczano na podstawie wyliczeń wskaźników: http://www.com-
munities.gov.uk/communities/neighbourhoodrenewal/deprivation/ [dostęp: 12.05.2010].

22 The Local Government and Public Involvement in Health Act 2007 (c. 28).
23 H.M. Government: Creating Strong, Safe and Prosperous Communities, Statutory Gui-

dance, Communities and Local Government Publications, July 2008, par. 3.1. 
24 Ibidem, par. 2.4, 2.5.
25 Ibidem, par. 3.5, 5.2 i 3.3.
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„odpowiednią” reprezentację w partnerstwach przedstawicielom z różnych sek-
torów26, w tym mieszkańcom, oraz analizowały podejmowane w ramach LSP 
przez partnerów działania. Odpowiednia reprezentacja oraz obowiązek kon-
sultacji stały się wymogami ustawowymi27. Co więcej, dokument z 2007 roku 
wprowadził partnerów ustawowych28, którzy, jeśli działają na obszarze rady, 
muszą być w konsultacjach uwzględnieni. Katalog pozostaje otwarty do decyzji 
rady, ale liczba wymienionych w ustawie podmiotów sięga niemal 30. W celu 
stworzenia strategii zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej rady pod-
stawowe współpracują także z parafiami (schemat 1).

Schemat 1. Przykładowy sposób funkcjonowania lokalnych parterstw strategicznych (LPS) 

Grupa odpowiadająca za tworzenie strategii działań złożona z przedstawicieli 
wszystkich podmiotów zaangażowanych w partnerstwo

Grupa koordynująca złożona z przewodniczących grup tematycznych i innych 
profesjonalistów oraz przedstawicieli społeczności lokalnej i trzeciego sektora

Środowisko Kultura Zdrowie Bezpieczeństwo 
lokalnej 

społeczności

Rewitalizacja Młodzież Wypoczynek

Przedstawiciele społeczności lokalnej oraz trzeciego sektora

Fora sąsiedzkie Grupy o podobnych 
interesach

Źródło: na podstawie Rights and Justice Centre, Sustainable Community Strategies & Local Strate-
gic Partnerships. London 2011. 

26 W niemalże wszystkich udział biorą radni wchodzący w skład organu wykonaw-
czego gmin i urzędnicy gminni, przedstawiciele władz policji, służby zdrowia, wyższej 
edukacji i organizacji wolontariackich: DCLG: Long term evaluation of local area agreements 
and local strategic partnerships, Report on the 2008 survey of all English local strategic part-
nerships, Volume 1 – Executive summary and survey report, H. Russell – Liverpool John 
Moores University, L. Johnston – OPM, D. Jones – Davy Jones Consultancy, Department 
for Communities and Local Government, July 2009, s. 20.

27 H.M. Government: Creating Strong, Safe…, par. 3.5, 2.6.
28 The Local Government and Public Involvement in Health Act 2007 (c. 28), sec. 104.
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Znaczna część LSP powstała przed lub w 2002 roku29. Ich liczba nie rośnie 
już tak szybko, jednak ciągle ich przybywa. Obecnie niemalże wszystkie władze 
lokalne w Anglii należą do takiego parterstwa. Organizacja wewnętrzna LSP jest 
w dużej mierze zależna od ustaleń na poziomie lokalnym, dlatego partnerstwa 
różnią się zasadami (kto jest w nich reprezentowany) oraz sposobem działania. 
Te różnice wpływają na efektywność ich funkcjonowania. Wywiady z człon-
kami takich podmiotów wskazują, że większość z nich uważa, że stworzone 
struktury i sposób organizacji są efektywne i realizują zamierzone cele. Czte-
rech na pięciu przyznało, że rośnie integracja wewnątrz partnerstwa, zaufanie 
i odpowiedzialność poszczególnych organizacji. Dzięki temu proces tworzenia 
wspólnej wizji rozwoju danej lokalności oraz skoordynowanej strategii, przy 
jednoczesnym zrozumieniu się partnerów, oraz proces świadczenia usług, jakich 
oczekują mieszkańcy, są coraz sprawniejsze. Z czasem łatwiej dało się także 
uzyskać zgodę poszczególnych partnerów na finansowanie wspólnych projek-
tów. Wielu respondentów twierdzi też, że widać korzyści skali wynikające ze 
współpracy. Ogólnie, aż 84% respondentów zgodziło się, że korzyści płynące 
z funkcjonowania LSP przeważają nad kosztami30.

Z drugiej strony, należy zaznaczyć, że nie wszędzie LSP przyjęły się jedna-
kowo dobrze. Należy rozróżnić ich działanie w jednostkach unitarnych i hrab-
stwach oraz w dystryktach niemetropolitalnych (czyli tych jednostkach samorzą-
dowych, które funkcjonując w strukturze dwuszczeblowej znajdują się na stopniu 
niższym, pod hrabstwami)31. Wyniki badań wskazują, że funkcjonowanie LSP 
na obszarach, gdzie istnieje dwuszczeblowa struktura podstawowych jednostek 
samorządu lokalnego nie jest tak sprawne, jak na obszarach ze strukturą jed-
nostopniową. Partnerstwa tworzone w oparciu o dystrykty częściej informują 
o problemach w funkcjonowaniu32. Dla dystryktów, osiąganie celów lokalnych 
porozumień terytorialnych ma mniejszy priorytet, co więcej, próby osiągania tych 
celów czasem mają negatywny wpływ na ich pracę33. Prawie połowa partnerstw 
tworzona przez dystrykty (48%) stwierdziła, że idea lokalnych porozumień tery-
torialnych sprawdza się i odpowiada działaniom jednostek unitarnych, nie jest 

29 DCLG: Long term evaluation of local area agreements and local strategic partnerships, 
Report on the 2008 survey of all English local strategic partnerships, Volume 1 – Executive 
summary and survey report, H. Russell – Liverpool John Moores University, L. John-
ston – OPM, D. Jones – Davy Jones Consultancy, Department for Communities and 
Local Government, July 2009, s. 8.

30 DCLG, Long term evaluation…, tab. 86, tab. 89.
31 Ibidem, s. 8, 28.
32 Ibidem, s. 7.
33 Ibidem, s. 11.
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jednak właściwa dla jednostek na obszarach ze strukturą dwustopniową. Wielu 
respondentów uznało, że zmiany wprowadzone przez te porozumienia spowo-
dowały, że dystrykty, które przecież także miały je wykorzystywać jako instru-
ment służący przewodzeniu społeczności lokalnej, są „odsunięte na bok”34. 

Władze lokalne w większości przypadków wydają się rzeczywiście prze-
wodzić LSP. Można to wnioskować chociażby z danych na temat przewod-
niczących tych podmiotów. Połowie przewodniczy lider bądź burmistrz, 6% 
inny członek gabinetu, 8% urzędnik władzy lokalnej. Pozostałym przewodni-
czą, między innymi, przedstawiciele sektora publicznego (7%), osoby z sektora 
prywatnego (10%), z sektora trzeciego (8%); 5% przewodniczących to przedsta-
wiciele organizacji funkcjonujących na poziomie wspólnot. Warto nadmienić, że 
ani jednemu partnerstwu nie przewodniczy radny spoza egzekutywy35. Pracę 
radnych z egzekutywy ocenia się z roku na rok coraz bardziej pozytywnie, 
szczególnie w kontekście dbania o interesy rady. Znacznie gorzej oceniana jest 
ich umiejętność dotarcia do trudnych do zaangażowania grup36.

Mimo wielu pozytywnych raportów o korzyściach zawierania partnerstw dla 
jakości świadczonych usług niektórzy badacze przestrzegają, że tworzenie ich 
„nie jest najlepszym rozwiązaniem w każdej sytuacji”37. Partnerstwa podważają 
demokratyczną legitymizację władz lokalnych do działania. Ponieważ wydają 
się być instytucjami paralelnymi, rady i ich bezpośrednio wybierani radni, jako 
reprezentanci społeczności lokalnych, muszą konkurować z reprezentantami 
partnerstw38. Wiele analiz działania Partii Pracy podkreśla, iż widać niespójność 
pomiędzy idealistycznym dyskursem dokumentów rządowych o pracy ponad 
podziałami a rzeczywistym funkcjonowaniem partnerstw i dylematami ich 
uczestników związanymi z konkurującymi ze sobą imperatywami do działania39. 

Podnosi się obawy, że strony biorące udział w partnerstwie będą działać 
przede wszystkim w interesie własnym40 lub, jak zauważa Andrew Coulson, 

34 Ibidem, s. 7.
35 DCLG: Long term evaluation…, Vol. 2., tab. 18.
36 Ibidem, s. 8.
37 Informacje uzyskane na stronie: http://www.audit-commission.gov.uk/nationalstu-

dies/localgov/Pages/governingpartnerships.aspx [dostęp: 15.11.2010].
38 N. Mathur, C. Skelcher, M. Smith: Towards a Discursive Evaluation of Partner-

ship Governance, Paper presented to ECPR joint sessions, Edinburgh, March 2003. Za:
S. Griggs, M. Smith: Partnerships, Politics…, s. 161.

39 J. Newman: Modernising Governance. New Labour, Policy and Society. London 2001, 
s. 122. Za: S. Griggs, M. Smith: Partnerships, Politics…, s. 161.

40 Audit Commission, Governing Partnerships: Bridging the Accountability Gap, 
Audit Commission, London 2005. Za: D. Wilson, C. Game: Local Government…, s. 151.
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w interesie partnerstwa41. W obu przypadkach interesy obywateli schodzą na 
dalszy plan. 

Taka forma realizowania zadań, powołująca do życia nowy podmiot, w któ-
rym uczestniczy wielu aktorów, oznacza, że powstają pytania dotyczące odpowie-
dzialności tych ciał przed lokalną społecznością. Konfuzję względem tego, przed 
kim i w jakim zakresie odpowiadają członkowie tych ciał, wzmacnia wielość źró-
deł finansowania. Jedynie jedna trzecia członków partnerstw zgodziła się z tezą, 
że lokalna polityka odgrywa główną rolę w podejmowanych przez zarząd part-
nerstwa decyzjach42. Istotną, nieuregulowaną przez laburzystów kwestią pozostał 
także brak procedur umożliwiających przyznanie rekompensat świadczeniobior-
com, gdy partnerstwo nie osiągnie zamierzonego skutku43. Ponadto, pamiętając, 
że partnerstwa wiążą się z dużymi nakładami finansowymi, powstały trudności 
w obliczeniu rzeczywistych korzyści i kosztów ich funkcjonowania, a należy pamię-
tać, że chodzi o środki publiczne44. Nasuwa się pytanie, jak badać, na ile efektywnie 
wykorzystywane są wszystkie zasoby uczestniczących w partnerstwach organiza-
cji45. Przez pierwsze lata ich funkcjonowania problemem był także system wskaź-
ników i instrukcji, ustalanych przez różne departamenty rządowe, które utrudniały 
ustalenie w ramach partnerstwa norm współpracy, które wynikałyby z lokalnej 
specyfiki danego miejsca46. Po wprowadzeniu przez rząd tzw. wszechstronnej 
oceny działalności ten mankament, do pewnego stopnia, udało się zlikwidować. 

Część badaczy podkreślała, że rząd powinien był dokładniej rozważyć 
rolę, jaką mają odgrywać partnerstwa i władze lokalne, by ustalić, jak partner-
stwa wpisują się w struktury zarządzania. Jeśli poprzez LSP mieszkańcy mogą 
podejmować decyzje bez konieczności głosowania w wyborach lokalnych, to 
rola lokalnych władz i ich organów jest podważana. Problemem, który zyskuje 
w tym kontekście nowy wymiar, jest odpowiedzialność decydentów z LSP 
przed społecznością lokalną za swoje działania47. 

41 A. Coulson: Local Governance in England: The Exercise of Power. Local Government 
Studies, 2005. Za: S. Griggs, M. Smith: Partnerships, Politics…, s. 161. 

42 C. Skelcher, N. Mathur, M. Smith: Travels in quangoland, Public Finance, 28 Novem-
ber 2004, s. 11. Za: S. Griggs, M. Smith: Partnerships, Politics…, s. 161.

43 Informacje uzyskane na stronie: http://www.audit-commission.gov.uk/national-
studies/localgov/Pages/governingpartnerships.aspx [dostęp: 15.11.2010].

44 Audit Commission, Governing Partnerships… Za: D. Wilson, C. Game: Local Gover-
nment…, s. 151.

45 D. Wilson, C. Game: Local Government…, s. 151–152.
46 S. Griggs, M. Smith: Partnerships, Politics…, s. 162.
47 The Transport, Local Government and the Regions Committee, Fourteenth Report: 

How the Local Government Act 2000 is Working, par, 17.
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Należy także rozważyć kwestię, na ile rzeczywiście partnerstwa objęły 
wszystkich zainteresowanych rozwojem danej lokalności. W odpowiedzi na 
pytanie o inicjatywy, które przyniosły wymierne korzyści mieszkańcom, a któ-
rych nie udałoby się zrealizować bez LSP, aż 90% respondentów wskazało, że 
inicjatyw takich jest dużo. Sfery realizacji takich projektów dotyczyły proble-
mów, które trudno rozwiązać w ramach jednej agencji, na przykład zmian kli-
matu, czy problemów dzieci i młodzieży48. Struktury te jednak nie zapewniły 
skutecznych kanałów komunikacji z szerszymi forami i podmiotami funkcjo-
nującymi na poziomie sąsiedztw49. Problemem pozostaje także kwestia człon-
kostwa. Jest ono zdecydowanie szersze w LSP tworzonych w oparciu o jed-
nostki unitarne oraz hrabstwa. Zauważono także tendencję, po okresie ekspansji 
i poszerzania składu LSP, do ograniczania liczby uczestniczących w nich orga-
nizacji kosztem grup działających na poziomie wspólnoty50. Tylko nieco powy-
żej 50% respondentów uznało, że LSP są odpowiedzialne przed obywatelami51. 
To z kolei rodzi niebezpieczeństwo, że interesy poszczególnych grup, bądź też 
całego LSP, będą realizowane kosztem wspólnoty52. 

Omówione powyżej sposoby realizowania zadań publicznych wiążą się 
z inicjowaniem partnerstw publiczno-prywatnych (Public Private Partnerships) 
– czyli form współpracy charakteryzujących się wspólnym działaniem w celu 
świadczenia usług podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Gdy wiąże się 
ono z inwestowaniem przez sektor prywatny w infrastrukturę, wtedy najczęściej 
wykorzystuje się jedną z form tych partnerstw zwaną Private Finance Initia-
tive (PFI)53, która została zapoczątkowana w latach dziewięćdziesiątych. Należy 
przypomnieć, że poprzez PFI realizuje się kapitałochłonne projekty mające na 
celu, w oparciu o prywatne środki finansowe, świadczenie usług. Rząd i samo-
rząd płacą, by korzystać z udogodnień i świadczeń, które zostały mieszkańcom 
zapewnione przez prywatne firmy. Problem tkwi w tym, że koszty ponoszone 
przez władze publiczne są jedynie przesunięte w czasie54. 

Za zaletę PFI uznaje się przeniesienia ryzyka finansowego związanego z rea-
lizacją danego przedsięwzięcia na sektor prywatny. Jednak im wyższe będzie 

48 DCLG: Long term evaluation…, s. 13.
49 Ibidem, s. 9. 
50 Ibidem, s. 8. 
51 Ibidem, s. 10.
52 Ibidem, s. 11.
53 Informacje uzyskane na stronie: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/

http:/www.hm-treasury.gov.uk/documents/public_private_partnerships/ppp_index.cfm 
[dostęp: 12.03.2010].

54 D. Wilson, C. Game: Local Government…, s. 154–155.
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ryzyko związane z daną inwestycją, tym wyższe będą przyszłe opłaty nałożone 
przez podmiot prywatny na publiczny. Ocena ryzyka jest trudna, dlatego trudno 
dokładnie określić, czy pobierane następnie opłaty nie są za wysokie55. W osta-
tecznym rozrachunku taki sposób realizowania usług publicznych może się 
okazać droższy56. Laburzyści wykorzystywali ten mechanizm, ignorując jakość 
usług, gdyż najważniejsze było, że władze publiczne nie musiały pożyczać środ-
ków finansowych na duże projekty57. Zmianą w trakcie kadencji laburzystów 
było jedynie powołanie nowych struktur, mających służyć tworzeniu eksper-
tyz dla rządu na temat rozwoju i wykorzystania PFI58. Nacisk laburzystów na 
wykorzystanie tej formy świadczenia usług publicznych wydaje się momentami 
nieracjonalny. Przykładowo, w 2009 roku prywatne firmy z powodu recesji nie 
były w stanie sprostać podjętym zobowiązaniom finansowym, a rząd – chcąc 
za wszelką cenę utrzymać rozpoczęte na tych zasadach działania – dopłacał do 
projektów, tym samym przecząc całej idei PFI59.

Podsumowanie

Preskryptywność niektórych regulacji związanych ze wspólnym świadcze-
niem usług przez władze samorządowe i inne podmioty drugiego i trzeciego sek-
tora, formalizacja zasad współpracy, czy też nasilona, szczególnie na początku, 
wielość wskaźników, które władze lokalne musiały uwzględniać podejmując 
jakiekolwiek działania w ramach partnerstw, sugerują dużą nieufność rządu 
centralnego względem władz lokalnych. Nakazują wątpić, czy założenia decen-
tralizacji zostały przez laburzystów osiągnięte. Nie oznacza to jednak, iż nie 
należy docenić starań laburzystów o wypromowanie paradygmatu partnerstwa. 
W 2009 roku powstała ciekawa inicjatywa ministerstwa skarbu i Stowarzyszenia 
Samorządu Lokalnego – Local Partnerships. Miała ona wspomóc sektor pub-
liczny w świadczeniu usług i rozbudowie infrastruktury. Inicjatywa ta prężnie 
się rozwija do dziś dnia, a osoby w nią zaangażowane służą pomocą, wiedzą 
i czasem, by wspomagać rząd centralny, samorząd oraz liczne organizacje sek-
tora publicznego w stających przed nimi wyzwaniach dotyczących dobra pub-

55 G. Allen: The Private Finance Initiative (PFI), Research Paper 01/117, 18 December 
2001, House of Commons Library, s. 29.

56 D. Wilson, C. Game: Local Government…, s. 154–155.
57 Ibidem, s. 156.
58 G. Allen: The Private Finance…, s. 16. 
59 Informacje uzyskane na stronie: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/

7920522.stm [dostęp: 22.05.2010].
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licznego60. Partnerstwa na stałe zagościły w polityce lokalnej Anglii. Badania 
pokazują, iż obecnie przynajmniej 337 rad w Anglii jest zaangażowanych w 416 
porozumień zawartych w celu wspólnego świadczenia usług61. Partnerstwa na 
pewno przezwyciężają bariery, jakie stworzyła sytuacja funkcjonowania obok 
siebie wielu podmiotów i realizowania usług w izolacji od siebie, co pozwala 
na lepsze zaspokajanie potrzeb tych grup, które najbardziej potrzebują wspar-
cia. Władze lokalne są ważnym partnerem takich porozumień, niejednokrotnie 
nadającym ton całemu przedsięwzięciu. Ponadto, partnerstwa – dzięki możli-
wości skutecznego radzenia sobie ze skomplikowanymi, wielowymiarowymi 
problemami – mogą przyczynić się do zwiększenia partycypacji i zaangażowa-
nia członków społeczności lokalnych. Dzięki temu da się zaś zwiększyć legity-
mizację działań podejmowanych przez władze lokalne, ich prestiż i znaczenie 
w systemie instytucjonalnym kraju. Tym bardziej, iż – jak pokazują badania 
Stowarzyszenia Samorządu Lokalnego – kluczem do odniesienia sukcesu we 
wspólnym świadczeniu usług nie jest tylko połączenie struktur zarządzających, 
pozwalające jedynie osiągnąć krótkoterminowe, częściowe korzyści (oszczędno-
ści wynikające ze zwiększonej efektywności świadczenia usług). Najważniejsze 
jest to, by odpowiednio dopasować strategię działań do konkretnej jednostki 
lokalnej, współpracować z radnymi62. 
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Decentralization in England: local authorities 
and partnerships in service delivery

Summar y

The Labour Party won the 1997 election promising a wide decentralization program. 
Local communities were to be empowered and local government representatives were 
to become local leaders. The party promoted joint up working as a new, better way of 
service delivery that would take into consideration opinions of all local stakeholders. 
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The author analyses the way partnerships were promoted, introduced and the way 
there were working after two terms of labour government. The aim is to see whether 
the goals of empowerment were achieved. The author also touches upon the question 
whether partnerships remained a vital element of local politics. She ponders on the 
question as to what consequences partnerships may have for local authorities and local 
democracy today.

Key words: partnership working, local government, United Kingdom, England, Labour 
Party



Agnieszka Kandzia-Poździał
Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii

Granice wolności w kontekście imigracji – 
doświadczenia australijskie

„Przysięgam swoją lojalność wobec Australii i jej ludzi, których demokra-
tyczne przekonania dzielę, których prawa i wolności szanuję, i których prawa 
będę podtrzymywać i będę przestrzegać”1 – tak brzmią słowa przysięgi, jaką 
każdy, kto chce zostać obywatelem Australii, musi złożyć przed przedstawi-
cielami organów państwowych. Anglosaska koncepcja wolności w kontek-
ście funkcjonowania społeczeństwa oparta jest o wolność w granicach prawa. 
Australia wpisuje się w ten model i stanowi tutaj niezwykle ciekawy przy-
kład, bo (choć w tym miejscu może brzmieć to nieco trywialnie) poszanowa-
nie prawa w Australii jest właśnie dowodem na bycie częścią tego otwartego 
społeczeństwa. Odwołując się do koncepcji wolności Edmunda Burke’a, trzeba 
kontrolować wolę ludzi i hamować ludzkie namiętności; a może tego dokonać 
właśnie władza zewnętrzna2. Prawa człowieka to zarówno ograniczenia, jak 
i swobody, ludzie zaś (każdej klasy, choć nie można zapominać o naturalnej 
hierarchii) mają prawo do życia zgodnego z ustalonymi regułami i sprawiedli-
wości. Przestrzeganie podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa 
jest jednocześnie świadectwem tolerancji i szacunku dla wielu kultur. Warto 
dodać, że

1 Tłum. A. Kandzia-Poździał, za: Australian citizenship pledge. Https://www.
border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citi/Australian-citizenship-pledge [dostęp: 
04.11.2017].

2 E. Burke: Rozważania o rewolucji we Francji: i o debatach pewnych towarzystw londyń-
skich związanych z tym wydarzeniem, wyrażone w liście, który miał zostać wysłany do pewnego 
gentlemana w Paryżu. Kraków–Warszawa 1994, passim. 
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normatywnie nieprzekraczalne granice wolności są na ogół wyznaczone przez 
odwołanie się do czegoś wartościowego lub po prostu do wartości umieszczonej 
na jednym z najwyższych poziomów hierarchii wartości3.

Premier Malcolm Turnbull podkreślał w 2017 r., że nowi przybysze muszą 
przyjąć australijskie wartości i udowodnić swoje zaangażowanie w integrację. 

Członkostwo w australijskiej rodzinie jest przywilejem i powinno być przyzna-
wane tym, którzy wspierają nasze wartości, szanują nasze prawa i chcą ciężko 
pracować, integrując się i przyczyniając się do jeszcze lepszej Australii4.

Szczególnie ważne jest to w obliczu terroryzmu międzynarodowego, który rów-
nież dotyka Australię, choć na mniejszą skalę niż w Europie. Obecny rząd jako 
priorytet stawia bezpieczeństwo narodowe i ochronę obywateli. Podążając za 
koncepcją Alexisa de Tocqueville’a5 można śmiało powiedzieć, że Australia – 
podobnie jak inne społeczeństwa demokratyczne – bardziej szanuje równość niż 
wolność. Wolność może być, jak mówi John Stuart Mill, ograniczona:

Jedynym celem usprawiedliwiającym ograniczenie przez ludzkość indywidu-
alnie bądź zbiorowo, swobody działania jakiegokolwiek człowieka jest samo-
obrona, że jedynym celem, dla którego ma się prawo sprawować władzę nad 
członkiem cywilizowanego społeczeństwa wbrew jego woli jest zapobieżenie 
krzywdzie innych. Jego własne dobro, fizyczne lub moralne, nie jest wystarcza-
jącym usprawiedliwieniem6.

Artykuł ten poświęcony jest analizie empirycznej jednego z najbardziej zróż-
nicowanych społeczeństw świata – ludności Australii. Wiele przypadków, z któ-
rych zaledwie kilka zostanie przeanalizowanych w tym artykule, potwierdza, 
że granice wolności kulturowej w Australii ściśle wyznacza państwo. Mowa 
będzie również o kilku kontrowersyjnych sytuacjach, gdzie te ustalone przez 
rząd granice uznawane są powszechnie za niekonstytucyjne.

3 W. Lamentowicz: Granice wolności. Http://www.academia.edu/1136811/Granice_
wolno%C5%9Bci [05.02.2018].

4 Australian government toughens citizenship test. Https://www.migrationexpert.com.
au/australian_immigration_news/2017/Apr/850/australian_government_toughens_citi 
zenship_test [dostęp: 04.11.2017].

5 A. Tocqueville: O demokracji w Ameryce. Tłum. B. Janicka, M. Król, Warszawa 
2005, passim. 

6 J.S. Mill, O wolności. W: Idem: Utylitaryzm. O wolności. Tłum. M. Ossowska, 
T. Kotarbiński. Warszawa 1959, s. 129.
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Społeczeństwo wielokulturowe w Australii

Wielokulturowość jest pojęciem złożonym i niezwykle szerokim. Zakłada 
uczestnictwo mniejszości w kulturach i społeczeństwach narodowych. Kultury, 
mimo zachowania odrębności, będą traktowane równorzędnie, będą się prze-
nikały i wzajemnie na siebie oddziaływały.

Według zwolenników i propagatorów wielokulturowości termin kultura nie ma 
statusu teoretycznego, ale stanowi swoiste zwierciadło odbijające stosunki poli-
tyczne, edukacyjne i społeczno-ekonomiczne w społeczeństwach bi- i wieloet-
nicznych; tak ujmowana kultura jest źródłem nierówności społecznych7. 

Kultura jest bowiem tym, co odróżnia grupy społeczne, a podkreślanie odręb-
ności i tożsamości prowadzić może do rywalizacji. Granice współzawodnictwa 
kulturowego powinny być jasno określone, by jak najbardziej ograniczyć praw-
dopodobieństwo wystąpienia konfliktów. Niezwykle istotne jest więc uznawa-
nie wartości ważnych dla całego społeczeństwa jako organizacji. 

Wielokulturowość może przejawiać się w kilku aspektach:
(a) empirycznym – w sytuacji, gdy członkowie społeczeństwa dostrzegają 

tylko istnienie różnych grup kulturowych (widzą, że takie są), ich róż-
nice i podobieństwa, jednak nie jest to powiązane z żadnymi działa-
niami,

(b) mentalnym – gdy członkowie społeczeństwa mają świadomość odręb-
ności kulturowej, jednak wyznają wzajemny szacunek dla różnic kul-
turowych, 

(c) politycznym – gdy mowa o sposobach zarządzania różnorodnością kul-
turową w ramach jednego społeczeństwa przy założeniu poszanowania 
dla odmienności.

Wielokulturowość w różnych krajach jest więc odmienna. W Australii stwo-
rzono konkretny program budowania społeczeństwa w oparciu o tę koncepcję. 
Różnorodność etniczna ma więc odzwierciedlenie w projektach politycznych. 
Warto w tym miejscu przeanalizować krótko narodziny społeczeństwa wielo-
kulturowego w Australii. 

Już pierwsze lata funkcjonowania tego kraju jako kolonii brytyjskiej charak-
teryzowały się zróżnicowaniem kulturowym. W 1788 r. na pokładach jedena-
stu statków pod dowództwem komandora Arthura Phillipa (tzw. First Fleet) na 
terytorium Australii przypłynęło z Wielkiej Brytanii ponad tysiąc osób – żołnie-

7 Encyklopedia PWN. Https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wielokulturowosc;3995791.
html [dostęp: 08.10.2017].
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rze piechoty morskiej z rodzinami, urzędnicy państwowi oraz więźniowie i ich 
dzieci – Anglicy, Szkoci, Irlandczycy. Od końca XVIII w. do kolonii mogli przy-
bywać również wolni osadnicy – ochotnicy. Wielu mieszkańców starego kon-
tynentu skorzystało z tej możliwości. Pierwsze osadnictwo europejskie łączyło 
się jednak z degradacją kultury aborygeńskiej, istniejącej na kontynencie od 
ponad 60 tysięcy lat. Początkowo próbowano chronić Aborygenów przed najaz-
dem nowych osadników, starano się przystosować ich do europejskiego trybu 
życia. Siłowa asymilacja była mimo wszystko najlepszym wówczas rozwiąza-
niem. Znacznie częściej etnicznych mieszkańców przeganiano na inne teryto-
ria (często takie, gdzie trudno było o dostęp do wody) lub zabijano8. Ludność 
tubylcza otrzymała status poddanych brytyjskich, dawne struktury społeczne 
i rodzinne uległy zniszczeniu, a dyskryminacja nie ustawała. W początkach 
XIX w. nowa kolonia była już ugruntowana i zamieszkiwało ją ponad 3 tysiące 
osób – więźniów i tzw. emancypowanych (wcześniej skazanych, którzy za swoją 
pracę na rzecz kolonii lub po skończeniu wyroku stawali się wolnymi osadni-
kami). Kiedy w 1851 r. rozeszła się informacja, że kontynent bogaty jest w złoto, 
które swobodnie można wydobywać, do Australii zaczęły napływać fale pierw-
szych imigrantów z innych zakątków świata. Przez kolejne dziesięć lat w poszu-
kiwaniu złota przypłynęło prawie pół miliona imigrantów z Wielkiej Brytanii, 
60 tysięcy osób z różnych części Europy, ponad 40 tysięcy z Chin i ok. 10 tysięcy 
ze Stanów Zjednoczonych9. Konkurencja na polach złotonośnych i rosnące w siłę 
związki zawodowe próbowały eliminować napływ przybyszów z Chin i wysp 
na Pacyfiku. Produkty wykonywane przez Chińczyków musiały być specjal-
nie oznaczone, a tylko przemysł rodzimy mógł zyskać dofinansowanie rządu. 
Tak rodziła się tzw. polityka białej Australii (White Australia Policy). Oficjalnie 
nigdy nie było żadnej polityki rządowej czy stanowej o takiej nazwie, jednak 
konwenanse i pojedyncze postanowienia zaliczyć można do okresu chronienia 
Australii przed napływem osób innych narodowości10. Ruch związkowy roz-
począł serię protestów przeciwko zagranicznej sile roboczej. Argumentowano, 
że Azjaci i wyspiarze (pracujący głównie w przemyśle cukrowniczym) zabrali 
pracę białym pierwotnym osadnikom, pracują za niskie wynagrodzenie, obni-
żają warunki pracy i odmawiają uzwiązkowienia. Nie wszyscy zgadzali się 
z tymi argumentami, jednak w latach 1875–1888 wszystkie australijskie kolo-
nie uchwaliły przepisy, które wykluczyły dalszą chińską imigrację. Tuż po 

 8 J. Lencznarowicz: Australia. Warszawa 2005, s. 26. 
 9 Ibidem, s. 22.
10 F. Welsh: Australia. A New History of the Great Southern Land. New York 2004, 

s. 340–343. 
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powstaniu federacji w 1901 r. zaczęto tworzyć prawo dotyczące imigrantów. 
Pierwszą ustawą przegłosowaną przez nowy parlament była The Immigration 
Restriction Act, umacniająca de lege politykę „białej Australii”11. W tym czasie ure-
gulowano również napływ siły roboczej z wysp pacyficznych (The Pacific Island
Labourers Act). 

Po II wojnie światowej rządy Roberta Menziesa nastawione były na osiąg-
nięcie wzrostu gospodarczego i kontynuację uniezależniania się od Wielkiej Bry-
tanii. Zdecydowano się również na podejmowanie istotnych działań w polityce 
imigracyjnej. Powołano ministra ds. imigracji (pierwszym został Chiefley Arthur 
Calwell), który rozpoczął szeroko zakrojoną kampanię, mającą na celu sprowa-
dzenie jak największej liczby imigrantów z powojennej Europy. Kuszono spoko-
jem społecznym, rozwojem gospodarczym i aspektami humanitarnymi. Rozpo-
czął się program „zginąć albo zaludnić” (perish or populate). Program wyróżniał 
osoby pochodzenia anglosaskiego (proponowano dopłaty dla Brytyjczyków, 
którzy zdecydują się na stałe osiedlić w Australii)12. Na mocy umowy podpisa-
nej z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. w 1947 r. przyjęto 
do Australii 200 tysięcy przesiedleńców i uchodźców. Każdy przyjezdny musiał 
przez dwa lata wykonywać wyznaczone prace i mieszkać w specjalnie przygo-
towanych obozach dla emigrantów, po upływie tego czasu mógł samodzielnie 
wybierać miejsce zamieszkania. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka wyma-
gała wielkich nakładów siły roboczej. Łącznie po II wojnie światowej do Austra-
lii przyjechało ponad 5 milionów osób, głównie uchodźcy wojenni z Wielkiej 
Brytanii, Czech, Słowacji, Polski i Węgier, a także z Holandii, Serbii, Chorwacji, 
Włoch, Grecji i krajów bałtyckich. 

Australia długo wypracowywała własny sposób integracji społecznej przy-
jezdnych z mieszkańcami. Początkowo planowano, by nowo przybyli wtopili 
się w społeczeństwo i zrezygnowali ze swojej dotychczasowej kultury i oby-
czajów. Z czasem zaczęło przeważać stanowisko, by imigrantów integrować ze 
społeczeństwem australijskim (przez stopniową asymilację i zachowanie czę-
ści tradycji kraju pochodzenia). Ostatecznie w 1973 r. premier Al J. Grassby 
rozpoczął politykę wielokulturowości, w ramach której tradycje nowych naro-
dów miały stać się komplementarne wobec dominujących do tej pory obycza-
jów brytyjskich. „Australia miała stać się »rodziną narodów«, w której różne 
grupy etniczne zapewnią społeczeństwu dynamiczny rozwój i innowacyjność”13. 

11 Ph. Knightley: Australia. A Biography of a Nation. London 2001, s. 47.
12 Miasta Marzeń: Sydney. Warszawa 2012, s. 42.
13 Ibidem. Zob: też: K. Anderson: ‘Chinatown Re-oriented’: A Critical Analysis of Recent 

Redevelopment Schemes in a Melbourne and Sydney Enclave. Http://www.uws.edu.au/__data/
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Poszczególne grupy narodowe, m.in. Grecy i Włosi, zaczęli odgrywać coraz 
większą rolę, także polityczną (otrzymując prawa wyborcze). Szczególne zna-
czenie zyskała wielokulturowość w aspekcie ekonomicznym – do Australii 
napływało coraz więcej wykwalifikowanych robotników, a wielkie firmy i kor-
poracje zaczęły otwierać tutaj w latach 80. XX w. swoje filie. W tym czasie dzia-
łały też ruchy kontrkulturowe, walczące o ponowne zdefiniowanie australijskiej 
tożsamości narodowej i odrodzenie narodowej kultury anglosaskiej. 

Wielkie znaczenie dla australijskiej wielokulturowości odegrał profesor Jerzy 
Zubrzycki, będący przewodniczącym Komitetu Wzorów Społecznych w Radzie 
ds. Imigracji (Social Patterns Committee of the Immigration Advisory Council) w labu-
rzystowskim rządzie Gough Whitlama. Od 1975 r. Australia jest oficjalnie naro-
dem wielokulturowym14, zakończyła się epoka „białej Australii”. Kolejne lata 
obfitowały w tworzenie ustaw i porozumień parlamentarnych a także zespołów 
roboczych ds. Australii wielokulturowej. Powołano Australijski Instytut Spraw 
Wielokulturowych (AIMA), którego celem było podniesienie wiedzy na temat 
różnorodności kulturowej oraz promowanie spójności społecznej, zrozumienia 
i tolerancji (1979 r.), zastąpiony w 1986 r. przez Biuro ds. Wielokulturowości 
(OMA). Trzy lata później rząd Boba Howke’a ogłosił narodową agendę dla 
wielokulturowej Australii (National Agenda for a Multicultural Australia), która 
uzyskała poparcie polityczne na poziomie ponadpartyjnym. Po wyborach 
w 1996 r., gdy premierem został niechętny wobec polityki otwartych drzwi 
John Howard, OMA została wchłonięta przez ówczesny Departament ds. Imi-
gracji i Spraw Wielokulturowych, a parlament wydał oświadczenie w sprawie 
tolerancji rasowej (Parliamentary Statement on Racial Tolerance)15. W 1997 r. rząd 
ogłosił nową Krajową Wielokulturową Radę Doradczą (NMAC), która dwa lata 
później wydała raport „Australijska wielokulturowość na nowy wiek: ku inklu-
zywności” (Australian Multiculturalism for a New Century: Towards Inclusiveness). 
Kolejny przełom i ujednolicenie polityki nastąpiło w 2003 r., gdy rząd opubli-
kował swoją wielokulturową deklarację polityczną „Wielokulturowa Australia: 

assets/pdf_file/0006/150954/Anderson_ChinatownRe-Oriented_ICS_Pre-Print_Final.pdf, 
s. 7 [dostęp: 04.11.2017].

14 Podczas ceremonii zorganizowanej w 1975 r. po ogłoszeniu Racial Discrimination 
Act premier nazwał Australię „narodem wielokulturowym”. Zarówno premier jak i lider 
opozycji wygłosili przemówienia demonstrujące po raz pierwszy, że wielokulturowość 
stała się głównym priorytetem politycznym po obu stronach polityki. Zob. Fact Sheet 
– Australia’s Multicultural Policy. Https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-
and-multicultural-affairs/publications/fact-sheet-australias-multicultural-policy [dostęp: 
04.11.2017].

15 Fact Sheet – Australia’s Multicultural Policy…
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Zjednoczeni w różnorodności” (Multicultural Australia: United in Diversity), 
w której wyznaczył kierunki strategiczne na lata 2003–200616. W 2008 r. oficjal-
nie utworzono Australijską Wielokulturową Radę Doradczą (AMAC), a trzy 
lata później na nowo zdefiniowano założenia australijskiej polityki wielokul-
turowej. W marcu 2017 r. wydano oświadczenie „Wielokulturowa Australia – 
zjednoczona, silna, odnosząca sukcesy” (Multicultural Australia – united, strong, 
successful).

Od 2011 r. do Australii przybyło 1,3 miliona nowych imigrantów, pochodzą-
cych ze 180 krajów, z których po raz pierwszy w historii Chiny (191 tys.) i Indie 
(163 tys.) zajmują pierwsze miejsca na liście krajów narodzin nowo przybyłych. 
W latach 2015–2016 roczny przyrost migracji netto wyniósł 181 165 osób, o 3,0% 
(czyli o 5 300) więcej niż w latach 2014–15. Na dzień 30 czerwca 2016 r. 28,5% 
ludności zamieszkałej w Australii (6,9 miliona osób) urodziło się za granicą17 
(tabela 1).

Tabela 1. Ludność Australii urodzona poza granicami kraju w latach 1954–2016.

Lp. Państwo urodzenia 
(kolejność na 2016 rok)

Liczba 
ludności 
w 1954

Liczba 
ludności 
w 2001

Liczba 
ludności 
w 2016

Procent populacji 
Australii 
w 2016

1. Wielka Brytania 66 420 1 126 900 1 198 000 5,0
2. Nowa Zelandia 43 400 394 100 607 200 2,5
3. Chiny 10 300 157 000 526 000 2,2
4. Indie 12 000 103 600 468 800 1,9
5. Filipiny 200 112 200 246 400 1,0
6. Wietnam --- 169 500 236 700 1,0
7. Włochy 119 900 238 500 194 900 0,8
8. RPA 6 000 86 900 181 400 0,8
9. Malezja 2 300 87 200 166 200 0,7

10. Niemcy 65 400 11 7500 124 300 0,5
Urodzeni poza Australią 1 285 800 4 482 100 6 900 000 28,5

Źrodło: Opracowanie własne na podstawie danych Australian Bureau of Statictics.

Przodkowie mieszkańców Australii pochodzili głównie z Anglii, Szkocji 
i Irlandii. Dzisiaj znaczna część mieszkańców to wciąż osoby pochodzenia bry-
tyjskiego, ale również Grecy, Włosi, Niemcy, Arabowie. Znaczny przypływ spo-

16 Zob. więcej Multicultural Australia: United in Diversity. Https://www.dss.gov.au/
sites/default/files/documents/01_2014/united_diversity_access.pdf [dostęp: 04.11.2017].

17 Migration, Australia, 2015-16, Australian Bureau of Statistics. Http://www.abs.gov.
au/AUSSTATS/abs@.nsf/mf/3412.0 [dostęp: 04.11.2017].
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łeczności chińskiej spowodował, że największe z australijskich miast, Sydney 
jest dzisiaj „bardziej azjatyckie niż europejskie”18. Chińczycy stanowią znaczną 
społeczność w największych australijskich miastach (tabela 2).

Tabela 2. Ludność pochodzenia chińskiego w wybranych 
miastach Australii w 2016 r.

Miasto
Liczba 

ludności chińskiej 
w 2016 r.

Procent 
populacji miasta

Sydney 487 976 10,8
Melbourne 356 324 8,5
Brisbane 99 593 4,7
Perth 99 229 5,5

Źrodło: Opracowanie własne na podstawie danych Australian 
Bureau of Statictics.

Najważniejszym wyzwaniem dla australijskiej wielokulturowości jest dzi-
siaj wszelka postać religijnego ekstremizmu. I choć jedna trzecia mieszkańców 
deklaruje w spisie powszechnym brak przynależności do jakiegokolwiek koś-
cioła, to różnorodność religijna budzi emocje.

Rzeczywiście, jeśli mamy oczekiwać, że wspólnoty muzułmańskie odrzucają 
ekstremizm popełniony w imię islamu, nasze społeczeństwo musi być przygoto-
wane na odrzucenie ekstremizmu skierowanego przeciwko wspólnotom muzuł-
mańskim19

powiedział w 2016 roku dr Tim Soutphommasane – Komisarz ds. Dyskryminacji 
Rasowej z Australijskiej Komisji Praw Człowieka (Australian Human Rights Com-
mission). Różnorodność religijna jest wyzwaniem dla władz federalnych i stano-
wych, m.in. w prawie rodzinnym, szczególnie w odniesieniu do takich kwestii, 
jak ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem, obrzezanie, rozwód czy poliga-
mia20. Każdy sąd musi zmagać się z pojęciem „dostępu do sprawiedliwości” 
w tym coraz bardziej wielokulturowym społeczeństwie. Dostęp do wymiaru 

18 Ibidem.
19 T. Soutphommasane: The Success of Australia’s Multiculturalism, Speech to the Sydney 

Institute, 9 March 2016. Https://www.humanrights.gov.au/news/speeches/success-austra-
lia-s-multiculturalism#fnB1 [dostęp: 04.11.2017].

20 Zob. Więcej na temat prawa rodzinnego w kontekście społeczeństwa wielokultu-
rowego: J. Mushin, M. Dimopoulos: Freedom of Religion and Belief and Family Law. Https://
www.humanrights.gov.au/sites/default/…/Family_Law.doc [dostęp: 04.11.2017].
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sprawiedliwości ma zasadnicze znaczenie dla rządów prawa i stanowi inte-
gralną część korzystania z podstawowych praw człowieka. Jest to niezbędny 
warunek wstępny integracji społecznej i kluczowy element dobrze funkcjonu-
jącej demokracji. Wszystkie wieloletnie wpływy narodowościowe spowodowały 
faktyczną zmianę w samopostrzeganiu Australijczyków, którzy z pełną świado-
mością definiują siebie jako naród wielokulturowy. Oficjalna wielokulturowość 
niewiele by jednak znaczyła, gdyby nie była wspierana przez prawa gwarantu-
jące równe szanse w życiu publicznym. Przez ostatnie czterdzieści lat uczyniła 
to Ustawa o Dyskryminacji Rasowej (Racial Discrimination Act).

Granice wolności w wielokulturowej Australii – przykłady 

Australijski multikulturalizm wymaga bezwzględnego poszanowania prawo-
rządności, która na antypodach utożsamiana jest z prawami człowieka. Każdy 
człowiek, który pojawia się na terenie tego państwa, niezależnie od poglądów, 
przeszłości i planów musi szanować: a) zasady demokracji i trójpodziału wła-
dzy, b) profesjonalne sądownictwo, którego niezależność jest chroniona kon-
stytucyjnie, c) wolne media, d) apolityczną służbę publiczną, e) system prawa 
administracyjnego21. W przeciwieństwie do wielu innych narodowości australij-
ska wielokulturowość nie ograniczyła różnic kulturowych do sfery prywatnej, 
całe społeczeństwo otwarcie promuje różnorodność. Imigrant nie jest więc tylko 
zwykłym gościem, pracownikiem na czas określony, ale pełnoprawnym oby-
watelem (nawet, jeżeli formalnie tego obywatelstwa jeszcze nie posiada). Warto 
również podkreślić w tym miejscu, że polityka wielokulturowości jest w spo-
sób jednakowy popierana przez obie znaczące siły polityczne (zarówno Partię 
Pracy, jak i Koalicję Liberalno-Narodową). Multikulturalizmem nie żongluje się 
więc na arenie politycznej. Choć, oczywiście, nie brakowało w historii Australii 
momentów, gdy poparcie dla tego procesu było odmienne w zależności od pre-
zentowanych poglądów politycznych (np. Paul Keating i John Howard w latach 
90. różnili się w podejściu do otwarcia granic). 

Praworządność i kultura zderzają się w Australii niezwykle często. Kilka 
przykładów warto tutaj przytoczyć. 

W 2016 r. przed sądem zeznawała Moutia Elzahed – żona Hamdi Alqudsi, 
który został oskarżony o rekrutowanie Australijczyków do walk w Syrii. Kobieta 
nie wstała z miejsca, gdy na salę wchodziła sędzina, tłumacząc później, że „stać 
będzie tylko przed Allahem”. Na tym samym posiedzeniu odmówiła zdjęcia 

21 Ibidem.
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nikabu na czas przesłuchania. Sędzina Audrey Balla podjęła bezpreceden-
sową decyzję, że dopóki kobieta nie zdejmie nikabu, nie pozwoli jej zezna-
wać w sądzie. Kobieta została również ukarana za obrazę sądu karą czternastu 
dni pozbawienia wolności oraz grzywną w wysokości tysiąca dolarów. Sędzina 
odrzuciła ponowny wniosek o możliwość zeznawania w stroju tradycyjnym. 
W uzasadnieniu napisała:

Moją rolą jest zapewnienie procesu, który jest sprawiedliwy dla wszystkich 
stron. Muszę zrównoważyć, z jednej strony, potrzebę poszanowania przekonań 
religijnych pierwszego powoda. W tym przypadku te przekonania oznaczają, 
że może ona zdecydować się nie składać zeznań, co może mieć wpływ na sku-
teczne rozpatrzenie jej sprawy. Z drugiej strony, muszę wziąć pod uwagę, czy 
byłaby utrudniona moja zdolność do pełnej oceny wiarygodności i wiarygodno-
ści dowodów pierwszego powoda22. 

Sędzina dodała, że ocena twarzy jest ważnym elementem składania zeznań 
przez świadków. Po tym wydarzeniu rozgorzała dyskusja na temat praw 
muzułmanów oraz noszenia burki i nikabu w miejscach publicznych. Skoro 
jednak prawo ma dotyczyć jednakowo wszystkich obywateli, kwestie reli-
gijne nie mają tutaj znaczenia. I nie jest to brak tolerancji, czy łamanie praw 
człowieka, a raczej zachowanie równości wobec prawa. Tradycje kulturowe 
w kontekście zachowania bezpieczeństwa państwa muszą czasami zostać 
zawieszone. 

Warto podkreślić, że wspomniany proces był pokłosiem akcji antyterro-
rystycznej prowadzonej od 2014 r. pod kryptonimem „Appleby”. Operacja 
zakładała badanie i śledzenie osób podejrzanych o akty terrorystyczne oraz 
finansowanie organizacji terrorystycznych. We wrześniu 2014 r. podwyższono 
w Australii alert terrorystyczny. Od tego czasu ponad 70 osób zostało oskar-
żonych o działania zagrażające bezpieczeństwu państwa i obywateli, a policji 
przez trzy kolejne lata udało się udaremnić aż 11 zamachów. W tym samym cza-
sie rozgorzała dyskusja na temat australijskiej wolności. Publicyści i naukowcy 
podkreślali, że

nigdy australijski rząd nie mówił tak wiele o wolności, robiąc tak wiele, aby 
ją podważyć. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe i uchodźców, jeste-
śmy coraz bardziej żałośni […] Rząd twierdzi, że nie jest to [prawo antyterro- 

22 Woman cannot give evidence in a niqab, Australian court rules. Https://www.theguar
dian.com/australia-news/2016/dec/01/woman-cannot-give-evidence-in-a-niqab-australian
-court-rules [dostęp: 04.02.2018].
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rystyczne i inne środki ostrożności – A.K.-P.] skierowane do muzułmanów i że 
dotyczy to przestępczości, a nie islamu. Ale to nie tajemnica. Przykładem może 
być retoryka premiera na temat niewygody noszenia burki lub pozostawania 
w „drużynie Australii”23. 

Wielokrotnie przypomina się, że po zamachach z 11 września Australia wpro-
wadziła szereg praw antyterrorystycznych i ograniczających wolność, w tym: 
możliwość zapobiegawczego zatrzymania przez policję, przetrzymywanie imi-
grantów w obozach dla uchodźców czy inwigilację internetową. 

W 2015 r. parlament Australii przyjął kontrowersyjną ustawę, w oparciu 
o którą pozwala się na odbieranie bez wyroku sądowego obywatelstwa austra-
lijskiego osobom, które mają co najmniej dwa obywatelstwa i są podejrzane o ter-
roryzm24. Odebranie obywatelstwa niesie za sobą szereg innych konsekwencji, jak 
ograniczenie możliwości opuszczania kraju lub powrotu do niego, oraz ograni-
czenie dostępu do usług konsularnych za granicą. Osoby skazane za powiązania 
z terrorystami będą miały również problemy z uzyskaniem świadczeń socjalnych.

Australijczycy, którzy chwytają za broń wraz z ugrupowaniami terrorystycznymi, 
zwłaszcza gdy australijskie siły są zaangażowane w Afganistanie i Iraku, opowia-
dają się przeciwko naszemu krajowi i powinni być odpowiednio traktowani25 

podkreślił ówczesny premier Tony Abbott. Dwa lata później pierwsza osoba – 
Khaled Sharrouf – utraciła w ten sposób obywatelstwo i nie ma prawa wrócić 
do kraju. 

Rok 2016 przyniósł kolejne ograniczenia stosowane wobec osób podejrza-
nych i skazanych za działalność terrorystyczną, w praktyce głównie wyznaw-
ców islamu. Australijski parlament uchwalił ustawę umożliwiającą bezter-
minowe przetrzymywanie w więzieniach osób skazanych za terroryzm po 
odsiedzeniu przez nich kar. Zgodnie z przepisami Sąd Najwyższy decyduje, 
czy podejrzana osoba wciąż stanowi zagrożenie dla społeczeństwa i państwa. 
W tym przypadku pośrednio została podniesiona kwestia kulturowa, bo choć 
rząd australijski odżegnuje się od utożsamiania terroryzmu z fundamentali-

23 The light of human rights is fading in Australia.Http://www.abc.net.au/news/2014-10-
07/saul-the-light-of-human-rights-is-fading-in-australia/5794640 [dostęp: 05.02.2018].

24 Terrorists to lose Australian citizenship within months. Http://www.news.com.au/natio-
nal/terrorists-to-lose-australian-citizenship-within-months/news-story/e88adec6270b-
9be99e6f68ef23b7cb7b [dostęp: 05.02.2018].

25 Australia broni się przed terroryzmem. Http://gosc.pl/doc/2365906.Australia-broni-sie
-przed-terroryzmem [dostęp: 05.02.2018].
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zmem islamskim, to zdecydowana większość planowanych zamachów i innych 
aktów o charakterze terrorystycznym przygotowywana była przez przedstawi-
cieli lub zwolenników tzw. państwa islamskiego. 

W połowie 2017 roku antyterroryści udaremnili przygotowywany w Syd-
ney zamach na samolot. Szeroko zakrojona operacja policji przeprowadzona 
została w czterech dzielnicach aglomeracji Sydney w stanie Nowa Południowa 
Walia w południowo-wschodniej części kraju. Do mieszkań i domów w wie-
lokulturowych dzielnicach Surry Hills, Lakemba, Wiley Park oraz Punchbowl 
wkroczyła policja, dokonywano przeszukań i aresztowań. Nie miały znaczenia 
pochodzenie, kultura, czy religia. Działania przeprowadzone zostały na bardzo 
szeroką skalę. Bezpieczeństwo narodowe i ochrona obywateli są dzisiaj priory-
tetem każdego rządu, bez względu na poglądy polityczne. Dlatego planowane 
jest również zaostrzeniae prawa imigracyjnego, głównie kryteriów przyznawa-
nia obywatelstwa26. Obecnie każdy nowo przybyły imigrant musi wykazać się 
tzw. good character (a więc nie może posiadać znaczącej przeszłości kryminal-
nej); w przyszłości będzie musiał udowodnić, że integruje się ze społecznością 
australijską, przedstawiając stosowne zaświadczenie, np. potwierdzenie zatrud-
nienia, rejestracji w szkole (dla dzieci) lub poświadczenie członkostwa w orga-
nizacji społecznej. Nowy obywatel będzie musiał także odpowiedzieć na sze-
reg nowych pytań testowych dotyczących australijskich wartości, przywilejów 
i obowiązków obywatelskich, a także złożyć wyraźne zobowiązanie do prze-
strzegania australijskich przepisów. W związku z proponowanymi zmianami 
pojawia się jednak obawa, że

ewentualne reformy mogą podważyć spójność społeczną Australii i potencjalnie 
zwiększyć czynniki ryzyka, które mogą prowadzić do brutalnego ekstremizmu 
poprzez stworzenie dwóch społeczeństw, w którym migranci są traktowani ina-
czej niż obywatele australijscy27.

Radykalnie podchodzi się również dzisiaj do kwestii nielegalnych imigran-
tów. Australia nie przyjmuje osób, które na łodziach przemytniczych próbują 
dotrzeć do kraju. Australijska marynarka wojenna systematycznie zawraca takie 
łodzie. Jeżeli komuś uda się w ten sposób dotrzeć do wybrzeży Australii, zostaje 
przekazany do obozów dla uchodźców zlokalizowanych na wyspach Manus 
w Papui-Nowej Gwinei28, Nauru na Pacyfiku oraz Wyspie Bożego Narodze-

26 Citizenship changes will ‘put Australian values first’ – Malcolm Turnbull. Https://www.
theguardian.com/australia-news/2017/apr/19/citizenship-changes-will-put-australian-va-
lues-first-malcolm-turnbull [dostęp: 05.02.2018].

27 Ibidem.
28 Obóz został zamknięty w październiku 2017 r. 
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nia na Oceanie Indyjskim (tzw. Pacific Solution). Od 1992 r. zatrzymywany jest 
każdy przybysz nieposiadający wizy. Niejednokrotnie próbowano wpływać na 
australijski rząd, zarzucając łamanie praw człowieka i utrzymywanie nielegal-
nych obozów dla uchodźców. Jednak parlament poprawił ustawę imigracyjną, 
przyznając władzom federalnym rozległe uprawnienia i podtrzymując legalność 
tworzenia i prowadzenia obozów. Centrum Praw Człowieka wystąpiło do sądu 
w imieniu imigrantki z Bangladeszu, znanej jako powód M68. Kobieta została 
zatrzymana, kiedy próbowała dostać się nielegalnie na terytorium Australii 
drogą morską. Przetransportowana do obozu dla azylantów na wyspie Nauru, 
pozostawała w nim od 2012 r. W 2014 r. przewieziona została do Australii w celu 
hospitalizacji w związku z komplikacjami w ostatnim stadium ciąży. W Australii 
przyszło na świat jej dziecko, jednak kobieta mimo tego nie uzyskała pozwo-
lenia na pobyt29. Wielokrotnie imigranci za namową prawników skarżyli się 
na fatalne warunki mieszkaniowe w obozach, przemoc fizyczną (w tym sek-
sualną), a czasem nawet się okalecza. Prowadzono śledztwo w tych sprawach, 
zakończone słynną wypowiedzią ministra ds. imigracji i ochrony granic Petera 
Duttona: „Imigranci przebywający w obozie dla uchodźców na wyspie Nauru 
na Pacyfiku kłamią, zgłaszając przypadki przemocy na tle seksualnym”. Wszyst-
kie wnioski o azyl zostały oddalone. Czas, który nielegalni imigranci spędzają 
w obozach przejściowych wydłużył się (wykres 1).

Wykres 1. Czas spędzany w obozach dla uchodźców (w dniach).

Źródło: Average time spent in immigration detention, http://www.abc.net.au/news/2015-02-23/days- 
in-detention/6163490 [dostęp: 05.02.2018].

29 I. Pruszyńska: Polityka australijskich władz wobec imigrantów, http://www.rp.pl/Rzecz-o-
prawie/302239931-Polityka--australijskich-wladz-wobec-imigrantow.html [dostęp: 05.02.2018].
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W sprawie wypowiedziała się również Amnesty International, według któ-
rej dzieci imigrantów są bite w szkołach na wyspach, ich rodzice zastraszani 
i pod byle pretekstem więzieni, odmawia się im też opieki medycznej. Nauru-
ańczycy bezkarnie napadają na imigrantów, bo żadne przestępstwa zgłoszone 
przez przybyszów nie są rozpatrywane przez policję30. Radykalna postawa 
władz australijskich nie podoba się też Watykanowi, którego przedstawiciele 
naciskają, by pomagać większej liczbie imigrantów, także tych nielegalnych. 
Władze Australii pozostają jednak niewzruszone. 

Podsumowanie

Zarówno polityka imigracyjna, jak i ograniczanie niektórych wolności, okre-
ślana może być jako łamanie praw człowieka. Australijskie władze są przeko-
nane, że tylko drastyczne metody mogą przynieść pożądane rezultaty i Austra-
lia będzie krajem bezpiecznym. Warto pamiętać, że nawet liberalni myśliciele 
nie definiowali wolności w taki sposób, by uznać, że jest ona nigdy, niczym 
i przez nikogo nieograniczona. Władze australijskie wychodzą z założenia, że 
podporządkowując się zasadom państwa prawa każdy na równych zasadach 
może funkcjonować w ramach organizacji społecznej. W obliczu tak znaczą-
cych zagrożeń, które dotykają wielu społeczności świata, trudno się z tym nie 
zgodzić. Warto jednocześnie spojrzeć na społeczeństwa Szwecji, Niemiec, Fran-
cji – wielokulturowe, jednak obarczone znacznie większymi problemami. Nie 
znaczy to, że Australia z problemami tymi się nie zmaga (istnieją w miastach 
dzielnice typowo narodowe, gangi, przestępstwa popełniane na tle rasowym), 
jednak postawy nacjonalistyczne wciąż są w mniejszości. Australijczycy wypra-
cowali więc własny sposób na dostosowanie się i integrowanie kultur. Zapewne 
kolejne lata przyniosą odpowiedź na pytanie, na ile skuteczne były te działania 
i czy przyniosły pożądane rezultaty. 
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The limits of freedom in the immigration context – 
Australian experience

Summar y

The article shows the limits of freedom set by the state in an open multicultural 
society. Australia is a good example in the context of immigration problems and the 
terrorist threat. In this case, the limits of freedom are strictly designed by the state. 
The progressing state radicalization and further restrictions ensure national security 
and protection of citizens.
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