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Jedną z najtrudniejszych rzeczy w życiu człowieka jest 
poznanie prawdy i to nie dlatego, by była ona głęboko ukryta 
- wręcz przeciwnie, na ogól jest oczywista - lecz dlatego, że 
ludzie, a szczególnie intelektualiści i politycy, lubią oszukiwać 
sami siebie. 

Roman Zimand

Ten poczciwy świat poświęcający tak wiele uwagi szukaniu 
wielkich prawd, a tak mało zwyczajnemu unikaniu pomyłek. 

Andrzej Bobkowski
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PODZIĘKOWANIA

W świat historii idei wprowadziło mnie czterech nauczycieli: Krystyna Chojnicka, 
Bogdan Szlachta, Michał Jaskólski, Bronisław Łagowski. Myśl tego ostatniego 
patronuje prezentowanym rozważaniom w o wiele szerszym sensie, niż wynika 
to z kilku kontekstów, w których cytuję jego prace. Dokonań trzech pierwszych 
nie przytaczam w ogóle, co nie znaczy, że ich wpływ formacyjny nie znalazł 
wyrazu na wielu stronach książki leżącej teraz przed Państwem. Tym bardziej 
godzi się uznać mój dług wobec nich w ogólności. Należy on zresztą do tego ro
dzaju zobowiązań, które, jak naucza Arystoteles, trzeba spłacać całe życie. Jest 
tak pomimo faktu, że nie ze wszystkimi moimi mentorami wiąże mnie dzisiaj 
wspólnota poglądów. Jestem jednak przekonany, że opór, jaki niekiedy napoty
kają, nie rodzi uczucia rozczarowania. Dzięki nim przecież poznałem i pojąłem 
słowa Talleyranda: „nie może być podporą, kto nie stawia oporu”. 

Za pomoc w gromadzeniu materiałów w toku studiów nad tematem dziękuję 
przede wszystkim Genowefie Kretschmer, a także Radosławowi Rybkowskiemu 
oraz Lechowi Dubelowi. Za pomoc finansową dziękuję Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej, której władze dwukrotnie nagrodziły mnie stypendium dla młodych 
naukowców. 

Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do żony, towarzyszki w wędrów
kach po szlakach historii doktryn politycznych. Wymiana myśli z badaczką 
przeciwnego bieguna - romantyzmu politycznego - okazywała się szczególnie 
pouczająca. Żywię nadzieję, że znalazło to przełożenie na klarowność przedsta
wianych idei. 





WSTĘP

CZYM NIE JEST REALIZM POLITYCZNY

Truizmem będzie stwierdzenie, że prezentowana praca jest efektem wysiłków 
podjętych, by dotrzeć do politycznej wiedzy. Należy zatem wyrazić się ściślej. 
Praca ta zrodziła się pod wpływem mało skomplikowanie brzmiącej konstatacji, 
co nie znaczy, że jej uprzytomnienie było łatwe i że nie zabrało wiele czasu: 
rozprawianie o zasadach prawnych i moralnych nigdy i nigdzie nieistniejących 
wspólnot (rozprawianie w stylu Johna Rawlsa' czy Ronalda Dworkina1 2 * 4) bar
dzo często zamiast do pogłębienia znajomości politycznej materii wiedzie na 
manowce. Nie chodzi przy tym o dezawuowanie wysiłków filozofów polityki 
i prawa. Po pierwsze, umysł, jak mięśnie, wypada gimnastykować. Po drugie, 
nie ma nic godnego potępienia w sformułowanym przez Jana Jakuba Rousseau 
celu filozofii polityki, aby, biorąc ludzi takimi, jakimi są, określać prawa, które 
być mogą'. Kłopot polega wszakże na tym, że zarówno Rousseau, jak też jego 
kontynuatorzy chętnie poszukiwali i poszukują praw, jakie być mogą, nie biorąc 
jednak ludzi, jakimi są. 

1 Por. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, przcl. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa 
1994.

2 Por. R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, przeł. T. Kowalski, Warszawa 1998.
1 J. J. Rousseau, Umowa społeczna, czyli zasady prawa politycznego, przeł. A. Peretitkowicz, 

Łódź 1948, ks. I, s. 11.
4 B. Spinoza, Traktat polityczny, w: tegoż, Traktaty, przeł. I. Halpern-Myślicki, Kęty 2000, 

rozdz. 1, § 2, s. 335.

„Jednakże nic może ulegać wątpliwości, że politycy pisali o sprawach poli
tycznych daleko trafniej, aniżeli filozofowie. Skoro bowiem wiedzę swoją czer
pali z doświadczenia, to nie uczyli nic takiego, co by było niepraktyczne’''. Ta 
zdroworozsądkowa myśl z początku Traktatu politycznego Barucha Spinozy, od
syłająca po wiadomości na temat polityki do poiityków-praktyków wykazujących 
zacięcie intelektualne, określiła kierunek prezentowanych badań. Tak się złożyło, 
że politycy-praktycy fundujący tradycję realizmu politycznego, zarówno w sta
rożytności, jak i w nowożytności pilnie studiowali historię i uprawiali dziejopi
sarstwo. To nie przypadek. Aby wypełnić zasadniczy wymóg metodologiczny 
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realistów, to znaczy w myśleniu politycznym nic odrywać się od źródła tego my
ślenia, czyli od polityki, nieodzowna jest znajomość przeszłości. W pracy, idąc 
tropem bohaterów poszczególnych rozdziałów, dążyłem do uwidocznienia tezy, 
że, z pewnymi zastrzeżeniami, empiria i historia pozostają podstawą treningu 
odpowiedzialnego myślenia politycznego.

Celem, jaki przyświeca prezentowanym badaniom, nie jest dostarczenie nowa
torskiej egzegezy klasycznych tekstów Tukidydesa, Polibiusza i Machiavellego. 
Celem jest polityczne odczytanie dzieł wymienionych autorów, umożliwiające 
zdefiniowanie frazy: realizm polityczny. Decyzja, by w poszukiwaniu definicji 
zwrócić się do źródeł, a nie do niezwykle wyrafinowanych (jak na gusta nie
których europejskich przedstawicieli realizmu - przekombinowanych) teorii 
rozwijanych przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych5, nic była pochopna. 
Zjawisko badane u zarania jawi się jaśniej. Współcześni akademiccy teoretycy 
realizmu stosują nieraz zbyt wiele metafor dla wyrażania prostych myśli, a do
datkowo metafory te budują w niejasnym języku6.

5 „Prawdziwy realizm - piszę Raymond Aron bierzc pod uwagę całą rzeczywistość. Daje 
wskazówki co do postępowania dyplomatyczno-strategiczncgo przystosowanego nie do ostatecz
nej wizji, określającej, czym byłaby polityka międzynarodowa gdyby mężowie stanu w swym 
egoizmie zachowywali się mądrze, lecz do natury namiętności, szaleństw, idei i gwałtów rządzą
cych danym wiekiem”. Krytykę R. Arona teorii realizmu H.J. Morgenthaua prześledzić można 
w: R. Aron, Peace and War. A Theory of lnternational Relations, przeł. na ang. R. Howard 
i A. Baker Fox, Nowy Jork 1967, s. 591-600. Zob. także R. Aron, Macht, Power, Puissance: 
Democratic Prose or Demoniac Poetry?, w: tegoż, Power, Modernity and Sociology. Selected 
Sociological Writings, pod red. D. Schnappera. Cambridge 1988.

6 Uwaga ta dotyczy akademickich teoretyków, nie zaś przedstawicieli realizmu, choć należy 
zaznaczyć, że nawet grzechy teoretyków realizmu wydają się mniejsze w porównaniu z repre
zentantami innych szkół. Wybujałość czy zawiłość stylistyczna wprowadzają dysonans do my
ślenia realistycznego. Znamionują często brak dyscypliny w rozumowaniu, podczas gdy realizm 
domaga się w tym względzie jak najdalej posuniętej precyzji. Oto dwie wypowiedzi odnoszące 
się do inklinacji stylistycznych klasyków realistycznego myślenia, których dokonania są przed
miotem analizy w niniejszej rozprawie. Po pierwsze, pomimo pewnych „pęknięć” stylistycznych 
u Tukidydesa, wynikających z potrzeby wyrażenia w prozie attyckiej całkowicie nowych treści, 
dominujące w jego sposobie ekspresji są precyzja określeń i zwięzłość (czasem nadmierna) wy
powiedzi. Zob. R. Turasiewicz, Wstęp do: Tukidydes, Wojna peloponeską, przeł. K. Kumaniecki, 
Wrocław 2004, t. 1, s. CXXV. Po drugie, o pisarstwie MachiavellegoT.S. Eliot powiada, a można 
mu w tych kwestiach całkowicie ufać: „Machiavelli będzie mistrzem stylu w każdym wieku, 
a jego proza jest prozą dojrzałą. Nie można niczego z nią porównać we Francji do czasu poja
wienia się Montaigne’a, przy czym Montaigne nie jest klasykiem francuskiej krytyki. W Anglii 
natomiast nie Znajdziemy niczego porównywalnego do pojawienia się Hobbesa i Clarendona”. 
T.S. Eliot, Niccolo Machiavelli, w: tegoż, Chrześcijaństwo - kultura - polityka, przeł. P. Kimla, 
Warszawa 2007, s. 268.

Realizm polityczny z pewnością nie należy do fenomenów, które podda
wałyby się łatwemu zdefiniowaniu. Szczególnie, gdy chce się go ująć jako 
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uniwersalną kategorię typologiczną, a nie poprzestać na potocznym i de
formującym określeniu, płynącym - przykładowo - z błędnego odczytania 
Księcia Machiavcllego. Książę jest opisem stanu wyjątkowego7, odnoszącym 
się do współczesnej Florentczykowi Italii, a więc do ludu zdegenerowanego 
pod wpływem ciągłych przemarszów obcych wojsk, labilności władzy i prawa. 
Przy takim stanie społeczeństwa autorowi Rozważań jedyną sensowną opcją 
wydały się silne rządy jednostki, której zadanie polegałoby na przywróceniu 
powagi władzy i zasadom8 9. „Należy przyjąć za ogólne prawidło - powiada 
Machiavelli - że do nadania wszelkim nowo powstającym republikom lub kró
lestwom właściwej formy rządów, podobnie jak i do całkowitego zreformowa
nia państw z dawna istniejących, nic potrzeba więcej jak jednego człowieka; 
jest nawet rzeczą konieczną, aby pomysł i wykonanie tego rodzaju planu było 
dziełem jednej tylko osoby”’. Gdyby jednak pokazać mu kolonistów amery
kańskich, ludzi bogobojnych i szanujących prawo, kreujących swój świat spo
łeczny w zmaganiach z przyrodą, przyzwyczajonych do decydowania o sobie, 
czy zalecenia, jakie zawarł w Księciu, mógłby uznać za adekwatne? Czy były
by wyrazem realizmu politycznego, czy dowodem na polityczny infantylizm? 
Czy włoski myśliciel nic potrafiłby rozstrzygnąć tego zagadnienia tak szybko 
i trafnie, jak my potrafimy? Kwestia jest istotna, gdyż wyłania pełen subtel
ności obraz, nicpozwalający na przyjęcie jednoznacznie brzmiącej tezy, że 
w ujęciu realistycznym czynnikiem organizującym życie społeczno-polityczne 
musi być władza, nigdy zaś samoistnie tworzony przez jednostki ład instytu
cjonalny. Naturalnie w realistycznej optyce mieści się przeświadczenie, że ład 
instytucjonalny nie może funkcjonować w próżni. Gwarantem jego stabilności 
jest władza. Stąd permanentne zapotrzebowanie na jej istnienie, bez względu 
na formę, jaką przybiera obecnie lub może przybrać w przyszłości.

7 Jak powiada J.G.A. Pocock, „swoją wielką oryginalność ujawnia on [Machiavclli - przyp. 
P.K.] jako badacz polityki w czasie dclegitymacji”. Zob. J.G.A. Pocock, The Machiavellian 
Moment. Florentine Political Tliought and the Atlantic Republican Tradition, Princeton 1972, 
s. 163.

8 Intuicja Machiavcllego doczekała się potwierdzenia empirycznego. Ratunkiem dla szes- 
nastowicczncj Francji, pogrążonej w wojnie domowej o podłożu religijnym, okazały się rządy 
absolutne. Rządy te u swych początków cieszyły się autentycznym zaufaniem ludu, gdyż pa
nowało przekonanie, że tylko silna władza będzie w stanie zapobiec upadkowi politycznemu 
i cywilizacyjnemu, z którego nic będzie możliwości się podnieść. Por. na ten temat Z. Izdebski, 
Wstęp do: J. Bodin, Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej, Warszawa 1958. Naturalnie stanu rozbicia 
Francji w tym okresie nic można porównywać ze stanem rozbicia Italii. W przypadku Półwyspu 
Apenińskiego lekarstwo w postaci silnej władzy skupionej w jednych rękach okazało się niemoż
liwe do zastosowania, co nie znaczy, że było niewłaściwe.

9 N. Machiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, 
przeł. K. Żaboklicki, w: tegoż. Wybór pism, przeł. J. Gałuszka i inni, Warszawa 1972, ks. 1, IX, 
s. 265.
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Realizm polityczny, choć sam w sobie tak stary jak polityka, pojęciowo został 
wyróżniony w XIX wieku. Wtedy to politycy-praktycy postanowili przeciwstawić 
się nowemu typowi ludzi w polityce - politycznym romantykom, inspirowanym 
najwznioślejszymi ideami. Jeden z nich - Friedrich Schlegcl - jako austriacki rad
ca legacyjny, epatując chrześcijańską wizją społeczeństwa, nic wahał się saboto
wać poleceń swego zwierzchnika, ministra spraw zagranicznych hrabiego Biilowa, 
a nawet samego kanclerza Metternicha10 11. Dla tych ostatnich rosnący klerykalizm 
Schlegla jawił się jako zagrożenie, polegające na próbach uchwycenia w sztywne 
kleszcze ideologiczne codziennej działalności politycznej. Nic więc dziwnego, że 
Metternich odesłał autora Rozmowy o poezji na wcześniejszą emeryturę. Pośród 
historyków idei Izajasz Berlin najdosadniej ukazał niebezpieczeństwo związane 
z pojawieniem się „punktu zwrotnego” w myśli politycznej, jakim był romantyzm. 
Romantyzm podał w wątpliwość wytworzone już w starożytności obiektywne, ra
cjonalne kryteria oceny ludzkich wytworów i poczynań. Pod wpływem rewolucji 
romantycznej „na początku XIX wieku wielkim podziwem darzono męczenników, 
mniejszości, tych, którzy w imię ideałów szli na pewną zgubę. Wielką estymę ma 
bunt dla samego buntu, a także niepowodzenia i porażki, przeciwstawiane kom
promisowi i światowym sukcesom. Człowiekowi, który całą swą energię poświęca 
na wyrażenie tego, co kryje się w jego wnętrzu, nawet jeśli ponosi klęskę i zamiast 
stworzyć arcydzieło, stwarza jedynie chaos barw niczym szalony malarz Balzaca, 
człowiekowi takiemu i tak udało się zachować własne, ludzkie oblicze i ocalić du
szę [...]. Wszystko to niewielkie miałoby znaczenie na przykład dla Arystotelesa, 
który brał pod uwagę jedynie osiągnięcia godne podziwu”". Berlin wskazuje dalej, 
że prowadzący do przewartościowania wszystkich wartości romantyczny subiek
tywizm przedkłada intencje nad skuteczność i wiedzę. Zasadniczo etyka inten
cji zastępuje etykę konsekwencji, odpowiedzialności za skutki działań. „W tym 
właśnie czasie słowo «realizm» stało się określeniem pejoratywnym, nabierając 
konotacji bliskich bezwzględności, cynizmowi, żałosnemu kompromisowi z niż
szymi wartościami”12. Szczęśliwie klasyczna, obiektywna moralność, osądzająca 

10 Zob. M. Wawrykowa, U progu nowoczesności. Szkice z dziejów kultury niemieckiej XVIII 
i XIX wieku. Warszawa 1989, s. 223.

111. Berlin, Rewolucja romantyczna: kryzys w historii myśli współczesnej, w: tegoż, Zmysł 
rzeczywistości. Studia z historii idei, przeł. M. Filipczuk, Poznań 2002, s. 239. W podobnym 
duchu wypowiada się inny krytyk romantyzmu - Carl Schmitt. Stwierdza on. że ruch ten odrzu
cił zasady rządzące dotychczas sferą estetyczną, nie zastępując ich jednak własnymi regułami, 
pozwalającymi na zdefiniowanie swojej koncepcji stylu i formy. Jednocześnie doprowadził do ab- 
solutyzacji sztuki, co z kolei pociągnęło za sobą estetyzację wielu sfer kultury, takich jak religia, 
nauka, etyka czy polityka. Spowodowany przez romantyków upadek obiektywnych standardów 
zaowocował zsubiektywizowaniem ludzkiego życia, znajdującym odzwierciedlenie w zamyka
niu się w obrębie indywidualnego doświadczenia. Zob. C. Schmitt, Political Romanticism, przeł. 
na ang. G. Oakes, Cambridge, Mass. 1986, s. 51-109.

121. Berlin, Rewolucja romantyczna..., s. 240.



Wstęp. Czym nie jest realizm polityczny 13

ludzkie czyny w kategoriach konsekwencji, nie została całkowicie unicestwiona 
przez romantyczną rewolucję. Współczesne społeczeństwa są dziedzicami za
równo tradycji klasycznej, jak i romantycznej. Bardzo istotny jest stosunek sił 
powyższych tradycji, jaki występuje w obrębie danej wspólnoty. W społeczeń
stwach o korzeniach kupieckich dominuje szacunek dla norm odwołujących się 
do obiektywnych kryteriów. Z kolei w Polsce przeważył romantyzm, a realizm 
dochodził do głosu jedynie w okresach następujących po narodowych rozczarowa
niach i klęskach. Romantyzm, który, nota bene, przybrał jeszcze ekstremalniejszą 
formę w porównaniu z zachodnimi odpowiednikami. Swoją dezinformującą rolę
- wytwarzającąw społeczeństwie zupełnie fantastyczne wyobrażenia o tym, co po
litycznie możliwe, a co niemożliwe (generalnie o sposobach funkcjonowania sfery 
politycznej) - odegrali romantyczni poeci. Hipolit Korwin Milewski (1848-1932), 
autor wartościowych pamiętników (w polskiej literaturze diarystycznej z pewno
ścią wyróżniających się poziomem realizmu), notował w odniesieniu do Adama 
Mickiewicza: „W chwili kiedy wieszcz pisał swoje Księgi narodu i pielgrzymstwa 
polskiego Francją rządził najznakomitszy mąż stanu, jakiego miała w ciągu całego 
XIX stulecia, Casimir Perier. Panu Adamowi Mickiewiczowi [...] raptem zachcia- 
ło się, żeby minister Pćrier rzucił setki tysięcy lub milion żołnierzy francuskich 
i miliardy franków jednocześnie na Rosję, Prusy i Austrię [...]. A minister tego nic 
uczynił. Więc nasz wieszcz palnął mu z wysokości swojego Synaju następującą 
[...] anatemę: [...] A imię to i nazwisko jest Antychrystusowc i będzie zarówno 
przeklęte w pokoleniu słowiańskim, jak i w pokoleniu romańskim”13.

13 H. Korwin-Milcwski, Siedemdziesiąt lat wspomnień. Poznań 1930, s. 16.
14 Jej dominacja utrwala się, rzecz jasna, również za sprawą poziomu artystycznego, jaki osią

gnęła twórczość polskich romantyków. W żadnym wypadku nic chodzi o jej kwestionowanie. 
Co więcej, romantyzm jest w zasadzie jedynym okresem w literaturze, w którym Polacy tworzą 
pierwszorzędne dzieła. Badacz literatury, który pragnąłby pozbyć się poczucia naśladownictwa 
i wtórności, a doświadczyć poczucia równorzędności, winien skupić się na epoce romanty
zmu. Krytyczne słowa pod adresem tradycji romantycznej wypowiadane są z perspektywy 
politycznej.

15 W. Studnicki, Z przeżyć i walk, Toruń 2002, s. 285. Cytowana pozycja stanowi pierwszy 
z czterech tomów Pism wybranych Studnickiego.

Dominująca w Polsce tradycja romantyczna14 czyni zadaniem niełatwym 
wszelkie próby badania realistycznej tradycji myślenia o polityce. Jak już wcze
śniej zaznaczono, przedstawiciele tej pierwszej wytworzyli wiele niepochleb
nych skojarzeń, które w potocznej świadomości nierozerwalnie wiążą się z reali
zmem politycznym. Niejednokrotnie w trakcie dwóch ostatnich stuleci naszych 
dziejów wywoływało to patologiczny stan rzeczy, w którym najmądrzejsi ludzie
- przynależący do obozu realistycznego - nie byli w stanie zdobyć trwalszego 
wpływu na społeczeństwo. Z nutą goryczy Władysław Studnicki pisał, że „we 
wszystkich ważnych momentach dziejowych Polska miała umysły polityczne, 
których wskazania zbawiłyby naród, gdyby weszły w jego świadomość i wolę”15. 
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Odpowiedzią na błędne asocjacje wywoływane przez termin realizm polityczny 
za sprawą romantyków i ich kontynuatorów winno być przedstawienie obrazu 
postawy realistycznej w niczdeformowanych ramach. W uwagach wstępnych 
jako pożyteczne i instruktywne jawi się uchwycenie realizmu w sposób nega
tywny, to znaczy poprzez ustalenie, czym nic jest16. Dopiero po przeanalizo
waniu poglądów Tukidydesa, Polibiusza i Machiavellego, konstytuujących reali
styczny punkt widzenia w warstwie teoretycznej, możliwe i mniej dyskusyjne 
(chciejmy w to wierzyć) będzie podanie jego pozytywnej definicji. Ściślej rzecz 
biorąc, zaprezentowanie typu idealnego w rozumieniu Maksa Webera. Dążąc 
zatem do wyrwania postawy realistycznej z dezinformującego wpływu tradycji 
romantycznej, wypada odnotować, że nie oznacza ona fatalizmu skłaniającego 
do biernej akceptacji status quo, a zarazem nic pozwala wierzyć w nieskrępowa
ny woluntaryzm politycznych aktorów; nic jest gloryfikacją nagiej siły kosztem 
intelektu i prawa, choć posiadanie siły nie jest w oczach realisty grzechem do
magającym się potępienia; nie jest tożsama z oportunizmem, choć branie pod 
uwagę wytworzonych stosunków w danym układzie politycznym stanowi obo
wiązek narzucany przez roztropność; nie jest nihilizmem czy immoralizmem, 
przejawiającymi się w całkowitym braku skrupułów i sytuującymi sferę poli
tyczną poza dobrem i złem, co nie równa się negowaniu specyfiki przynależnej 
tej sferze; nic jest redukcjonizmem nakierowanym wyłącznie na skuteczność, co 
nie znaczy, że rezygnuje ona z dostarczającego obiektywnych możliwości oce
ny kryterium skuteczności; nic jest czystym racjonalizmem, ślepym na wpływ 
uczuć i emocji; nie polega na dogmatycznym trzymaniu się raz przyjętych za
sad, co nie znaczy, że optuje za dowolnością dyktowaną przez subiektywizm17; 
nie wyraża się w rezygnacji z dążeń do ideału z zastrzeżeniem, że się wie, iż 
nieraz trzeba dążyć do niemożliwego, aby osiągnąć najmniejsze upragnione; nie 
opiera się na wiarołomstwic, gdyż, poprzestając tylko i wyłącznie na perspek
tywie utylitarystycznej, widać jasno, że może ono być skutecznym narzędziem 
tylko w obrębie wspólnoty zdegenerowanej, natomiast na stabilniejszym gruncie 
poszanowania elementarnych reguł jest drogą donikąd; nie jest zimnym prag
matyzmem głuchym na powab i potęgę idei oraz na patetyczny wymiar ludzkiej 
egzystencji.

16 Taką teologię negatywną, określającą, czym dane zjawisko nie jest, po to, by - koniec 
końców - dać wyobrażenie o tym, czym jest, uprawiał Plotyn w odniesieniu do Jedni-Absolutu. 
Nie znaczy to, oczywiście, że zdefiniowanie realizmu politycznego jest tak trudne jak opisanie 
Pra-Jedni. z którą Plotyn jednoczył się w stanie ekstazy i która jest transcendentna ontologicznie 
i epistemologicznie.

17 O możliwości łączenia obiektywizmu z relatywizmem upewnia nas dzieło Motenskiusza. 
Syntezę powyższą wyraża jego twierdzenie, że ludzie „w nieskończonej rozmaitości praw 
i obyczajów nie powodują się wyłącznie kaprysem”. Wyklucza ono jednocześnie utożsamianie 
Monteskiuszowskiego relatywizmu z subiektywizmem. Zob. Monteskiusz, O duchu praw, przeł. 
T. Boy-Żeleński, Kęty 1997, s. 8.
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Gdyby odjąć w powyższym (z pewnością niekompletnym, ale i nic dążącym 
do kompletności) wyliczeniu przeczenie „nie”, to wyrażałoby ono potoczne 
przeświadczenie na temat realizmu politycznego, który moment kulminacyjny 
osiąga w łączeniu go ze stalinizmem czy narodowym socjalizmem. Tymczasem 
ZSRR pod rządami Stalina, planującego rozszerzenie swojego panowania aż do 
Atlantyku, w sposób najbardziej zacięty realizujący dogmaty komunistycznej 
utopii (nade wszystko gwałt na ludzkiej naturze w postaci zniesienia własno
ści prywatnej) nie może wykazywać z realizmem żadnego powinowactwa. Jest 
negacją podstaw ideowych realizmu i wyrosłego z nich systemu wartości. Jeśli 
chodzi o narodowy socjalizm, to panującą konfuzję objaśnia w kapitalnym, war
tym dłuższego zacytowania fragmencie Hermann Rauschning. Cytat pochodzi 
z Rewolucji nihilizmu, którą Golo Mann przyrównał do Rozważań o rewolucji 
we Francji Edmunda Burke’a18. „Realizm Hitlera - piszę Rauschning - wprowa
dza w błąd obserwatora. Wszak człowiek ten, który waży wszystko dokładnie 
i na zimno, umie wyczekać odpowiedniej chwili, który - by tak rzec - po mi
strzowsku przewiduje własne reakcje, który opukuje wciąż i ostukuje wszelkie 
słabe miejsca i tak realistycznie bada wszelkie okoliczności, przecież człowiek 
ten nie może być jednocześnie fantastą, pragnącym jedynie wszystko obalić i po
wierzającym się ruchowi bez granic, mającemu go zanieść ku przeczuwanemu 
jak przez mgłę nowemu ładowi. A jednak ta dwoistość jest rzeczywiście swoistą 
cechą charakterystyczną owych wielkich «burzycicli», o których mówi Jacob 
Burckhardt. Ludzie tej kategorii są pełni wynalazczości w destrukcji, wyczuwają 
słabe punkty, mają węch do odgadywania miejsc, w które mogą uderzyć, aby 
zniszczyć stary ład. Jest to już ich przeznaczenie i robota ta ustaje dopiero wtedy, 
gdy przeciwstawi się jej prawdziwie twórcza wola lub gdy wyczerpie się ota
czający tych ludzi świat i gdy nastaje spokój biorący się z wyczerpania. Ludzie 
ci mają wielkie zdolności taktyczne. A jednocześnie są to marzyciele, opętani 
przez demony, przewidzenia i przeczucia. Sami upodabniają się do bóstwa, ży- 
jąc w świecie ułudy, mimo że potrafią nieraz sprawiać wrażenie realistów”19. 
Zarówno stalinizm, jak i narodowy socjalizm - wbrew demonstrowanym nieraz 
umiejętnościom taktycznym - znamionują irracjonalizm, nierzcczowość, przc- 
sadność, a zatem te wszystkie cechy, które realiści przez wieki niezmordowanie 
- i często nieskutecznie - piętnowali.

18 Zob. G. Mann, Hermann Rauschning, w: tegoż, Ludzie myśli, ludzie władzy, historia, przet. 
E. Paczkowska-Łagowska, Kraków 1997, s. 211.

19 H. Rauschning, Rewolucja nihilizmu, przeł. St. Lukomski (J. Maliniak), Warszawa 1996, 
s. 195.





BEZSTRONNOŚĆ TUKIDYDESA

W wysiłkach [Tukidydesa], by wniknąć w podstawowe 
prawidłowości polityki, leży prawdziwa wielkość jego 
geniuszu. 

Werner Jaeger

Gdy chcemy poznać mechanizm zjawisk zbiorowych, gdy 
szukamy w przeszłości materiału do porównań mogących 
oświetlić zjawiska teraźniejsze - zwracamy się do 
memorialistów1.

1 Pod pojęciem „memorialistów” kryją się ludzie, którzy „sami brali udział w wypadkach 
i opisali znany im wycinek dziejów”. J. Stempowski, Czytając Tukidydesa, w: tegoż, Eseje, 
Kraków 1984, s. 193. Jerzy Stempowski uchodzi za najwybitniejszego starożytnika w dwudzie
stowiecznej literaturze polskiej.

2 Filistus z Syrakuz, historyk sycylijski, poszedł w naśladownictwie tak daleko, że, podobnie 
jak Tukidydes, pozostawił swoją historię niedokończoną.

3 Zob. W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia i H. Bednarek, 
Warszawa 2001, s. 471.

Jerzy Stempowski

I. Współczesna recepcja Wojny peloponeskiej

Kim Homer w poezji, Demostenes w sztuce oratorskiej, Platon czy Arystoteles 
w filozofii, tym Tukidydes w historii. W starożytności i wczesnym średniowieczu 
dzieło jego było uznawane za największe i najbardziej godne naśladowania2 3. Od 
czasów renesansu autor Wojnypeloponeskiej powraca na swoje naczelne miejsce 
i jego pozycja do niedawna zdawała się niezagrożona. Werner Jaeger w latach 
trzydziestych XX wieku stwierdził bez ogródek, że w dziejopisarstwie greckim 
przed Tukidydesem nie było niczego, co by w ogóle dało się z nim porównać2.
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Mniej więcej w tym samym czasie co Jaeger, Stanisław Witkowski sformu
łował - w kontekście dokonań Polibiusza - uwagę, która jeszcze większe zasto
sowanie znajduje w odniesieniu do Tukidydesa: „Chóry pochwał dla wielkich 
ludzi mają to do siebie, żc lubią wywoływać opozycję”*. W 1980 roku Nicole 
Loraux opublikowała artykuł pod znamiennym tytułem Thucydide n’estpas un 
coli egu ej który szybko zyskał sławę. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
George Cawkwell wypowiedział się zdecydowanie, że „przeminęły już dni, gdy 
przyznawano mu [Tukidydesowi - przyp. P.K.] status świętości, niegdyś przy
pisywany Biblii, jakim obdarzał go - można to stwierdzić bez popełnienia nie
sprawiedliwości - wielki komentator A.W. Gomme”4 5 6. Ściślej rzecz biorąc, od lat 
siedemdziesiątych XX wieku uwidacznia się pośród historyków zmiana w recep
cji dzieła Tukidydesa - na krytyczniejszą7 *. Wiarygodność Wojny peleponeskiej 
została po części zakwestionowana. Badacze zdali sobie sprawę, że jeśli nawet 
dzieło to przerasta w pewnych punktach wszystko, co stworzyli pozostali histo
rycy w starożytności, nie zmienia to faktu, iż wykazuje ono cechy i obciążenia 
charakterystyczne dla tamtych dokonań. „Uczeni badają miejsce pisarza w śro
dowisku intelektualnym i społecznym Grecji V wieku, wpływ współczesnych 
mu postaw i spraw zaprzątających uwagę, ukryty proces narracji i strukturę re
toryczną dzieła, układ tematyczny oparty o pewien wzorzec, który pisarz przyjął 
w swej relacji, związki z epiką i tragedią, przeoczenia i błędy autora”1*. Z badań 
tych wyłania się obraz dzieła Tukidydesa w całym skomplikowaniu i sprawiają 
one, że praca ta nie uchodzi już bezapelacyjnie za wzorzec obiektywizmu, „ar
cydzieło historiografii nieprześcignione pod względem metody, prawdziwości, 
intelektualnej precyzji”9. Warto prześledzić chociaż pokrótce, gdzie doszukano 
się błędów i nadużyć.

4 S. Witkowski, Historiograjia grecka, Kraków 1927, t. 3, s. 180.
5 N. Loraux, Thucydide n’estpas un collegue, w: „Quaderni di Storia”, nr 12/1980, s. 55-81.
6 G. Cawkwell, Thucydides andthe Peloponnesian War, Londyn 1997, s. 1. Por. A.W. Gomme, 

A Historical Commentary on Thucydides, Oxford 1952,1.1.
7 Na temat tej zmiany zob. W.R. Connor, A Post-Modernist Thucydides?, w. „Classical Journal”, 

nr 72/1977, s. 289-298. Wskazuje się, że współczesna ocena Tukidydesa nie jest czymś zupełnie 
nowym, ale zaznacza się już w pracach F.M. Cornforda, E. Schwartza czy R.G. Collingwooda. 
Por. F.M. Cornford, Thucydides Mythistoricus, Londyn 1907; E. Schwartz, Das Geschichtswerk 
des Thukydides, Berlin 1929; R.G. Collingwood, The Idea of History, Oxford 1946.

s J. Marincola, Greek Historians, Oksford 2001, s. 62. Przy omawianiu punktów ataku na 
Tukidydesa zaciągam dalszy dług u J. Marincoli. Jego praca jest trzydziestą pierwszą pozycją 
w prestiżowej serii Greece & Romę. New Surveys in the Classics, której patronuje Classical 
Association.

9 B. Łagowski, Tukidydes: Wojna peloponeską, w: tegoż, Co jest lepsze od prawdy?, Kraków 
1986, s. 104. Oczywiście istnieje w dalszym ciągu rzesza badaczy, którzy przeczą nowemu, kry- 
tyczniejszemu obrazowi Tukidydesa, wyłaniającemu się z badań prowadzonych w ciągu ostatnich 
trzydziestu pięciu lat.
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Do postawienia znaku zapytania przy obiektywizmie Tukidydesa przyczyniła 
się jego skłonność do uciekania się do stopnia najwyższego, kłócąca się ze spokoj
ną, faktograficzną relacją10 11; skłonność, którą zresztą kry tykuje u poetów".

10 Opisywane wydarzenia mają być największe, najchwalebniejsze, najbardziej destruktyw
ne itd. Fragmenty zawierające superlatywy zebrał J.R. Grant, Towards Knowing Thucydides, 
w: „Phoenix”, nr 28/1974, s. 81-94.

11 Krytyka ta następuje u końca tak zwanej archeologii. Jej ostrze skierowane jest także prze
ciwko poprzedzającym pisarza historykom greckim. Por. Tukidydes, Wojna peloponeską, przeł. 
K. Kumaniecki, Wrocław 2004, t. 1, ks. I, 21, s. 21.

12 Błędy historyka odnoszą się do topografii małej wyspy Sfaktcrii, z której oblężenia zdaje 
sprawozdanie. Zob. T. Sinko, Zarys historii literatury greckiej, Warszawa 1959, t. 1, s. 716.

13 Zob. J. Marincola, Greek.... s. 99.
14 Do środków tych, obok związków tematycznych, badacze zaliczają takie techniki jak ze

stawienie, prefiguracja i powtórzenie, kontrast i odwrócenie. Nade wszystko jednak sposobem 
pozwalającym Tukidydesowi na porządkowanie faktów są zawarte w dziele mowy. W nich to 
- według doskonałego stwierdzenia Hegla - „mężowie [stanu - przyp. P.K.] dają wyraz naczelnym 
zasadom swego narodu i swej własnej osobowości, świadomości stosunków politycznych i swej 
własnej istoty etycznej i duchowej, przewodnim zasadom swoich celów i metod działania”. G.W.F. 
Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, przeł. J. Grabowski i A. Landman, Warszawa 1958, s. 6.

15 Por. J. Hunter, Thucydides, the Arlful Reporter, Toronto 1973, oraz E. Badian, Thucydides 
and the Outbreak of the Peloponnesian War: A Historianś Brief, w: tegoż, Front Plataea to 
Potidaea. Studies in the History and Historiography of the Pentekontaetia, Londyn 1993.

16 Należy odnotować, że stanowisko tychże badaczy nie znalazło szerszego uznania.
17 Przykładowo w księdze VII, 11 Nikias ujawnia, że już wcześniej słał do Ateńczyków liczne 

listy. O żadnym z nich Tukidydes nie wspomina. Zob. Tukidydes, Wojna..., t. 2, ks. VII, 11, s. 567.

Chociaż rzadko, to jednak Ateńczykowi zdarzają się błędy rzeczowe, doty
czące topografii12, odwiecznego miejsca pochówku poległych żołnierzy ateń
skich, pewnych liczb i nazwisk13.

Uświadomienie sobie, jak głęboko umysł Tukidydesa zanurzony jest w wy
padki, które opisuje, oraz dogłębne wniknięcie w konstrukcję dzieła, w środki 
je unifikujące14 i zabiegi retoryczne - generalnie w sposoby, za pomocą których 
Tukidydes chce przekazać czytelnikowi pewne prawdy i wnioski - wszystko to 
wywołało zarzuty o aranżację danych w celu wywołania określonego efektu. 
Pojawili się badacze, w analizie których pisarz zostaje obsadzony raczej w roli 
dziennikarza aniżeli historyka-naukowca15. Jak dziennikarz, musi pozostawać 
wierny prawdzie w szczegółach znanych szerokiej opinii, lecz ogólny obraz jest 
wyrazem jego własnych interpretacji i wniosków16.

Kolejną kwestią są niejasności oraz pominięcia pewnych faktów. Pierwsze 
polegają na odniesieniach Tukidydesa do zdarzeń, których wcześniej nie opi
sał17. Drugie natomiast dotyczą wypadków, które miały swój ciężar gatunko
wy, bo dowiadujemy się o nich z innych źródeł, lecz Ateńczyk nie znalazł dla 
nich miejsca. Arbitralnie uznał je za nieistotne. Przykładowo tacy badacze jak 
Anthony Andrewes, David M. Lewis i cytowany już George Cawkwell wskazują, 
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że historyk niesłusznie pomniejsza rolę Persji w pierwszych latach wojny1*. Do 
pominięć należy również minimalizowanie roli religii, choć wiadomo, że był to 
czynnik istotny. Ponadto pojawiają się głosy piętnujące zbyt obszerne zajmowa
nie się sprawami o nikłym znaczeniu.

18 Por. A. Andrewes, Thucydides and the Persians, w: „Historia”, nr 10/1961, s. 1-18; D.M. 
Lewis, Sparta andPersia, Leiden 1977, s. 60-82; G. Cawkwell, Thucydides and..., s. 15-16.

19 Pośród historyków ogólna zgoda co do wykorzystania przez Tukidydesa źródeł pisanych 
sprowadza się w zasadzie do kwestii wczesnej historii Sycylii. Tukidydes korzystał w tym wzglę
dzie z Antiochusa z Syrakuz.

20 Wymownie - właśnie w odniesieniu do pola bitwy - kwestię tę ujął teokrata Joseph de 
Maistre. W Wieczorach petersburskich pytał: „Czy ten, kto jest po prawicy, wie co się dzieje 
po lewicy? Czy wie chociażby, co się dzieje dwa kroki od niego? [...] Co widzi? Co rozumie po 
kilku godzinach? Jaki ma wpływ na siebie i innych? Wśród tłumu wojowników, którzy bili się 
cały dzień, często nikt, nawet generał nie wie, gdzie jest zwycięzca”. J. de Maistre, Les Soirees de 
St. Petershourg, Paryż 1850, t. 2, s. 44-45. Cyt. za: I. Berlin, Jeż i lis. Esej o pojmowaniu historii 
u Tołstoja, przeł. A. Konarek, H. Krzeczkowski. K. Tarnowska, Warszawa 1993, s. 85-86.

21 W.R. Agard. The Greek Mind, Princeton 1957, s. 32. Warto przypomnieć słynne porów
nanie Toynbeego: wojna peloponeską dla Greków była tym, czym pierwsza wojna światowa dla 
Europejczyków. Oznaczała koniec dominacji zarówno jednych, jak i drugich nad światem. Jest to 
słuszne szczególnie, jeśli drugą wojnę światową postrzegać jako kontynuację wojny 1914-1918.

22 Zob. Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. I, 1, s. 3.

Obiektywizmowi nie służy także skąpe wykorzystanie źródeł pisanych1’, lecz 
bazowanie na relacjach naocznych świadków. Jest to szczególnie istotne wtedy, 
gdy dotyczą one bitew20.

Zanim podjęta zostanie krótka próba odpowiedzi na powyższe zarzuty, warto 
podkreślić, że w tej mierze, w której sprawiają one, iż dzieło Tukidydesa uzy
skuje wielowymiarowość i przestaje uchodzić za nadludzki wytwór całkowicie 
bezstronnego intelektu, sam autor zaś za naukowca w dziewiętnastowiecznym 
rozumieniu, zarzute te wydają się ważne i powodują, że badania nad tym arcy
dziełem zyskują szerszy kontekst. Ci komentatorzy natomiast, którzy postrze
gają Tukidydesa wyłącznie jako geniusza obiektywizmu i prawdomówności lub 
kłamliwego dziennikarza, swoją postawą demonstrują, że Ateńczyk słabo na 
nich oddziałał. Był przecież z pewnością przeciwnikiem czarno-białego, mani- 
chejskiego ujmowania rzeczywistości.

Po pierwsze, kwestia nadużywania stopnia najwyższego. Nie ulega wątpli
wości, że zmagania Aten i Sparty miały najbrzemienniejszy w negatywne skutki 
wpływ na losy świata greckiego. De facto po konflikcie tym świat ówczesny już 
się nie podniósł. „Większość Grecji - powiada Walter R. Agard - odniosła tak 
poważne fizyczne i psychiczne rany, iż nigdy już nie udało się wskrzesić wcze
śniejszego [przedwojennego - przyp. P.K.] twórczego entuzjazmu”21. Tukidydes 
nie popada zatem w przesadę gdy stwierdza, że opisywana przez niego wojna 
jest ze wszystkich dotychczasowych najbardziej godna pamięci22. Choć uważny 18 19 20 21 22 
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czytelnik wychwyci dość częste uciekanie się do stopnia najwyższego, to nie 
wydaje się, by diametralnie osłabiało to wiarygodność przekazu. Przy opisie ta
kich wydarzeń jak zaraza szalejąca w Atenach23, nie sposób tego uniknąć, nie
kiedy zaś prezentacja dramatycznych wypadków zyskuje moc poprzez nadanie 
im wymiaru sprawozdawczego, jak ma to miejsce w przypadku wojny domowej 
na Korkirze24.

23 Zob. tamże, t. I, ks. II, 48-54, s. 156-162.
24 Zob. tamże, t. 1, ks. III. 82-84, s. 267-270.
25 R. Aron, Thucydide et le recit historigue, w: tegoż, Dimensions de la conscience historigue, 

Paryż 1961, s. 124.
26 G. Mann, Dziejopisarstwo jako literatura, w: tegoż: Ludzie myśli, ludzie władzy, historia, 

przeł. E. Paczkowska-Łagowska, Kraków 1997, s. 10. Istotną kwestią w tym kontekście jest rów
nież konieczność dokonywania przez historyków „skrótu perspektywicznego”, a więc prezentacji 
niekiedy dziesiątków lat na kilku stronicach. Dziejopisarze „stwarzają pozór całości, pełni, jakiej 
przecież w rzeczywistości nigdy nie mogą dostarczyć”. Zob. tamże, s. 10 i 11.

Zarzut dotyczący manipulacji danymi, a ściślej - mówiący o ich porząd
kowaniu (a przez to interpretowaniu) w celu uzyskania odpowiedniego efektu, 
na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo poważny. Jednakże, jak przypomina 
Raymond Aron, „rekonstrukcja przeszłości zawsze oparta jest na selekcji”25. Nie 
ulega wątpliwości, żc każdy historyk skazany jest na selekcjonowanie materiału, 
w przypadku, gdy ma odsłonić wiedzę wykraczającą poza znajomość samych 
wydarzeń. Rwący strumień faktów, jeśli się go nie ureguluje, nie mówi sam za 
siebie. Ograniczenie polegające na podawaniu tylko kolejnych zdarzeń wyłonił
by obraz cechujący się jednorazowością, a ta, jak sprawę ujmuje Golo Mann, 
„gdyby się pojawiła, byłaby ślepa, niezrozumiała, nieinteresująca”. Dlatego - do
powiada niemiecki dziejopisarz - „świadomie czy nie, historyk nieprzerwanie 
porównuje, ujmuje to, co jednorazowe, za pomocą pojęć, jego przedmiot jest 
również przykładem, tak samo przejrzystym ze względu na to, co wiecznie ludz
kie, jak przedmiot pisarza”26.

Wytłumaczenie można znaleźć również dla pominięcia faktów o dużym zna
czeniu i eksponowania wydarzeń o niniejszej wadze. Nawet gdy nie biorąc pod 
uwagę sprawy nieodzownego „skrótu perspektywicznego”, można argumento
wać, że zdarzenia w określonym momencie dziejowym bardzo często jawią się 
w innych proporcjach w porównaniu z ujęciem retrospektywnym, dającym kom
fortowy dystans i zasób wiadomości nieznanych dawnemu autorowi. Natomiast 
kwestia niedoceniania wpływu religii zasługuje na nieco dłuższe potraktowanie, 
ponieważ prowadzi do istotnego - także z politycznego punktu widzenia - pro
blemu stosunku Tukidydesa do religii.

W kilku miejscach grecki historyk demonstruje co najmniej dystans w tej 
sprawie. Przy opisie zarazy ateńskiej wypowiada następujące słowa: „Spór więc 
powstał między ludźmi; niektórzy utrzymywali, żc dawni wróżbiarze mówili 
nie lomos (o zarazie), lecz o limos (o głodzie). Naturalnie w ówczesnej sytuacji 



22 Historycy-politycy jako źródło realizmu politycznego

zwyciężyło zapatrywanie, że mowa była o zarazie [...]. Jeżeli jednak, jak są
dzę, dojdzie kiedyś jeszcze do jakiejś drugiej wojny doryckiej i zdarzy się, że 
będzie głód, prawdopodobnie [ludzie - przyp. P.K..J, objaśniając wyrocznię, 
będą mówić o głodzie”27. Nikias z kolei, przed rozstrzygającą bitwą morską 
z Syrakuzańczykami, pełen niepewności, „mówił wiele rzeczy, jakie w krytycz
nych chwilach ludzie zwykle mówią, uważając je za pożyteczne w wypadkach 
ogólnego przerażenia i nie zwracając uwagi na to, czy się to komu wyda staro
modne: mówił o kobietach, dzieciach i bogach ojczystych”28. Powstaje pytanie, 
czy Tukidydes, gdy krytykuje decyzję Nikiasa o odłożeniu odjazdu wojsk ateń
skich pod wpływem zaćmienia księżyca nie prezentuje stanowiska otwarcie ate
istycznego29 * *? Według Thomasa Hobbesa, nie zasługuje on na to miano, bo choć 
obarczał winąNikiasa za klęskę poniesioną za sprawą przesadnej skrupulatności 
w przestrzeganiu religijnych zwyczajów, to jednak w obliczu jego śmierci chwali 
prawe postępowanie wodza w ciągu całego życia10. „Zatem - stwierdza Hobbes 
- autor nasz w swej pracy zdaje się, z jednej strony, nie należeć do ludzi zabo
bonnych, z drugiej natomiast nie jest ateistą”11.

27 Tukidydes, Wojna..t. 1, ks. II, 54, s. 161. Podkreślenia autorstwa Tukidydesa.
28 Tamże, t. 2, ks. VII, 69, s. 614.
29 „Kiedy już wszystko było gotowe do odjazdu, nastąpiło zaćmienie księżyca, który właśnie 

był w pełni. Zastraszona większość Atcńczyków zażądała od wodzów wstrzymania odjazdu; 
Nikias, który też nazbyt powodował się wiarą w niezwykłe znaki i tym podobne zjawiska, oświad
czył wręcz, że nie będzie się nawet nad tym naradzał i że nie ruszy przed upływem dwudziestu 
siedmiu dni, taki bowiem termin podawali wróżbici”. Tamże, t. 2, ks. VII. 50, s. 600. Warto 
zestawić postawę Nikiasa z postawą Peryklesa, który uchodzi w oczach Tukidydesa za wzoro
wego męża stanu. Ów „wzór", aby dodać rodakom odwagi przed najazdem Laccdcmończyków, 
stwierdził że „w najgorszym wypadku można wziąć nawet złoto z posągu samej bogini [...]. Jeśli 
wyjdą z wojny cało, będą musieli je w takiej samej wartości zwrócić i na nowo na posąg nałożyć". 
Tamże, t. 1, ks. II, 13, s. 131. W podejściu Peryklesa wyraża się podziwiana przez historyka 
elastyczność pozwalająca radzić sobie z problemami, jednakże bez demoralizującego dla ogółu 
i na dłuższą metę zgubnego dla państwa lekceważenia zasad, w tym przypadku religijnych.

50 Co do pochwały zob. tamże, t. 2, ks. VII, 86, s. 630.
11 Cyt. za: R. Schlatter, Thomas Hobbes and Thucydides, w: „Journal of the History of Ideas”, 

vol. 6, nr 3, styczeń 1945, s. 362. Schlatter dodaje znamienne zdanie: „Hobbes wszystko to mógł 
był napisać o sobie”. Tamże.

12 Przywołując słowa wyroczni pityjskiej: „Pelasgikon lepsze - nie zamieszkane”, objaśnia 
realistycznie, że „nie dlatego nieszczęścia spadły na miasto, że Pelasgikon zamieszkano wbrew

Jeśli zatem zarzut o minimalizowaniu wpływu religii miałby oznaczać, że 
Tukidydes lekceważy jej wpływ na świadomość stron biorących udział w kon
flikcie, to w świetle całości dzieła nic wydaje się on możliwy do obrony. Faktem 
jest natomiast, że Atcńczyk nie wykorzystuje w swej analizie pierwiastków reli
gijnych i nie uważa ich za czynniki prawdziwie kierownicze. Zawsze poszukuje 
ziemskiego, opartego na związkach przyczynowo-skutkowych wytłumaczenia 
sytuacji, ustalając paradygmat dla całego realistycznego myślenia12. Jego per
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spektywa jest nieodmiennie perspektywą polityczną, a nic teologiczną, jak rzecz 
się ma jeszcze w przypadku Herodota. Widzenie świata w teologicznych ramach 
wyklucza „pierwsza w Europie i na świecie metodyka naukowej historiografii”* 33, 
która w dużej mierze buduje pozycję i siłę Tukidydesowego przekazu. Do kwe
stii religii wypadnie jeszcze powrócić w dalszych rozważaniach.

zakazowi, lecz wskutek wojny, która spowodowała to osiedlenie”. Tukidydes, Wojna..., dz. cyt., 
t. 1. ks. II, 17, s. 135.

33 T. Sinko, Zarys historii..., s. 724.
34 Zob. Tukidydes, Wojna..., t. I, ks. I, 22, s. 22, gdzie pada słynne zdanie: „trudno zaś było 

dojść prawdy, ponieważ nie zawsze świadkowie byli zgodni w przedstawianiu tych samych wy
padków, lecz podawali je zależnie od sympatii dla jednej lub drugiej strony walczącej i zależnie 
od swej pamięci".

35 Tukidydes, Wojna..., t. 2, ks. VII, 44. s. 595.
36 Tamże, t. 2, ks. V, 68, s. 454. Dalej Tukidydes przekonująco określa liczebność armii 

lacedemońskiej.
37 Zob. I. Berlin, Wstęp do: tegoż. Cztery eseje o wolności, przeł. H. Bartoszewicz, 

D. Grynberg, D. Lachowska, A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 1994, s. 26.
38 Według klasycznego już ujęcia Carla Schmitta kryterium polityczności wyznacza roz

różnienie na przyjaciela i wroga. 1 choć w dalszym ciągu wywodu Schmitt kładzie nacisk na

Na koniec kilka zdań co do błędu polegania na przekazach świadków. 
Ponownie obiektywizmu Tukidydesa da się bronić, wychodząc od sporej dozy 
krytycyzmu, z jaką podchodzi on do relacji naocznych uczestników zdarzeń. Jest 
w pełni świadom problematyczności tego typu świadectw34. Opisując nocną bitwę 
pod Epipolaj, stwierdza dobitnie, że żadna ze stron nie była w stanie podać szcze
gółów wydarzeń, gdyż „nawet bowiem za dnia, kiedy wszystko widać, świadko
wie walki nie wiedzą wiele więcej ponad to, co się dzieje w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie”35. Cytowany już Joseph de Maistrc nie mówi w tym wypadku ni
czego, o czym omawiany autor by nie wiedział dwadzieścia trzy wieki wcześniej. 
O niebezkrytycznym i dążącym do obiektywizmu stosunku historyka do wiado
mości udzielanych przez naocznych świadków upewnia nas także stwierdzenie 
pisarza zawarte w księdze piątej: „liczba podawana przez stronę przeciwną nie 
budziła we mnie zaufania z powodu naturalnej u ludzi skłonności do przesady 
w opowiadaniu o własnej potędze”36. Żądanie demonstrowania w każdym opisy
wanym przypadku pełni bezstronności i rzeczowości jest żądaniem nadludzkim. 
Izajasz Berlin trafnie podkreślił, że bezstronność to także stanowisko moralne37, 
a sprostać za każdym razem wszelkim wymogom danej moralności potrafią 
tylko herosi. Nie ulega jednak wątpliwości, że wielka i szalenie trudna sztuka 
obiektywizmu udała się Tukidydesowi o wiele lepiej aniżeli chociażby Tacytowi, 
który bardzo pragnął pisać sine ira et studio, lecz uprzedzeń nie zdołał ze swej 
twórczości wyprzeć. Tukidydesowa postawa obiektywizmu zyskuje jeszcze na 
wartości, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że Ateńczyk opisuje współczesne wy
darzenia. Ponadto był on w pewnym okresie czynnym politykiem38, choć jego 
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kariera załamała się dość szybko po nieudanej strategii pod Amfipolis19. O stop
niu bezstronności i obiektywizmu, jaki osiągnął autor Wojny peloponeskiej, za
świadcza przykładowo mowa Kleona w sprawie buntu Mityleny40. Pewne jest, że 
ten demagog, podżegacz wojenny, mający ogromny wpływ na lud budzi w nar
ratorze odrazę. To człowiek gwałtowny i lekkomyślny (powodzenie sfakteryj- 
skie pozwoliło mu bezkrytycznie uwierzyć w swe wielkie zdolności wojskowe). 
Ów - w oczach Tukidydesa - polityczny szkodnik wypowiada wszakże wiele 
przenikliwych uwag41, które ukazują go w prawdziwym świetle jako świetnego 
i groźnego - ze względu na swe rady - mówcę. Widoczna niechęć nie jest władna 
narzucić pisarzowi jednostronnego obrazu Kleona jako ignoranta. Podobnie, choć 
nie ulega wątpliwości, że wyprawę sycylijską uważa za nieprawdopodobny błąd, 
nie omieszkuje oddać głosu Alkibiadesowi, który forsuje wyprawę i politycznie 
ją uzasadnia42. W tym momencie została przelotnie odsłonięta istotna dyspozycja 
składająca się na postawę realistyczną. Chodzi o ogląd rzeczywistości bez za
ślepienia wywołanego nienawiścią, euforyczną akceptacją czy wpływem innych 
uczuć, emocji, „przeżyć”. Dla większości ludzi zastosowanie się do rady kardyna
ła Retza: nie powinno się dać na tyle ponieść gniewowi, by korzyść z tego mogli 
wyciągnąć nasi oponenci41 - oznacza zbyt wysoko zawieszoną poprzeczkę, ale 
Tukidydes staje na wysokości zadania. Dobrą konkluzją do rozważań na temat 
obiektywizmu Ateńczyka wydaje się wskazanie na powinowactwo jego posta
wy ze stanowiskiem Friedricha Meineckego. Historyk niemiecki uważał, że bycie 
obiektywnym nie polega na wyzbyciu się własnego zdania. Dla człowieka z krwi 
i kości to wymóg nieziszczalny, chyba że badacz przemienia się w rodzaj biolo-

wyłącznie egzystencjalne i publiczne, a nie moralne rozumienie tego rozróżnienia („wróg to wal
cząca lub co najmniej gotowa do walki, zorganizowana grupa ludzi, która stoi na drodze innej, 
podobnie zorganizowanej grupy”), to łatwo zdać sobie sprawę, jak trudno w polityce ustrzec się 
przed zacierającym wszelki obiektywizm psychologicznym - to znaczy przesyconym uczuciem 
nienawiści - ujęciem wroga. Zob. C. Schmitt, Pojęcie polityczności, w; tegoż. Teologia polityczna 
i inne pisma, przeł. M.A. Cichocki, Kraków 2000, s. 198-200.

39 Por. Tukidydes, Wojna..., t. 2, ks. IV, s. 104-107. Pomimo faktu, że Tukidydes nie miał szan
sy ubiec spartańskiego wodza Brazydasa w opanowaniu Amfipolis, został skazany na wygnanie, 
na którym przebywał dwadzieścia lat. Do Aten powrócił u schyłku wojny w 404 roku p.n.e. 
Badacze wielokrotnie podkreślali „wielkość ducha” historyka przebijającą z faktu, że sprawie 
swego wygnania poświęcił tylko parę linijek.

40 Por. tamże, t. 1, ks. III, 37-40, s. 231-237.
41 Stwierdza dla przykładu, „że państwo mające prawa trochę gorsze, ale niewzruszone, jest 

silniejsze od państwa mającego doskonałe prawa, których nie stosuje; że brak wykształcenia 
połączony z siłą charakteru większy pożytek państwu przynosi niż wiedza bez charakteru i że 
prości ludzie najczęściej lepiej rządzą swymi państwami niż uczeni”. Tamże, ks. III, 37, s. 232.

42 W zderzeniach mów Kleona i Diodotosa, Nikiasa i Alkibiadesa czy króla Archidamosa 
i efora Steneladasa znajduje wyraz tak zwana antilogia - jeden z ulubionych zabiegów stosowa
nych przez sofistów.

43 Zob. Pamiętniki kardynała Retza, przeł. A. i M. Bocheńscy, Warszawa 1958, t. 1, s. 401. 
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gicznej taśmy rejestrującej. Być obiektywnym to tyle, co przezwyciężać własną 
jednostronność, to trzymać na wodzy emocje i zachowywać sprawiedliwy osąd 
nawet w stosunku do przeciwnika44.

44 Zob. W. Stark, Editorś Introduction do: F. Mcinccke, Machiarellism. The Doctrine oj 
Raison d’Etat and Its Place in Modern History, przeł. na ang. D. Scott. Londyn 1957, s. XIII.

45 J.H. Finely Jr., Thucydides, Cambridge, Mas. 1947, s. 104.
46 Recepcję dzieła Tukidydesa od starożytności do współczesności w Europie i Polsce omawia

R. Turasiewicz, Wstęp do: Tukidydes, Wojna..., s. CXXXII CXLIII.
47 R. Schlatter, Thomas Hobbes..., s. 350.
48 Tamże, przypis nr 4, s. 350 351.

Lista wysuwanych zarzutów pod adresem Tukidydesa nie jest, oczywiście, 
kompletna, a przytoczone odpowiedzi wyczerpujące. Powyższa skrótowa ana
liza jest w tych rozważaniach wątkiem pobocznym. Służy przede wszystkim 
wskazaniu na współczesną, dalece bardziej zróżnicowaną i mniej bałwochwal
czą recepcję dzieła, a zarazem uwyraźnieniu, że krytyki nie podważają general
nie wagi nauki politycznej, jaka płynie z Wojny peloponeskiej. Ta właśnie nauka 
stanowi w niniejszych rozważaniach główny przedmiot zainteresowania; ta na
uka, wedle wyrażenia Bertranda de Jouvenela, to zasadniczy punkt w kształce
niu przyszłych mężów stanu od przeszło dwudziestu czterech wieków; ta nauka 
przesądza ostatecznie o nieśmiertelności Tukidydesa.

II. Nauka polityczna Tukidydesa

John F. Finely Jr. określa Wojnę peloponeską mianem „podręcznika sztu
ki rządzenia”45. Określenie to znajduje pełne uzasadnienie, jeśli zwrócimy się 
ku Europie doby renesansu46. Wtedy to rządzący (czy szerzej - elita władzy, 
vide Machiavelli) zaczęli korzystać z dorobku historyków greckich i rzym
skich z przekonaniem, że z ich dzieł płynie nauka pozwalająca na rozwiązy
wanie współczesnych problemów politycznych. Pierwszego przekładu dzieła 
Tukidydesa na język nowożytny dokonał dla Ludwika XII, który to właśnie „zna
lazł u starożytnych historyków użyteczne lekcje dla współczesnego monarchy”47, 
biskup Marsylii Claudc de Scysscl (późniejszy arcybiskup Turynu). Daleki od 
doskonałości przekład Seyssela został wydrukowany w 1527 roku na życzenie 
Franciszka I, następcy Ludwika XII. W przedmowie do tego wydania, autorstwa 
poety i sekretarza królewskiego Jacques’a Colina, ponownie zostają podkreślone 
waga i korzyści, jakie ze studiów nad historią, płyną dla władców i ludzi wysoko 
urodzonych. Tukidydes natomiast jest wymieniony jako najwybitniejszy spośród 
dziejopisarzy48. W ciągu półwiecza od wydania francuskiego Wojna peloponeską 
doczekała się przekładów na najważniejsze języki europejskie i zaczęła w pełni 
funkcjonować jako „podręcznik sztuki rządzenia”. Rzecz jasna, by i dziś mogła 
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odgrywać tę rolę dla nas, należy czytać ją w odpowiedni sposób. „Trzeba być 
gotowym na nicrobienie zbyt wielkiej sprawy z adekwatności mów zawartych 
w dziele; trzeba powstrzymać się przed twierdzeniem, że wic się, co Tukidydes 
sam myślał o kwestiach, które referuje; czasami trzeba być przygotowanym na 
wysunięcie uogólnień, których autor nie wysuwa; w końcu trzeba wierzyć, że 
praca historyczna może być czytana jako dzieło z zakresu teorii politycznej’',,. 
Zachowując powyższą postawę, która, jak widać, czyni wysuwane współcześnie 
zarzuty przeciw dziełu Tukidydesa drugorzędnymi, możliwe staje się wydziele
nie z wojny obfitego ekstraktu mądrości politycznej, która po tylu wiekach wciąż 
nas pociąga i poucza. Oskarżenie mówiące, że takie podejście oznacza rezygna
cję z wielu wymiarów dzieła na rzecz tylko jednego49 50, nie może paraliżować. Jest 
to świadoma decyzja, uwarunkowana profilem rozważań.

49 G. Kateb, Thucydides’ History: A Manuał of Statecraft, w: „Political Science Quarterly”, 
vol. LXXIX, nr 4, grudzień 1964, s. 481.

50Zob. J. Marincola, The Greek..., s. 86.
51 G. Mosca, Historia doktryn politycznych od starożytności do naszych czasów, przel. 

S. Kozicki, Warszawa b.r.w., s. 93.

1. Wojna peloponeską jako studium konieczności ograniczenia

Gdyby nieodzowne było jednozdaniowe zdefiniowanie dzieła Tukidydesa, to 
można zaryzykować twierdzenie, że koncentruje się ono na jednej z najtrudniej
szych w polityce sztuk, a mianowicie na sztuce ograniczenia. W życiu jednost
kowym odpowiada ona, oczywiście, jednej z czterech cnót kardynalnych, to jest 
umiarkowaniu. „W gruncie rzeczy - stwierdza sentencjonalnie Gactano Mosca 
- polityka opiera się przede wszystkim na poczuciu miary i granic. Kto nie po
siada tego poczucia, ten nie może być uważany za męża stanu, a nawet za czło
wieka nadającego się do sprawowania rządów”51. Swój stosunek do umiarkowa
nia jako kluczowej dyspozycji torującej drogę sukcesom politycznym Tukidydes 
ujawnia dobitnie, charakteryzując najwybitniejszych aktorów zaangażowanych 
w konflikt. Przykładowo, po stronie lacedcmońskiej cechuje ono Brazydasa 
i Archidamosa, po stronie ateńskiej - Peryklesa i Nikiasa. O trudności opano
wania sztuki ograniczenia przekonuje zresztą nie tylko przebieg zmagań między 
Ateńczykami a Spartanami oraz sojusznikami każdej ze stron. Warto wskazać 
na jeszcze dwa, późniejsze, ale nie mniej spektakularne przykłady, ukazujące 
dobitnie jej ciągłą aktualność i poziom skomplikowania. Pierwszym są wska
zówki i postawa Talleyranda wobec Napoleona; drugim wskazania Bismarcka 
dla jego politycznych następców.

W Pamiętnikach Talleyrand powiada: „Przez cały ten czas, kiedy sprawo
wałem kierunek nad sprawami zagranicznymi, służyłem Napoleonowi wiernie 
i gorliwie. Długo liczył się on z opiniami, jakie uważałem za swój obowiązek mu 
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przedstawiać. Określały je te oto dwa względy: ustanowić dla Francji instytucje 
monarchiczne, które zapewniłyby władzę monarchy, utrzymując ją w słusznych 
granicach; oszczędzać Europę, żeby wybaczono Francji jej pomyślność i sławę. 
W roku 1807, przyznaję, Napoleon od dawna już zszedł był z drogi, na której 
wszystkimi sposobami siliłem się go utrzymać”52 53. Dopóki Napoleon wydoby
wa Francję z chaosu porewolucyjnego, odbudowuje instytucje, porozumiewa się 
z papieżem, wprowadza stabilność i ład, zdając sobie sprawę, że nie ma odwrotu 
od idei suwerenności ludu, dopóty Talleyrand mu służy. Kiedy jednakże powo
dzenie militarne i dyplomatyczne Napoleona wprawiają władcę w stan upoje
nia, gdy podejmuje coraz to nowe podboje, a tym samym wchodzi w konflikt 
z prawic całą Europą - generalnie, gdy porzuca politykę umiarkowania - hrabia 
Bencwentu odsuwa się od jego spraw. Nie ma w tym momencie znaczenia, czy 
jest to tylko zręczna racjonalizacja expost, umożliwiająca Talleyrandowi zdradę 
cesarza Francuzów”. Istotne jest, że brzmi ona tak wiarygodnie, ponieważ jest 
zbudowana na słusznej i trudnej do praktykowania (szczególnie w chwilach po
wodzenia, ale także w okresie nieszczęść) zasadzie umiarkowania.

52 Ch. Talleyrand, Pamiętniki (1754-1815), przcl. W. Dłuski, Londyn 1994, s. 213.
53 Jak piszę Talleyrand w Pamiętnikach, oświadczył Napoleonowi wprost, żc największe dla 

niego zagrożenie stanowi on sam. Uderzające, żc będąc już na Wyspie Świętej Heleny i zwracając 
się do swego doktora Barry’cgo E. O'Meary, Napoleon stwierdził, żc „nikt tylko on sam wyrzą
dził sobie krzywdę, żc sam był swoim największym wrogiem i żc jego własne plany - wyprawa 
na Moskwę i wszystko, co z niej wyniknęło - było wyłączną przyczyną jego upadku”. Zob. 
B.E. O’Meara, Napoleon in Exile: Or, a Voice from St. Helena the Opinions and Refleclions oj 
Napoleon on the Most Important Events in His Life and Government, in His Orni Words, Londyn 
1822, rozmowa z 6 kwietnia 1817 roku. Jak widać, nawet geniusz Napoleona nie potrafił uporać 
się z nadmiarem władzy i nie umiał zachować powściągliwości.

54 Korzystałem z tłumaczenia angielskiego: O. von Bismarck, The Refleclions and 
Reminiscences, przeł. na ang. A.J. Butler, Lipsk 1899.

55 R. Aron, Pokój i wojna między narodami (teoria), przeł. A. Mielczarek, Warszawa 1995, s. 97.
56 S. Stomma, Czy fatalizm wrogości? Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871- 1933, 

Kraków 1980, s. 57. Zwolennikiem wojny prewencyjnej z Rosją był pierwszy szef sztabu 
Wilhelma II, graf Alfred von Waldersee.

Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku zjednoczenia Niemiec. W Gedan- 
ken undErinnerungen Bismarcka można wyczytać przestrogę przed uprawianiem 
przez Niemców polityki „próżności” i przed próbami wychodzenia poza geo
graficzne warunki egzystencji narodu54. Trafnie postawę Bismarcka przedstawia 
Raymond Aron: „wyrosły z klasycznej szkoły dyplomata, jak Bismarck, bałby się 
nadmiernego powiększania Rzeszy. Oczekiwał, że Rzesza ograniczy swe ambicje 
i w ten sposób, dzięki mądrości i umiarowi, zostanie jej wybaczony wzrost jej 
znaczenia’’5. Tymczasem „w latach osiemdziesiątych minionego stulecia, zaraz po 
odejściu Bismarcka, pojawiły się [w Niemczech - przyp. P.K.] i zaczęły realnego 
znaczenia nabierać koncepcje wojny zaczepnej [z Rosją - przyp. P.K.]”56.
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Starożytni Atcńczycy popełnili grzech hubris, porzucając umiarkowanie, ale 
można argumentować, że wina ich jest mniejsza od winy władcy Francji w XIX 
i przywódcy Niemiec w XX wieku. Atcńczycy nie posłuchali Peryklesa, któ
ry jasno przedstawił im warunki umożliwiające zwycięstwo. Pouczył ich, że je 
odniosą, „jeśli zachowają spokój, jeśli szczególną troską otoczą flotę, nie będą 
dążyć do nowych zdobyczy terytorialnych w czasie tej wojny [podkreślenie 
P.K.] i nie będą miasta narażać na niebezpieczeństwo”57. Jak wiemy, Ateńczycy 
sprzeniewierzyli się tym zaleceniom, przede wszystkim zaś powstrzymaniu 
przed nowymi, dalekimi podbojami. Podjęli przecież katastrofalną w skutkach 
wyprawę sycylijską. Tym samym narazili państwo na śmiertelne niebezpieczeń
stwo. Dlaczego jednak grzech nieumiarkowania obciążałby ich mniej aniżeli 
późniejszych przywódców, którzy również nie zdołali go uniknąć?

57 Tukidydes, Wojna..., ks. II, 65, s. 170.
58 Zob. B. Łagowski, Tukidydes..., s. 106-107. Oto co piszę sam Tukidydes: „Chociaż bowiem 

Peloponezyjczycy oblegali ich wystawiwszy fortyfikacje na terytorium ateńskim, Ateńczycy nie 
tylko nie wycofali się z Sycylii, ale sami w podobny sposób oblegali Syrakuzy, miasto nie mniej
sze od Aten. Wywołali zaś wśród Greków zdumienie i podziw dla swojej siły i śmiałości tym 
większy, że na początku wojny nikt nie przypuszczał, żeby w razie najazdu peloponeskiego mogli 
wytrzymać dłużej niż rok, dwa lub co najwyżej trzy lata. Teraz zaś w siedemnastym roku, licząc 
od pierwszego najazdu peloponeskiego, wyprawili się na Sycylię i chociaż doszczętnie wojną 
wyczerpani, podjęli dodatkowo drugą wojnę, nie mniejszą od pierwszej”. Tukidydes, Wojna..., 
t. 2, ks. VII, 28, s. 580-581.

59 S. Forde, Thucydides on the Causes of Athenian Imperialism, w: „The American Political 
Science Review”, vol. 80, nr 2, czerwiec 1986, s. 436.

Komentatorzy są zgodni co do wyjątkowości charakteru Ateńczyków na tle 
pozostałych mieszkańców greckich poleis. Uderza niezwykła energia i żywot
ność obywateli nawet po doznaniu tak bezprzykładnej klęski, jak ta na Sycylii58 59. 
Wytłumaczeniem najczęściej jest fakt, że Ateny to państwo morskie. Taka wy
kładnia jednakże nie jest przekonująca, gdyż podobnie rzecz ma się z Koryntem 
i Korkirą. Odgrywa tu zatem rolę dodatkowy czynnik, przesądzający o niezwy
kłości Ateńczyków. Czynnik ten ujawnia się w trakcie drugiej wyprawy Persów 
przeciw Grecji (480 rok p.n.e.), kiedy to Ateńczycy zdecydowali się w obliczu 
nadchodzącego niebezpieczeństwa na opuszczenie ojczyzny i na przeniesienie 
się wraz z dobytkiem na okręty. Tukidydes nie rozważa konsekwencji, jakie mu- 
siały zajść w psychice mieszkańców porzucających własne państwo. Jego my
ślenie jest już zresztą wytworem tychże konsekwencji. Rację trzeba przyznać 
Stevenowi Forde’owi, gdy stwierdza, że „stając się, choćby na krótko, ludźmi 
bez ziemi, Ateńczycy w pewien sposób zerwali więzi z całym ustalonym po
rządkiem rzeczy, wokół którego normalnie obraca się życie wspólnotowe i który 
w zwykłych warunkach służy jako stabilna, konserwatywna baza”5’. Porzucili 
swoje święte miejsca, miejsca zamieszkane, jak wierzyli, przez ich bogów, po
rzucili groby przodków. Niezwykłym fenomenem był fakt, że się nie rozproszyli, 
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choć stali się obywatelami miasta, „które już właściwie nie istniało”60. Zwycięstwo 
odniesione nad Persami oznacza rewolucję w ich myśleniu, opierającym się od 
momentu tego zwycięstwa na wierze we własne siły. Ponownie rzecz ujmuje 
klarownie Stcven Forde: „To szczególny charakter owej pewności siebie pro
wadzi Ateńczyków od desperackich, obronnych działań przeciw Persom do 
erupcji imperializmu, który po tym nastąpił. Można powiedzieć, że Ateńczycy 
jako wspólnota odkryli na swych okrętach ogromny potencjał czysto ludzkiej 
siły - to znaczy, siły samodzielnej i pozbawionej tradycyjnego wsparcia, czy to 
ziemskiego, czy jakiegoś innego. Trudno przecenić polityczną wagę takiego od
krycia dokonanego przez wspólnotę, gdyż tradycyjna wiara występuje nie tylko 
jako wsparcie, lecz jako ograniczenie nałożone na działania ludzi i państw 
[podkreślenie P.K.]”61. Ateńczycy nie mająjuż żadnych zahamowań, które ogra
niczałyby ich woluntaryzm, a ów brak powściągliwości musi skończyć się klę
ską. Hubris nieuniknienie spotyka Nemezis. „Ateńczycy będąc u szczytu powo
dzenia uważali, że nie może ich spotkać żadna przeciwność i że potrafią doko
nać zarówno rzeczy możliwych, jak i niemożliwych, przy nakładzie zarówno 
wielkich, jak i małych sił. Powodem zaś tego było wyjątkowe i niespodziewane 
szczęście, jakie towarzyszyło im w większości akcji, szczęście, które wzmagało 
ich pewność siebie”62. Tukidydes staje przed dylematem, jak realizować zasadę 
realizmu politycznego, którą da się zresztą wywieść z jego dzieła, a która mówi, 
że powodzenie należy łączyć z umiarkowaniem6’.

60 Tukidydes, Wojna.... ks. I, 74, s. 62.
61 S. Forde, Thucydides..., s. 437.
62 Tukidydes, Wojna..., t. 2, ks. IV, 65, s. 344.
6) Historyk wskazuje na Laccdemończyków i na Chiotów, którzy jako jedyni posiedli tę 

sztukę. Chioci wprawdzie wdali się w zgubne dla nich powstanie przeciw Atcńczykont, lecz 
„odważyli się na nie dopiero wtedy, gdy pozyskali licznych i wypróbowanych sprzymierzeńców 
i gdy stwierdzili, że sami Ateńczycy uważają swoją sytuację po katastrofie sycylijskiej za bardzo 
ciężką. Jeżeli zaś pomylili się, gdyż nigdy nie można z góry przewidzieć kolei losu, to błąd ten 
dzielili z wieloma innymi, którzy również wierzyli w szybki upadek potęgi ateńskiej”. Tamże, 
t. 2, ks. VIII, 24, s. 649-650.

Ściślej rzecz ujmując, zapędy Ateńczyków napotykały na ograniczenia tak dłu
go, jak żył Pcrykles. Zbawienność jego postawy polega właśnie na sile powściągli
wości: „Perykles wywierał wpływ dzięki swemu autorytetowi i mądrości; będąc 
bez wątpienia nieprzekupnym, z łatwością trzymał lud w ryzach i nie lud nim 
kierował, ale on ludem. Zdobywając sobie znaczenie jedynie uczciwymi środ
kami, nie schlebiał nikomu, lecz wykorzystując osobistą powagę, czasem także 
gniewnie do ludu przemawiał. Ilekroć czul, że Ateńczyków ponosi niewcze
sna buta i zuchwałość, potrafił ich zastraszyć, a kiedy znowu bez uzasadnie
nia wpadali w panikę, dodawał im otuchy. [...] Wśród późniejszych przywódców 
nic było ludzi wybitnych, lecz każdy starał się być pierwszym; dlatego zaczęli 
schlebiać ludowi, a niekiedy nawet poświęcali dla tego celu interesy państwa.
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Stąd wynikło wiele rozmaitych błędów, co jest rzeczą zrozumiałą przy wielkości 
i przodującym stanowisku Aten; największym zaś błędem była wyprawa sycy
lijska’*4. Tukidydes, żyjący i ukształtowany w okresie po wojnach perskich, będąc 
świadkiem wzrostu potęgi Aten, a później ich upadku, jest wykwitem opisanej 
rewolucji, jaką przeszli Ateńczycy. Kształcony przez sofistów64 65, przyzwyczajony 
do racjonalnego traktowania zjawisk, nie uznaje kierowniczego wpływu bogów 
na sprawy ludzkie i tym samym nie widzi w religii narzędzia ograniczającego 
przesadne ludzkie dążenia. Czyż nie jest znamienne, że w tym małym arcydziele, 
jakim jest epitaf66 - mowa pogrzebowa wygłoszona nad poległymi żołnierzami 
ateńskimi - nic znajdujemy żadnego poważnego odniesienia do bogów? Zarazem 
wyostrzony przebiegiem wojny zmysł polityczny przypomina historykowi o ko
nieczności praktykowania umiaru, wypracowania umiejętności ograniczenia. 
Żyjący w ustroju demokratycznym lud sam z siebie nie jest zdolny w dłuższej 
perspektywie wskrzesić powściągliwości67. Świetną, zbudowaną na bazie odpo
wiedniego dystansu czasowego charakterystykę zachowań ateńskiego ludu - „po- 
pędliwego i surowego” - daje Polibiusz: „Wszak zawsze lud Ateńczyków podobny 

64 Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. II. 65, s. 170 171. Wszystkie podkreślenia w tym cytacie 
pochodzą ode mnie.

65 Obok takich sofistów jak Antyfont z Ramnus, Protagoras, Prodikos i Gorgiasz, badacze 
wskazują, że historyk pobiera! nauki u Anaksagorasa i Demokryta - fizyków jońskich, oraz u le
karza Hipokratcsa. Werner Jacgcr pokazuje, że pojęcie prawdziwej przyczyny (prophasi.ś) wojny, 
którą Tukidydes oddziela od przyczyn bezpośrednich, jest zaczerpnięte z języka medycyny. 
„Tam to po raz pierwszy przeprowadzono naukowe rozróżnienie właściwej przyczyny choroby 
od samych jej symptomów”. W. Jaeger, Paideia..., s. 483-484. Tadeusz Sinko, odnosząc się do 
nauczycieli pisarza, zauważa: „Jeżeli bogaty, a żądny wiedzy młodzieniec wysłuchał nawet kilku 
kosztownych kursów u któregoś z wymienionych, a może nawet obcował z nimi towarzysko, to 
nie powtarzał za żadnym jego nauki, a tylko oparł na rozmaitych ich twierdzeniach swój własny 
pogląd na świat”. T. Sinko, Zarys historii..., s. 717. Nie można wszakże lekceważyć klimatu umy
słowego, w jakim historyk wzrasta. Stąd ostatnie słowo wypada przyznać Johnowi Finlcyowi, 
który stwierdza: „Nie wolno myśleć o Tukidydesie przede wszystkim jako o samotnej postaci lub 
też o kimś, kto doszedł do swych przenikliwych spostrzeżeń wyłącznic na drodze własnej obser
wacji wojny pełnej goryczy, choć niewątpliwie tkwi w tym trochę prawdy. Trzeba raczej widzieć 
go jako osobę ukształtowaną w młodości przez powszechnie przyjęty realizm w patrzeniu na 
ludzi i państwa”. J.H. Finley Jr., Three Essays on Thucydides, Cambridge, Mas. 1967. s. 50.

66 Por. Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. II, 35-46, s. 147-156.
67 Gaetano Mosca, analizując polityczną organizację greckich państw-miast, klarownie wy

wodzi, że „normalne funkcjonowanie greckiego państwa wymagało bardzo dobrej koniunktury 
ekonomicznej i wysokiego stopnia inteligencji oraz moralnej jedności większości obywateli. 
Wszystko to nie daje się łatwo sprokurować. Tego typu polityczna organizacja funkcjonowała 
efektywnie przez mniej niż dwa wieki [...]. Ponieważ nie było zawodowej biurokracji ani stałej 
siły policyjnej, na której spoczywałby obowiązek egzekucji prawa, większość obywateli musia
ła posiadać silny zmysł legalizmu i być w wysokim stopniu przepełniona duchem publicznym 
umożliwiającym poświęcenie własnych interesów na rzecz interesu państwa”. G. Mosca. The 
Ruling Class (Elementi di Scienza Politica), przeł. na ang. H.D. Kahn, Nowy Jork 1939, s. 356.
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był do bezpańskiego statku. Na takim, ilekroć obawa przed nieprzyjacielem albo 
niebezpieczeństwem burzy skłoni załogę okrętową do zgodnego działania i posłu
chu wobec sternika, spełnia ona wybornie swój obowiązek68. Kiedy zaś nabrawszy 
otuchy zaczną lekceważyć przełożonych i kłócić się między sobą, ponieważ nie 
są już wszyscy tej samej myśli [...] wtedy wzajemna niezgoda i kłótnia tych ludzi 
przedstawia szpetny widok dla przypatrujących się od zewnątrz, a niebezpieczne 
staje się położenie dla tych, co sami biorą udział w żegludze. [...] To zatem i pań
stwu Ateńczyków nieraz się już zdarzyło. Unikało bowiem niekiedy największych 
i najgroźniejszych niebezpieczeństw dzięki dzielności ludu i swych kierowników, 
a jednak w wolnych od przygód i spokojnych czasach lekkomyślnie i bez uza
sadnionej przyczyny raz po raz doznawało porażki’*9. Jedyna zatem nadzieja na 
praktykowanie trudnej sztuki umiaru, jaką Tukidydes dostrzega, tkwi w wybit
nej jednostce, zdolnej do skutecznego przeciwstawienia się namiętnościom ludu70. 
Takie jednostki jednakże, prawdziwi mężowie stanu zdarzają się rzadko, a zwy
kła prawość i rozsądek nie wystarczają. Potrzeba umiejętności, które historyk 
dostrzega u Temistoklesa: „dzięki bowiem wrodzonemu talentowi, bez żadnych 
uprzednich czy późniejszych studiów, oceniał po krótkim zastanowieniu najtraf
niej każdą aktualną sytuację i najlepiej przewidywał daleką przyszłość; równie 
jasno umiał wyłuszczyć to, z czym był obznajomiony, jak i trafnie osądzić to, co 
było mu obce. Bystro przenikał dobre i złe strony przyszłych wypadków, osnutych 
jeszcze mrokiem tajemnicy. Słowem, był to człowiek, który dzięki wrodzonemu 
geniuszowi najlepiej ze wszystkich i bez żadnego wysiłku umiał od razu utra- 
fić w sedno rzeczy”71. Przy tak wysoko zawieszonej poprzeczce powaga Nikiasa 
jest zbyt mała. Nie ma on mocy odwieść Ateńczyków od wyprawy na Sycylię, 
choć daje podobną radę co wcześniej Perykles72. Symptomatyczne jest jednak, że 

68 Potwierdzeniem tej metafory może być niezwykła energia, z jaką Ateńczycy kontynuują 
wojnę po katastrofie sycylijskiej, o czym była już mowa.

69 Polibiusz, Dzieje, przcł. S. Hammer, Wrocław 2005, t. 1, ks. VI, 44, s. 417.
70 Zdaniem cytowanego Polibiusza świadczy to o przypadkowości wzrostu potęgi Aten, 

podobnie zresztą jak Teb. Ów wzrost nic był spowodowany ponadprzeciętnymi urządzeniami 
ustrojowymi (jak w przypadku Rzymu), lecz wyniknął wyłącznic z pojawienia się wybitnych 
polityków, z Temistoklesem na czele. Zob. tamże, t. 1, ks. VI, 43-44, s. 416-417. Sąd ten skłania 
do dyskusji. Można argumentować, iż wybitni mężowie stanu są w wielkiej mierze wykwitem 
panujących stosunków. Rodzą się pośród ludzi zdyscyplinowanych i przepojonych duchem oby
watelskim. Taki stan rzeczy rnusiał istnieć w Atenach w okresie świetności. Oczywiście, jak 
ukazał to przywoływany Mosca (por. przypis 67), bez narzędzi ustrojowych, stojących na straży 
propagowania postaw propaństwowych, trudno jest w dłuższym okresie powielać ofiarny stosu
nek do państwa.

71 Tukidydes, Wojna..., t. l.ks. I, 138, s. 112.
72 Stwierdza: „Dlatego też trzeba to wziąć pod uwagę, nie narażać się na ryzyko w chwili, 

kiedy sytuacja naszego państwa jest niepewna i nie dążyć do rozszerzenia naszego panowania, 
zanim nie umocnimy tego, co posiadamy”. Tamże, t. 2, ks. VI, 10, s. 484.
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po zgonie „idealnego męża stanu” (Peryklesa), w drugiej części dzieła Tukidydes 
znacznie baczniej przygląda się charakterom wybitniejszych jednostek, daje ich 
realistyczniejsze opisy, co skrupulatnie odnotował Henry D. Westlake73. Peryklesa 
nie potrafili już wszakże zastąpić (a tym samym zapobiec klęsce Aten) ani prawy 
Nikias, ani rozumny Frynichos. Niewątpliwie większa szansa na powściągnięcie 
przesadnych dążeń ludu tkwi w ograniczeniach narzucanych przez religię ani
żeli przez przywódcę, gdy zważy się prawdopodobieństwo pojawienia się męża 
opatrznościowego, zdolnego do nałożenia ograniczeń. Takie instrumentalne trak
towanie religii będzie cechowało Polibiusza i, biorąc rzecz ogólnie, nowożytnych 
realistów. Machiavelli stwierdzi w Rozważaniach'. „Zwierzchnicy królestw i repu
blik winni przeto chronić religię wyznawaną w ich krajach - ludy ich pozostaną 
wtedy religijne, a co za tym idzie, żyć będą w pokoju i zgodzie. Winni też władcy 
popierać wszystko to, co sprzyja religii, łącznie z rzeczami, które uważają za fał
szywe. A im bardziej są roztropni i im lepiej poznali życie, tym chętniej będą tak 
postępować”74. Tukidydes nie rozważa mitygującej roli bogów. Można zaryzyko
wać stwierdzenie, że dzieje się tak dlatego, iż wyzwolenie się spod ich przemoż
nego wpływu jest w jego przypadku zbyt świeże. Młoda jest wiara Ateńczyków 
we własne siły, a niedawno odkryte możliwości oszałamiają. Stąd płynie większa 
doza wyrozumiałości dla posunięć Ateńczyków w porównaniu do wspomnianych 
przywódców europejskich w XIX i XX wieku.

73 Por. H.D. Westlake, Indiriduals in Thucydides, Cambridge 1968.
74 N. Machiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, 

przeł. K. Żaboklicki, w: tegoż, Wybór pism, przeł. J. Gałuszka i inni, Warszawa 1972, ks. I, rozdz. 
XII, s. 276.

75 Dojście do decydujących pozycji w państwie ateńskim właścicieli warsztatów rzemieśl
niczych - obok Kleona można wymienić producenta lampek oliwnych Hyperbolosa, a także 
producenta lir Kleofonta - uwidacznia proces przemian zachodzących pod wpływem toczącej 
się wojny. Spartanie, stosując taktykę corocznego niszczenia w Attycc pól uprawnych, gajów 
oliwnych, plantacji fig i winogron, paląc budynki i narzędzia, zabijając żywy inwentarz, uderzają 
przede wszystkim w wielkich właścicieli ziemskich. Łatwiej przywrócić zdolność produkcyjną 
warsztatowi rzemieślniczemu niż świetność posiadłości ziemskiej.

76 Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. III, 36. s. 231.
77 O rozumności Diodotosa upewnia nas Tukidydes, wkładając w jego usta następujące senten

cje: „Sądzę, że najwięcej przeszkadzają powzięciu dobrej decyzji pośpiech i gniew. Pośpiech jest 
zwykle towarzyszem głupoty, a gniew - nieopanowania i płytkości. Kto bowiem upiera się przy 
tym, że słowa nie są nauczycielami czynów, jest albo głupcem, albo ma w tym jakieś swoje własne 
cele”. Tamże, t. 1, ks. III, 42, s. 237. Unikanie pośpiechu i gniewu przy podejmowaniu decyzji jest 
trwałym zaleceniem charakteryzującym polityczny realizm. Ostatnie zdanie cytatu jest powtórze
niem słynnych słów Peryklesa z epitafu, że „najpierw trzeba się dać pouczyć słowom, zanim się 
do czynów przystąpi”. Tamże, t. 1, ks. II, 40, s. 151. Podobieństwo tej myśli nasuwa porównanie 

Pełną maestrii nauką umiarkowania jest zderzenie racji bogatego właściciela gar
bami Kleona75 - „człowieka w ogóle niezwykle gwałtownego i wywierającego wów
czas największy wpływ na lud”76 - z racjami rozumnego77 i ludzkiego Diodotusa, 
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w związku z buntem Mityleny. Kleon domaga się wymordowania wszystkich zdol
nych do noszenia broni Mitylcńczyków, kobiety zaś i dzieci chce sprzedać w nie
wolę. Wszystko to w celu dania odstraszającego przykładu. Początkowo lud ateń
ski ulega jego wymowie i podejmuje taką decyzję. Później jednak uznaje ją „za 
okrutną i ciężką”. Diodotus, który od początku wypowiadał się przeciwko zagła
dzie Mityleńczyków, ponownie występuje z obroną, i tym razem odnosi minimalne 
zwycięstwo nad Kleonem. Na miano pełnej maestrii nauki o konieczności umiar
kowania zasługuje właśnie argumentacja Diodotosa, budująca ramy politycznego 
realizmu. Jest ona zaprawiona pewną dozą ironii. Kleon zaleca bezwzględność 
w imię ateńskiej racji stanu78 oraz prawa i sprawiedliwości. Diodotos zaleca ludzkie 
potraktowanie Mityleńczyków także w imię interesu państwowego79, ale odmiennie 
i poprawniej pojmowanego80. Zaznaczając wszakże, że kieruje się wyłącznic ateń
skim interesem, koniec końców nakłania lud do podjęcia decyzji zarówno korzyst
nej dla państwa, jak i sprawiedliwej: sprawiedliwej, gdyż sprzeciwiającej się chęci 
Kleona stosowania odpowiedzialności zbiorowej81; zgodnej z racją stanu, ponieważ 
uśmiercenie Mityleńczyków w swej bezwzględności byłoby czynnikiem nie tyle 

Diodotosa z Pcryklesem, będące, rzecz jasna, wyróżnieniem dla tego pierwszego i niemal jawną 
aprobatą dla jego dalszej argumentacji, co w narracji Tukidydesa nic zdarza się często.

78 Mówi do ludu: „Nic zdajecie sobie bowiem sprawy, żc panowanie wasze jest tyranią, że 
poddani knują przeciw wam zamachy i żc rządzicie nimi wbrew ich woli. Nic dlatego słuchają 
was, że ku waszej szkodzie obchodzicie się z nimi życzliwie, lecz dlatego, żc jesteście ich panami, 
i to panami dzięki waszej sile, a nie dzięki ich życzliwości dla was”. Tamże, t. 1, ks. III, 37, 
s. 231 -232.

79 „Jeśli bowiem wykażę - powiada - że Mityleńczycy istotnie popełnili bezprawie, to przez 
to samo nie postawię jeszcze wniosku, żeby ich skazać na śmierć, chyba żeby to było dla pań
stwa korzystne; tak samo, jeśliby nawet coś przemawiało za przebaczeniem, nie będę doradzał, 
żeby ich uwolnić, jeśliby to się miało okazać niekorzystne dla państwa”. Tamże, t. 1, ks. III, 44,
s. 239. Wcześniej Perykles stawia wyraźnie interes państwa ponad przyjaźnią z królem Sparty 
Archidamosem. Zob. tamże, t. 1, ks. II, 13, s. 130.

80 Jednocześnie wskazuje na autonomię polityki, wypowiadając jeden z pierwszych głosów 
na ten temat. W ważnym, z punktu widzenia myśli politycznej, fragmencie Paidei, W. Jacgcr 
piszę, żc racja stanu była „pojęciem obcym dla starszej myśli greckiej i sprecyzowała się dopiero 
jako wynik doświadczeń owych właśnie czasów [to znaczy wojny pcloponeskicj - przyp. P.K.]. 
Jeśli Tukidydes przeciwstawia ją ogólnie przyjętej moralności, temu, co, mówiąc po grecku, jest 
nomo dikaion, jako swego rodzaju prawo natury, czy naturalną sprawiedliwość silniejszego, to 
znaczy, iż racja stanu oddziela się w tym wypadku od tradycyjnego nomos jako sfera, gdzie 
panują zupełnie inne prawa, które zresztą nic znoszą praw dawniej uznawanych, ale też się im nic 
podporządkowują”. W. Jaeger, Paideia..., s. 494.

81 „Jeśli zaś wymordujecie lud mityleński, który od chwili otrzymania ciężkiego uzbrojenia 
nie brał udziału w buncie, lecz dobrowolnie oddał wam miasto, to po pierwsze popełnicie nie
sprawiedliwość mordując ludzi wam życzliwych, po wtóre zaś zrobicie to, czego najwięcej życzą 
sobie możnowładcy: podejmując bowiem bunty w miastach będą od razu mieć lud po swojej 
stronie, jeśli się okaże. że jednakowa kara spotyka winnych i niewinnych". Tukidydes, Wojna...,
t. 1, ks. III, 47, s. 242.
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odstraszającym, co utrudniającym Atcńczykom dalsze prowadzenie wojny82. Kiedy 
Diodotos stwierdza, że trzeba tak prowadzić sprawy, by mieszkańcom poddanych 
poleis nie opłacała się nawet myśl o buncie, a jeśli już do takowego dojdzie, to po 
stłumieniu winno się ukarać jak najmniejszą liczbę ludzi83, kładzie fundament pod 
zasadę politycznego realizmu, najklarowniej wyrażoną może przez Raymonda 
Arona: „Nie ma rozumnej polityki bez umiejętności puszczania w niepamięć”84.

82 Diodotos wywodzi przekonująco: „[...] gdybyśmy zaś zastosowali karę śmierci, to czyż 
znajdzie się jakieś państwo, które by się nie uzbroiło o wiele lepiej niż obecnie i które nie prze
ciągałoby obrony aż do ostateczności, skoro równie okrutny los miałby je spotkać niezależnie od 
tego, czy się podda od razu, czy później? My zaś będziemy narażeni na wydatki związane z dłu
gotrwałym oblężeniem, gdyż przeciwnik nie będzie skłonny do kapitulacji, a jeśli zdobędziemy 
miasto, dostaniemy je zniszczone i na przyszłość nie da się z niego wyciągnąć dochodów. A to 
jest przecież naszą siłą na wojnie”. Tamże, t. 1, ks. III, 46, s. 241.

83 Zob. tamże, s. 242.
84 R. Aron, Pokój i wojna..., s. 55.
85 „Do czego - pyta B. Łagowski - się odwołać: do biologii, psychologii, historii, a może do 

metafizyki?”. Dodaje jednak od razu: „Mimo to trzeba przyznać, że nie jest to spór [o naturę ludz
ką - przyp. P.K.] pozorny. Do odpowiedzi można dochodzić nie tylko przez drążenie fenomenu 
ludzkiego, ale także poprzez wnikanie w naturę polityki”. B. Łagowski, Człowiek problematycz
ny, w: tegoż, Szkice antyspołeczne, Kraków 1997, s. 25.

86 J. Szacki, Polityka i natura ludzka, w: Dylematy współczesnej cywilizacji a natura człowie
ka, pod. red. J. Reykowskiego i T. Bielickiego, Poznań 1997, s. 79.

2. Wojna peloponeską jako studium ludzkiej natury

Truizmem jest stwierdzenie, że jakiekolwiek poprawne myślenie i działanie po
lityczne może się zrodzić tylko pod warunkiem, iż nie popełni się błędu przy od
powiedzi na absolutnie podstawowe pytanie: kim jest człowiek? Niedocenianie 
lub przecenianie człowieka przez rządzących i prawodawców, a wcześniej przez 
twórców politycznych doktryn, nieodwołalnie odbija się negatywnie na pomyśl
ności wspólnoty. Innymi słowy, pomyłka w kwestii tego, co Grecy określali mia
nem anthrópeia physis, wiedzie do groźnych i trudnych do szybkiego skorygo
wania reperkusji.

Warto na marginesie odnotować, że współcześnie dają się zaobserwować pró
by ujmowania polityki jako umiejętności technicznej, korzystającej z empirycz
nej wiedzy o funkcjonowaniu instytucji społecznych i samego społeczeństwa. 
Mają one prowadzić do odrzucenia tej - zgódźmy się - dalekiej od klarowności 
kategorii, jaką jest ludzka natura85. Próby takie są skazane na niepowodzenie. 
„Nie twierdzę - piszę Jerzy Szacki - że spór o dobro czy też zło ludzkiej natury 
jest w naszych czasach tak samo ważny jak w czasach Hobbesa czy Rousseau. 
Nie wydaje się wszakże, iż wygasł całkowicie. Jakieś stanowisko w tym sporze 
zawarte jest co najmniej implicite w każdej doktrynie politycznej”86.
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Profil rozważań przesądza o tym, że problem natury człowieka może być 
badany przede wszystkim poprzez „wnikanie w naturę polityki”. Tukidydcsowe 
dzieło, w sercu którego tkwi zagadnienie ludzkiej natury, stanowi do tego wni
kania precyzyjne narzędzie, zbliżające - przy zachowaniu środków ostrożności 
- do poznania zarówno człowieka, jak i polityki.

Faktem jest, że myślicielom i politykom korzystającym przez wieki z Wojny 
peloponeskiej (i innych prac historycznych) przyświecała myśl, iż nauka poli
tyczna płynąca z dawnych dzieł nie podlega dezaktualizacji, ponieważ natura 
ludzka ma pewne stałe spektrum dążeń, skłonności, zachowań oraz znajomość 
pewnych prawd87. Pogląd powyższy podano w wątpliwość już w starożytności za 
sprawą Epikura i Lukrecjusza, w nowożytności zaś rolę podważających go przy
jęli Vico, Herder, Marks, a przed Marksem Hegel i Hume, oraz ich intelektualni 
następcy88. Współczesna antropologia filozoficzna, odkrywszy problematycz- 
ność człowieka8’, również nie godzi się na utożsamianie go z istotą ponadhisto- 
ryczną, trwale określoną co do treści, zsubstancjalizowaną. Jako redukcjonizm, 
zakrawający wręcz na dyletantyzm, traktuje ujęcia człowieczej natury, stwier
dzające przykładowo, że jest ona niczym innym jak ogniwem w ewolucyjnym 
łańcuchu, strumieniem namiętności czy tworem społecznym90. Człowiek jest 
tym wszystkim, ale zarazem jest czymś więcej. Jest istotą nieustaloną, bo histo
ryczną, a historia ciągle się staje. Witold Gombrowicz, językiem artystycznym, 
ale z wyczuciem płynącym z gruntownego przygotowania filozoficznego, na
stępująco diagnozował sytuację egzystencjalną współczesnego człowieka: „Nic 
bardziej wstrząsającego niż widok zrywania przez ludzkość wszystkich kotwic 
w ciągu ostatnich dwóch stuleci, aby ze statyki przejść w absolutną dynamikę 

87 Dla myślicieli tworzących główny nurt kultury europejskiej, od Platona i Arystotelesa, 
przez stoików, średniowiecze (św. Izydor z Sewilli), wiek XVI (Grocjusz), wiek XVII (Baltazar 
Gracjan), aż po oświecenie, owo wspólne spektrum zachowań i znajomość prawd (umiejętność 
odróżniania dobra od zła, obowiązek zwrotu długów, dotrzymywania umów, prawdomówności, 
wszystkie bądź niektóre spośród dziesięciu przykazań) były widomym znakiem, żc wszyscy 
ludzie są wytworem natury lub Boga, a więc odbija się w nich pewien niezmienny lad.

88 Zob. List Izajasza Berlina do Beaty Polanowskiej-Sygulskiej z 24 lutego 1986 r., w: B. Pola- 
nowska-Sygulska, Filozojia wolności Isaiaha Berlina, Kraków 1998, s. 170.

89 Przyczyny odkrycia problematyczności człowieka udanie uzmysławia E. Paczkowska- 
-Łagowska: „Przewrót kopernikański zrelatywizował jego miejsce w świecie, zapoznanie się 
Europejczyka z kulturami obcymi zrelatywizowało jego własną kulturę, teoria Darwina radykal
nie zmieniła tradycyjny obraz człowieka w przyrodzie, teoria alienacji i psychoanaliza pozbawiły 
go iluzji co do samoistnej wartości kultury wyższej. Każde z tych zjawisk relatywizujących miało 
charakter rewolucyjny, zaś ich nawarstwienie się w historii do końca wieku XIX spowodowało, 
że człowiek wydał się samemu sobie problematyczny”. E. Paczkowska-Łagowska, Natura ludzka, 
historia, polityka iv antropologii Helmuta Plessnera, Wstęp do: H. Plessner, Władza a natura 
ludzka. Esej o antropologii światopoglądu historycznego, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, 
Warszawa 1994, s. IX.

90 Zob. tamże, s. XI XII.
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- od człowieka i świata danych do człowieka i świata podległych nieustannemu 
stwarzaniu się - niczym okręt wypływający z portu na pełne wody. Zburzywszy 
sobie niebo, zburzywszy w sobie wszelką stałość, sami sobie objawiliśmy się 
jako nieobliczalny żywioł”91. We współczesnej antropologii do najbardziej wpły
wowych należą stanowiska Helmuta Plessnera, prezentujące człowieka jako moc, 
zdolność, siłę, władzę92 93, i Arnolda Gehlena, ujmujące go jako „istotę naznaczoną 
brakiem” o bardzo daleko posuniętej plastyczności”.

91 W. Gombrowicz, Dziennik 1953 -1956, Kraków 1997, t. 1, s. 136.
92 Zob. H. Plessner, Władza a natura..., s. 60-68.
93 Zob. A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Weil, Berlin 1940. Praca 

ta została przełożona na język angielski, zob. A. Gehlen, Man. His Naturę and Place in the World, 
przeł. na ang. C. McMillan i K. Pillemer, Nowy Jork 1988.

94 Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. I, 22. s. 22. Ponadto w usta króla Archidamosa historyk wkła
da następujące słowa: „Nie należy sądzić, że jeden człowiek wiele się różni od drugiego”. Zob. 
tamże, t. 1, ks. I, 84, s. 70.

95 Łacińskim odpowiednikiem tyche jest fortuna.
96 Ważne w rozważanym kontekście są następujące słowa historyka: „Wiele też dotkliwych 

klęsk spadło na różne państwa z powodu walk partyjnych, które zdarzają się zawsze i zdarzać 
będą, jak długo natura ludzka pozostanie niezmienna, choć może w mniejszym nasileniu i w in
nych formach, stosownie do zmieniających się okoliczności”. Tukidydes. Wojna..., t. 1, ks. HI. 82, 
s. 267. Uderzający w tej wypowiedzi jest fakt, że choć pisarz uznaje naturę ludzką za ustaloną, 
to bynajmniej nie za ostatecznie niezmienną. Ważną rolę w jej konstytucji odgrywają różnora
kie okoliczności oraz wychowanie. Długotrwała wojna, rzecz jasna, jako „brutalny nauczyciel” 
nie służy wykształcaniu u ludzi poczucia sprawiedliwości i wstydu, przyzwoitości i honoru. 
Tukidydes nie ma wątpliwości, że wymienione dyspozycje sytuują się w opozycji do ludzkiej na
tury. Wysiłek edukacyjny - czy szerzej cywilizacyjny - sprowadza się do okiełznania „człowieka 
naturalnego”. Z powyższego wyłania się wniosek, że w pewnych granicach natura ludzka jest dla 
pisarza tworem plastycznym. Widać w tym wpływ relatywizmu sofistów, choć przecież także ich 
przeciwnik, Arystoteles, rozważa w Etyce nikomachejskiej pytanie, jak to jest, że ogień i „u nas 
i u Persów” pali się tak samo, podczas gdy sprawiedliwość się różni. Zob. Arystoteles. Etyka 
nikomachejska, przeł. D. Gromska, Warszawa 1996, ks. V, 7, 1134 b, s. 182.

Ujmując rzecz ogólnie, poza zgodą na pewne wspólne wszystkim podstawo
we potrzeby natury biologicznej i psychicznej (pożywienie i bezpieczeństwo), 
badacze powstrzymują się przed generalizowaniem na temat natury człowieka, 
które to generalizacje miałyby zachowywać ważność w każdym miejscu i cza
sie oraz dotyczyć wszystkich bez wyjątku. Pojawia się zatem pytanie, czy ob
raz człowieka działającego politycznie przekazany przez Tukidydesa zachowuje 
ważność, skoro sam autor podziela przekonanie, że ludzka natura w skłonno
ściach, pragnieniach, reakcjach emocjonalnych pozostaje niezmienna? Na tym 
przecież założeniu opiera się przeświadczenie historyka, że jego dzieło „jest do
robkiem o nieprzemijającej wartości, a nie utworem dla chwilowego popisu”94. 
Wybitność intelektu Tukidydesa przejawia się wszakże w uświadomieniu sobie 
potęgi tyche - przypadku95, w uznaniu wpływu zmiennych okoliczności96, które 
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nic tylko dość często przekreślają najstaranniej skalkulowane ludzkie rachuby, 
lecz stają także na przeszkodzie uniwersalizowaniu zaleceń co do metod dzia
łania lub wyprowadzaniu niezmiennych praw. Wyraża jasno stanowisko w tym 
względzie, gdy udziela takich nauk, jak ta: , jedni, którzy chcieli pomścić swe 
krzywdy lub siłą innym coś wydrzeć, nie dokonali swej zemsty, lecz, przeciwnie, 
nawet znaleźli się w niebezpieczeństwie, inni zamiast się wzbogacić, sami jesz
cze straty ponieśli. Z tego, że ktoś naprawdę został pokrzywdzony, nie wynika 
jeszcze, że towarzyszyć mu będzie szczęście w chwili zemsty, a siła nie zawsze 
zapewnia powodzenie. Wszystkim rządzi niedająca się przewidzieć przyszłość. 
Jest ona najbardziej zawodna, a jednocześnie w tym korzystna, że wszyscy na 
równi się jej boimy”97 * *. Spora doza słuszności tkwi zatem w uwadze Jacąuelinc 
de Romilly, wskazującej, że wszelkie wysiłki zmierzające do wywodzenia z pra
cy Ateńczyka żelaznych praw historii czy ludzkiej natury są przejawem sympli- 
cyzacji jego sposobu myślenia”.

97 Tukidydes, Wojna..., t. 2, ks. IV, 62, s. 342. Nasuwa się spostrzeżenie, że nieznajomość 
bądź zaniedbanie przestrogi Ateńczyka mówiącej, iż słuszność moralna (fakt doznania krzywdy) 
nie daje żadnej gwarancji zwycięstwa przy próbie pomszczenia tejże krzywdy, miało zgubny 
wpływ na irredcntystyczną politykę polską w XIX wieku.

” Zob. J. de Romilly, L’utilite de 1’histoire selon Thucydide, w: „Entreticns”, nr 4/1956, 
s. 41-66. Uwagę J. de Romilly oraz dane bibliograficzne podaję za: G. Katcb, Thucydides' 
History: A Manuał..., s. 482-483.

” Nic ma zatem potrzeby rozciągania ich na wszystkie kontynenty i wszystkich ludzi, czemu 
wyraźnie staje na przeszkodzie współczesny stan wiedzy. Wystarczy, że wciąż mają wagę na 
obszarze Europy i Ameryki Północnej. Podobnie zresztą sprawa się ma z mechanizmami ustrojo
wymi. Do pewnego stopnia ustroje podlegają stałym koniecznościom niezależnym od warunków 
historycznych. Dlatego przykładowo Platon w ósmej księdze Państwa wciąż ma nam coś do po
wiedzenia o demokracji, a uwagi Arystotelesa z piątej księgi Polityki o funkcjonowaniu tyranii 
dają się zastosować przy opisie dwudziestowiecznych dyktatur.

"" Odnotujmy, że pewien zalążek rozwiniętej przez Schmitta koncepcji polityczności kryje 
się w następującym stwierdzeniu ateńskiego historyka: „Dla tyrana lub dla mocarstwa nic nie 
jest nierozumne, co przynosi korzyść, nic nie jest przyjazne, co nie daje dostatecznej gwarancji: 
zależnie od okoliczności musi ono być zawsze czyimś wrogiem lub przyjacielem”. Tukidydes, 
Wojna..., t. 2, ks. VI, 85, s. 540.

Mając powyższe na uwadze, ale zarazem pamiętając, że dokonania 
Tukidydesa i - szerzej - Greków są konstytutywne dla naszego kręgu kultu
rowego”, można przystąpić do analizy poglądów pisarza na temat człowieka, 
których trafność - warto powtórzyć - przesądza o sensownym politycznym 
myśleniu i działaniu.

Po pierwsze, z Tukidydesowych poglądów na ludzką naturę przebija pesy
mizm. Według Carla Schmitta100, pozwalałoby to nadać ujęciu Ateńczyka miano 
ujęcia politycznego. Autor Pojęcia polityczności posługuje się bowiem wizją an
tropologiczną jako kryterium podziału doktryn. Jego zdaniem tylko te doktry
ny, które przyjmują pesymistyczną koncepcję ludzkiej natury, mogą uchodzić za 
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polityczne101. Godząc się na ramy powyższego rozumowania, można pokusić się 
o rozszerzenie Schmittańskiej formuły i zbliżenie tym samym do pełniejszego 
ujęcia zagadnienia na gruncie politycznego realizmu: tylko te doktryny zasługu
ją na miano politycznych, które wykazują ciągłą styczność z doświadczeniem102 *. 
Doktryny normatywne, obfitujące w zdania aprioryczne na temat życia jed
nostkowego i wspólnotowego, doktryny - mówiąc prosto - w których następuje 
odwrócenie od wielowiekowych świadectw, czym człowiek dotychczas był, na 
rzecz wizji, jak wspaniały będzie w przyszłości, nie mogą być kwalifikowane 
jako polityczne. Lapidarnie rzecz ujmując, doktryny polityczne nie mogą od
rywać się od autentycznego, politycznego doświadczenia. Kiedy taka sytuacja 
zachodzi, przestają być polityczne. W tym właśnie przejawia się waga znajo
mości historii, która jest nieodzownym elementem treningu przygotowującego 
do myślenia i działania politycznego. Historia opowiedziana przez Tukidydesa 
należy oczywiście do kanonu.

101 Zob. C. Schmitt, Pojęcie..., s. 232.
102 Doświadczenie to nie pozwala na powzięcie wzniosłych wyobrażeń o człowieku, zatem 

stanowisko Schmitta mieści się naturalnie w rozszerzonej formule.
101 T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, 

przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 126-127.

Mówienie o pesymizmie antropologicznym, o złu ludzkiej natury oznacza, 
rzecz jasna, odwołanie do wartościowania moralnego. Już wszakże Hobbesow- 
ski hipotetyczny stan natury uprzytamnia, że w rozważaniu kwestii, kim jest 
człowiek, winno się okiełznać tę pokusę. Kiedy bowiem Hobbes bada zacho
wanie człowieka w owym hipotetycznym stanie przedpaństwowym, to jego 
analizy czynią całkiem jasnym, że posługiwanie się kategoriami dobry - zły, 
a więc kategoriami wytworzonymi w ramach porządku prawno-państwowego, 
w odniesieniu do sytuacji przedinstytucjonalnej, jest nieuprawnione. Nim takie 
nazwy, jak „dobry” lub „zły” albo - jak powiada Hobbes - „«sprawiedliwy» 
i «niesprawiedliwy» będą mogły się zjawić, musi już istnieć jakaś moc, wy
wierająca przymus, która by zmuszała ludzi w równym stopniu do dopełnia
nia ich ugód strachem przed jakąś karą, większą niż korzyść, jakiej się spo
dziewają, o ile złamią swą ugodę; [...] ale takiej mocy nie ma, nim powstanie 
państwo”101. Oczywiście współczesna antropologia dąży do opisania człowieka 
takim, jakim jest, i w swym opisie nie wystawia ocen. Powrót do wartościo
wania następuje w ramach teorii politycznych, wskazujących, że niechwalebnc 
- z punktu widzenia moralności chrześcijańskiej - cechy człowieka, takie jak 
egoizm, chciwość, zawiść, żądza sławy i prestiżu, powodzenie u płci prze
ciwnej winny zostać trwale okiełznane w ten sposób, aby przynosiły korzyść 
całemu społeczeństwu.

Kryteria prowadzące Tukidydesa do wypowiadania krytycznych uwag 
o człowieku nie wywodzą się, co zrozumiałe, z etyki chrześcijańskiej. Opierają 
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się na kanonie wartości greckich poleis. Bezpieczeństwo, pokój zewnętrzny 
i wewnętrzny wspólnoty, jej możność decydowania o sobie, rozwój kultury 
materialnej konstytuują ów kanon i dostarczają historykowi przesłanek do 
wydawania sądów oceniających. Rozwoju kultury materialnej nie należy ro
zumieć jako tylko i wyłącznie przywiązania do dóbr i kosztownych zbytków. 
To Platon formułuje zarzut pod adresem Temistoklesa, Kimona, Miltiadesa 
i Peryklesa, że w swoich poczynaniach położyli oni nacisk na materialny wy
miar życia Ateńczyków, wykazywali troskę o zamożność, wygodę obywateli 
i potęgę państwa, zaniedbując kwestię ich podniesienia moralnego, wychowa
nia do sprawiedliwości i dobra. Z tego zresztą powodu sami doświadczali ich 
niewdzięczności104. Z Platońskiego punktu widzenia, a więc z punktu widze
nia etycznego absolutyzmu, Perykles to człowiek niemoralny, i nie zmienia 
tego fakt, że jego następcy byli politycznie bardziej nieudolni. Z drugiego 
punktu widzenia, z punktu widzenia wszystkich tych, którzy rozumieją, że 
polityka ma swoją specyfikę, swe własne reguły odporne często na moral
ne wątpliwości absolutysty, przywódca ateński zasługuje na wielką reweren- 
cję. To drugie stanowisko podzielają Arystoteles i Tukidydes. U Stagiryty 
w Ustroju politycznym Aten czytamy, że dopóki na czele ludu stał Perykles, 
stosunki polityczne były lepsze, a po jego śmierci uległy znacznemu pogor
szeniu105. Dla Tukidydesa z kolei jasne jest, że „w czasach pokojowych i w do
brobycie zarówno państwa, jak i jednostki kierują się słuszniejszymi zasa
dami, gdyż nie znajdują się pod jarzmem konieczności”106. Dobrobyt, o któ
ry zabiegali Perykles i jego sławni poprzednicy, stanowi zatem niezbędne 
podłoże dla funkcjonowania cywilizowanych reguł i - a contrario - trudno 
zachować cywilizowane reguły w upadlającej biedzie czy przy nieustannym 
zagrożeniu życia.

104 Zob. Platon, Gorgiasz, w: tegoż, Dialogi, przeł. W. Witwicki, Kęty 1999, t. 1, 502D-517C, 
s. 422-439.

105 Zob. Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, przeł. L. Piotrowicz, w: tegoż, Dzieła wszystkie, 
Warszawa 2001, t. 6, 28, 1, s. 737.

106Tukidydes, Wojna..., t. l,ks. III, 82, s. 267.

Problemem, który w kontekście ludzkiej natury autor Wojny peloponeskiej 
mocno eksponuje, jest ujawniająca się w człowieku tendencja do naruszania 
zasad, do naginania bądź braku poszanowania prawa. Tego rodzaju człowiecze 
skłonności dobitnie ukazują kruchość porządku cywilizacyjnego oraz uprzy
tamniają, że może on zaistnieć i rozwijać się tylko wtedy, gdy istnieje cieszą
ca się autorytetem siła w postaci władzy politycznej, stojąca na straży reguł 
społecznego współżycia. Potwierdzenie powyższego znajduje się nade wszyst
ko w opisie dwóch sytuacji ekstremalnych, których narratorem, co znaczące, 
jest sam historyk, i które mogły walnie przyczynić się do wizji stanu natury 
Hobbesa, ujmowanego jako bellum omnium contra omnes. W istocie zaraza 
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w Atenach i wojna domowa na Korkirze (dziś Korfu) - o te sytuacje chodzi 
- są powrotem do stanu natury, a zarazem potwierdzeniem dwóch prawd. Po 
pierwsze, stan natury nie jest raz na zawsze przezwyciężony, po drugie, powrót 
do niego oznacza erupcję wrogości, chaosu, niepewności, strachu, a więc tych 
czynników, o których pisał autor Lewiatana.

Z Tukidydesowego, wstrząsającego opisu rozprzestrzeniania się niezna
nej choroby107 wyłania się w całej ostrości obraz labilności i kruchości reguł 
prawnych, obyczajowych, religijnych. „Kiedy zaś zło szalało z ogromną siłą, 
a nikt nie wiedział, co będzie dalej, zaczęto lekceważyć na równi prawa bo
skie i ludzkie”108. Ludzie popadają w „bezwstyd”, łamiąc uświęcone obrządki 
chowania zmarłych. Żyjący, nie oglądając się na jakiekolwiek zasady, odda
ją się używaniu życia. „Ani obawa przed bogami, ani żadne prawa ludzkie 
nie krępowały nikogo. Jeśli idzie o bogów, ludzie uważali, że pobożność tak 
samo nie ma znaczenia, jak i obojętność religijna; widzieli bowiem, że wszy
scy na równi giną. Z pogwałcenia zaś praw ludzkich nikt sobie nic nie robił, 
bo nikt nie był pewien, czy doczeka wymiaru sprawiedliwości”109. Czyżby nie 
było w Atenach ludzi o na tyle mocnym kośćcu moralnym, który nie pozwa
lałby im w warunkach chaosu zaprzeć się wcześniej wyznawanych wartości? 
Oczywiście, takowi byli, lecz wśród nich śmierć zbierała żniwo w pierwszej 
kolejności: „Przede wszystkim ginęli najbardziej ofiarni: honor nie pozwalał 
im bowiem oszczędzać własnego życia i odwiedzali przyjaciół nawet wtedy, 
gdy domownicy złamani nieszczęściem przestawali w końcu zwracać uwagę 
na jęki konających”110. Na placu boju pozostają ludzie bezwzględniejsi, którzy 
zrobią wszystko, by przeżyć, o ile leży to w ich mocy. Trudno zresztą czynić im 
z tego zarzut, jeśli nie chce się popaść w naiwne moralizatorstwo.

107 Sam Tukidydes uległ zarazie, która szalała w Atenach w roku 430/429 p.n.e., lecz szczęśli
wie wyzdrowiał.

108 Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. II, 52, s. 160.
109 Tamże, t. l,ks. II, 53, s. 161.
"“Tamże, t. 1, ks. II, 51, s. 159.

Pierwszym zatem pesymistycznym wnioskiem, jaki się wyłania, jest 
stwierdzenie o wielkiej doniosłości dla polityki: presja nagłych nieszczęść, 
powodująca załamanie porządku instytucjonalnego i stwarzająca zagrożenie 
życia, świadczy o tym, że ludzka natura za nic ma wszelkie wartości obowią
zujące w normalnych okolicznościach. Uwierzyć filozofom, którzy przekonują, 
że to opresywne instytucje państwowe czy - szerzej - cywilizacja deprawują 
człowieka oznacza, z politycznego punktu widzenia, narażenie wspólnoty na 
śmiertelne niebezpieczeństwo. Wniosek płynący z opisu Tukidydesa znajduje 
potwierdzenie we współczesnej, naukowo ścisłej antropologii Gehlenowskiej, 
gdy autor Der Mensch konkluduje: „poniżej nadbudowy instytucji, nie istnieje 
żadna inna, a już z pewnością nie «szlachetna» natura, lecz presje, agresje, 
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«przeżycia» i naprawdę niewybaczalny brak opanowania”111 112 * 114. Dlatego - warto 
powtórzyć - w całej realistycznej tradycji myślenia politycznego w katego
riach aksjomatu funkcjonuje twierdzenie, że błędem jest przyjmowanie jakiś 
apriorycznych prawd na temat życia bez odniesienia ich do praktyki. Jeden 
z największych stylistów języka francuskiego, przywoływany już Joseph de 
Maistre, zamyka zagadnienie w celnej formule, skierowanej przeciwko Janowi 
Jakubowi Rousseau: „Filozof, który chce nam dowieść poprzez rozumowanie 
a priori, czym ma być człowiek, nie zasługuje na to, by go wysłuchać: podsta
wia on umowne racje w miejsce doświadczenia”"2.

111 A. Gehlen, Instytucje, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, w: „Zdanie”, nr 11-12/1989, 
s. 46. Tekst Instytucje jest polskim tłumaczeniem fragmentów pracy A. Gehlena, Morał und 
Hypermoral. Eine pluralistische Ethik, Bonn 1969.

112 J. dc Maistre, Wybór pism, przeł. J. Trybusicwicz, w: J. Trybusiewicz, De Maistre, War
szawa 1968, s. 140. Cytowany Joseph dc Maistre słynną konstatację Rousseau z pierwszej 
księgi Umowy społecznej: „Człowiek urodził się wolny, a wszędzie jest w okowach” skwitował 
komentarzem, który także zyskał sławę. Stwierdził mianowicie, że równic dobrze „udręczony 
geniusz” mógł napisać, iż owca urodziła się mięsożerna, a wszędzie żre trawę. Normatywizm 
Rousseau, prezentowany w pierwszej części Umowy społecznej, wyrażający się w rozważaniach 
o człowieku w ogólności i w poszukiwaniach powszechnej zasady prawa politycznego, spotyka 
się z oporem Josepha de Maistre'a z uwagi na przesadną abstrakcyjność tej drogi, która prowadzi 
nieraz do negacji elementarnego doświadczenia. Wypada zaznaczyć, że w części drugiej Umowy, 
w której autor przechodzi do analizy konkretnych rozwiązań ustrojowych jego wcześniejsza, 
skrajnie racjonalistyczna metoda ulega modyfikacji i ujawnia wpływy Monteskiusza.

Naturalnie antagonizm między Atenami i ich sojusznikami a Spartą wraz z jej satelitami 
ma także podłoże plemienne (dziś powiedzielibyśmy: narodowe). Wokół Aten grupują się szczepy 
jońskie, wokół Sparty - doryckie.

114 A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej. Od Talesa do Platona, Warszawa 1971, s. 271.

Załamanie reguł współżycia społecznego może nastąpić nie tylko w wyniku 
pojawienia się nieznanej i przeraźliwie zaraźliwej choroby. Według Tukidydesa, 
nauczycielką perwersji może stać się wojna, a wojna domowa z pewnością nią 
się staje. Lawina wojen domowych, której pierwszymi i głęboko okaleczonymi 
ofiarami byli mieszkańcy Korkiry, jest wynikiem ateńsko-spartańskich zmagań. 
W miarę jak w wojnę wciągane są kolejne państwa, tworzą się wewnątrz nich 
dwa obozy: obóz demokratyczny i obóz oligarchiczny. O przewadze w danej po
lis któregoś z nich bardzo często przesądza sytuacja wojenna. Ta, naturalnie, 
jest zmienna, stąd raz bierzc górę partia demokratyczna, raz oligarchiczna"’. 
Raz triumfujący „demokraci” mszczą się na rządzących dotąd „oligarchach”. Po 
zmianie sytuacji „oligarchowie” nie pozostają dłużni „demokratom”. Oczywiście 
potęga hołdująca sobie państewko będące sprzymierzeńcem wroga dąży do 
zaprowadzenia w nim ustroju sobie właściwego. „Podczas wojny - konstatuje 
Adam Krokiewicz - wzajemna nienawiść obu stronnictw tak bardzo wzrosła, 
iż przewyższyła nienawiść do zewnętrznych wrogów”"4. Dla przykładu, dzia
łalność przeciwników demokracji skupiała się w heteriach - rodzaju klubów po
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litycznych, w których - o czym informuje Arystoteles - członkowie składali 
następującą przysięgę: „[przysięgam - przyp. P.K.] do ludu wrogo się będę od
nosić i ku szkodzie jego doradzać, co zdołam”115 116 117. Wszystko to przyczynia się do 
rozchwiania zasad społecznej koegzystencji i pozbawia obywateli poczucia sta
bilności. Wydaje się wszakże, że proces załamywania się porządku nic następo
wałby w tak błyskawicznym tempie, gdyby nie określone cechy ludzkiej natury, 
których zgubna dla życia społecznego eskalacja następuje w zanarchizowanych 
warunkach. „Kiedy przy ogólnym zamieszaniu - piszę Tukidydes - w mieście 
zwycięstwo nad prawami odniosła natura ludzka, mająca zawsze pociąg do ich 
zgwałcenia, okazało się, że chętnie puszcza cugle namiętności, że góruje nad 
sprawiedliwością i nie chce mieć nikogo nad sobą”"6.

115 Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, w: tegoż, Dzieła wszystkie, Warszawa 2001, 
t. 6, ks. V. 7, 19, 1310a, s. 155.

116 Tukidydes. Wojna..., t. 1, ks. III, 84, s. 270.
117 Tamże, t. 1, ks. III, 82, s. 269.
"" Tamże.

Jakiego rodzaju człowiecze właściwości ujawnia sytuacja ekstremalna 
w postaci wojny domowej? Historyk stwierdza, żc przyczyną okropności, 
jakich doświadczyli Korkirejczycy, a później mieszkańcy innych poleis uwi
kłani w wojnę domową, „była żądza panowania, dążąca do zdobycia bogactw 
i zaspokojenia ambicji, a stąd wybuchały rywalizacje, wkraczały w grę na
miętności”"7. W ludziach ujawniają się skrywana dotąd nienawiść i resen- 
tymenty. Sprzeczność interesów, łagodzona w ramach stabilnie funkcjonu
jącego prawa, bezstronnego sądownictwa i innych instytucji, przeradza się 
w ich bezpardonowe, krwawe kolizje. Zawiść, zemsta, okrucieństwo, zdrada, 
grabież mienia współobywateli lokują się ponad prawością, rozsądkiem, ho
norem, umiarem, sprawiedliwością. Wszystkie wszakże powyższe, skrajnie 
destrukcyjne dla życia wspólnoty pożądania i emocje otoczone są gęstą za
słoną wzniosłych idei: „Przywódcy polityczni jednej i drugiej partii posłu
giwali się pięknymi hasłami, mówili o równouprawnieniu wszystkich oby
wateli albo o rządach rozumnej arystokracji, ale w rzeczywistości mówiąc 
o sprawie ogólnej walczyli między sobą o swe prywatne interesy. Używając 
wszelkich metod w walce o pierwszeństwo odważali się nawet na największe 
okropności, a w zemście nie oglądali się ani na prawo, ani na interes publicz
ny, lecz kierowali się wyłącznie samowolą. Czy to przy pomocy niesprawie
dliwych wyroków sądowych, czy też przemocą gotowi byli zaspokajać swoje 
namiętności. Żadna partia nie szanowała świętości, a dobre imię zyskiwali 
ci, którzy za pomocą pięknych słów osiągali coś niegodnego”"*. Wiele po
czynań ma wszak tak niecny charakter, że nie można go zakryć chwytają
cymi za serce hasłami. Stąd rodzi się konieczność zmiany znaczenia słów, 
która - w rzeczy samej - stopniowo następuje. Nierozumna zuchwałość staje 
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się pełną poświęcenia dla przyjaciół odwagą; przezorna wstrzemięźliwość 
to tchórzostwo szukające wzniosłych pozorów; umiar zaczyna uchodzić za 
skrywaną bojaźliwość; zwłoka dla namysłu i rady rozumu ogłoszona zosta
je wygodnym lenistwem; bezmyślna zuchwałość ma być znamieniem praw
dziwego mężczyzny; w zderzeniu reakcji emocjonalnych, takich jak gniew 
i oburzenie, ze zdystansowaną analizą, zwyciężają i zdobywają posłuch te 
pierwsze; przebiegłość i podstęp ulegają przemianowaniu na mądrość119. 
Opisany proces przesądza o zniweczeniu związków pokrewieństwa, trady
cyjnych związków lojalności czy jakichkolwiek głębszych relacji między
ludzkich. Spoiwem grupującym ludzi staje się wyłącznic egoistyczny interes, 
któremu, naturalnie, daleko do trwałości. Zrozumiałe w świetle przedstawio
nych faktów staje się, że stosunki między obywatelami cechuje efcmcrycz- 
ność i krótkotrwałość. „Większą też radość sprawiało - stwierdza przejmu
jąco historyk - móc się na kimś zemścić, niż w ogóle nie doznać od nikogo 
krzywdy. Wszelkie układy zawarte w przymusowej sytuacji i zaprzysiężone 
miały wartość tylko do chwili, gdy jedna ze stron nie poczuła się silniejsza; 
przy pierwszej zaś sposobności ten, kto zyskał na sile, widząc przeciwni
ka bezbronnego, nie dotrzymywał układu. Zamiast bowiem otwarcie wrogo 
występować, chętniej łamano układy, nic tylko dlatego, że nie narażało to 
na duże niebezpieczeństwa, ale że jeszcze w nagrodę za podstęp przynosiło 
sławę przebiegłości”120.

Waga powyższej analizy dla współczesnego myślenia o polityce polega 
w wielkiej mierze na rozwianiu pewnego mocno zakorzenionego złudzenia. 
Przy zagłębieniu się w lekturę przytaczanych fragmentów dzieła wielu odbior
com funkcjonującym w stabilnym porządku politycznym może towarzyszyć 
przekonanie, że dzięki mocy charakteru i własnej racjonalności potrafiliby za
chować dystans i rozwagę nawet w tak trudnych okolicznościach. Tukidydes ob
naża wszak mechanizm powodujący szybkie staczanie się stosunków między
ludzkich na dno prymitywizmu. O zachowaniu dystansu nic może być mowy, 
jako że bezpartyjni obywatele byli szykanowani przez obie strony ze względu 
na ich neutralność i spokój, którego im zazdroszczono121. Niczego nic gwarantu
je także rozsądek i pomyślunek: „Przeważnie też górą byli ludzie ograniczeni: 
w poczuciu słabości, w obawie przed przewagą umysłową przeciwników, śmiało 
przystępowali do czynu, wiedząc, że jeśli zawczasu nic nie zrobią, ulegną wy
mowie i bystrej inteligencji przeciwnika. Ci zaś, którzy uważali, że nie trzeba 
stosować siły tam, gdzie wyniki można osiągnąć inteligencją, lekceważyli sobie 
takie postępowanie i wskutek tego, często bezbronni, ginęli”122. Zarysowuje się

1,9 Zob. tamże, s. 267-268.
120 Tamże.
121 Zob. tamże, s. 269.
122 Tamże. 83, s. 269-270.



44 Historycy-politycy jako źródło realizmu politycznego

zatem wyraźnie droga wymuszająca na ludziach porzucenie wszelkich subtelno
ści możliwych do pielęgnowania w cywilizowanych czasach. Chcąc zachować 
własną egzystencję, nie pozostaje nic innego, jak przystosować się do ogólnych, 
zbrutalizowanych stosunków123.

123 Nasuwa się spostrzeżenie, że w świetle Tukidydesowych rozważań opis stanu natury na
kreślony przez Locke’a w Dwóch traktatach o rządzie, w którym możliwe jest istnienie, obok 
rzeszy ludzi kierujących się odczytanymi przez rozum regułami prawa naturalnego, odszcze- 
pieńców, którzy porzucają normy rozumowe i nastają na życie, zdrowie, własność innych, to 
gruba pomyłka. Istnienie owych odszczcpieńców nicposkramianych przez żadną nadrzędną 
władzę (taka w stanie natury nie istnieje), lecz tylko przez wspólnotę, opierającą się na siłach 
poszczególnych członków, oznacza de facto równię pochyłą, po której musi nastąpić błyskawicz
ne stoczenie się prawie cywilizowanego życia wspólnotowego w locke’owskim stanie natury na 
poziom hobbesowskiej walki każdego z każdym. Komentatorzy zwykli traktować opis stanu 
natury Locke’a jako normatywną część jego teorii. Wydaje się jednak, że nawet powinnościowy 
układ stosunków międzyludzkich nie powinien stać w uderzającej sprzeczności z empirią. Por. 
J. Lockc, Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau, Warszawa 1992, s. 165-174.

12,1 W usta posłów ateńskich, będących w Lacedemonie u zarania wojny, wkłada Tukidydes 
następujące słowa: „Nie zrobiliśmy zatem nic nadzwyczajnego ani niezgodnego z naturą ludzką, 
jeśli ofiarowaną nam władzę przyjęliśmy i jeśliśmy jej z rąk nie wypuścili, kierując się najbar
dziej naturalnymi pobudkami: strachem, honorem i względami na korzyść”. Tukidydes, Wojna..., 
t. 1, ks. I. 76, s. 64.

125 Zob. tamże, t. 1, ks. I, 23, s. 23, oraz ks. I, 88, s. 72-73.
126 Tamże, t. 1, ks. I, 123, s. 99.
127 Tamże, t. 2, ks. V, 89, s. 467.

Dążenie do wydobywania wiedzy politycznej płynącej z Wojny pelopo- 
neskiej domaga się rozpatrzenia kolejnych czynników charakteryzujących 
i pobudzających do działania ludzką naturę. Są nimi: strach, honor i własna 
korzyść124. Nie co innego niż strach Lacedemończyków przed dalszym rozro
stem potęgi ateńskiej stanowi prawdziwą przyczynę wybuchu wyniszczającej 
wojny między Atenami i Spartą125. Podobnie, w dyskusji poprzedzającej wo
jenne zmagania jeden z ich zwolenników stwierdza, że „cała Hellada weźmie 
udział w boju, częściowo ze strachu, częściowo dla korzyści”126. Trzy wy
mienione czynniki konstytuują naczelny imperatyw kierujący działaniami 
człowieka, jakim jest wola dominacji. Rzecz jasna, wola dominacji cechuje 
ludzką naturę nie w tym samym stopniu. Nie wszyscy też mają środki, by ją 
uskuteczniać. Stąd „silniejsi osiągają swe cele, a słabsi ustępują”127. Ukazanie 
dążenia do wyróżnienia się (czy szerzej - do sprawowania władzy) oraz pra
wa silniejszego jako uniwersalnych praw natury to w rękach Ateńczyków po
mysłowe argumenty umożliwiające obronę własnych poczynań. „Namiętna 
chęć - piszę Georgc Kateb - pójścia własną drogą, odciśnięcia piętna na 
rzeczywistości, uświadomienia innym własnego istnienia, posuwanie się do 
granic możliwości, uzyskanie wpływu na losy innych, uznane zostaje [przez 
Ateńczyków - przyp. P.K.] za ustaloną i główną składową natury zarówno 
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bogów, jak i ludzi. Żadna siła w niebie czy na ziemi nie jest zdolna osła
bić ateńskiej zasady ogólnej. Dążenie do władzy nie jest jedynie dążeniem 
do jej owoców, takich jak bezpieczeństwo czy materialny dostatek; władza 
jest celem samym w sobie. Wielka i powszechnie nieodparta jest radość jej 
dzierżenia, a ponieważ skłonność ta jest naturalna, jak może być niewła
ściwa?”128. Ateńczycy, rozumując w powyższy sposób, łatwo mogą zarzucać 
hipokryzję swoim oponentom, powołującym się na reguły sprawiedliwości. 
Za sztandarowy przykład niech posłuży fragment słynnego dialogu melij- 
skiego. W zderzeniu z potęgą ateńską przywódcy Melijczyków szermują ar
gumentem o słuszności swej walki z krzywdzicielami-Ateńczykami, która 
dzięki temu zyska sympatię i pomoc bogów. Replika Ateńczyków wydać się 
może szokująco obrazoburcza, ale przebiega zgodnie z wcześniej nakreśloną 
logiką: „Sądzimy bowiem, że zarówno bogowie zgodnie z naszym o nich 
wyobrażeniem, jak i sami ludzie z powodu wrodzonych sobie cech, całkiem 
jawnie, wszędzie i zawsze rządzą tymi, od których są silniejsi. Również nie 
my wymyśliliśmy to prawo i nie my zaczęliśmy je pierwsi stosować, lecz 
posługujemy się nim, przejąwszy je od przodków i jako prawo niezmienne 
przekazujemy potomnym. Wiemy również, że i wy, i wszyscy inni, mając po
tęgę równą naszej, postąpilibyście tak samo”12’. Zdaniem Ateńczyków, które 
wyrazili na poprzedzającym wypowiedzenie wojny kongresie w Sparcie, ich 
postępowanie cechuje raczej umiarkowanie130. Pomimo bowiem swej potęgi, 
za której zdobycie - powtórzmy - nikt nie może ich ganić, gdyż stanowi 
ona naturalne ludzkie dążenie, stosują w sporach z państwami związkowymi 
rozstrzygnięcia prawne przed ateńskimi sądami. Są przekonani, że ich rzą
dy nie należą do zbyt opresywnych, a potwierdza to fakt, iż w podległych 
państwach czasem dochodzi do buntu. Gdyby Ateny rządziły rzeczywiście 
opresywnie, o żadnych buntach nie mogłoby być mowy. „Ludzie - powiadają 
Atcńczycy - bardziej są czuli na ograniczenie praw niż na gwałt; w pierw
szym wypadku wydaje się im, że krzywdzi ich równy, w drugim, że gwałt 
zadaje silniejszy. Za czasów perskich znosili [państwa podporządkowane 
Atenom - przyp. P.K.] spokojnie o wiele gorsze rzeczy niż obecnie, nasze 
zaś panowanie wydaje im się przykre”131. Sposób myślenia, godzący się na 
dynamikę ludzkiej natury dążącej do władzy oraz na prawo silniejszego jako 
prawo natury, nie jest li tylko zręczną argumentacją imperialistów ateńskich 
ukazanych w Tukidydesowym dziele, lecz, jak się zdaje, poglądem auten
tycznym i nieodosobnionym w Grecji omawianego i nieco późniejszego okre
su. Potwierdzają to takie postaci z Wojny peloponeskiej jak Syrakuzańczyk 

128 G. Kateb, Thucydides’History..., s. 487.
129Tukidydes, Wojna..., t. 2, ks. V, 105, s. 470-471.
'30 Tamże, t. 1, ks. I, 76, s. 64
131 Tamże, t. 1, ks. I, 77, s. 65.
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Hermokratcs132 albo ów zdolny i szkodliwy blagier Alkibiades, oraz bohate
rowie dialogów Platona Trazymach133 i Kallikles134.

Negacja reguł sprawiedliwości na rzecz nagiej siły jest, naturalnie, grubym 
i na dłuższą metę katastrofalnym błędem politycznym. Choć w potocznej świa
domości istnieje tendencja do utożsamiania tego stanowiska z politycznym reali
zmem, to przypisywanie go jego „ojcu” i całej późniejszej tradycji nie znajduje 
uzasadnienia. Tukidydes i wszyscy tak zwani filozofowie władzy, na których po
średnio i bezpośrednio grecki historyk oddziałał, doskonale zdają sobie sprawę, 
że siła nigdy nie jest trwałym sposobem normowania stosunków społecznych. 
W świetle całości dzieła nie ulega wątpliwości, że ideałem historyka jest istnie
nie stabilnego porządku prawno-państwowego w ramach którego możliwe są 
polityczna wolność (trafnie definiowana przez Francesco Guicciardinicgo jako 
sytuacja, w której zasady prawne i instytucje mają przewagę nad apetytami jed
nostek) oraz rozwój kultury duchowej i materialnej135. Pisarz przystaje na wojnę 
jako na środek służący państwom rozszerzaniu swej potęgi, ale bynajmniej nie 
jest bezrefleksyjnym zwolennikiem tego środka. W jego oczach, o czym sze
roko była mowa wcześniej, wojna często wywiera demoralizujący wpływ nie 
tylko na jednostki, ale i na całe ludy. Niszcząc dość kruche, jak się okazuje, 
zahamowania wytworzone w warunkach pokoju, uwalnia w człowieku antycy- 
wilizacyjnc instynkty, które i bez zachęty w postaci wojny mocno nim targają. 
W usta podziwianego przez siebie Peryklesa wkłada dobitne słowa: „Dla tych 
bowiem, którym się dobrze powodzi i którzy mają możność wyboru, wojna jest

1,2 Oto jego słowa: „Nie main najmniejszej pretensji do Ateńczyków, że dążą do panowa
nia i zdobyczy, nie potępiam bowiem tych, którzy chcą panować, lecz tych, którzy chcą się 
podporządkować: naturze ludzkiej wrodzona jest chęć panowania nad tymi, którzy ustępują”. 
Tukidydes, Wojna..., t. 2, ks. IV, 61, s. 341.

133 „W każdym państwie - stwierdza Trazymach - sprawiedliwość polega na jednym i tym 
samym: na interesie ustalonego rządu. Rząd przecież ma siłę. Więc kto dobrze rachuje, temu wy
chodzi, że sprawiedliwość wszędzie polega na jednym i tym samym: na interesie mocniejszego”. 
Platon, Państwo, w: tegoż. Państwo, Prawa, przeł. W. Witwicki, Kęty 1997, s. 29.

134 „Tymczasem natura sama pokazuje, że sprawiedliwe jest, aby jednostka lepsza miała wię
cej niż gorsza, i potężniejsza więcej niż słabsza. A objawia to na wielu miejscach, że tak jest, 
i w stosunkach między zwierzętami innymi, i u ludzi między całymi państwami i rodami, że tak 
się osądza to, co sprawiedliwe: aby człowiek silniejszy władał nad słabszym i posiadał więcej 
niż on [podkreślenie P.K..J”. Platon. Gorgiasz, dz. cyt., 483D, s. 394.

135 W oczach Tukidydesa ideał został zrealizowany w Atenach Peryklesa. Są dowody w sa
mym tekście, że słynny epitaf został napisany już po klęsce Aten w 404 roku p.n.e. Jest zatem 
najwyższym i, co znamienne dla omawianego historyka, świadomie niebezstronnym hołdem zło
żonym istniejącemu wówczas porządkowi i zarazem jasną wskazówką, jakiego rodzaju porządek 
autorowi odpowiada. Warto przypomnieć, że - jego zdaniem - Peryklesowskie Ateny były nie 
tyle demokracją, co rządami pierwszego obywatela (zob. ks. II, 65, s. 171), który, naturalnie, nie 
rządzi w sposób tyrański, bo został wybrany przez lud; lud, mogący mu w razie niepowodzenia 
odmówić legitymacji do rządzenia, co zresztą raz nastąpiło (zob. tamże, s. 169). 
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najwyższym szaleństwem”136. W odniesieniu do polityki rozgrywającej się we
wnątrz poleis, a zatem w warunkach, gdy istnieje arbiter w postaci władzy, któ
remu podporządkowani są wszyscy obywatele, historyk jednoznacznie przed
kłada ponad nagą siłę reguły prawne. Prowadząc narrację dotyczącą opisywanej 
wcześniej wojny domowej na Korkirze, piętnuje ludzi, którzy „ogarnięci żądzą 
zemsty, lubią gwałcić korzystne dla wszystkich prawa, i to nawet takie, które im 
samym w razie niepowodzenia dają nadzieję ratunku. Toteż brak im tych praw 
później, kiedy ich potrzebują znalazłszy się w niebezpieczeństwie”137. W stosun
kach między państwami sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo w tej sferze 
brak jest bezstronnego arbitra, na którego rozstrzygnięcia godziłyby się skon
fliktowane strony. Zatem normy sprawiedliwości mogą posiadać moc rozstrzy
gania przy mniej więcej równym potencjale oponentów138. Gdy istnieje duża 
dysproporcja sił, częstokroć normy te są naruszane. Z analiz dokonanych przez 
Tukidydesa daje się wyprowadzić następujący wniosek, określający jego stano
wisko, które można rozciągnąć na całe realistyczne myślenie: siła w polityce nie 
jest czynnikiem godnym potępienia. Godnym potępienia staje się dopiero bru
talne wykorzystanie siły wobec bezbronnego lub dalece słabszego przeciwnika. 
Naruszenie neutralności niewielkiej wyspy Mclos, „samo przez się mało zna
czące - wskazuje Werner Jaeger - zajmowało opinię publiczną w Grecji jeszcze 
sto lat później i mobilizowało ją przeciwko Atenom, tak jak podczas samej woj
ny peloponeskiej sprowadziło do zera niewielkie już wtedy sympatie proateń- 
skie”139. Badacze tacy jak Leo Strauss wskazują również, że nieprzypadkowo 
po słynnym dialogu melijskim i katastrofie Melijczyków następuje opis wypra
wy sycylijskiej i katastrofa Ateńczyków'40. Podobnie autor Wojny peloponeskiej 

136 Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. II, 61, s. 165.
137 Tamże, t. 1, ks. 111,84, s. 270.
138 O ile przeciwnicy nie decydują się na wojnę, która jednakże - to truizm - jest zawsze 

niewiadomą. Bowiem, jak uczy Clausewitz, na siłę danego państwa nic składa się jedynie zasób 
środków. Ten da się w zasadzie wymierzyć i gdyby na nim poprzestać, wówczas wojna „nie 
potrzebowałaby wcale mas walczących, lecz tylko ich stosunkowego zestawienia i zamieniałaby 
się w rodzaj algebraicznego działania”. Jednakże obok zasobu środków na silę państwa wpły
wa napięcie woli, zależne od siły motywów wojny, które jest trudno wymierzalne. Zob. C. von 
Clausewitz, O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L.W. Koc, F. Schoencr, Lublin 1995, s. 5 i 7.

139 W. Jaeger, Paideia, s. 493. Straty w wymiarze ideologicznym, jakie Ateny poniosły w wy
niku bezpardonowego obejścia się z Melijczykami, mogą stanowić utylitarystyczny argument 
przeciwko użyciu siły wobec zdecydowanie słabszego oponenta, obok występującego w tekście 
głównym argumentu zaczerpniętego z realistycznej moralności politycznej, która po prostu 
zabrania nierycerskiego deptania małych wspólnot przez potężne organizmy państwowe bez 
najwyższej konieczności.

1411 Inni jednakże - na przykład W. Jaeger - nie pozwalają doszukiwać się w katastrofie sycy
lijskiej czegoś w rodzaju kary niebios spadającej na Ateny za ich imperializm. Klęska wyprawy 
na Sycylię to po prostu wynik popełnienia przez lud, przywódców ludu i dowódców wojskowych
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z wyraźnym zadowoleniem przyjmuje ocalenie Mitylejczyków, bezbronnych po 
zdławieniu buntu przeciwko Ateńczykom'41.

Całość rozważań na temat Tukidydejskiego ujęcia ludzkiej natury pozwala na 
wysnucie wniosku, że pisarz nie łudzi się co do pełnej racjonalności człowieka. Jej 
ograniczony stopień jest przyczyną wielkiej liczby politycznych pomyłek i ludz
kich nieszczęść. Okazuje się, że ludzie tylko po części i pod wpływem sporego 
wysiłku dojrzewają ku racjonalności, a ponadto istnieją w tym względzie znaczne 
dysproporcje. Teza realistyczna głosi, że najwyższy możliwy do osiągnięcia dla da
nej jednostki stopień racjonalności wykazują w odniesieniu do swych prywatnych 
interesów. Im bardziej odrywają się od sfery, którą najlepiej znają, tym wyższy 
poziom odrealnienia cechuje ich myślenie i działanie. Dotyczy to także ludzi wy
kształconych i wywołuje określone skutki polityczne, szczególnie w reżimie demo
kratycznym. Okazuje się, że sporo racji tkwi w stwierdzeniu Napoleona, że poza 
sferą władzy istnieją tylko złudzenia na temat władzy. Współcześnie potwierdza 
to Joseph Schumpeter, gdy piszę: „Tak więc typowy obywatel, skoro tylko wkra
cza w sferę polityki, spada na niższy poziom sprawności umysłowej. Argumentuje 
on i analizuje w sposób, który w zastosowaniu do sfery swoich realnych intere
sów sam bez trudu uznałby za infantylny. Staje się na powrót prymitywem”142. 
Dla ucha współczesnego człowieka, żyjącego w hipcrdemokratycznych czasach, 
obco i może nienawistnie brzmi pogląd, że większość pozostaje trwałymi niewol
nikami uczuć i emocji. Mają one działanie zaślepiające. Człowieka zaślepia zawiść 
(sfera działań politycznych stanowi świetnie wyeksponowaną scenę, pozwalającą 
uzmysłowić sobie skalę jej oddziaływania)14’; człowieka zaślepiają ambicja, gniew 
i nienawiść144; do człowieka bardziej przemawia gwałt niźli uprzejmość, a zatem 
siła oddziaływania strachu jest większa niż siła perswazji145.

wielu błędów. W tym ujęciu perspektywa teologiczna jest Tukidydesowi zupełnie obca. Zob. 
tamże, s. 496-497.

141 Por. Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. III, 49, s. 243-244. Szerzej o polemice Diodotosa 
z Klconem patrz końcowa część podrozdziału Wojna peloponeską" jako studium konieczności 
ograniczenia.

142 J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, prze). M. Rusiński, Warszawa 1995, s. 327.
143 Peryklcs w epitafic dwukrotnie eksponuje tę cechę ludzkiej natury: „Tak dalece bowiem 

tylko może słuchacz znieść pochwały cudzych czynów, jak dalece sam uważa się za zdolnego do 
czynów, o których słyszy; jeżeli zaś coś wyrasta ponad jego możliwości, zawiść budzi niewiarę”, 
oraz: „Bo za żyjącymi, ponieważ mają rywali, idzie zawiść, zmarłych zaś, którzy nikomu nie 
przeszkadzają, życzliwie się ocenia i czci”. Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. II, 35 i 45, s. 148 i 155.

144 Historyk stwierdza, że „ludzie, zajęci walką ze swymi wrogami, przeważnie na nic nie 
zwracają uwagi poza zwycięstwem, które chcą osiągnąć; tego bowiem, kto im pomaga, uważają 
za przyjaciela, chociażby przedtem był ich wrogiem, a tego, kto się im sprzeciwia, za wroga, 
chociażby zresztą był przyjacielem, gdyż pod wpływem chwilowej namiętności mniej się dba 
nawet o własne sprawy”. Tamże, t. 1, ks. I, 41, s. 39.

145 Kleon stwierdza, że „w ogóle człowiek skłonny jest lekceważyć uprzejmość, a podziwiać 
nieustępliwość”. Tamże, t. 1, ks. III, 39, s. 234.
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Z drugiej strony, Tukidydes jako zwolennik umiaru daje wyraźnie do zro
zumienia, że człowiek jest powołany do racjonalności. Wyraża się to w powra
cającym w jego narracji nakazie, by zanim się przystąpi do działania, najpierw 
wysłuchać argumentów. Postulat ten ukazuje - charakterystyczną dla realizmu 
politycznego - potrzebę nieustannego wypracowywania dystansu do istniejącej 
sytuacji, co znajduje wyraz w opozycyjnym ujmowaniu logos („słowo”, „myśl”, 
„rozumowanie”) w stosunku do ergon („czyn”, „fakt”). Tylko w atmosferze dy
stansu i powściągliwości możliwe jest pełniejsze korzystanie z dobrodziejstw 
rozumu. Z pcwnościąjednak autor nie ma nadziei na drastyczne uracjonalnienie 
się ogółu146. Wojna, którą z takim kunsztem opisuje, napawa go w tym względzie 
jeszcze głębszym pesymizmem.

146 Już na samym początku dzieła Tukidydes wypowiada słowa, pod którymi bez wahania 
podpisałby się elokwentny i surowy krytyk demokracji Platon: „Tak to większość niewiele 
troszczy się o znalezienie prawdy i raczej skłonna jest przyjmować gotowe opinie”. Zob. tamże, 
t. 1. ks. I, 20, s. 21. Stąd bije źródło jego poszukiwań wybitnej jednostki, która mogłaby zastąpić 
Peryklesa.

147 Myślenie deterministyczne zdobywa swoje miejsce w kulturze europejskiej za sprawą 
szkoły stoickiej. Do nowożytności wprowadza je Baruch Spinoza. Obrazowe jest jego stwier
dzenie, iż człowiek ma tyle wolności co rzucony kamień, któremu się wydaje, że jest wolny, bo 
sam leci.

14K O innych groźnych pomyłkach, wynikających z bezrefleksyjnego przenoszenia doświad
czeń życia prywatnego na sferę polityki szerzej: P. Kimla, Etyka przekonań jako etyka politycz
na, w: Etyka i polityka, pod red. D. Probuckiej, Kraków 2005, s. 121-128.

3. Wojna peloponeską jako studium determinizmu w polityce

Czasy, w których żyjemy, to okres dominacji woluntaryzmu. Zasadniczy przekaz, 
płynący zresztą nie tylko ze współczesnej sztuki, ale nieraz także z uniwersytec
kich katedr, eksponuje możność nieskrępowanego decydowania o sobie. Chociaż 
zatem dzisiejszy człowiek jak dawniej podlega dcterminizmowi tcleologicznemu 
i przyczynowemu, stosunkowo łatwo skłania się ku wierze w całkowitą wolność 
swoich działań. Dyskredytacja, w jaką popadło myślenie silniej nacechowane 
determinizmem147 (w dużej mierze za sprawą fiaska marksizmu) powoduje per
turbacje natury politycznej. Bowiem obywatel żyjący w reżimie demokratycz
nym - powołany do wyrażania decyzji wyborczych - zamykając oczy na ogół 
przymusów, którym sam w codziennym życiu podlega (atmosfera woluntaryzmu 
wybitnie temu sprzyja), łatwo wyobraża sobie, że zdobycie władzy tym bardziej 
eliminuje wszelki przymus. Jest to oczywisty, ale rozpowszechniony błąd148. Co 
istotne, dzieło Tukidydesa stawia kwestię działających w polityce konieczności 
w prawdziwszym świetle, pozwalając uchwycić odrębność i specyfikę tej dzie
dziny oraz oddać należną jej godność.
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Obiektywizm historyka i, generalnie, wartość jego refleksji o polityce, ufun
dowane są na odważnym uświadomieniu sobie, że sprawowanie władzy poli
tycznej podlega określonym przymusom; ufundowane - biorąc rzecz ogólnie
- na znajomości faktu, że sfera polityki ma własną gramatykę (jej elementem 
jest, oczywiście, także przypadek149). Za przykład niech posłuży przedstawio
na w dziele prawdziwa przyczyna wojny. Jest nią, jak wcześniej wspomniano, 
wzrost potęgi ateńskiej i strach, jaki on wzbudził po stronie Sparty150. Od razu 
rzuca się w oczy, że w takim ujęciu znika problem winowajcy odpowiedzialnego 
za wywołanie konfliktu. Jasne jest, że ów problem, wprowadzając elementy war
tościowania i emocji, wiedzie zazwyczaj ku stronniczemu zamazywaniu obrazu. 
U Tukidydesa na plan pierwszy wysuwa się sprawa nieuniknioności, konieczno
ści konfliktu151. Sama natura władzy, której jedną z podstawowych cech stanowi 
ekspansywność, zmusza Ateńczyków do rozbudowy imperium. Tukidydes z nie
zrównaną klarownością wychwytuje i opisuje ową skłonność władzy do rozsze
rzania spektrum swego wpływu, którą z mozołem usiłuje oddać współczesna 
socjologia władzy. Wyższość klasyków tkwi między innymi w tym, że u zarania 
pewnych zjawisk czy procesów jawią się one jaśniej. Stare przysłowie - świetnie 
oddające tkwiący w istocie władzy przymus rozszerzania zakresu oddziaływania
- mówi: kto jedzic na tygrysie, nie może po prostu z niego zsiąść. Nic ma znacze
nia w gruncie rzeczy, w jaki sposób ktoś znalazł się na tygrysie. Najistotniejsze 
jest - jak mówi Peryklcs rodakom - że choć „zostać tyranem wydaje się rzeczą 
niesprawiedliwą, jednak przestać nim być jest na pewno rzeczą niebezpiecz
ną”152. W analogiczny sposób argumentują obywatele ateńscy występujący przed 
Lacedemończykami, gdy ważą się losy wypowiedzenia wojny: „Sama natura 
rzeczy zmusiła [podkreślenie P.K.] nas do wzmocnienia hegemonii: działał tu 
przede wszystkim strach, następnie honor, wreszcie wzgląd na korzyść. Nie wy
dawało się bowiem rzeczą bezpieczną wypuszczać z rąk hegemonię i narażać 

149 „Zdarza się bowiem, że bieg wypadków jest nic mniej nieobliczalny od zamierzeń ludz
kich”. Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. I, 140, s. 114. Bogactwo mądrości zgromadzonej na kartach 
Wyny jest tak duże, iż czasem odnosi się wrażenie, że niemal każdy sąd dałoby się opatrywać 
zaczerpniętą stamtąd sentencją.

150 Zob. Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. I, 23, s. 23 oraz ks. I, 88, s. 72-73, gdzie historyk jeszcze 
raz powtarza: „Lacedemończycy podjęli uchwałę o zerwaniu układu i konieczności [podkreśle
nie P.K.] wojny nie tyle z namowy sprzymierzeńców, ile ze strachu przed Ateńczykami. Widząc 
bowiem, że wielka część Hellady jest już opanowana przez Ateńczyków. bali się, żeby ich potęga 
jeszcze bardziej nie wzrosła”. Konstatacja Tukidydesa ma szczególną wymowę, gdyż historyk 
ukazuje, jak nikły w tym przypadku jest wpływ jednostek. Elokwencja mówców niewiele znaczy 
wobec determinanty w postaci wzrostu siły państwa ateńskiego.

151 Dbałość o skrupulatność przekazu nakazuje myślicielowi zaprezentowanie także „oficjal
nych powodów” wojny, a więc działań poszczególnych państw, które koniec końców posłużyły za 
pretekst do jej wypowiedzenia. Zob. tamże, t. 1, ks. I, 24-31, s. 23-30.

152 Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. II, 63, s. 168.
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się na niebezpieczeństwo wtedy, kiedy już wielu nas znienawidziło, a niektó
rych zbuntowanych musieliśmy siłą poskramiać”153. Jesteśmy zatem świadka
mi działania Ateńczyków w obliczu przymusu narzucanego przez samą logikę 
władzy154. Tym samym jednak Lacedemończycy zmuszeni są przeciwstawić się 
Atenom, póki ich potęga nie uczyni możliwości sprzeciwu niepodobieństwem.

153 Tamże, t. 1, ks. I. 75, s. 63.
154 Dobitnie przedstawia stan rzeczy Alkibiades w mowie skierowanej do rodaków: „Nie mo

żemy też ograniczyć dowolnie rozrostu naszego imperium, lecz skoro już zaszliśmy tak daleko, 
musimy jednym zagrażać, a drugich nie wypuszczać z rąk, zachodzi bowiem niebezpieczeństwo, 
że sami dostaniemy się pod obce panowanie, jeśli nie utrzymamy panowania nad innymi”. Tamże, 
t. 2, ks. VI, 18, s. 492.

155 Raymond Aron celnie zauważa, że „choć cała opowiadana przez Tukidydesa historia utka
na jest z decyzji podejmowanych przez różnych aktorów, to jednak bohaterowie mają poczucie 
uczestnictwa w przeznaczeniu i mówią to czytelnikowi”. R. Aron, Pokój i wojna..., s. 191.

156Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. II, 36, s. 148-149.

Tukidydesowi udaje się ukazać prawdę (dobrze znaną czynnym politykom), 
że nie tyle pojedyncze i wolne akty poszczególnych ludzi wywołują wojnę, ale 
jest ona wynikiem długotrwałego i w zasadniczych ramach nieuniknionego pro
cesu155. Proces ten daje się odtworzyć w uniwersalniejszej formule następująco: 
w splocie zaistniałych przyczyn zostaje zainicjowany określony polityczny kie
runek (w przypadku opisywanym przez Tukidydesa budowa ateńskiego impe
rium); raz zdefiniowany oznacza gwałtowne zawężenie pola manewru, poddając 
dalsze działania silnemu determinizmowi przyczynowemu (powód jest prosty 
- realizacja celu wymusza dobór środków, których zasób jest ograniczony i są 
one w posiadaniu konkretnych podmiotów); rzeczywistość polityczna wmanew
rowana w określoną sytuację (budowę imperium) nie daje się łatwo odwrócić 
czy przestawić na inne tory z powodu podjętych uprzednio działań (na przykład 
zatargów z innymi państwami, przyzwyczajenia obywateli do określonej sto
py życiowej); następne generacje polityków czują się zmuszone do kontynuacji 
wcześniejszej polityki.

Powyższe konstatacje, uwyraźniające deterministyczne stanowisko Tukidyde
sa, mogą jawić się jako opozycyjne wobec jego uprzednio wskazanych poszuki
wań wybitnej jednostki. Należy zatem wyeksponować zastrzeżenie, że odczu
cie, jakie niekiedy może się pojawiać przy lekturze Wojny peloponeskiej, iż ludy 
stanowią w gruncie rzeczy instrumentarium niezbędne do realizacji wielkich 
planów przez wybitne postaci życia politycznego, jest wyraźnie ograniczane fak
tem, że plany te są zawsze wyrazem sił i tendencji wykazywanych przez te ludy. 
Potwierdza to wypowiedź Pcryklesa zawarta w epitafie: „pragnę wyjaśnić, dzięki 
jakim wysiłkom doszliśmy do tej potęgi oraz dzięki jakim formom ustrojowym 
i jakim cechom charakteru nasze państwo stało się wielkie”156. Ponadto determi- 
nizm nic jest, rzecz jasna, tożsamy z fatalizmem. Tukidydes, skrupulatnie referu
jąc poczynania poszczególnych aktorów, jasno daje do zrozumienia, że to, co się 
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wydarzyło, nic zawsze było nieuniknione. Wspominano już o tym, jak daleki jest 
od uciekania się do tłumaczenia wydarzeń czynnikami pozaziemskimi, a więc 
odbierania im czysto ludzkiego wymiaru. Zwrot polityczny leży zatem w sferze 
możliwości, ale chodzi o uwypuklenie, że nie jest tak prosty, jak chcieliby tego 
zwolennicy woluntaryzmu. Niccolo Machiavelli odsłania ważną część oblicza 
sprawy, gdy opisuje transformację spojrzenia, jaką przechodzi obywatel, który 
z człowieka prywatnego staje się politykiem. Jako człowiek prywatny piętnował 
bezład i szermował hasłami ukarania winowajców. „Otóż zdarzało się nieraz, że 
któryś z owych oskarżycieli rzeczywiście zasiadał później w Signorii i miał tam 
sposobność bliższego przyjrzenia się sprawom państwowym, poznając przyczy
ny nieporządków, dowiadując się o grożących niebezpieczeństwach i o tym, jak 
trudno im zaradzić. Przekonywał się wtedy, że winnymi zła nie byli ludzie, 
lecz okoliczności [podkreślenie P.K.], Zaczynał też od razu inaczej myśleć i mó
wić [...]. Ci jednak, którzy słyszeli jego perory, kiedy był jeszcze osobą prywatną, 
a którzy potem zobaczyli, że jako jeden z grona najwyższych urzędników nabrał 
wody w usta, nie przypuszczali, że stało się tak dlatego, iż bardziej zbliżył się do 
prawdy; myśleli natomiast, że został oszukany i przekupiony przez możnych”157. 
Stefan Kisielewski w okresie działalności politycznej notował, że polityk musi 
grać w brydża takimi kartami, jakie dostał, że „polityka to sztuka poruszania się 
i robienia czegoś w okolicznościach danych, zastanych, na które ma się wpływ 
minimalny”158. Wiele innych, utrzymanych w tym duchu wypowiedzi polityków, 
których nie ma potrzeby przytaczać, uprzytamnia, że zastrzeżenia, jakie da się 
wysunąć pod adresem wywodów Jerzego Plechanowa zapisanych w książce 
O roli jednostki w historii, nie dotyczą konstatacji, iż „ogólne warunki historycz
ne są potężniejsze od największych jednostek”159 oraz że „wpływowe jednostki 
dzięki właściwościom swego umysłu i charakteru mogą zmieniać indywidualne 
oblicze wydarzeń i niektóre częściowe ich skutki, lecz nie są w stanic zmienić 
ich ogólnego kierunku”160.

157N. Machiavelli,Rozważania..., ks. 1, XLVII, s. 352-353.
158 S. Kisielewski, O Rejtanie, opozycji, polityce i publicystyce, w: tegoż, Lata pozłacane, lata 

szare, Kraków 1989, s. 173.
159 J. Plechanow, O roli jednostki w historii. Warszawa 2004, s. 9. Na potwierdzenie Plechanow 

zadaje pytanie, czy Bismarck u szczytu swej potęgi mógłby cofnąć Niemcy do gospodarki natu
ralnej? Zob. tamże.

160 Tamże, s. 18. Analogicznie widzi sprawy polski historyk Józef Feldman: „Istotę wielkich 
działaczy stanowi właśnie zdolność wyczuwania i realizowania zasadniczych dążeń ich narodu, 
na które składa się cały zespół różnorodnych czynników, jak położenie geograficzne, wiekowy 
rozwój dziejowy, tradycje polityczne, interesy gospodarcze. Nie są oni twórcami, lecz wykonaw
cami. [...] Stąd wielki polityk, poza sumą swych właściwości i poczynań indywidualnych, jest 
odbiciem rozwoju dziejowego swego narodu, wyrazem instynktów i dążeń zbiorowości; jest jak 
gdyby narzędziem wielkich procesów". J. Feldman, Bismarck wobec sprawy polskiej, Kraków 
1926, s. 4.
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Wracając do Wojny peloponeskiej, wypada przyjrzeć się raz jeszcze nastę
pującej kwestii: jeśli konflikt zbrojny był nieunikniony, jaki sens (poza walką 
ideologiczną, będącą częścią ogólnych zmagań, która wszakże niema nic wspól
nego z dochodzeniem do prawdy, co stanowi cel historyka) ma poszukiwanie 
winnych? To pierwszy punkt ukazujący, w jaki sposób przed Tukidydesem, 
uwolnionym od ciężaru sprawy winy za wojnę, otwierają się drogi obiektyw
nego badania konfliktu. Punkt drugi to ścisłe połączenie pojęcia konieczności 
politycznej z pojęciem ludzkiej natury. Była już mowa o sposobie usprawie
dliwiania przez Ateńczyków swej polityki imperialnej. Są oni przekonani, że 
poszczególne jednostki161 i poszczególne państwa, znalazłszy się na ich miej
scu, postępowałoby w analogiczny sposób. Działająca konieczność impliko
wana jest przez określoną konstrukcję ludzkiej natury dążącej do dominacji, 
wyróżnienia się, ekspansji. W zmaganiach między Atenami a Spartą „ogól
na sympatia była wyraźnie po stronie Lacedemończyków, zwłaszcza dlatego, 
że uroczyście zapowiedzieli oswobodzenie Hellady. Na równi z prywatnymi 
ludźmi państwa starały się, jak tylko mogły, pomóc Lacedemończykom; każ
demu zdawało się, że sprawa ucierpi na tym, jeśli on sam nie weźmie w tym 
udziału. Tak wrogo odnoszono się przeważnie do Ateńczyków; jedni pragnęli 
uwolnić się spod ich panowania, inni bali się mu ulec”162. Choć faktem jest, 
że państwa greckie najbardziej obawiały się hegemonii potęgi morskiej, czy
li talasokracji, historyk nic daje się zwieść zręcznym, bo przysparzającym 
poparcia (przy czym Spartanie mieli za sobą większość państw, ale nic więk
szość ludności) zabiegom ideologicznym Sparty. Nie daje się zwieść nie tyle 
dlatego, że jest Ateńczykiem, ale z tego powodu, iż dostrzega mechanizm 
skrywania interesów czysto lacedemońskich za chwytającym za serce hasłem 
wolności. Przede wszystkim jednak jest przekonany, że Lacedemon postawio
ny w pozycji Aten zachowywałby się identycznie, jako że poddany byłby temu 
samemu determinizmowi, wymuszającemu określone zachowania imperium. 
W usta Ateńczyków wkłada następujące słowa: „W każdym razie, jeśli idzie 
o was, to gdybyścic nas obalili i sami doszli do władzy, szybko stracilibyście 
tę sympatię, jaką macie tylko dlatego, że wszyscy odczuwają lęk przed nami; 
przecież na pewno postępowalibyście podobnie jak w czasie wojen perskich, 
przez krótki czas swej hegemonii”163. Rzeczywistość po przegranej przez 
Ateny wojnie, w której zapanowały tyrańskie rządy Sparty i imperializm 
Lizandra, potwierdziła słowa historyka. Nic ma dla profilu naszych rozważań 
znaczenia, że Tukidydes widział sprawy tak jasno, gdyż pisał rzeczony ustęp 
już po zakończeniu wojny.

161 Por. cytowane już słowa króla Spartan Archidamosa, człowieka znanego „z rozumu 
i umiarkowania”. Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. I, 84, s. 70.

162 Tamże, t. l,ks. II, 8, s. 126.
163 Zob. tamże, t. 1, ks. I, 77, s. 65. Por. także początek punktu 76 w tejże księdze.



54 Historycy-politycy jako źródło realizmu politycznego

* * *

Powyższe rozważania nic pretendują do wyczerpującej prezentacji całości wiedzy 
politycznej zawartej na kartach Wojny peloponeskiej. Ich celem było zasygnali
zowanie ważniejszych wątków, które mają moc instruktywną dla współczesne
go odbiorcy, a zarazem formują oblicze politycznego realizmu. Szczegółowe po
traktowanie ogromu kapitalnych uwag dotyczących, przykładowo, kary śmierci, 
ustroju demokratycznego i oligarchicznego, konstrukcji psychicznej narodów czy, 
generalnie, spostrzeżeń natury psychologicznej mających przełożenie na działal
ność polityczną (z tymi ostatnimi, w moim przekonaniu, konkurować mogą do
piero uwagi zawarte w Pamiętnikach kardynała Retza napisanych w XVII wieku) 
domaga się osobnej pracy. Odrębne studium wypadałoby poświęcić podejmowa
nemu przez Tukidydesa problemowi politycznego wykorzystania idei. Starożytny 
historyk świadom jest istnienia tego, co Gaetano Mosca nazwie polityczną for
mułą'™. Wielokrotnie również odnosi się do idei wolności greckichpoleis, w imię 
której Sparta oficjalnie prowadzi wojnę. Wątki związane z funkcjonowaniem idei 
w grze politycznej zostały jedynie zasygnalizowane.

W podsumowaniu w sposób natarczywy pojawia się pytanie, na jakim funda
mencie spoczywa powszechne uznanie Tukidydesa za ojca realizmu politycznego? 
Wydaje się, żc rola fundatora realistycznej tradycji, w której od wieków historyk 
jest obsadzany, nic daje się podważyć z jednego zasadniczego powodu. Jego prze
kaz jako pierwszy w pełni świadomie opiera się na założeniu, żc rzeczywistość 
sama w sobie jest najciekawsza. Rzecz jasna, tylko bardzo wyrafinowaną kulturę 
stać na wydanie ludzi zdolnych do takiej konstatacji; stać, innymi słowy, na uwol
nienie się w ocenie sytuacji od balastu mitów, wierzeń, nieuzasadnionych nadziei, 
ślepej nienawiści, miłości, strachu w jego różnych postaciach. Dopiero nakreślo
na dyspozycja stanowi podłoże, na którym może zrodzić się analiza politycznych 
zjawisk oparta na danych empirycznie weryfikowalnych bez skłonności do - wy
wołanego określonym stanem emocjonalnym - ich idealizowania bądź deprecjo
nowania; analiza, która powstrzymuje się od łatwych potępień i kaznodziejstwa, 
a jednocześnie nic pozostawia wrażenia, że wszelkie ludzkie poczynania są na 
równi uprawnione. Umiejętność takiej analizy wykształcił w sobie Tukidydes. Dał 
dzieło, które - jak mówi Jaeger - „zarówno swą trudnością, jak głębokością śmiało 
współzawodniczyć może z płodami największych filozofów greckich”164 165.

164 Por. G. Mosca, The Ruling..., s. 70-72. Szerzej pisałem na ten temat w tekście Polityczna 
formula jako niezbywalny element rządzenia.

165 W. Jaeger, Paideia, s. 483.



PRAGMATYZM POLIBIUSZA

W czasach współczesnych Platona i Arystotelesa określa się 
mianem idealistów, Polibiusza natomiast przeciwstawia się 
im jako pierwszego realistę spośród filozofów politycznych. 
Sam Polibiusz z pewnością przystałby na takie określenie. 
Termin pragmatyczna, jaki ukuł na swą metodę uprawiania 
dziejopisarstwa, choć posiada nieco szersze znaczenie, mieści 
w sobie to, co kryje się dla nas pod pojęciem realizmu.

Kurt von Fritz

1. Tukidydes a Polibiusz - zderzenie epok

Dwieście lat dzielących śmierć Tukidydesa (ok. 400 roku p.n.e.) od narodzin 
Polibiusza (ok. 200 roku p.n.e.) sytuuje myślicieli w dwóch odmiennych świa
tach. Tylko do 360 roku greckim poleis dane było prowadzić z sobą politycz
ne i militarne rozgrywki bez większego zagrożenia z zewnątrz. Sytuacja ule
gła zmianie wraz z pojawieniem się na politycznej scenie króla macedońskiego 
Filipa II. Po pobiciu armii Teb i Aten w 338 roku p.n.e. pod Cheroneją ustanowił 
on swą supremację nad większością greckich państw i zaczął snuć plany podbo
ju Persji. Zrealizował je jego syn, Aleksander, tworząc rozległe kontynentalne 
imperium (odpowiadające rozmiarami dawnemu państwu perskiemu) pod ma- 
cedońsko-greckim panowaniem. Zamknięcie Greków w obrębie własnychpoleis 
bezpowrotnie dobiegło kresu. Emigrując na południe i wschód, zasiedlając nowe 
miasta i zaciągając się do wojska, zaczynają oni funkcjonować pośród ludności 
zróżnicowanej pod względem obyczajowym i narodowościowym. Niosą z sobą 
wyższą kulturę i myśl taktyczną, co pozwala im, wraz z Macedończykami, zaj
mować tak w administracji, jak i w wojsku nadrzędną pozycję w stosunku do 
Babilończyków, Persów, Egipcjan i innych ludów Anatolii. Rzecz jasna, wywo
łuje to napięcia. Greka zaczyna pełnić rolę lingua franca. Termin hellenistycz
ny, którym zwykliśmy określać ten nowy świat, jest, naturalnie, zaczerpnięty 
z języka greckiego, i oznacza tyle, co „mówić po grecku”. W tym samym czasie 
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Grecy sycylijscy mają swą własną historię, rozgrywającą się między nimi sa
mymi oraz w zmaganiach z potężną Kartaginą. Jednocześnie sukcesy Celtów 
i Rzymian każą Grekom zwrócić wzrok na zachód1.

1 Literatura na temat epoki hellenistycznej jest ogromna. Zob. przykładowo F.W. Walbank, 
Świat hellenistyczny, przeł. G. Muszyński, Warszawa 2003; M.M. Austin, The Hellenistic World 
from Alexander to the Roman Conąuest, Cambridge 1981; E.S. Gruen, The Hellenistic Worldand 
the Coming of Romę, Londyn 1984.

2 Por. T. Sinko, Zarys historii..., t. 1, s. 814-815. T. Sinko datuje powrót Heraklitów na rok 
1084/1083. W nowszych opracowaniach data ta ulega przesunięciu i taka też została przyjęta 
w niniejszej rozprawie. Por. J. Marincola, Greek..., s. 109.

3 Zob. J. Marincola, Greek..., s. 110. Wspomniany Eforos oraz drugi historyk powszechny, 
Teopomp z jońskiej wyspy Chios - do którego przylgnęło określenie „najbardziej obelżywego 
pisarza” z iej racji, że bezpardonowo krytykował bohaterów swojej historii - piszą zapatrzeni 
w retora Izokratcsa.

4 We współczesnym dyskursie na temat politycznego realizmu pojawiają się stanowiska, 
w których następuje wyraźne oddzielenie moralności od moralizatorstwa. K..W. Thompson defi
niuje moralizatorstwo jako „skłonność do absolutyzowania jednej wartości moralnej, a następnie 
powszechnego aplikowania jej bez oglądania się na czas i miejsce”. K.W. Thompson, Moralista 
and Morality in Politics andDiplomacy, Lanham, Md. 1985, s. 5. C.A.J. Coady słusznie podkre
śla, że powyższe ujęcie jest zbyt wąskie i wyróżnia sześć form moralizatorstwa rozumianego za
wsze jako zniekształcenie moralności. Według Coady’ego, realistyczna tradycja charakteryzuje 
się dążeniem do eliminowania z polityki nie tyle moralności, co moralizatorstwa w jego różnych 
odmianach. Por. C.A.J. Coady, The Morał Reality in Realism, „Journal of Applied Philosophy”, 
vol. 22, nr 2/2005.

Można zatem wniosekować, że horyzonty Tukidydesa obejmują w zasadzie 
(wyjątek stanowi Persja) świat kulturowo jednorodny. Świat Polibiusza natomiast 
spotężniał. Rozciąga się, patrząc z zachodu na wschód, od Portugalii do Indii, 
a znamionują go polityczna i kulturowa różnorodność. O ile Tukidydesa moż
na uznać za ojca historii współczesnej, o tyle Polibiusz piszę już w pełni histo
rię powszechną, choć nie jest pierwszy. Arkadyjczyk sam zresztą uważa się za 
spadkobiercę Eforosa z Kyme w Azji Mniejszej, który podjął próbę opisu czynów 
Greków i innych ludów od powrotu Heraklidów (1069/1068) do roku 3402.

Nie może dziwić, że wśród tak zmienionych okoliczności przeobrażeniu uległ 
także sposób pisania historii. W historiografii hellenistycznej, w porównaniu 
z historiografią grecką V wieku p.n.e., ujawnia się przede wszystkim znacznie 
większy nacisk kładziony na moralną stronę ludzkich działań oraz na stronę reto
ryczną dzieła3. Nie znaczy to, rzecz jasna, że owa moralna strona nie była istotna 
dla Tukidydesa. Za czynnik odróżniający jego dzieło od późniejszej twórczości 
historycznej trzeba uznać wypracowaną przez niego dyspozycję do powstrzy
mywania się od moralizatorstwa4, co stanowi jeden z przejawów jego wielkości. 
Hojne, by nie powiedzieć nachalne - udzielanie nauk moralnych często kłóci się 
z postawą realistyczną. Analizując rzeczywistość, realista odkrywa, że ludzka 
natura bardziej niż na słowa podatna jest na dobry przykład. Stara się w związku 
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z tym własną postawą świadczyć o wartościach, które uznaje za cenne. Zdaje so
bie sprawę, że przy wypowiadaniu pochwał lub przygan moralnych jakakolwiek 
schizma między ustami a sercem - jak ktoś kiedyś obrazowo określił hipokryzję
- wywołuje wręcz odwrotny skutek. Jeśli już decyduje się udzielić moralnych 
pouczeń, to zazwyczaj w odniesieniu do sfery działania, którą najlepiej zna, 
a więc gdy własna biografia upoważnia go do zabierania głosu. „Tylko ci, którzy 
zbadali otchłań mają prawo rozprawiać o dyscyplinie”5 - stwierdza sentencjonal
nie anglo-amerykański poeta i myśliciel polityczny T.S. Eliot. W takim wypadku 
nauki moralne mogą przynieść pewne owoce. Stąd, przykładowo, obrazą dla 
myślenia realistycznego muszą być akty moralnego potępienia starszych pokoleń 
bez indywidualizowania poszczególnych przypadków (chociażby za kolabora
cję z najeźdźcą czy z policją polityczną) ochoczo wypowiadane przez pokolenia 
młodsze, które znają wymogi sytuacji tylko z drugiej ręki, gdyż przyszły na 
świat w szczęśliwszych czasach, takich, które nie domagały się rozstrzygania 
najwyższej wagi dylematów egzystencjalnych.

5 P. Kimla, Kiedy czas staje i czas nie ma końca. Jdee polityczne w eseistyce T.S. Eliota, 
Kraków 2003, s. 100.

6 Przykłady historyczne pokazują, że ludzie mogą zbuntować się także wtedy, gdy nie może 
być mowy o powodzeniu, jednak poziom upodlenia osiągnął punkt, w którym zostaje zanegowa
ny instynkt samozachowawczy. Są to jednak przypadki ekstremalne.

Polibiusz rezygnuje z wysublimowanej formy prezentowania moralnych po
uczeń (pozwalającej wyciągać wnioski moralne przede wszystkim samemu od
biorcy), stosowanej przez wielkiego, ateńskiego poprzednika. Zgodnie z duchem 
czasu i wraz z kolegami po piórze zdarza się mu uprawiać bezpośredni dydak
tyzm, nie cofa się przed otwartym wartościowaniem, a niekiedy popada w mora
lizatorstwo. Sentencje i prawdy, jakie pragnie przekazać odbiorcy, brzmią zawsze 
zdroworozsądkowo. Z pewnością wiele z nich opiera się na obowiązującej tradycji, 
wiele pochodzi z przeczytanych lektur, wszystkie jednak przeszły przez filtr prak
tycznego Polibiuszowego umysłu. Ich praktycyzm przesądza często o ich oczywi
stości. Uogólnienia Arkadyjczyka rzadko idą pod prąd potocznemu biegowi myśli; 
nie odkrywają drugiego dna, jak to było w przypadku Tukidydesa. Przykładowo 
kiedy autor Wojny peloponeskiej informuje o buntach w krajach członkowskich 
Związku Morskiego, wyciągamy wniosek o opresywności ateńskich rządów. 
Tukidydes ukazuje wszakże - poprzez argumentację Ateńczyków - że sam fakt, 
iż do buntów dochodzi, przeczy skrajnej opresywności. Gdyby sprawowanie wła
dzy przez Ateńczyków było naprawdę skrajnie opresywne, o żadnych buntach nie 
mogłoby być mowy. Historyk odkrywa zatem nieznaną stronę rzeczywistości. 
Wymusza rozważenie warunków, w których ludzie zdolni są do buntu. Implicite 
ujawnia prawdę, że zryw przeciw tyrańskiej władzy możliwy jest zasadniczo tyl
ko wtedy, gdy zarysowują się realne widoki na powodzenie6, gdy - innymi słowy
- ucisk rządzących nic czyni wszelkich wysiłków niepodobieństwem. Pisarstwo 
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Polibiusza stoi pod tym względem na niższym poziomie. Autor Dziejów nie zawsze 
pamięta o trudności czy wręcz niemożliwości jednoznacznej oceny poczynań wo
dzów i mężów stanu, choć na początku dzieła stwierdza, że „niemożliwą jest rze
czą, żeby ci, którzy zajmują się polityką, zawsze utrafiali w to, co słuszne, ani też 
prawdopodobną, żeby bezustannie błądzili”7. W księdze XVI powtarza, „że nieraz 
wypadnie tych samych ludzi raz chwalić, raz znowu ganić, skoro często zwrot wy
padków na gorsze i niepowodzenia, często także zmiany na lepsze odwracają ludz
kie postępowanie. A bywa i tak, że ludzie z własnej natury raz z zapałem dążą do 
właściwego celu, raz znowu przeciwnie”8. Zdarza się jednak, że zapał dydaktyczny 
w historyku zwycięża i nie trzyma się on swych słusznych konstatacji. Wydaje się 
zatem, że nic wszystkie trafne, realistyczne zasady wyrażone na kartach Dziejów, 
które staną się przedmiotem analizy, są w jego przypadku w pełni zinternalizo- 
wane. Historyk podjął wysiłek ich teoretycznego przyswojenia, ale wydaje się, że 
niekiedy ma kłopoty z ich konsekwentnym stosowaniem. W tym sensie można się 
zgodzić, że dzieło przerasta człowieka.

7 Polibiusz. Dzieje, przeł. S. Hammer, Wrocław 2005, t. 1. ks. I, 14, s. 14.
" Polibiusz, Dzieje, przel. S. Hammer, M. Brożek, Wrocław 2005, t. 2, ks. XVI, 28, s. 226. Na 

ten temat zob. także t. 2, ks. XV, 31. s. 200.
9 Zob. S. Witkowski, Historiografia grecka i nauki pokrewne, Kraków 1927, t. 3, s. 173-174.
10 Argumentem przeczącym serwilizmowi Polibiusza nie musi być abominacja, z jaką myśli

ciel wypowiada się o królu Pruzjaszu: „Ten Pruzjasz zupełnie nie był godny insygniów królew
skich. [...] Teraz zaś przy wchodzeniu do senatu stanął w drzwiach przed tą radą, opuścił w dół 
ręce, pokłonił się uniżenie przed progiem i siedzącymi, wołając: «Pozdrawiam was, bogowie 
zbawiciclelw - tak że nikt już z potomnych w tym braku męskiej postawy, w tym niewieścim za
chowaniu się i pochlebstwie przewyższyć go nic zdoła”. Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XXX, 19, s. 434. 
Przy pewnym nastawieniu można powyższy fragment odebrać jako czysto werbalną deklarację. 
W istocie „spora część współczesnej naukowej debaty obraca się wokół wzajemnie wykluczają
cych się interpretacji mówiących, że Polibiusz był zasadniczo albo prorzymski, albo antyrzym- 
ski”. C. Champion, Romans as Baphapoi: Three Polyhian Speeches and the Politics of Cultural 
Indeterminacy, „Classical Philology”, nr 95/2000, s. 425. Uważna lektura dzieła Arkadyjczyka 
zmusza do przyjęcia w tej kwestii stanowiska rozróżniającego subtelności. Nic ulega jednak 
wątpliwości, że niestroniący od krytycyzmu opis wielu poczynań Rzymian wyklucza serwilizm, 
szczególnie gdy na te krytyczne uwagi spojrzy się w kontekście sytuacji życiowej, w jakiej przez 
długi czas Polibiusz się znajdował, pisząc Dzieje. Do trudności swobodnego wypowiadania myśli 
w sytuacji uzależnienia od Rzymian odnosi się fragment, w którym autor poniekąd się uspra
wiedliwia, „gdyż liczne i różnorodne bywają nastroje i okoliczności, którym ludzie w życiu ule
gają, tak że swego przekonania nie mogą ani wypowiedzieć, ani napisać". Polibiusz, Dzieje, t. 1, 
ks. VIII, 10, s. 452.

Tezę o wyższości dzieła nad człowiekiem sformułował na gruncie polskim 
osiem dekad temu profesor Uniwersytetu Lwowskiego Stanisław Witkowski, ale 
rozumie ją w odmienny i charakterystyczny sposób9; sposób, który domaga się 
komentarza. Badacz zarzuca Polibiuszowi serwilizm w stosunku do Rzymian. 
Sformułowanie to nie wytrzymuje krytyki10, lecz nie chodzi o zbijanie zarzutów, 
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mając po swojej stronie przewagę osiemdziesięciu lat badań. Istotne jest, że 
uczony doznaje uczucia wzgardy przy okazji takich poczynań Polibiusza, które 
dla umysłów zaznajomionych nieco z materią polityczną stanowią powód do 
formułowania pochwał. Dla przykładu, nic cofa się przed wykrzyknicnicm: „Po 
takim gwałcie [dokonanym przez Rzymian-przyp. P.K.], jakim było zrównanie 
z ziemią bogatego Koryntu, ten człowiek [Polibiusz - przyp. P.K.] ma odwagę 
zjawić się wśród swych ziomków i godzić ich z istniejącym stanem rzeczy! [to 
jest z rzymską dominacją - przyp. P.K.]”". Polibiusz - jak odnotowuje Mason 
Hammond - jest pierwszym historykiem w starożytności, który z pełną deter
minacją i wprost potępia grabież dzieł sztuki czy niszczenie świętych miejsc11 12. 
Złupienie Koryntu, zajętego przez konsula Mummiusza bez walki, zupełny brak 
poszanowania przez rzymskich żołnierzy dla rzeźb i obrazów (na tych ostatnich 
oddają się oni grze w kostki13), autor Dziejów uznaje za przejaw najskrajniej
szego barbarzyństwa. Sytuację obywateli Związku Achajskiego po przegranej 
wojnie postrzega jako tragiczniejszą niźli Kartagińczyków po trzeciej wojnie 
punickiej. Ci ostatni „zostali doszczętnie zniszczeni i nie będą w przyszłości 
patrzeć na własne nieszczęścia, a Grecy widzą swoją niedolę i nieszczęsny swój 
los przekażą swym dzieciom i wnukom”14. Zadaniem trzeźwo myślących poli
tyków, do grona których bez wątpienia Polibiusz się zalicza, nic jest w tego typu 
tragicznej sytuacji obrażanie się na rzeczywistość i uciekanie do czczych mani
festacji niezadowolenia czy pogardy. Dzięki swemu ustosunkowaniu w Rzymie, 
historykowi udaje się uzyskać dla swej pognębionej ojczyzny najlepsze możli
we warunki. Współziomkowie „dawali mu za to, co zrobił, wszelkie dowody 
wdzięczności [...] za życia i po śmierci”15. Zamiast wyciągnąć z postępowa
nia Polibiusza uniwersalną naukę, że wielkość polityki przejawia się między 

11 Tamże, s. 174.
12 M. Hammond. City-State and World State in Greek and Roman Political Theory until 

Augustiis, Cambridge. Mas. 1951, s. 72. Co do niszczenia świętych miejsc, Polibiusz nic szczę
dzi najostrzejszych słów krytyki Filipowi V, królowi Macedonii, oraz Pruzjaszowi II, królowi 
Bitynii. W odniesieniu do tego pierwszego powiada, żc „zbyteczne niweczenie świątyń, a wraz 
z nimi posągów i wszelakiego rodzaju sprzętów, bez widoków jakiegokolwiek poparcia własnych 
interesów albo zaszkodzenia nieprzyjaciołom w toczącej się wojnie, jakżeż nic nazwałby ktoś 
dziełem człowieka szalonego w swych obyczajach i gniewie?”. Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. V, 11, 
s. 306-307. Ten drugi „złupił gwałtem świątynię Artemidy w Hiera Korne, a podobnie świątynię 
Apollona Kynncjskiego koło Temnos nic tylko złupił, ale i ogniem zniszczył. Po tych czynach 
wrócił do swego kraju przeprowadziwszy wojnę nic tylko z ludźmi, ale i z bogami”. Tamże, t. 2, 
ks. XXXII, 27, s. 477. Co do potępienia rabunkowej polityki Rzymian, zob. tamże, t. 2, ks. IX, 
10, s. 13 14. Bezkompromisowym sprzeciwem wobec bezmyślnego niszczenia i grabieży dziel 
sztuki Polibiusz zaświadcza o swej wyższej kulturze.

13 Zob. Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XXXIX, 13, s. 542.
14 Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XXXVIII, 3, s. 524.
15 Tamże, t. 2, ks. XXXIX, 16. s. 543.
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innymi w fakcie, iż w każdej sytuacji można działać z pożytkiem dla wspól
noty, Stanisław Witkowski powtarza za innym wielkim uczonym niemieckim 
Theodorem Mommsenem, autorem monumentalnej Historii Rzymu, iż rozto
czenie i szczycenie się przez autora Dziejów protekcją wobec współobywateli 
przypomina postępowanie kamerdynera.

Polski historyk przy wołuje jeszcze dwa znamienne oskarżenia. Po pierwsze, 
stwierdza, że Polibiusz nie znajduje uznania dla zrywu niepodległościowego 
Tarentu z roku 280 p.n.e.10. Ponownie, rozpatrując kwestię z perspektywy po
litycznej, trudno się temu dziwić. Odpowiedzialna działalność polityczna nie 
może w żaden sposób poprzestawać na samym akcie ogłoszenia niezależności. 
Odpowiedzialny polityk, decydując się na taki krok, rozporządza odpowiedni
mi środkami militarnymi, zawiązał sieć sojuszy, może liczyć na autentyczne, 
ofiarne poświęcenie wszystkich obywateli i tak dalej. Tylko gdy wszystkie te 
środki (i wiele innych) zostaną zmobilizowane, a tym samym stopień prawdo
podobieństwa odniesienia trwałego zwycięstwa jest bardzo wysoki, odważa 
się zaryzykować zrzucenie zależności16 17. Tarenteńczycy przeliczyli się w swych 
rachubach, choć nie można powiedzieć, że ich nadzieje były całkowicie płonne. 
Jak wiadomo, wezwany przez nich król Epiru Pyrrus z dwudziestoma pięcioma 
tysiącami żołnierzy i dwudziestoma słoniami zdołał - ponosząc jednak ogrom
ne straty - dwukrotnie pokonać Rzymian (pod Herakleą w 280 roku p.n.e., 
i pod Asiulum w 279 roku p.n.e.). Jego porażka wszakże obok miejscowości 
Benewentum (275 rok p.n.e.) w starciu z Maniusem Curiusem Dentatusem dla 
mieszkańców Tarentu oznaczała w nieodległym czasie konieczność poddania 
się Rzymianom (270 rok p.n.e.).

16 S. Witkowski, Historiografia..., t. 3, s. 174.
17 Konsekwencje zaniedbania wskazanych środków można współcześnie obserwować na 

przykładzie Czeczenii.
18 S. Witkowski, Historiografia..., t. 3, s. 155.

Po drugie, polski badacz w obfitującej w sprzeczności wypowiedzi stwier
dza: „Polibiusz jest skrajnym empirykiem. Dla niego istnieje w historii tyl
ko to, co się da rozumem wymierzyć, nie istnieją dla niego imponderabilia, 
tymczasem w historii, jak często i w życiu jednostek, rozstrzygają właśnie te 
drobne i nicpochwytne imponderabilia. Etykę jednak Polibiusz stawia wysoko 
i w tym okazuje się Grekiem. Honor jest dlań rzeczą świętą; raczej śmierć nale
ży ponieść niż dopuścić plamę na honorze”18. Pomijając kwestię utożsamienia 
skrajnego empiryzmu ze skrajnym racjonalizmem, pouczające - z polityczne
go punktu widzenia - może być przeanalizowanie dalszej, zasadniczej aporii. 
Odnotujmy od razu, że rzucająca się w oczy niemożność pogodzenia lekcewa
żącego stosunku Polibiusza do imponderabiliów z jego wysokim poziomem 
etycznym stanowi tylko pozorną sprzeczność, jeśli głębiej wniknąć w stanowi
sko Stanisława Witkowskiego. Profesor broniłby zapewne swego twierdzenia, 
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przywołując na przykład wspomnianą sprawę mediacji (w jego oczach kamer- 
dynerstwa) po rzymskim, twardym obejściu się z pobitymi Achajami. W po
stawie i działaniach Polibiusza wskazałby na zaniedbanie imponderabiliów. 
Z drugiej strony - argumentowałby polski uczony - w sferze prywatnej histo
ryk prowadził etyczne, przepełnione pracą, niezbaczające ze ścieżki honoru 
życie. Prawdziwa aporia w przytoczonej wypowiedzi tkwi w braku umiejętno
ści badacza czynienia politycznych rozróżnień. Stanisław Witkowski stosuje 
jedno kryterium w postaci honoru jednostkowego zarówno w odniesieniu do 
sfery politycznej, jak i do sfery życia prywatnego19. Nie ulega wątpliwości, że 
postępowanie drogą honoru w życiu prywatnym jest jedyną sensowną opcją. 
Polityczni realiści - w Polsce przykładowo Aleksander Bocheński - którzy 
wolą posługiwać się argumentami utylitarystycznym aniżeli zaczerpniętymi 
ze sfery etyki, podkreślają, żc zboczenie z niej kończy się bardzo szybko mar
ginalizacją środowiskową i destrukcją poczucia własnej wartości20. Jednakże 
w sferze politycznej, w sferze stosunków międzynarodowych absolutyzowanie 
honoru często sprowadzało i wciąż będzie sprowadzać katastrofalne skutki dla 
całych wspólnot. Czy Polibiusz w imię urażonego poczucia godności, a więc 
istotnej składowej imponderabiliów, miał pozostać bezczynny i zignorować 
fakt, że jego brak zaangażowania skutkować będzie spotęgowaniem cierpień 
jego współziomków? Wspomniany Aleksander Bocheński zaleca „wyleczenie 
się ze zbytniej drażliwości, która w gruncie rzeczy jest często tylko przejawem 
kompleksu niższości”21. Postawienie sprawy przez Stanisława Witkowskiego 
jest nietrafne z jeszcze jednego, fundamentalnego powodu. Przyjmując poli
tyczną optykę Polibiusza, należy podkreślić, że wcale nie sprzeniewierza się on 
imponderabiliom. Tyle tylko, że w jego przypadku (jak też innych mężów sta
nu) ogniskują się one w nadrzędnej wartości - pomyślności ojczyzny. Jeżeli dla 
utrwalenia w historii dobrego imienia Związku Achajskiego porzuca on kry
teria naukowości, porzuca obiektywizm, co przyznają wszyscy badacze, nie 
wyłączając profesora Witkowskiego, tym bardziej dla ulżenia niedoli Achajow 
skłonny jest przejść do porządku nad własną urażoną dumą.

19 Świadomość Polibiusza konieczności rozróżniania i odmiennego funkcjonowania sfery 
prywatnej i publicznej (ta druga stawia wyższe wymagania) nie może być podawana w wątpli
wość. Por. przykładowo Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XXXI, 25. s. 456.

20 Zob. A. Bocheński, Dzieje głupoty w Polsce. Pamjlety dziejopisarskie, Warszawa 1996, 
s. 261.

21 Tamże, s. 262.

Dłuższa dygresja, podważająca niektóre z sądów Stanisława Witkowskiego, 
winna służyć jako pars pro toto innych twierdzeń, rozsianych w starszych oraz 
nowszych pracach różnych autorów, i nie powinna być odczyty wana jako wyraz an
typatii dla tego zasłużonego polskiego badacza; winna uzmysławiać niebezpieczeń
stwa, jakie czyhają na komentatorów myśli Polibiusza, rekrutujących się z grona
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filologów klasycznych, historyków filozofii starożytnej czy samych badaczy sta
rożytnych dziejów. Przepełnione idealizmem, zanurzone w książkowym świecie 
umysły wielu naukowców obszernie i z godną podziwu subtelnością potrafią snuć 
rozważania nad krótkimi fragmentami Polibiuszowego tekstu, ale popełniają błę
dy - demonstrując najczęściej wykazaną już nieumiejętność czynienia rozróżnień 
- gdy przychodzi do oceny Polibiuszowego sposobu myślenia i postępowania; my
ślenia i postępowania na wskroś praktycznego, czy po prostu politycznego.

Nadmierny dydaktyzm Polibiusza (autor Dziejów nie potrafił w tej kwestii 
wznieść się ponad trend epoki) na tle dokonań Tukidydesa stanowi oczywisty re
gres. Ujawnia on różnicę w poziomach umysłowych omawianych myślicieli, ale 
zarazem może być wskaźnikiem ogólnego obniżenia kultury myślenia. Zarówno 
bowiem Tukidydes, jak też Polibiusz odebrali w czasach, w których żyli, najlep
sze możliwe wykształcenie dla ludzi przeznaczonych do służby publicznej.

Jeśli chodzi o zabiegi retoryczne, to, rzecz oczywista, wpisuje się w nie także 
charakteryzująca tak Tukidydesa, jak i Polibiusza koncepcja trzymania się prawdy 
i prezentacji faktów. Ten ostatni, podążając za nią, wyróżnia się zdecydowanie na 
tle współczesnych mu historyków, którzy zbytnio dbali o słowa, a za mało o fakty. 
Epatując czytelnika dramatycznymi, niezwykłymi opisami, uciekali się do sty
lu odpowiedniejszego dla tragedii aniżeli dla historii. Autor Dziejów nie szczędzi 
im słów krytyki: „Nic powinien zatem dziejopis opowiadaniem nadzwyczajnych 
rzeczy wstrząsać swych czytelników ani wymyślać przypuszczalnych mów i wy
liczać wszystkich ubocznych okoliczności przy danych faktach, jak to czynią tra- 
gediopisarze, lecz całkowicie o tym tylko wspominać, co zgodnie z prawdą zostało 
dokonane i powiedziane, choćby to było coś zgoła zwyczajnego”22.

22 Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. II, 56, s. 125.
23 Zob. A.M. Eckstein, Morał Pision in the Histories of Polyhitis, Londyn 1995, s. 13-14.
24 Por. Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XII, 25h, s. 142.
25 Tamże.

Tukidydesa i Polibiusza wiele z sobą łączy. Przede wszystkim obaj są 
znawcami wojskowości i politykami, przy czym kariera polityczna i militar
na Arkadyjczyka rozwija się nieprzerwanie do jego śmierci. Pomimo kilkuna
stoletniego statusu zakładnika udało mu się - za sprawą przebywania w domu 
Lucjusza Emiliusa Paulusa oraz przyjaźni z jego synem, adoptowanym przez 
rodzinę Scypionów Scypionem Afrykańskim Młodszym - pozostawać blisko 
centrum władzy. Potwierdzony jest, przykładowo, jego udział w ataku na bramy 
Kartaginy podczas oblężenia w 147/146 roku p.n.e.23. Dla Polibiusza wiedza pły
nąca z czynnego uprawiania polityki, doświadczenie wojskowe zdobyte w real
nych działaniach wojennych oraz bycie mężem i ojcem tworzą konieczne warunki 
do kompetentnego pisania historii24. Ci bowiem, „którzy sami nie przeszli przez 
czynne życic publiczne, nie mogą wywołać u słuchaczy przeżywania rzeczywi
stości”25. Wywód dziejopisarza daje się sprowadzić do tezy, że najwyższy rodzaj 
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poznania oferuje autopsja. W stwierdzeniach, że bezpośrednie oddziaływanie 
na wzrok daje intensywniejsze i wiarygodniejsze poznanie aniżeli na przykład 
zmysł słuchu wykorzystywany przy relacjach świadków, można doszukać się 
zalążka podziału percepcji umysłu (autorstwa wszakże praktyka bez zacięcia 
filozoficznego) na impresje i idee dokonanego przez Davida Hume’a26. Postulat 
osobistego poznania rozciąga się także na krainy geograficzne, o których chce 
się traktować. Stanowisko Polibiusza w tym względzie można zamknąć w ob
razowym sformułowaniu Stanisława Brzozowskiego, że albo coś jest biografią, 
albo niczym. Rzecz jasna, nie sposób być w każdym miejscu i przy wszystkich 
wydarzeniach doniosłych politycznie czy militarnie, ale nawet w rozmowie ze 
świadkami tylko ktoś biegły w materii politycznej i militarnej będzie umiejętnie 
stawiał pytania i kreślił w ten sposób rzeczywisty obraz zaistniałych sytuacji. 
A contrario, „fakt, że wielu ludziom zdarza się nieraz przez nieznajomość rzeczy 
i złośliwy sąd, iż będąc niby świadkami czegoś, nie są nimi, lub widząc coś, nic 
widzą, jest oczywisty”27.

26 Zob. D. Humc, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. J. Łukasiewicz, K. Twardow
ski, Warszawa 2001, rozdz. II, 20, s. 17.

27 Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XII, 24, s. 136.
28 Historia jest najdoskonalszym instrumentem służącym politycznemu wyrobieniu. Por. 

Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. I, 1, s. 3.
29 B. Spinoza, Traktat polityczny, przeł. I. Halpern-Myślicki, w: tegoż, Traktaty. Kęty 2000, 

rozdz. I, § 2, s. 335.
10 Pomimo zawartej w księdze XII ostrej krytyki Timajosa - historyka gabinetowego, 

który napisał swą historię, spędziwszy prawie pól wieku na studiowaniu archiwów w Atenach 
- Polibiusz jest doskonale zaznajomiony ze wszystkimi istotnymi dla jego przedsięwzięcia 
dziełami historycznymi oraz całą tradycją historiograficzną. Zatem jego nacisk na praktyczną 
znajomość polityki, wojskowości i geografii nie oznacza zaniedbywania lektury prac przeszłych 
i współczesnych dziejopisarzy. Stwierdza explicite: „Bo wgląd w dawniejsze dzieła dla poznania 
sądów i wyobrażeń, jakie dawniej miano o niektórych terenach, ludach, ustrojach i poczynaniach, 
a także dla zrozumienia okoliczności i losów, jaki przechodziły poszczególne ludy w dawniej
szych czasach, jest wcale pożyteczny”. Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XII, 25e, s. 140.

Jeśli Polibiuszowe wymogi stawiane podejmującym się pisania tak zwanej 
historii pragmatycznej, czyli de facto chcącym sprostać wyzwaniu politycz
nego kształcenia ludzi28, nie uległy przedawnieniu, a słowa Barucha Spinozy 
wypowiedziane tysiąc czterysta lat po Arkadyjczyku, iż „nic może ulegać wąt
pliwości, że politycy pisali o sprawach politycznych daleko trafniej, aniżeli 
filozofowie”29 * nic pozwalają tak sądzić, to cały współczesny akademicki świat 
nauczający na tematy polityczne zostaje postawiony w wysoce dwuznacznej 
sytuacji. Historię pragmatyczną konstytuują trzy obszary: polityczno-militar
ne doświadczenie, biegłość w geografii i topografii oraz studia nad źródłami'11. 
Akademicy kompetentnie poruszają się tylko po tym ostatnim, pod warun
kiem że pochylili się nad wartościowymi książkami, czyli - jak powiedziałby 
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Polibiusz - nad pracami autorstwa ludzi czynnie zaangażowanych w politykę, 
do których, w jego oczach, należą na przykład rodyjscy historycy i mężowie 
stanu Zenon i Antystenes31. Większość jednakże pogrążona jest w wywodach 
takich jak oni sami teoretyków, lubuje się w tworzeniu wyrafinowanych teo
rii normatywnych, stąd stale aktualne pozostaje stwierdzenie cytowanego 
Spinozy: „Powstało mniemanie, że spośród wszystkich nauk stosowanych po
lityka najbardziej jest nauką taką, w której teoria odbiega od praktyki”32.

51 Na temat Zenona, z którym Polibiusz korespondował, oraz Antystenesa zob. Polibiusz, 
Dzieje, t. 2, ks. XVI, 14-20, s. 214-219.

32 Tamże, § 1. Spinoza należy do teoretyków, którzy „dali się oświecić słowom” praktyków, 
przede wszystkim Machiavellemu.

33 Zob. Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. VIII, 13, s. 454.
34 Jedynie pięcioma pierwszymi księgami Dziejów - liczących ogółem ksiąg czterdzieści 

- dysponujemy w całości, choć i w nich zdarzają się zepsute miejsca, uzupełnione częściowo 
przez badaczy. Resztę znamy z wyciągów pochodzących z różnych źródeł. Na temat pierwotnego 
i ostatecznego zakresu czasowego dzieła, jego układu, miejsc, z których pochodzą wyciągi por. 
na przykład K. von Fritz, The Theory of the Mised Constitution in Antiquity. A Critical Analysis 
of Polybius’ Political Ideas, Nowy Jork 1954, s. 31-39. Oprócz Dziejów Polibiusz napisał także 
Biografię Filopoimena, Taktykę, O zamieszkalności strefy równika (owoc studiów geograficz
nych), Wojnę numantyńską. Żadna z tych prac nie zachowała się.

35 Jedno z ostatnich ujęć kompozycji, metodologii i celu Dziejów wraz z najnowszą literaturą 
daje F.W. Walbank, Polybius, Romę and the Hellenistic World: Essays andReflection, Cambridge 
2002, s. 6 i następne.

36 Por. S. Hammer, Wstęp do: Polibiusz, Dzieje, t. 1, s. XXIX.

Badacze poświęcili wiele czasu i wysiłku na analizę związków Tukidydesa 
i Polibiusza. Choć Arkadyjczyk wymienia Ateńczyka tylko jeden raz33 we 
fragmentach swego dzieła, które się zachowały34, to jest rzeczą pewną, że do
brze znał Wojnę peloponeską i wywarła ona na niego wielostronny wpływ. 
Uwidacznia się on w kompozycji wstępu35, nawiązującym do prooeminium 
Tukidydesa; w definiowaniu celów historii (nade wszystko pożytek i nauka 
płynące z obiektywnego badania prawdy); w krytyce „cudactw dziejopisarzy”; 
w poszukiwaniu prawdziwych przyczyn zdarzeń; w podkreśleniach stronniczo
ści świadków36. Wspólna dla obu pisarzy jest świadomość wpływu na politykę 
czynników ekonomicznych, choć fakt zrozumienia istniejących zależności nie 
znajduje silnego, bezpośredniego wyeksponowania. Niemniej jednak przedsta
wiciel współczesnego realizmu, określanego mianem neorealizmu lub realizmu 
strukturalnego, niebezpodstawnie dopatrzył się w dziele Tukidydesa „analizy 
wpływu głęboko sięgającej rewolucji handlowej na relatywnie statyczny sys
tem międzynarodowy. Rozwój handlu, wprowadzenie pieniądza do tradycyjnie 
rolniczych systemów ekonomicznych, pojawienie się nowych potęg handlo
wych (w szczególności Aten i Koryntu), [...] wszystko to przekształciło grecką 
politykę międzynarodową V wieku i położyło podwaliny pod wielką wojnę, 
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okaleczającą cywilizację Greków”17. Podobnie uwaga, jaką Arkadyjczyk po
święca bogactwu płodów równiny nadpadańskicj, ich cenom targowym oraz ce
nom żywności w gospodach, a także pochwała króla numidyjskiego Masynissy 
za sprawienie, że Numidia - uważana za kraj „z natury niezdolny do wydawania 
plonów” - „może wydawać wszystkie nasze płody rolne””, znamionuje wiedzę 
na temat wagi i wpływu ekonomii na działalność polityczną. Zamknąć Wojnę 
peloponeską i Dzieje wyłącznie w sferze historii politycznej i militarnej to ulec 
pokusie zawężającego, a co za tym idzie - spłycającego odczytania dzieł19. Nota 
bene grzech zaniedbania kwestii gospodarczych długo ciążył nad polską myślą 
polityczną, skazując wysiłki eksplikacyjne jej twórców na ciągłą połowiczność. 
Jednym z pierwszych polskich myślicieli, dla którego analiza gospodarcza sta
nowi naprawdę pierwszorzędne narzędzie diagnozowania politycznej rzeczywi
stości, jest dopiero Władysław Studnicki (1867-1953)* 40.

17 R.G. Gilpin, The Richness ofthe Tradition ofPolitical Realism, „International Organization”, 
vol. 38, nr 2/wiosna 1984, s. 293.

” Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XXXVII, 10, s. 521.
” Pokusie tej uległ S. Hammer w swym Wstępie do Dziejów. Zob. tamże, s. XXIX.
40 Zob. K. Studnicki-Gizbert, Wstęp do: W. Studnicki, Polityka międzynarodowa Polski 

w okresie międzywojennym, Toruń 2002, t. 2 Pism wybranych, s. 11. Przywiązanie do analizy 
gospodarczej oraz statystyki pozwoliły w dużej mierze Władysławowi Studnickiemu bardzo 
dokładnie przewidzieć polską katastrofę w 1939 roku.

Przywołane przykłady powiązań istniejących między Tukidydesem 
a Polibiuszem nie pretendują do kompletności. Omawianie afiliacji myślicie
li na wszystkich płaszczyznach (nie wyłączając zapożyczeń terminologicz
nych) wykraczałoby poza profil pracy. W sferze naszych zainteresowań leży 
wykorzystywanie przez autora Dziejów tych idei wyartykułowanych przez 
Tukidydesa, które wyznaczały ramy politycznego realizmu. Ich przejęcie i za
stosowanie - niekiedy spłycone, innym razem pogłębione - jest pierwszym 
źródłem uprawniającym przypisanie obecnie omawianego autora do realistycz
nego nurtu. Źródło drugie stanową idee, których nic znajdujemy u Tukidydesa, 
a które bez wątpienia konstytuują realistyczne myślenie. Staną się one przed
miotem analizy w drugiej kolejności.

2. Ciqgłość politycznego realizmu

Empiria

Wspomniano już o żądaniu Polibiusza, by historyk był zarazem mężem stanu 
i wojskowym - podobieństwo do Tukidydesa (do pewnego stopnia także jeśli 
chodzi o koleje losu tych dwóch postaci) jest oczywiste. Przywiązanie do em- 
pirii jest zatem pierwszą, niekwestionowaną realistyczną cechą obu myślicieli, 
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przy czym w wypadku Polibiusza jest ono częściej i silniej artykułowane. Dzieje 
się tak za sprawą polemik z innymi historykami, w jakie myśliciel się wdaje. 
Kilkakrotnie na kartach Dziejów przeprowadza wywody obnażające mielizny 
myślowe innych dziejopisarzy, a ich trafność wynika właśnie z konsekwentnego 
poddawania weryfikacji empirycznej sądów tych autorów. Przykładowo, reali
styczne wnioskowanie z faktów umożliwia Polibiuszowi ostrą krytykę wspo
mnianego już historyka dziejów powszechnych, Teopompa. Teopomp nie waha 
się przypisać królowi macedońskiemu Filipowi - ojcu Aleksandra Wielkiego 
- oraz jego otoczeniu bezprawia, pijaństwa, hazardu, rozrzutności, najgorszej 
rozwiązłości. Tacy ludzie - argumentuje Polibiusz - nie byliby w stanie przejść 
przez ogień zaciętych walk i pełnych ryzyka trudów, słowem - dokonać wszyst
kich wielkich czynów za panowania Aleksandra. Doświadczenie uczy, że stać na 
to jedynie ludzi zdyscyplinowanych, odważnych, silnych fizycznie i moralnie, 
potrafiących zachować umiar41. W analogiczny sposób zbudowana jest krytyka 
Timajosa, traktującego o Agatoklesie. Polibiusz nie zgadza się na jednostronną 
prezentację tego władcy, ograniczającą się wyłącznie do opisu jego niepohamo
wanej rozwiązłości. Trzymanie się faktów pozwala historykowi na przeprowa
dzenie następującego rozumowania: „Agatokles rnusiał mieć z natury wielkie 
przymioty. Przybył do Syrakuz od koła gancarskiego, od dymu i gliny, mając lat 
osiemnaście, i po niedługim czasie, wyszedłszy z tak lichych początków, został 
panem całej Sycylii, przysporzył Kartagińczykom najwięcej niebezpieczeństwa, 
ostatecznie utrzymał się przy władzy do starości i zakończył życie z tytułem 
króla. Czyż więc nie był Agatokles z całą pewnością kimś wielkim i godnym 
podziwu? Musiał przecież mieć wiele zalet i uzdolnień do kierowania sprawami 
publicznymi”42. W ten sam sposób autor Dziejów atakuje Timajosa za przedsta
wienie sylwetki polityka ateńskiego Democharesa, siostrzeńca Demostenesa43. 
Należy odnotować, że sam Polibiusz nie jest wolny od błędów podobnego typu. 
W swej przesadnej, łamiącej kanony obiektywizmu krytyce Timajosa, które
mu może zazdrościł sławy, określa historyka sycylijskiego mianem pisarza bez 
ogólnego przygotowania, bez wykształcenia, po prostu nieuka44. Jakże można 
uwierzyć w całkowitą ignorancję Timajosa, skoro nieco dalej Polibiusz poda
ję informację, żc „przesiedział w Atenach prawie pięćdziesiąt lat zagrzebany 
w księgach dawniejszych pisarzy”45?

41 Zob. Polibiusz, Dzieje, t. 1. ks. VIII, 11-12, s. 452-454.
42 Tamże, t. 2, ks. XII, 15, s. 129. Na argumentację Polibiusza mogło wpłynąć zdanie wy

powiedziane przez Scypiona Afrykańskiego Starszego - pierwszego pogromcy Kartaginy - żc 
Agatokles i Dionysjos z Sycylii to dwóch ludzi „najbardziej przedsiębiorczych i najodważniej
szych z zachowaniem rozwagi”. Zob. tamże, t. 2, ks. XV, 35, s. 203.

43 Por. tamże, t. 2, ks. XII, 13-14, s. 127-128.
44 Zob. Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XII, 25, s. 136-137.
45 Tamże, ks. XII, 25d, s. 138.
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Nade wszystko jednak w poleganiu przez Polibiusza na doświadczeniu prze
jawia się praktycyzm wojskowego i męża stanu, który nie darzy zbytnim po
ważaniem filozofii, szczególnie w wydaniu przedstawicieli Akademii, w której 
w czasach historyka gości sceptycyzm. Znamienne jest zdanie z księgi szóstej, 
kiedy to autor Dziejów przechodzi do omówienia cyklów ustrojowych: „Otóż 
może gruntowniej kwestia naturalnej przemiany jednego ustroju państwa 
w drugi rozpatrywana jest u Platona i kilku innych filozofów; ponieważ jednak 
jest ona zawiła i zbyt obszernie tam o niej się mówi, więc niewielu może ją 
zrozumieć. Dlatego ja tylko tyle, ile z niej moim zdaniem nadaje się dla historii 
politycznej i dla ogólnego zrozumienia, spróbuję ogólnie przedstawić”*6. Nieco 
dalej, w trakcie rozważań nad ustrojami rzeczywiście istniejących państw, od
mawia w ogóle dyskusji na temat idealnej polis Platona, gdyż byłoby to tak 
absurdalne, jak porównywanie posągu z żywym człowiekiem46 47. Poleganie na 
empirii powoduje, że Polibiuszowa wizja najlepszego ustroju dotyczy reżimu, 
który może się ziścić. Polibiusz jako polityk dobrze rozumie, że myślenie w ka
tegoriach opozycji ustrojowych (szczególnie gdy opozycją w stosunku do tego, 
co jest miałby być nigdy na ziemi nie zrealizowany ustrój idealny) to dla męża 
stanu perspektywa mało pociągająca i użyteczna. Oznacza de facto rozbrat 
z myśleniem politycznym. Zadaniem polityka jest co najwyżej wprowadzanie 
ostrożnych, ewolucyjnych korektur do systemu, jeśli system tego się domaga, 
nie zaś sztuczne konstruowanie państwa, w którym wszystkie ludzkie bolącz
ki byłyby rozwiązane. To tłumaczy, dlaczego Polibiusz w swoich analizach 
preferuje sięganie bezpośrednio do realnych rozwiązań zastosowanych przez 
Spartan i Rzymian.

46 Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. VI, 5, s. 383.
47 Zob. tamże, s. 419. Uderzające, że fragment ten skłonił niektórych badaczy do wyciągnię

cia wniosku, iż Polibiusz krytykuje w' nim Arystotelesa, który, jak wiadomo, w drugiej księdze 
Polityki zestawia rzeczywiste ustroje Lacedemonu i Krety z idealną polis Platona. Musiałoby to 
automatycznie świadczyć o tym, że Polibiusz znał dzieło Arystotelesa. Trzeba przyznać, że byłby 
to ze strony Polibiusza arcydziwny sposób przywołania Arystotelesowskiej Polityki, którego po 
tym realiście nie można się spodziewać. Przekonującą krytykę powyższych przesłanek przepro
wadza K. von Fritz, The Theory..., s. 412.

Wydaje się, że humanistyczna strona wykształcenia Polibiusza nie stała na 
najwyższym poziomie. Nie znaczy to, że był on człowiekiem pozbawionym 
ogólnego wykształcenia, typowego dla wysoko urodzonego Greka. Zakładało 
ono między innymi znajomość klasycznych dzieł literatury i filozofii. Jednakże 
Megalopolis w Arkadii, skąd historyk się wywodzi, daleko do takich ośrodków 
naukowych jak Ateny, Rodos, Aleksandria czy Pcrgamon. Zatem od począt
ku sprecyzowany, polityczny profil jego edukacji oraz brak wielkich tradycji 
humanistycznych w jego ojczyźnie sprawiają, że Polibiusz stosunkowo łatwo 
przystał na pogląd charakterystyczny dla wykształconych Rzymian, wyrażony 
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przez poetę rzymskiego Enniusza: „Filozofować muszę koniecznie, ale niewie
le, bo w ogóle [studium filozofii] mi się nie podoba”48.

48 Cyt. za: T. Sinko, Zarys historii..., t. 2, s. 141.
49 W Rzymie na przykład powoływano na urząd po odbyciu dziesięcioletniej służby wojsko

wej w piechocie lub pięcioletniej w jeździe. Zob. Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. VI, 19, s. 397.
50 Już w wieku około osiemnastu lat otrzymał zaszczytne zadanie przywiezienia do ojczyzny 

popiołów Filopoimena (czyny tego achajskiego polityka opisał w osobnej biografii), otrutego przez 
Meseńczyków. Bardzo szybko zyskiwał także doświadczenie dyplomatyczne, o czym świadczy 
wybór do poselstwa udającego się do Egiptu na dwór Ptolemeusza V Epifanesa, mimo że nie osią
gnął jeszcze przepisanego wieku trzydziestu lat (samo poselstwo nie doszło do skutku z powodu 
śmierci egipskiego króla). Ponadto od 170 do 169 roku p.n.e. sprawował funkcję hipparcha (drugą 
po strategu) dowódcy kawalerii związkowej. Informacji biograficznych dostarcza na swój temat 
sam Polibiusz, który - w przeciwieństwie do Tukidydesa - chętnie o sobie pisał.

Nasuwa się w tym miejscu konieczność nieco gruntowniejszego przyjrze
nia się wykształceniu odebranemu przez Polibiusza, gdyż pozwoli to na peł
niejsze uświadomienie źródeł zdecydowanego przywiązania tej umysłowości 
do świadectw doświadczenia. Od początku sprecyzowana edukacja później
szego historyka w zakresie spraw politycznych i wojskowych była najlepsza 
z możliwych w ówczesnym czasie, obejmując obok szermierki, jazdy konnej, 
polowania czy ćwiczeń taktyki w terenie także astronomię, geometrię i ma
tematykę. Tc ostatnie dyscypliny mogą współcześnie budzić zdziwienie. Nie 
miały one jednak za zadanie uczyć młodych ludzi obcowania z wiecznymi, 
niezmiennymi ideami - jak to było w przypadku Akademii Platona, tak
że celującej w przygotowywanie młodych ludzi do służby publicznej - ale 
spełniały funkcję całkowicie utylitarną. Okazywały się nieocenione w przy
padku prowadzenie oblężenia (na przykład obliczania wysokości murów ob
leganego miasta, do czego wykorzystywano trygonometrię) czy rozbijania 
obozu. Warto stale zachowywać w pamięci, że w okresie, o którym mowa, 
kariera polityczna jest prawie zawsze nierozerwalnie spleciona z karierą 
wojskową. Dlatego w swej narracji myśliciel często stosuje koniunkcję, mó
wiąc o polityce i wojskowości49. O polityczne wykształcenie Polibiusza za
dbał jego ojciec Lykortas, który po Aracie i Filopoimenie objął kierownictwo 
Związku Achajskiego, stanowiącego w III wieku p.n.e. jedną z głównych sił 
w greckim świecie. Częste wizyty Filopoimena i zapewne innych polityków 
w rodzinnym domu Polibiusza wcześnie usposabiały go do zajmowania się 
sprawami publicznymi i militarnymi50. Świetnie znał strukturę oraz sposób 
funkcjonowania Związku Achajskiego i innych poleis Peloponezu, w szcze
gólności Sparty. Zdał sobie w pełni sprawę ze związku, jaki zachodzi między 
ustrojem państwa a jego sukcesami bądź porażkami w polityce wewnętrznej, 
zagranicznej i w zmaganiach militarnych. Wiązało się to w sposób naturalny 
z koniecznością przyswojenia teorii politycznych funkcjonujących wśród wy
kształconych Greków. Jego analiza rzymskiego reżimu jest przecież zastoso- 
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wanicm nauki politycznej wypracowanej przez greckich filozofów. Nie moż
na żywić wątpliwości, że Polibiusz znał Państwo Platona. Świadczą o tym 
przywołane już, a także inne wypowiedzi zawarte na kartach Dziejów5'. 
Jednak, jak wspomniano, do współczesnej mu Akademii, na której czele stał 
Karneades51 52 * 54, odnosił się niechętnie ze względu na „przesadę w paradoksal- 
ności” - jak na gusta Polibiuszowego pragmatycznego umysłu - prowadzo
nych tam dysput, która sprawia, że ich uczestnicy „nawet zwykłej uwagi nie 
poświęcają już zagadnieniom etyki i udziału w życiu publicznym, co jest 
przecież całą korzyścią filozofii”51. Niezwykle mało prawdopodobne, by nasz 
autor znał z pierwszej ręki Politykę Arystotelesa. Arcydzieło Stagiryty nie 
znajdowało się w jego czasach w powszechnym obiegu. Istnieje prawdopo
dobieństwo, że był zapoznany z jakimiś hellenistycznymi traktatami poli
tycznymi, które nie dotrwały do naszych czasów, a w których zawarte były 
powtórzenia myśli zaprezentowanych w Polityce i Etyce nikomachejskiej™. 
Nie można zatem w sposób pewny ustalić, jakich to „kilku innych filozofów”, 
którzy - oprócz Platona - rozpatrywali kwestię cykliczności ustrojów, ma na 
myśli Polibiusz.

51 Por. Polibiusz, Dzieje, 1.1, ks. VII, 13,s. 439. Ponadto, kreśląc wymogi stojące przed rzetelną 
robotądzicjopisarską, Polibiusz parafrazuje słynną formułę z Państwa Platona: „Platon mówi, że 
wtedy będą się sprawy ludzkie przedstawiać dobrze, kiedy albo filozofowie będą panować, albo 
panujący uprawiać filozofię. A ja bym powiedział, żc wtedy będzie się sprawa historii przedsta
wiać dobrze, kiedy albo ludzie biorący czynny udział w życiu publicznym zabiorą się do pisania 
historii, [...] albo kiedy ci, co zamierzają pisać historię, będą uważać, że do historii konieczne jest 
doświadczenie z własnej działalności publicznej. Inaczej nigdy nie będzie końca niefachowości 
historiografów". Tamże, t. 2, ks. XII, 28, s. 149.

52 Nie jest wykluczone, że Polibiusz słuchał wykładów Karneadesa „porywających i potoczy
stych”, wygłaszanych w Rzymie w 155 roku p.n.e., o których sam wspomina. Zob. tamże, t. 2, 
ks. XXXIII, 2, s. 478- 479.

51 Tamże, t. 1, ks. XII, 26c, s. 147.
54 Generalnie jakaś głębsza znajomość myśli Arystotelesa u Polibiusza jest raczej wykluczo

na. „Broni go wprawdzie przed Timajosem, są w dziele Polibiusza zbieżności z Poetyką, ale to 
wszystko może pochodzić z drugiej ręki”. S. Hammer, Wstęp, s. XV.

55 Zob. S. Witkowski, Historiografia grecka..., t. 3, s. 136.

Współcześnie pośród badaczy panuje zgoda, że na myśleniu Polibiusza 
odciska piętno filozofia stoicka. Kontrowersje rodzą się na tle ustalenia okre
su życia, w którym omawiany autor zapoznał się z tą filozofią. Jest bardzo 
prawdopodobne, żc w Rzymie obcował ze stoikiem Panecjuszem z Rodos, 
który przyjaźnił się ze Scypioncm Młodszym. Specjaliści szacują czas tego 
potencjalnego kontaktu po 150 roku p.n.e. Autor Dziejów osiągnął już wów
czas dojrzały wiek, w którym przestaje się być podatnym na wpływy. Stąd 
wyciągany jest wniosek, że ze stoicyzmem wszedł on w kontakt już w młodo
ści, tym bardziej iż z Megalopolis wywodziło się kilku myślicieli stoickich55. 
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Wskazuje się, żc elementy stoickie ujawniają się w Polibiuszowych poglą
dach na cykliczne zmiany ustrojowe, ustrój mieszany, cel pisania historii 
(jest nim nade wszystko pożytek, sprawianie przyjemności to kwestia sekun- 
darna)56, genezę państwa, łączenie szlachetności z korzyścią57, zachowanie 
męża stanu w obliczu przegranej58 oraz inne jeszcze kwestie. Wypada jednak 
jeszcze raz dobitnie podkreślić, że Polibiusz, choć wykształcony i w swych 
wywodach używający narzędzi intelektualnych wytworzonych w ramach 
greckiej filozofii (nie tylko stoickiej), filozofem nie jest i do miana tego nie 
pretenduje. Jest praktycznym Arkadyjczykiem wysokiego urodzenia, znawcą 
taktyki i dowódcą kawalerii, politykiem i historykiem bardzo dobrej pró
by. Jego pragmatyzm przejawia się w propagowaniu najwyższej skrupulat
ności i pilności w studiach nad dziedzinami niezbędnymi dla męża stanu 
i stratega oraz w lekkim traktowaniu dodatków do tych studiów, służących 
często „przygodnej ostentacji i bajaniu”59. Nawet Kurt von Fritz, którego ob
rany profil studium zmusza do zestawiania Polibiusza z takimi gigantami 
jak Platon i Arystoteles, stwierdza w pewnym momencie, że „zasadniczo 
jego [Polibiusza - przyp. P.K.] punkt widzenia pozostaje punktem widzenia 
historyka i męża stanu, którego przewodnią zasadą jest «dobry realistyczny 
zdrowy rozsądek», a nic absolutna spójność logiczna”60. Zasługą historyka 
z Mcgalopolis było pragmatyczne przedstawienie ustroju rzymskiego, dane 
przez świetnego praktyka, a nic rozwinięcie w pełni zadowalającej i popraw
nej z formalnego punktu widzenia teorii ustroju mieszanego. Zadanie takie 
przerastało możliwości intelektualne omawianego autora, który zresztą fakt 
ten sobie uświadamiał. Dlatego stosunkowo prostym zadaniem, ale zarazem 
pewnym nadużyciem jest obnażanie jego braków, niekonsekwencji, słabości 
na tle największych filozofów świata.

56 Zob. T. Sinko, Zarys historii..., t. 2, s. 141.
57 Zob. K. von Fritz, The Theory..., s. 56-57.
58 Warto przytoczyć na ten temat sentencję Polibiusza, wcześniej odnotowawszy, żc 

Arkadyjczyk jest pisarzem jasnym i opanowanym, wrogiem przesady czy patosu, jak przystało na 
realistę i człowieka wyższego rozumu. Trudno jednak uznać go za wielkiego stylistę. Dionizjusz 
z Halikarnasu postrzega go jako autora, którego nie sposób doczytać do końca. Świadczy to 
przede wszystkim o tym, jak mało z niego rozumiał, ale zarazem przypomina, że historiogra
fię opanowała retoryka i żc dla efektu literackiego łatwo poświęcano prawdę. Powiada zatem 
Polibiusz: „Bo nie mniejszym dowodem słabości charakteru jest przedwczesna rezygnacja z ży
cia, choć się ma czyste sumienie, a tylko ze strachu przed groźbami przeciwników politycznych 
czy przemocą silniejszych, jak zbytnia żądza życia, nielicząca się z przyzwoitością”. Z wywodu 
powyższego przebija powaga płynąca z sytuacji, w jakiej znalazło się wielu Greków po klęsce 
Perseusza, podejrzewanych przez Rzymian o sprzyjanie macedońskiemu władcy. Iskry podejrzeń 
krzesali często sami Grecy, donosząc na swych politycznych i osobistych wrogów.

59 Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. IX, 20, s. 21.
60 K. von Fritz, The Theory..., s. 58.
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Obiektywizm

Dążenie do prawdy i obiektywizmu w prezentacji zdarzeń i analizie historycznej 
jest cechą pisarstwa zarówno Tukidydesa, jak i Polibiusza. Elementem spajają
cym wysiłki tych dwóch myślicieli jest ciągłość realistycznego stylu myślenia, 
stanowiąca w każdej epoce jego najważniejszy wyróżnik. Z pewnością nie spo
sób osiągnąć obiektywizmu, lekceważąc empirię, a zatem styl myślenia mie
ści w sobie i wymusza przywiązanie do świadectw płynących z doświadczenia. 
Nie ma wątpliwości, że w niełatwych zmaganiach o sprostanie jego wymogom 
Tukidydes przewyższa Polibiusza. W przypadku Ateńczyka mamy do czynie
nia nie tyle z rozwijaniem teorii obiektywizmu, co ze stosowaniem jego reguł 
w najwyższym osiągalnym dla pojedynczego człowieka stopniu. Arkadyjczyk 
werbalizuje wiele zasad konstytuujących omawiany fenomen, ale jego dzieło nie 
podporządkowuje się im w naturalny i - zdawałoby się - łatwy sposób, jak to 
jest w przypadku Tukidydesa. Ta naturalność i łatwość obiektywizmu w Wojnie 
peloponeskiej jest, rzecz jasna, zwodnicza. Autor osiąga ją kolosalnym wysił
kiem, bo bezstronność to pewna dyspozycja umysłu, którą wypracowuje się 
w ciągle na nowo podejmowanym trudzie61, w ogniu dyskusji, w których jednak 
zostaje zachowana zdolność do rzeczowej analizy argumentów drugiej strony. 
Tukidydes ową postawę umysłową przyswoił na tyle ściśle, że wydaje się być 
zrośnięta z jego narracją i prosta w praktykowaniu. Dzieło Polibiusza, obfitujące 
-jak wspomniano - w uwagi i zapewnienia o obiektywizmie, dobitnie ukazuje, 
jak wielkie przeszkody piętrzą się przed adeptem tej cnoty, jak wielki dystans 
istnieje między trafną teorią a rzeczywistą praktyką, choć przecież i w Dziejach 
znajdujemy liczne przykłady na spełnienie warunków bezstronności.

61 Stosując naukę etyczną Arystotelesa, obiektywizm byłby stałą dyspozycją do zachowy
wania środka między przesadnie sprzyjającym a wrogim widzeniem danej sprawy, osoby i tym 
podobne. Jak każda cnota, wymaga permanentnego wysiłku i leży raczej w sferze stałego docho
dzenia aniżeli trwałego osiągnięcia.

62 Wspominanojuż o stanowisku Polibiusza wyrażającym konieczność zachowywania godno
ści wobec zwycięskich Rzymian. Była już także mowa, że problem Polibiuszowej sympatii bądź 
antypatii do Rzymu należy do najżywiej dyskutowanych w literaturze przedmiotu. Doprowadzał 
i wciąż doprowadza badaczy do skrajnie opozycyjnych stanowisk. Dla ogólnej orientacji, obok 
przywołanego artykułu C. Championa, zob. także: F.W. Walbank, Selected Papers. Studies in 
Greek and Roman History and Historiography, Cambridge 1985, s. 138-156 oraz s. 280-297; 
A.M. Eckstein, Morał Pision..., s. 84-117; J.S. Richardson, Polibius’ Piew of the Roman Empire, 
w: „Papers of the British School at Romę”, nr 47/1979, s. 1-11; B. Shimron, Polybius on Romę: 
A Reexamination of the Evidence, w: „Scripta Classica Israelica”, nr 5, 1979/1980, s. 94-117.

Podstawowym probierzem obiektywizmu Polibiusza jest stosunek histo
ryka do Rzymu62. Jak wspomniano, podejście myśliciela do państwa prze
trzymującego go - jako jednego z tysiąca zakładników achajskich, przywie
zionych do Rzymu w 167 roku p.n.e. - jest pełne subtelnych szczegółów. 
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Trafnie rzecz ujmuje Kurt von Fritz, gdy stwierdza, że Arkadyjczyka cha
rakteryzują „ostrożność i rozsądek, które łączą umiłowanie niezależności 
z pewną gotowością poddania się temu, co nieuniknione”63. Delikatność sy
tuacji, w jakiej autor Dziejów się znajdował, z pewnością nie pozwalała na 
swobodę wypowiedzi w odniesieniu do każdej opisywanej sytuacji. Trudno 
jednak jego postawę określić mianem służalczej. Nakreślony w pierwszej 
księdze cel Dziejów, mający dawać odpowiedź na pytanie, „jak i dzięki ja
kiemu ustrojowi państwa cały prawie świat w niespełna pięćdziesięciu trzech 
latach opanowany popadł pod wyłączną władzę Rzymian”64, odzwierciedla 
jego autentyczny podziw; podziw, opierający się na analizie reżimu, praw, 
zwyczajów, morale rzymskiego ludu w okresie świetności. Wszystkie te 
czynniki w zderzeniu z realiami istniejącymi w innych państwach kazały 
mu wykluczyć przypadkowość, a dojrzeć nieuniknioność tego, co się wyda
rzyło. Jednak w miarę rozwoju historycznych wypadków Polibiusz zaczyna 
z niepokojem obserwować i coraz krytyczniej oceniać sposób sprawowania 
rządów przez Rzymian. W jego Dziejach istotną cezurę stanowią zwycięstwo 
nad Perseuszem i upadek królestwa Macedonii. Znika wówczas ostatni groź
ny rywal, stojący na drodze do hegemonii nad światem, a macedońskie bo
gactwa zostają przewiezione do Rzymu65. Począwszy od trzydziestej księgi, 
a więc od początku dodanej części dzieła66, historyk ujawnia coraz większy 

63 K. von Fritz, The Theory..., s. 25.
64 Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. I, 1, s. 3.
65 Zob. tamże, t. 2, ks. XXXII, 11, s. 466. Historyk rzymski Sallust wiąże upadek zasad nie, jak 

Polibiusz, z rokiem 168 p.n.e. (bitwa pod Pydną), lecz z rokiem 146 p.n.e. (zburzenie Kartaginy). 
Naturalnie upadek moralności publicznej, korupcja, ostentacyjne pławienie się obywateli w do
statku i tym podobne to wynik procesu, a nie jednorazowego zdarzenia. Już w 184 roku p.n.e. 
Katon Starszy, pełniąc urząd cenzora, grzmiał na temat niemoralności i luksusu rzymskiego życia. 
Jeśli jednak chce się przyjąć jakąś cezurę, to rację wypada przyznać Polibiuszowi. Kartagina po 
drugiej wojnie punickiej nic stanowiła już poważnego zagrożenia dla Rzymu. Jej destrukcja na
stąpiła w dużej mierze pod wpływem obsesji Katona Starszego, który przebywając w tym mieście 
podczas swej misji arbitrażowej w 157 roku p.n.e., mającej na celu pogodzenie Kartagińczykow 
z Numidiańczykami, doznał uczucia niesmaku z powodu jego bogactwa i przepychu, kłócących się 
z surowymi zasadami, które sam wyznawał. Od tamtej pory datuje się jego słynne Ceterum censeo 
Carthaginem delendam esse, kończące każde przemówienie w senacie bez względu na temat. Trzy 
lata po śmierci Katona Rzymianie uczynili zadość jego przekonaniu. Księga XXXI, 24 Dziejów, 
zawiera krótkie fragmenty (tylko takie się zachowały) skarg Katona na zbytek Rzymian.

66 Historię wspomnianego, decydującego o nowym obliczu świata pięćdziesięciotrzyletnicgo 
okresu (od 220 do 168 roku p.n.e.) autor zawarł w księgach od trzeciej do dwudziestej dziewiątej, 
gdyż pierwsze dwie zawierają wstęp - syntetyczne przedstawienie wydarzeń od 264 do 220 roku 
p.n.e. Z dodanych później jedenastu ksiąg właśnie pierwsze trzy opisywały sposób sprawowa
nia rządów przez Rzymian i miały służyć poinstruowaniu odbiorców, czy ich panowanie uznać 
można za zbawienne, czy też za zgubne. „Księga XXXIV zawierała duży ekskurs geograficz
ny, w księgach XXXV-XXXIX opisana była trzecia wojna punicka oraz zagłada Kartaginy 
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dystans wobec rzymskiej polityki. Uprawniony zatem wydaje się wniosek, że 
całościowy cel Dziejów odnosi się nie tylko do opisu fenomenu dojścia Rzymu 
do władzy, ale również do nakreślenia jego sposobu rządzenia67. Rzecz jasna, 
ilość zachowanych fragmentów końcowych ksiąg dzieła nie może konkuro
wać z księgami początkowymi, dlatego trudno w pełni ocenić zasięg wyra
żonej w nich krytyki rzymskich poczynań. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
podnoszeniu przewag Rzymian w okresie świetności ich państwa towarzyszy

i Koryntu, a w zagubionej XL księdze zamieści) Polibiusz streszczenie całości i spis rzeczy”. 
S. Hammer, Wstęp, s. XVIII.

67 Zob. J. Marincola, Greek..., s. 121.
68 Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. II, 64, s. 168. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że 

stwierdzenie Polibiusza, iż „wszystko, co istnieje, ulega zniszczeniu i zmianie” (t. 1, ks. VI, 57,
s. 425) może być reminiscencją z Tukidydesa, co stanowiłoby jeszcze jeden dowód na istniejące 
między historykami sprzężenie. Osobnym zagadnieniem, którego z racji profilu pracy nie ma ko
nieczności rozpatrywać, jest kwestia dokonywanych przez Polibiusza uzupełnień ksiąg. Między 
innymi rozdział 57, księgi VI, wyrażający sceptycyzm co do trwałości ustroju - stojący zatem 
w opozycji do dominującego w niej podziwu wobec urządzeń ustrojowych Rzymu - miałby być 
takim dopiskiem. Za pozostawieniem tego problemu specjalistom przemawia także fakt, że oma
wiana księga nie zachowała się w całości.

69 Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. VI, 47, s. 418. Jak wspomniano, obyczaje i prawa rzymskie sprzy
jają mniej więcej do lat sześćdziesiątych II wieku p.n.e. formowaniu wzniosłych zasad poświę
cenia dla ojczyzny (jej uosobieniem jest legendarny bohater Horacjusz Kokles, przypomniany 
w XIX wieku przez Thomasa Macaulaya w wierszu Horatius at the Bridge), braku przekupstwa 
(grozi za nie kara śmierci, podobnie jak każdemu żołnierzowi za opuszczenie posterunku) i ła
pówkarstwa, dalej bogobojności, umiarkowania w korzystaniu z majątku, dotrzymywania umów 
czy generalnie słowności.

70 Dużą rolę w sukcesach oręża odegrały cechujące Rzymian otwartość i elastyczność. 
„Albowiem jeżeli kto, to oni zdolni są do tego, żeby zmieniać dawne nawyki i naśladować to. co 
lepsze”. Tamże, t. 1, ks. VI, 25, s. 402.

71 Co do pochwały rzymskich obyczajów wojennych na tle panujących stosunków zob. tamże.
t. 2, ks. XIII. 3, s. 153.

- przede wszystkim w ostatnich księgach - świadomość Arkadyjczyka, iż, 
jak mówi Tukidydes, „z czasem wszystko upada”68. Z jednej strony napoty
kamy zatem na kartach Dziejów pochwałę wyróżniającego się stabilnością 
ustroju (w jego ramach udało się przezwyciężyć skrajnie niebezpieczny na
jazd Hannibala, znaczony klęskami rzymskiego oręża); pochwałę obyczajów 
i prawa jako probierzy pomyślności państwa, gdyż ich nienaganność spra
wia, że „życie ludzi staje się zbożne i skromne, a charakter całego państwa
- łagodny i sprawiedliwy”69; pochwałę rzymskiego zmysłu organizacyjnego 
i militarnego70, popartego odwagą i determinacją w działaniu, przy zacho
waniu prawa wypowiadania wojny i - generalnie - szlachetności w boju71; 
nade wszystko pochwałę prowadzonej przez senat rozumnej polityki, prze
jawiającej się między innymi w oferowaniu pokonanym przejrzystych reguł 
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w miejsce nieposkromionego woluntaryzmu ich poprzednich władców72. Ze 
strony drugiej, Polibiusz zamieszcza w Dziejach przygany nowych zjawisk 
w rzymskich realiach, wynikające z uzyskania przez to państwo bezspornej 
przewagi w świecie. Teoretyczny wywód z księgi szóstej na temat degenera
cji obyczajowej i ustrojowej, w jakie popada hegemon, zdaje się być zbudo
wany na obserwacji stosunków panujących w Rzymie. Warto go przytoczyć: 
„wraz z zadomowieniem się w nim [w państwie-hegemonie - przyp. P.K.] 
na długo dobrobytu - życie prywatne staje się zbytkowniejsze, a dusze oby
wateli ogarnia większa niż przystoi ambicja piastowania urzędów i innych 
zamysłów. W miarę dalszego postępu tych nawyknień zacznie się zmiana na 
gorsze rodząca się z żądzy dostojeństw i pogardy dla niskiego stanowiska, 
prócz tego z junactwa i zbytku w życiu prywatnym. Tę zaś zmianę wyzyska 
lud, jeżeli wskutek chciwości jednych będzie się uważał za pokrzywdzone
go, a przez pochlebiającą mu ambicję drugich da się unieść dumie. Wtedy 
to rozsierdzony i folgując tylko namiętności we wszystkich obradach, nie 
zechce już słuchać przełożonych ani nawet równe mieć z nimi prawa, lecz 
zapragnie wszystko, lub jak najwięcej, sam posiadać. Gdy dojdzie do tego, 
przybierze wprawdzie ustrój państwa najpiękniejszą nazwę, tj. wolności i de
mokracji, w samej jednak rzeczy stanic się najgorszym, mianowicie ochlo- 
kracją”73. Arystokrata, jak Polibiusz, nie znajduje zrozumienia dla projektów 
reform Grakchów i obawa przed nimi daje się słyszeć w powyższej wypo
wiedzi. W księdze XXXII explicite piętnuje upadek zasad przede wszystkim 
pośród młodych Rzymian, którzy nie przeszedłszy przez surową szkołę życia 
poprzednich pokoleń, oddają się bezrefleksyjnemu używaniu, przyswajając 
sobie „grecką do tego pochopność”74. Nieco dalej zdumiewa się wcześniej 
w Rzymie niespotykanąpostawąmłodych, którzy unikają służby wojskowej75. 
Chwalona uprzednio przez Polibiusza za umiarkowanie i roztropność polity
ka senatu, której przyświecała jedna z zasad politycznego realizmu, mówiąca 
o konieczności oszczędzania podbitych, przyjmuje coraz częściej w opisie 
historyka postać bezlitosnej realizacji interesów hegemona, skrywanych, 

72 Przykładowo Macedończycy „w życiu publicznym zostali wszyscy uwolnieni [przez 
Rzymian - przyp. P.K.] od samowładczycli nakazów i ciężarów, otrzymali wolność zamiast 
niewoli, co do tego nic ma wątpliwości, a znowu w życiu prywatnym uwolnieni zostali w wielu 
wypadkach od wielkich [...] i morderstw [...]". Tamże, t. 2, ks. XXXVII, 9, s. 520. Polibiusz ma na 
myśli ustrój republikański, jaki Macedończycy musieli przyjąć po bitwie pod Pydną. Cytowany 
ustęp dochował się do naszych czasów z lukami, których badacze nie byli w stanie uzupełnić.

73 Tamże, t. 1, ks. VI, 57, s. 426.
74 Tamże, t. 2, ks. XXXII, 11, s. 465.
75 Zob. tamże, t. 2, ks. XXXV, 4, s. 506. Scypion Afrykański Młodszy swoją postawą umiar

kowania i chęcią służenia ojczyźnie tworzy w narracji Polibiusza kontrast dla rozpasanego uży
wania i tchórzostwa młodego pokolenia Rzymian.
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naturalnie, za zasłoną wzniosłych idei76. Ponownie cezurą staje się Pydna. 
Pogromca Perseusza, Lucjusz Emiliusz Paulus, „zburzył siedemdziesiąt 
miast w Epirze. [...] Ludzi zaś sprzedał do niewoli sto pięćdziesiąt tysięcy”77. 
Wojnę Rzymian z Celtyberami ze 151 roku p.n.e. Polibiusz nazywa ognistą, 
gdyż walki „przerywała przeważnie tylko noc, bo ludzie nic chcieli ani psy
chicznemu poddać się wyczerpaniu, ani fizycznemu ustąpić znużeniu, ale 
ciągle zawracali i z nowym postanowieniem zaczynali walkę od nowa”78. 
Krótki fragment, jaki się zachował, nie daje bezpośredniego wyjaśnienia, co 
skłoniło Ccltybcrów i Luzytanów do prowadzenia tak desperackiego boju. 
Wolno się jednak domyślać, że mogło go wywołać tylko skrajne wykorzysty
wanie i poniżenie tych ludów przez Rzymian.

76 Znamienne są słowa dziejopisarza: „Często bowiem jest u Rzymian stosowana taka zasada 
w wydawaniu decyzji, że wykorzystując błędy drugich, zręcznie powiększają i umacniają własne 
panowanie, przy czym jeszcze nadająsobie pozory zasługujących na wdzięczność dobroczyńców 
wobec tych, którzy popełniają błędy”. Tamże, t. 2, ks. XXXI, 18, s. 450. Polibiuszowi, jako reali
stycznie myślącemu politykowi, trudno jest potępić zręczność rzymskiego senatu w prowadzeniu 
spraw państwa. Jednak sam fakt, że w dalszej relacji silnie akcentuje łamanie zasad słuszności 
- czy to wobec Dcmctriosa, czy Kartagińczyków - w imię rzymskiej racji stanu jest znaczący. 
I tak „senat postanowił zabezpieczyć władzę Antiochowi nie dlatego, żeby Dcmetrios nie miał 
słuszności, lecz ponieważ to odpowiadało interesom Rzymian". Tamże, t. 2. ks. XXXI, 19, s. 451. 
Kartagińczycy natomiast „zawsze u Rzymian przegrywali. Nic dlatego, żeby to było słuszne, 
lecz dlatego, że wydający orzeczenia [senatorowie - przyp. P.K.] mieli świadomość, iż dla nich 
samych są korzystne takie właśnie orzeczenia”. Tamże, t. 2, ks. XXXII, 2. s. 460.

77 Tamże, t. 2, ks. XXX. 16, s. 433.
78 Tamże, t. 2. ks. XXXV, 1, s. 504.
79 Według Polibiusza, zasadniczy błąd kartagińskiego wodza polegał na niewłaściwej kolej

ności podbojów, bo „gdyby najpierw zwrócił się przeciw innym częściom świata, a na końcu 
dopiero przeciw Rzymowi, nie byłoby przedsięwzięcia, które by mu się nic udało. Tymczasem 
rozpoczął od tych, na których należało skończyć, i dlatego właśnie na nich i rozpoczął swe dzieło, 
i zakończył”. Tamże, t. 2, ks. XI, 19, s. 102. W przypadku kierunku podboju Hannibala swojąrolę 
odegrał niweczący racjonalną kalkulację czynnik emocjonalny w postaci wpojonej mu nienawiści 
do Rzymian. W niekompletnym rozdziale dziewiętnastym myśliciel nie rozważa tej nadrzędnej 
determinanty, choć - oczywiście - jest jej świadom.

80 Tamże, t. 2. ks. IX, 22, s. 23.

Na obiektywizmie Polibiusza nie są także w stanic zaważyć rzymskie cha
rakterystyki Hannibala79 80, prezentujące go jako okrutnika i barbarzyńcę. W re
alistycznej analizie, w której wznosi się na wyżyny swoich umiejętności argu- 
mentacyjnych, udowadnia, że „prawdę powiedzieć o nim, jak w ogóle o takich, 
którzy biorą czynny udział w spawach publicznych, nie jest rzeczą łatwą”81’. 
Mężowie stanu i wodzowie podlegają silnemu naciskowi okoliczności i otocze
nia, z którymi muszą się liczyć, co sprawia, żc nierzadko nie mogą pozostać 
wierni wyznawanym w głębi zasadom. W ten sposób dziejopisarz ujawnia dy
lemat nieustannie wpisany w działalność polityczną, który w XX wieku naj
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klarowniej może oddał Max Weber, pojęciowo oddzielając i zderzając etykę 
odpowiedzialności z etyką przekonań81.

81 Por. M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, Kraków 1998.
82 Czasy chrześcijaństwa, zmieniające diametralnie tę optykę - niestety przede wszystkim 

w teorii, miały dopiero nastać.
81 Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. I, 14, s. 14.
84 Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów (Zżywotów równoległych). Kleomenes, przeł. 

i oprać. M. Brożek, )Vrocłąw 2004, t. 2, pkt 3, s. 342. Warto odnotować, żc obok stronniczości 
w odniesieniu do spraw achajskich „Polibiusz wykazuje skłonność do zniekształcania historycz
nej rzeczywistości przy podejmowaniu prób ukazania jej zgodności z własnymi pojęciowymi 
schematami. Jest to szczególnie widoczne, jeśli z historycznymi faktami zestawi się jego teorię 
cyklów ustrojowych oraz twierdzenie, iż na podstawie tej teorii można, do pewnego stopnia, 
przewidywać przyszłość". K. von Fritz, The Theory..., s. 125.

85 Zob. tamże, t. 2, ks. XVI, 14, s. 215.

Jedną z najbardziej udanych werbalizacji obiektywizmu można odnaleźć 
w Polibiuszowej krytyce opisów zmagań kartagińsko-rzymskich danych przez 
historyków Filinosa z Akragas - zwolennika Kartaginy, i Fabiusza Pictora - zwo
lennika Rzymu. W braku wszelkiego krytycyzmu w stosunku do poczynań tej 
strony, z którą dany dziejopisarz sympatyzował, przypominają oni ludzi zakocha
nych, dla których obiekt miłości wolny jest od wszelkich wad. Ponownie w sferze 
prywatnej miłość do przyjaciół i nienawiść do wrogów sąjak najbardziej natural
ne i godne pochwały82. „Jeżeli jednak ktoś podejmuje się roli dziejopisarza, musi 
on o tym wszystkim zapomnieć i nieraz sławić wrogów i w najwyższych wyno
sić pochwałach, gdy ich czyny tego wymagają - nieraz też ganić i sromotnie kar
cić najbliższych przyjaciół, gdy błędy w ich działalności dają do tego powód. [...] 
Jeżeli z historii usuniesz prawdę, reszta jej pozostaje niepotrzebną gadaniną”8’. 
Niestety, drugi najważniejszy probierz bezstronności Polibiusza, mianowicie 
stosunek do własnej ojczyzny, pokazuje, że Arkadyjczykowi, ganiącemu swoich 
poprzedników, przydarza się jednak „coś podobnego jak zakochanym”. Trudno 
podawać w wątpliwość stronnicze traktowanie Związku Etolskiego, spartańskie
go króla Klcomencsa III czy „najwpływowszego - według określenia Plutarcha 
- z polityków achajskich”84, Arata. Fakt, żc autor Dziejów świadom jest sprze
niewierzenia się zasadom bezstronności, gdy w grę wchodzi ojczysty Związek 
Achajski, obciąża go, według jego własnych kryteriów85, najpoważniejszym ro
dzajem winy. Pomyłki bezwiedne są wybaczalne. Trudno ich nie popełnić przy 
pisaniu historii powszechnej. Nie do wybaczenia natomiast jest celowe fałszowa
nie zdarzeń i wprowadzanie w błąd. Ze względu na profil rozważań warto przyj
rzeć się w tym kontekście prezentacji ustroju Związku Achajskiego. Choć nie 
można twierdzić, że kwestie ustrojowe nic są dla Tukidydesa istotne, to nie ulega 
wątpliwości, iż Polibiusz pogłębia tę problematykę i traktuje ją w sposób meto- 
dyczniejszy. Kiedy podejmuje rozważania nad instytucjami funkcjonującymi 
w danym państwie, zaczyna uprawiać historię w sposób prawdziwie nowocze



Pragmatyzm Polibiusza 77

sny i najbardziej użyteczny dla politologii. W charakterystykach zdarzeń, posta
ci, przyczyn tylko największym mistrzom (generalnie, ma wśród nich miejsce 
również Polibiusz, poza sprawami związanymi z Achajami) udaje się zbliżyć do 
neutralności i pozostawić na boku uczucia i emocje. Skupienie się przez autora 
na opisie ponadpersonalnym, jakim jest sposób funkcjonowania instytucji, daje 
dalece większą pewność bezstronności. Posiadając zaś wiedzę na ten temat, 
zyskujemy potężny czynnik umożliwiający rzetelne odtworzenie życia danej 
wspólnoty. Uderzające, że Arkadyjczyk, zdający wielokrotnie egzamin z obiek
tywizmu w kwestiach polityki Rzymu, idealizuje ustrój Związku Achajskiego 
zamiast wydobywać, jak to zrobił Tukidydes w odniesieniu do Aten, jego istotę. 
Ateny za Peryklesa - stwierdza bez ogródek autor Wojny peloponeskiej - były 
nie tyle demokracją, co rządami pierwszego obywatela86. Podobnie pod koniec 
dzieła wyraża explicite swój umiarkowany arystokratyzm, mówiąc, że naj
lepszy ustrój jest wynikiem rozumnego połączenia oligarchii i demokracji87. 
Polibiusz tymczasem, w wywodzie sporządzonym z pewnością przed katastro
fą Związku Achajskiego ze 146 roku p.n.e., kreśli jego następujący, idylliczny 
obraz: „Równouprawnienia obywateli, swobody słowa i w ogóle prawdziwej 
demokracji co do systemu i zasad w czystszej formie nie znajdzie nikt od tej, 
jaka istniała u Achajów. Ona znalazła w niektórych Peloponczyjczykach dobro
wolnych czcicieli, wielu pozyskała sobie namową i racją, pewnych zmusiła przy 
nastręczającej się sposobności, lecz sprawiła, że zmuszeni zaraz znowu nią się 
zadowolili. Nikomu bowiem z pierwotnych uczestników nic przyznając żadne
go przywileju, a przystępujących za każdym razem traktując w zupełnie równy 
z tamtymi sposób, doszła rychło do wytkniętego celu, bo opierała się na dwóch 
najsilniejszych współczynnikach: równości i życzliwości. Ten więc ustrój musi 
się uważać za główną przyczynę, że zjednoczeni duchowo Peloponezyjczycy 
ugruntowali istniejący u nich obecnie dobrobyt”88. Demokratyczna retoryka 
nie może przesłaniać faktów. Ustroje poszczególnych państw związkowych 
- zgodnie z klasyczną, Arystotelesowską typologią - należałoby raczej okre
ślić mianem oligarchicznych, nie zaś demokratycznych. Zdaje się, że Polibiusz, 
powołując się na ich demokratyczność, rozumie przez to przede wszystkim, 
iż „nie są one tyraniami”89. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do Związku 
jako całości. W Związku Achajskim - państwie w większej mierze federa
cyjnym aniżeli konfederacji państw90 - poszczególne poleis sprawowały wła
dzę na swym terenie, ale najważniejsze decyzje (przede wszystkim o wojnie

----------------------- Bibl. Jag.
86 Zob. Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. II, 65, s. 171.
87 Zob. tamże, t. 2, ks. VIII, 97, s. 709.
88 Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. II, 38, s. 111.
89 D. Kagan. The Great Dialogue. History of Greek Political Thoughl from Homer to Polybius, 

Nowy Jork 1965, s. 253.
90 Zob. tamże.
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i pokoju) zapadały na zgromadzeniu ogólnym wszystkich dorosłych obywate
li91. Jak się zdaje, tylko pod tym względem uprawnione jest powoływanie się 
na panującą tam demokrację. Urzędy bowiem sprawowała nieliczna grupa ro
dzin pochodzących z kilku państw-miast92. Jest ponadto pewne, że Związek nie 
cieszył się wielką lojalnością nierzadko wcielonych siłą (przyznaję to nawet 
Polibiusz) państw. Wojna Związku z królem Sparty Kleomenesem spowodo
wała szybkie odpadanie od niego miast, o czym informuje Plutarch. W „odpa
daniu” tym odegrało swoją rolę „sprowadzenie na Peloponez Macedończyków” 
przez Arata, które budziło niezadowolenie jego mieszkańców93. Naturalnie, na 
tle Związku Etolskicgo, na tle degeneracji Sparty i Beocji „Związek Achajski 
- powiada Hegel w duchu Polibiusza - wyróżniał się dodatnio celem, który 
przyświecał temu zrzeszeniu (wypędzenie tyranów) oraz poszanowaniem 
prawa i zrozumieniem dobra wspólnego. Ale i on rnusiał uciec się do bardzo 
zawikłanej gry politycznej”94.

91 Związkowe państwa Achai i Etolii jako twory rozleglejszc i silniejsze od pojedynczych 
poleis miały być antidotum na ograniczenia tych ostatnich. Nic będąc narzuconymi z zewnątrz, 
są przejawem geniuszu i chęci samych Greków sprostania nowym politycznym wyzwaniom. Zob. 
F.W. Walbank, Świat..., s. 156. Na temat funkcjonowania Związku Achajskiego, obok przywoły
wanej pracy D. Kagana i F.W. Walbanka, zob. K. von Fritz, The Theory of..., s. 3-9 oraz przede 
wszystkim J.A.O. Larscn, Greek Federal States, Oksford 1968.

92 Zob. F.W. Walbank, Świat.... s. 156.
93 Zob. Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych... Kleomenes, pkt 17, s. 362.
94 G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, przeł. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 

1958, t. 2, s. 89.
95 Walka z jego przewagą zaczyna się dopiero wraz z reformami Grakchów. Zob. S. Witkow

ski, Historiografia..., t. 3, s. 156.
96 Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. VI, 51, s. 421-422.

Warto odnotować, że także w prezentacji ustroju Rzymu w księdze szóstej 
Polibiusz nie oddaje w pełni rzeczywistości. Kreśli obraz równowagi władz, pa
nującej między konsulami, senatem i ludem, podczas gdy wiadomo, że przewaga 
prawie w całym okresie, o którym traktują Dzieje, leży po stronic senatu95. Nie 
trzeba przy tym sięgać nawet do innych źródeł, lecz wynika ona niezbicie z samej 
dalszej relacji Polibiusza. Porównując ustrój Kartagińczyków i Rzymian w okre
sie ich zmagań, stwierdza, że u tych pierwszych „największy wpływ w obradach 
osiągnął był już lud, natomiast u Rzymian senat stał wtedy u szczytu swego 
znaczenia. Ponieważ więc u jednych obradował tłum, u drugich radzili najlepsi 
obywatele - przewagę w kierowaniu sprawami państwa miały postanowienia 
Rzymian”96. Proarystokratyczne sympatie Polibiusza nie mogą być podawane 
w wątpliwość w świetle tej oraz innych jeszcze wypowiedzi. Rzutują one na 
jego sposób widzenia opisywanych spraw, będąc jeszcze jednym czynnikiem 
sprawiającym, żc jego obiektywizm staje się czasem problematyczny. Dlatego 
-jak mówi Frank W. Walbank - „Polibiusz jest pisarzem rozsądnym i zrówno
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ważonym (choć niecałkowicie wolnym od uprzedzeń)”37. Jego „uprzedzenia”, jak 
zostało to pokazane, skrywane są niekiedy za demokratyczną i wolnościową re
toryką, której nośności pisarz był w pełni świadom.

97 F.W. Walbank. Świat.., s. 18.
9" Por. J. Gajda, Sofiści, Warszawa 1989, s. 186- 187.

Pozostaje w końcu kwestia obecności samego Polibiusza na kartach Dziejów. 
Ich autor dużo i chętnie piszę o sobie, co stanowi ostry kontrast z postawą 
Tukidydesa. Świadomość Ateńczyka trudności, czy wręcz niemożliwości zdy
stansowanego, bezstronnego oglądu samego siebie powoduje w zasadzie wy
eliminowanie własnej osoby z narracji. Jego sławie to nie zaszkodziło. Wręcz 
przeciwnie - budząc najpierw zdumienie, a zaraz potem uznanie - potężnie ją 
wzmocniło. Nie ulega wątpliwości, żc Polibiuszowi sława mocno leży na sercu. 
Bardzo możliwe, że przez pewien czas po wywiezieniu do Rzymu uważał, iż 
pisanie historii to wszystko, co mu pozostało i na co będzie mógł spożytko
wać energię. Zabiegi o sławę uwidaczniają się między innymi w definiowa
niu celów historii (większość historyków im nie sprostała) oraz eksponowaniu 
własnych przewag jako wojskowego i polityka wobec innych dziejopisarzy. 
Timajos i inni mają za sobą wdzięk i piękno słowa. Polibiusz oferuje rzetelne, 
przepełnione pragmatyzmem (wypracowanym na podstawie znajomości po
lityki i wojskowości) oraz w miarę bezstronne sprawozdanie ze zdarzeń. Bez 
niego nasza wiedza na temat części III i II wieku p.n.e. byłaby bez porównania 
mniejsza. W tym tkwi jego wielkość. Nie ulega jednak wątpliwości, żc sam au
tor Dziejów odegrał pewną rolę polityczną w opisywanych wydarzeniach. Nie 
będąc osobowością na miarę Tukidydesa, nic widział powodów, aby o tym nie 
wspomnieć. Zresztą jego realizm nie pozwala mu przy mówieniu o sobie stać 
się pisarzem przesadnym. Być może i tutaj ujawnia się wpływ umysłowości 
słynnego Ateńczyka.

Religia

Najbardziej spopularyzowane na gruncie historii doktryn politycznych socjo
techniczne ujęcie roli religii w życiu społeczno-politycznym znajduje się w szó
stej księdze Dziejów. Autor chwali bogobojność Rzymian, która, choć lekcewa
żona pośród innych ludów, wywiera korzystny wpływ na funkcjonowanie ich 
państwa (między innymi eliminuje korupcję). Powiela tym samym stanowisko 
Kritiasza”. Zarówno u historyka, jak też u sofisty o wartości religii przesądza nic 
tkwiąca w niej prawda, lecz zbawienne, powściągające oddziaływanie na ogół 
obywateli. „Gdyby bowiem - powiada Polibiusz w znanym fragmencie - dało 
się utworzyć państwo z samych mądrych mężów, to może taki środek [w po
staci religii - przyp. P.K.] nic byłby konieczny; ponieważ jednak wszelki gmin 97 * 
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jest płochy i pełen bezprawnych żądz, nierozumnego gniewu, gwałtownych na
miętności - więc nie pozostaje nic innego, jak grozą przed czymś nieznanym 
i tego rodzaju tragicznymi wymysłami utrzymać gmin w ryzach. Dlatego też sta
rożytni, jak mi się zdaje, nie bez powodu i nieprzypadkowo wprowadzili do po
spólstwa mniemania o bogach i wyobrażenia o podziemiu; raczej dzisiejsi ludzie 
lekkomyślnie i nierozumnie je odrzucają”99. Podobnie dziwy opisywane przez 
dziejopisarzy, związane z niektórymi posągami bóstw i świątyniami, a na które 
Polibiuszowy umysł racjonalisty generalnie reaguje druzgocącą krytyką, mogą 
liczyć na pewną wyrozumiałość: „O ile te rzeczy mają na celu utrzymanie wśród 
ogółu czci dla bóstwa”100. Gdy Polibiusz nie pozostawia dodatkowo wątpliwości, 
że błędem jest doszukiwanie się przyczyn nadprzyrodzonych tam, gdzie ludzka 
działalność stanowi bodziec do rozwoju wypadków (tak jest przykładowo z zała
maniem rozwoju demograficznego Greków w drugiej połowie II wieku p.n.e. pod 
wpływem „chełpliwości i zachłanności na mienie” oraz przywiązania do „wy
godnego i przyjemnego życia”)101; kiedy w duchu całkowicie racjonalistycznym 
krytykuje Nikiasa za zabobonność, która spowodowała klęskę ateńskiego woj
ska, dodając słowa, uwyraźniające jego naukową postawę, że „gdyby był tylko 
zapytał rzeczoznawców o to zjawisko, mógł z jednej strony dla takich przyczyn 
nic pominąć właściwej chwili, z drugiej jeszcze użyć jej na swą korzyść - dzięki 
nieświadomości przeciwników; bo brak doświadczenia innych jest dla doświad
czonych najlepszym zadatkiem na szczęśliwy wynik przedsięwzięcia”102,wydaje 
się, że jego stanowisko jest typowe dla pragmatyka oraz racjonalisty i idzie w pa
rze z postawą Tukidydesa. Sam zasadniczy cel Dziejów - udzielenie odbiorcom 
politycznego instruktażu - wymusza założenie, że historia politycznych dzia
łań i militarnych zmagań rozgrywa się, generalnie, na racjonalnym podłożu, na 
którym dają się wyśledzić determinanty wprawiające polityczno-militarną sfe
rę w ruch103. Naturalnie, człowiek zderza się w swych roztropnych i logicznych 
poczynaniach z czynnikami, których jego rozum nie był w stanie uwzględnić. 
Klęski żywiołowe, zarazy, szczególne koincydencje to składowe domeny tego, 
co nieprzewidywalne. Znajdując się w jej obrębie, zarówno ludzie światli, jak 
też ci bez wykształcenia mają prawo - według autora Dziejów - uciekać się do 
bogów czy losu. Rzecz jasna, nauka polityczna Polibiusza nie przynależałaby 
do politycznego realizmu, gdyby zaniedbano w niej grę przypadku, posiadającą 

99 Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. VI, 56, s. 425.
11111 Tamże, t. 2, ks. XVI, 12, s. 213.
101 Zob. tamże, t. 2, ks. XXXVII, 9, s. 519.
11,2 Tamże, t. 2, ks. IX, 19. s. 20.
1113 Stąd nieustanne u Polibiusza odwołania do przyczynowości, a sama umiejętność wychwy

tywania przyczyn uchodzi za jedną z zasadniczych umiejętności polityka, co znajduje dobitny 
wyraz w pytaniu: „I na cóż przyda się polityk, który nie potrafi osądzić, jak, dlaczego i skąd 
każde poszczególne zdarzenie zostało spowodowane?”. Tamże, t. 1, ks. III, 7, s. 143.
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moc niweczenia często najstaranniej skalkulowanych politycznych zamierzeń. 
Jak widać, powyższe stanowisko jest tożsame z zapatrywaniami Tukidydesa, 
a istniejąca paralela potwierdza ciągłość realistycznego stylu myślenia.

Kwestia stosunku myśliciela do religii jest jednak nieco bardziej skompli
kowana. Proces mentalnego odchodzenia Greków od religii „olimpijskiej” roz
począł się już w V wieku p.n.e.104, choć siła i chęć obrony tradycji kazała nadal 
odprawiać stosowne obrzędy105. Stopniowo bóstwa zaczynają tracić charakter 
osobowy i są zastępowane kultem abstrakcyjnych pojęć, takich jak „Przyjaźń, 
Pokój, Bogactwo albo Demokracja”106. Typem takiego abstrakcyjnego bóstwa 
w okresie hellenistycznym była także powszechnie czczona Tyche101, zasługują
ca na osobne potraktowanie. Polibiusz przywołuje przykład pirata Dikajarchosa, 
który, na zlecenie macedońskiego króla Filipa V, łupił statki na Morzu Egejskim, 
a „gdzie tylko zatrzymał się z flotą, budował dwa ołtarze: jeden Bezbożności, 
drugi Bezprawia, składał na nich ofiary, padał przed nimi na twarz jakby przed 
jakimiś bóstwami”108. Pośród ludzi potrafiących myśleć w szerszych kategoriach 
obserwowane przez nich odrzucenie wiary w bóstwa było tendencją społecznie 
niebezpieczną. Nawet taki filozof jak Epikur, negując ingerencję bogów w ludz
kie sprawy, nic przeczy ich istnieniu i nic podważa sensu oddawania im czci. 
Jak wynika z cytowanego zdania z Dziejów o „lekkomyślnym i nierozumnym” 
odrzuceniu bogów, również Polibiuszowi leży na sercu sprawa kultywowania 
wiary. Przemawia przez niego konserwatyzm męża stanu, dla którego religia jest 
poręcznym instrumentem utrzymywania społecznego porządku. W tym punkcie 
ujawnia się pewne zderzenie stanowisk Tukidydesa i Polibiusza. Dzieląca ich 
przestrzeń czasu i wydarzeń rewolucjonizujących wyobrażenia o świecie powo
duje, że ten drugi z dużym niepokojem obserwuje proces sekularyzacji i w swym 
dziele wielokrotnie pragnie utwierdzić odbiorców w słuszności nauki moralnej 
o wyższej sprawiedliwości, która dosięga publicznych i prywatnych złoczyńców. 
W ten sposób dochodzimy do dydaktyki zawartej w Dziejach', dydaktyki cha
rakterystycznej dla epoki, w której Polibiusz piszę, i której w takiej postaci nie 
spotykamy na kartach Wojny peloponeskiej.

104 Zob. F.W. Walbank. Świat..., s. 207.
1115 W poprzednim rozdziale była mowa o sekularyzacji myślenia Ateńczyków jako o jednym 

z powodów ich sukcesów najpierw w walce z Persami, a później w budowie imperium.
",6 F.W. Walbank, Świat..., s. 207.
107 Zob. T. Sinko, Zarys historii..., t. 2, s. 145.
105 Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XVIII, 54, s. 275.

W kontekstach realizujących dydaktyczny cel Dziejów autor często operuje 
pojęciami bogów i losu, co nic znaczy oczywiście, że osobiście żywi przeko
nanie o niezawodnym działaniu ręki boskiej sprawiedliwości. Wspomnianego 
Dikajarchosa spotyka za obrazoburcze postępowanie „zasłużona kara od bogów 
i od ludzi. Bo jak w życiu postępował sprzecznie z naturą, tak też nienaturalnej 
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doczekał się śmierci”109. Władców Macedonii Filipa V i Syrii Antiocha III, 
planujących „samą bezbożność wobec bogów, a wobec ludzi samo okrucień
stwo”110 w postaci rozbioru państwa i uśmiercenia małoletniego króla Egiptu 
Ptolemajosa V Epifanesa, los karze - posługując się Rzymianami, którzy po
biwszy ich, zmuszają do posłuchu i płacenia haraczu - i daje potomnym „wspa
niałą zachętę do poprawy”. Filipa V ponadto „jakby sam los w odpowiedniej 
chwili chciał ukarać za wszystkie bezbożności i bezprawia, jakich dopuścił 
się w życiu, wtedy właśnie zesłał na niego furie i kary, i duchy mszczące tych, 
co od niego doznali krzywd, które, dręcząc go dniem i nocą, do końca życia 
tak się na nim mściły, że wszyscy ludzie musieli sobie powiedzieć, że - jak 
mówi przysłowie - istnieje oko sprawiedliwości, której człowiek, póki żyje, 
nie może lekceważyć”111 112 *. Natura rzeczywistości, której wierne odzwierciedla
nie nakazuje Polibiuszowi jego rzetelność naukowa, nie pozwala mu zacho
wać czarno-białego obrazu winy i kary, ale zmusza do przytoczenia sytuacji, 
w których niecne działania nie napotykająDike, albo też w których człowieka 
prawego spotyka podstępna śmierć. Ten ostatni przypadek dotyczy chociaż
by podziwianego przez historyka stratega achaj skiego Filopoimena, otrutego 
przez Meseńczyków"2. Ten pierwszy, przykładowo Etolczyka Lykiskosa, który 
„mimo że był najgorszym człowiekiem, życie zakończył pięknie, tak że ogół 
słusznie ma pretensje do losu, że piękną śmierć, będącą nagrodą ludzi szlachet
nych, przyznaję czasem łotrom”11-'.

109 Tamże. Dikajarchos został przed śmiercią poddany torturom.
1,0 Tamże, t. 2, ks. XV, 20, s. 188.
111 Tamże, t. 2, ks. XXXIII, 10, s. 348-349. Polibiusz, w powyższych konstatacjach kontra

stujących z „realistyczną dyspozycją” daje upust oburzeniu wobec bezrozumnego postępowania 
króla, który, gotując się do wojny z Rzymianami, nie waha się dokonywać - wywołujących 
skrajną wrogość - przesiedleń ludności czy więzić synów i córki wszystkich tych, których polecił 
stracić, zgodnie z powiedzeniem „głupi, kto ojca zabiwszy, synów zostawia przy życiu”. Jest to 
moment w jego narracji, w którym ewidentnie dydaktyk bierze górę nad politykiem. Kiedy po
zostaje na terenie, na którym najlepiej się czuje - innymi słowy, kiedy pozostaje wierny regułom 
myślenia politycznego, wówczas potrafi przytoczyć racje (bez rozstrzygania o ich słuszności) 
dla działań grzeszących jeszcze większym brakiem umiarkowania, jak w przypadku zburzenia 
Kartaginy. Powiada: „Niektórzy stali po stronie Rzymian mówiąc, że mądrze i praktycznie myślą 
o zabezpieczeniu sobie panowania. Bo usunięcie wiszącego im nad głowami ciągłego strachu 
i zniszczenia miasta, które już nieraz występowało do współzawodnictwa z nimi o hegemonię 
i jeszcze by mogło współzawodniczyć w odpowiedniej chwili, a tym samym zapewnienie pierw
szeństwa własnej ojczyźnie - to postępowanie ludzi z rozumem i dalekim spojrzeniem”. Tamże, 
t. 2, ks. XXXVII, l,s. 514.

112 Zob. tamże, t. 2, ks. XXIII, 12, s. 351.
Tamże, t. 2. ks. XXXII, 19, s. 471.

Powyższe odwołania do bogów i Tyche służą przede wszystkim celom 
umoralniającym. Myśliciel prezentuje dystans do pozaludzkich sił, prze
jawiający się w często stosowanych frazach „jakby zesłany przez bóstwo” 
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lub „los, jakby umyślnie” spowodował taki a nie inny rozwój wypadków. 
Istnieją wszakże momenty w Polibiuszowej narracji, kiedy zwroty ku boskim 
siłom zdają się w swojej spontaniczności całkowicie autentyczne. Dzieje się 
tak zazwyczaj w chwilach szczególnie doniosłych rozstrzygnięć (bitwa pod 
Zamą) czy wyjątkowo niecnych postępków. Przykładowo zbuntowani wobec 
Kartaginy żołnierze najemni „przyciskani głodem musieli nawzajem się zja
dać, wskutek czego bóstwo wymierzyło im odpowiednią karę za bezbożność 
i bezprawie, jakiego dopuścili się względem innych”114 115. Trudno tę i jeszcze 
inne wypowiedzi traktować jako figury retoryczne o wyłącznie dydaktycz
nym charakterze. Mogą raczej stanowić potwierdzenie dla wyrażonej na po
czątku tezy, że Polibiusz nie potrafi czasem w pełni zastosować teorii, którą 
wcześniej (w tym wypadku w księdze szóstej) wyłożył. Przypomina niekiedy 
adepta retoryki, który już wie, jak dobrze mówić, ale teoria, nim się zinter- 
nalizuje, uniemożliwia mu dobre mówienie. Warto powtórzyć, żc nic jest to 
umysł filozoficzny, dbający nade wszystko o spójność teorii oraz jej komple
mentarność z praktyką.

114 Tamże, t. 1, ks. I, 84, s. 77.
115 Poziom skomplikowania pojęcia Tyche u Polibiusza oddaje tekst K. von Fritza. Polybius’ 

Concept of Tyche ancl the Problem of the Derelopment o/His Thought, w: tegoż, The Theory..., 
s. 388-397. Zostaje w nim obalona hipoteza, żc wieloznaczność użycia terminu Tyche bierzc 
się ze zmian poglądów, które następowały u Polibiusza w toku jego umysłowego dojrzewania 
oraz rozwoju wydarzeń. Autorowi udaje się również w kilku przypadkach przekonująco wykazać 
logikę w na pozór sprzecznych ustępach, w których, z jednej strony, mowa jest o ludzkim, świa
domym działaniu, ze strony drugiej - o działaniu Tyche. Rozwijanie tematyki bardziej historio
zoficznej (por. cytat Polibiusza z traktatu perypatetyka Demetriusa z Falcronu, t. 2, ks. XXIX, 21, 
s. 415) niźli stricte politycznej zanadto oddalałoby od meritum rozważań. Wart przytoczenia jest 
może końcowy wniosek Fritza, objaśniający źródła wieloznaczności użycia omawianego słowa. 
Polibiusz - czytamy u Fritza, który jako autor może służyć za wzorzec inteligencji i rzetelności 
- „czerpał swoje pojęcia filozoficzne częściowo z obiegowej filozofii, częściowo od poszcze
gólnych filozofów lub innych pisarzy, rozwijał je i zmieniał pod wpływem własnych nad nimi 
rozmyślań, ale w żadnym razie nie używał ich całkowicie spójnie. Wykorzystywał je raczej ty po
szczególnych przypadkach w sposób, który - jak mu się zdawało - najlepiej w danym kontekście 
służy objaśnieniu historycznego wydarzenia”. Tamże, s. 396-397.

Wieloznaczność i niekonsekwencja uwidaczniają się szczególnie w odnie
sieniu do Tyche (odpowiedniczki rzymskiej Fortuny) - losu, przypadku, szczę
ścia, czyniąc z niej jeden z bardziej zawikłanych i najżywiej dyskutowanych 
wśród badaczy spuścizny Polibiusza tematów"5. Rozległe spektrum seman
tyczne związane z pojęciem Tyche rozciąga się od ujmowania jej jako pra
wic spersonalizowanej, ęuasz-boskicj siły do traktowania w kategoriach czy
stego przypadku, którego przewidzenie nie leży w ludzkiej mocy. Obsadzona 
w pierwszej roli, nagina wszystko do swoich kaprysów i przesądza o słuszno
ści przysłowia, że „człowiek może być szczęśliwy, lecz nie przez całe życie bez 
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przerwy”"6. Świadomi tego stoicy nawoływali do uniezależnienia się od losu, 
skoro nic można nad nim zapanować. Pragmatycznemu umysłowi Polibiusza 
nie odpowiada „wysublimowana forma automistyfikacji” - jak stoickie zale
cenie uniezależnienia się określił Izajasz Berlin"7. Do końca drży on, by los, 
skory do spychania ludzi ze szczytów powodzenia, pozwolił mu w sławie za
kończyć żywot. „Poza grobem nie spodziewał się (jak ogromna większość 
dawniejszych i współczesnych mu Greków) niczego”1 IR.

H6 Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XXIII, 12, s. 351.
1171. Berlin, Kant jako nieznane źródło nacjonalizmu, w: tegoż, Zmysł rzeczywistości, przeł. 

M. Filipczuk, Poznań 2002, s. 301.
"* T. Sinko. Zarys historii..., t. 2, s. 147.
119 Polibiusz ustami posła z Rodos ukazuje skrajnie niebezpieczną nicprzewidy walność wojny 

przez przyrównanie jej do ognia, który „gdy raz podłoży ktoś do niego materiał zapalny, już 
potem nie idzie za jego zamierzeniem, ale obiera drogę, jak los zdarzy, idąc głównie za podmu
chem wiatrów i za nastręczającym mu się, podatnym na zniszczenie materiałem, często przy tym 
atakując niespodziewanie najpierw samego podpalacza”. Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XI. 4, s. 91.

120 Tamże, t. l,ks. IV, 31, s. 255.

Wojna

Kolejnym punktem potwierdzającym ciągłość realistycznego sposobu myśle
nia o polityce jest podobieństwo stanowisk Tukidydesa i Polibiusza w kwestii 
wojny. Jeden i drugi wykazuje wielkie zainteresowanie i techniczne znawstwo 
tematyki, co nie może dziwić u stratega i hipparcha. Obaj także, nie będąc 
nierozsądnymi gloryfikatorami tego środka"9, zdają sobie sprawę, że wojna 
to fenomen stale towarzyszący polityce (nawet jeśli nie w formie realnej, to 
potencjalnej). Faktem jest również, że szczególnie dla Greków - zazdrośnie, 
by nie powiedzieć obsesyjnie - broniących niezależności swoich poleis (w ten 
sposób, oczywiście, swojej własnej), pokój nie oznacza zawsze najwyższe
go dobra. „Ja bowiem twierdzę, że wojna jest straszną rzeczą, nie tak jednak 
straszną, żeby musiało się wszystko znieść celem jej uniknięcia. Bo po cóż 
chełpimy się wszyscy równością obywatelską i swobodą mówienia i używamy 
słowa «wolność», jeżeli nie ma nic ważniejszego nad pokój?”* 117 * 119 120. Ponadto dla 
obu greckich myślicieli jest rzeczą jasną, że są sytuacje, kiedy męża stanu ob
ciąża brak reakcji w postaci wypowiedzenia wojny. Zazwyczaj, gdy zabraknie 
woli jej prowadzenia w sprzyjających okolicznościach, do militarnych zmagań 
dochodzi w warunkach dalece niekorzystniejszych. By nic szukać daleko przy
kładu, wystarczy wskazać, że Rzymianie, pozwalając wodzowi Hazdrubalowi 
rozwinąć kartagińskie panowanie w Iberii, zamiast od razu (w razie konieczno
ści zbrojnie) się temu przeciwstawić, musieli następnie prowadzić długoletnią 
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wojnę z Hannibalem na swym własnym terenie121. Zatem wyzyskanie właści
wego momentu (o czym Polibiusz szeroko traktuje) nie dotyczy wyłącznie kon
kretnych operacji wojskowych, lecz nie mniejszą wagę zachowuje w kwestii 
inicjowania wojny. Fakt, że politycy podejmują częstokroć decyzję o wojnie 
wbrew opinii większości ludności, której nastawienie jest przeważnie pacyfi
styczne, ukazuje poziom skomplikowania sytuacji.

121 Pewnym usprawiedliwieniem dla rzymskiej polityki jest, oczywiście, zagrożenie, jakie 
w tym okresie stanowili Galowie, z którymi Rzymianie postanowili uporać się w pierwszej 
kolejności.

122 Zob. Tukidydes, Wojna..., t. 2, ks. VII, 29, s. 582.
123 Zob. tamże, t. 2, ks. VII, 87, s. 630.
124 Przykładowo por. Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. V, 11, s. 306-307, oraz t. 2, ks. XVI, 1, s. 205.
125 C. von Clausewitz, O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L.W. Koc, F. Schocner, Lublin 1995, 

ks. I, 24, s. 23. W niedokończonej księdze VIII, w której następuje rozwinięcie najsłynniejszej 
myśli traktatu, pruski oficer dopowiada: „Podporządkowanie politycznego punktu widzenia woj
skowemu byłoby absurdalne, gdyż wojnę stworzyła polityka. Polityka jest inteligencją, wojna zaś 
tylko narzędziem, a nic odwrotnie”. Tamże, ks. VIII, 6B, s. 766. Chociaż Clausewitzowskic ujęcie 
dla każdego, kto poświęci relacji polityka - wojna nieco uwagi jest tylko stwierdzeniem oczy
wistości, była odczytywana jako wyraz militaryzmu. Na temat Clausewitza pisał niezrównanie 
R. Aron, Penser la guerre, Clausewitz, Paryż 1976; na gruncie anglosaskim na uwagę zasługuje 
B. Brodie, War and Politics, Londyn 1974; w Polsce F. Ryszka, Polityka i wojna. Świadomość 
potoczna a teoria XX wieku, Warszawa 1975, oraz tego autora Myśleć z Clausewitzem, w: tegoż, 
Historia, polityka, państwo. Wybór studiów, Toruń 2002, t. 2.

Zarówno Tukidydes, jak i Polibiusz opowiadają się za cywilizowanym pro
wadzeniem wojen. Oznacza to, że krytykują wojenne ekscesy przede wszystkim 
w postaci nieuzasadnionego żadnym politycznym interesem okrucieństwa czy 
niszczenia dóbr kultury materialnej. W Wojniepeloponeskiej irracjonalną srogo- 
ścią wykazują się Trakowie, którzy, wpadłszy do miasta Mikalessos, nie cofają 
się przed wymordowaniem nie tylko bezbronnej ludności (w tym dzieci w szko
le), ale także zwierząt122. Podobnie Syrakuzańczycy nie szczędzą cierpień za
mkniętym w kamieniołomach niedobitkom armii ateńskiej, chociaż nie może się 
to już przysłużyć Syrakuzom123. Analogiczne potępienia znajdują się na kartach 
Dziejów. Ich obiektem kilkukrotnie staje się macedoński król Filip V, który bez
sensownie, bo „bez widoków jakiegokolwiek poparcia własnych interesów albo 
zaszkodzenia nieprzyjaciołom w toczącej się wojnie”, pustoszy miejsca kultu124. 
Krytyki powyższe jasno wskazują, że omawiani polityczni realiści starożytno
ści uświadamiali sobie prymat polityki przy prowadzeniu działań wojennych. 
Chętnie zgodziliby się na słynne, choć nieraz błędnie pojmowane ujęcie Carla 
von Clausewitza, że „wojna jest nie tylko czynem politycznym, lecz i prawdzi
wym narzędziem polityki, dalszym ciągiem stosunków politycznych, przepro
wadzeniem ich innymi środkami”125. Prymat polityki brzmi wyraźnie w ustach 
Polibiusza, gdy poucza, że „główny dowódca w czasie akcji zbrojnej ma dawać 



86 Historycy-politycy jako źródło realizmu politycznego

dowód nic żołnierskiego męstwa, lecz doświadczenia i sprawności w dowodze
niu”126, oraz że istotniejsze od samego militarnego sukcesu jest jego polityczne 
wyzyskanie127. Uważna obserwacja wojennych zmagań dostarczyła wszystkim 
wspomnianym myślicielom dowodów na twierdzenie, że im bardziej w polity
ce górę biorą namiętności, tym wyższy poziom zbrutalizowania (współcześnie 
powiedzielibyśmy - totalności) osiąga wojna. Postawa realistyczna wiąże się 
nieodmiennie z nawoływaniem do umiarkowania, do jasnego wytyczania celów 
wojny, a następnie ścisłej ich realizacji. „Nigdy ja - stwierdza Polibiusz - nie 
podzielam zdania tych, co w gniewie na drugich, którzy przecież są tak samo 
ludźmi, posuwają się tak daleko, że nie tylko zabierają im plony danego roku, ale 
niszczą zarazem ich drzewostan i dobytek, nie pozostawiając im nawet możności 
żałowania swego kroku. Moim zdaniem ci, co tak postępują, popełniają bardzo 
wielki błąd. O ile bowiem chcą przerazić nieprzyjaciół przez spustoszenie ich 
kraju i odebranie im wszelkiej nadziei bytu i życia nic tylko w danej chwili, 
ale i na przyszłość, o tyle doprowadzają ich tylko do wściekłości i sprawiają, że 
nieprzejednany staje się w stosunku do nich gniew ludzi, którzy raz zbłądzili”128. 
Stanowisko powyższe zyskiwało w starożytności silne uzasadnienie, gdyż prze
prowadzenie wówczas tego, co od XX wieku określamy mianem ekstermina
cji, nie było możliwe. Brakowało środków technicznych, ale nade wszystko nie 
było woli eksterminowania. Przeważało pragmatyczne zabijanie dla realizacji 
założonych celów. Skoro zatem całkowite zniszczenie przeciwnika było raczej 
wykluczone, sam zdrowy rozsądek nakazywał powstrzymywanie się przed do
prowadzaniem wojen do skrajności. Sentencjonalnie pogląd Polibiusza wyraża 
Tytus Quinctius Flamininus - konsul z 198 roku p.n.e. - w mowie po zwycię
stwie nad Filipem V, kończącym tak zwaną drugą wojnę macedońską (200-197 
roku p.n.e.): „Dzielni ludzie w czasie wojny winni być surowi i pałać gniewem; 
jeśli poniosą klęskę - winni zachować godność [...]; jako zwycięzcy - winni 
okazywać umiar, łagodność i ludzkie uczucia”129.

126 Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. X, 24, s. 62-63.
127 Zob. tamże, t. 1, ks. III, 4. s. 140, oraz t. 2, ks. X, 36, s. 73.
128 Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XXIII, 15, s. 353. We fragmencie tym daje się, naturalnie, 

zauważyć wpływ stoickiej idei pokrewieństwa ludzi, których jednoczy matka natura. Warto 
również odnotować, że ponad miarę twarde obejście się Kartagińczyków z Libijczykami po ich 
powstaniu było powodem ogromnego wsparcia, jakiego ze strony Libii otrzymały zbuntowane 
wojska najemne walczące z Kartaginą, o czym będzie mowa w dalszych rozważaniach.

129 Tamże, t. 2, ks. XVIII, 37, s. 262. Kwestia ta znalazła najsłynniejsze ujęcie w słowach 
Wergiliusza: parcere subiectis et debellare superbos (szczędzić kornych, a wyniosłych łamać).

Osobną kwestię stanowią wojny domowe. Natura rzeczywistości ukształ
towała się w ten przedziwny i przerażający sposób, że kiedy brat zabija brata, 
czyni to z większym okrucieństwem, owładnięty większym szałem zapamięta
nia. Tukidydes pozostawił wstrząsający opis wydarzeń na Korkirze. Polibiusz 
opisuje tak zwaną wojnę libijską - wojnę Kartagińczyków z ich własnymi 
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wojskami najemnymi130, dążąc do scharakteryzowania fenomenu, który okre
ślił mianem „wojny nieubłaganej”131. „Przez trzy lata i prawie cztery miesią
ce - powiada - trwała ta wojna [...], które wszystkie inne znane nam z hi
storii znacznie przewyższyła okrucieństwem i bezprawiem”132. Wstrząsające 
okropieństwa popełniane przez wojska najemne prowadzą historyka do 
konkluzji, że „nie istnieje żadne bardziej bezbożne i dzikie stworzenie niż 
człowiek”133. Wydaje się, że wydarzenia wojny libijskiej ukształtowały jego 
niezachwiane przeświadczenie o wyższości armii rekrutującej się spośród 
obywateli nad wojskami najemnymi134. Obywatele, którzy wzrastali w kultu
rze, „wśród praw i państwowych urządzeń”, nawet jako ciało zbiorowe wy
różniają się w jego oczach na korzyść w stosunku do często na wpół dzikiej 
zbieraniny nacji i szczepów składających się na najemną armię. Polibiusz 

130 Armia kartagińska - w przeciwieństwie do rzymskiej - składała się z wojsk najemnych, 
którym przydzielano kartagińskiego wodza. Polibiusz - krytyk najemnej siły zbrojnej (podobnie 
jak później Machiavelli)-upatruje w tym jednej z zasadniczych przyczyn klęski Kartagińczyków 
w wojnach z Rzymem. Tylko wojownicy o największej powadze, tacy jak Hannibal, potrafili na 
dłuższą metę utrzymać w posłuchu wybuchową mieszaninę różnych nacji, służących na żołdzie 
Kartaginy. Budzi to najwyższy podziw historyka: „Hannibal, prowadząc wojnę z Rzymianami 
w Italii przez szesnaście lat bez przerwy, nigdy nie zwolnił ze służby w polu swych wojsk, ale 
jak dobry sternik umiał je mocno przy sobie trzymać i nie dopuścić w tak wielkiej masie ludzi 
do żadnego buntu ani przeciw sobie, ani wzajemnie jednych przeciw drugim; a przecież miał [...] 
Libijczyków, Iberów, Ligurów, Celtów, Fenicjan, Italów, Hellenów, których co do pochodzenia 
nie łączyło wzajemnie ani prawo, ani obyczaj, ani mowa czy cokolwiek innego. A jednak bystrość 
wodza sprawiła, że ludzie pod tyloma względami i tak bardzo różniący się między sobą, słuchali 
rozkazu i poddawali woli jednego, choć sytuacja nie zawsze była ta sama, ale rozmaita”. Tamże, 
t. 2, ks. XI, 19, s. 101-102. Naturalnie, rekrutacja najemnego wojska z różnych szczepów służyła 
w założeniu utrzymaniu karności i przeciwdziałaniu buntom żołnierzy, którzy nie mogli łatwo się 
porozumieć. Kiedy jednak taka wielonarodowa armia się zbuntuje, uśmierzenie niezadowolenia 
jest niezwykle trudne, bo z kolei wódz ma kłopoty z dotarciem z werbalnym przekazem do żoł
nierzy. Taka właśnie sytuacja zaistniała w Kartaginie po pierwszej wojnie punickiej.

131 Tamże, t. 1, ks. 1, 65, s. 60.
132 Tamże, ks. I, 88, s. 79.
133 Tamże, ks. I, 81, s. 74.
134 Polibiusz dokonuje wnikliwego rozróżnienia i oceny przydatności bojowej wojsk w danym 

państwie w zależności od jego ustroju politycznego. Armia demokratycznego państwa złożona 
z obywateli jest wartościowsza od armii obywatelskiej tyrana. Pierwsza walczy za „wolność, 
druga dla niewoli”. Jeśli chodzi o żołnierzy najemnych, to sytuacja jest odwrotna. Najemnicy na 
żołdzie demokracji biją się gorzej od najemników tyrana, gdyż „demokracja, odniósłszy zwy
cięstwo nad przeciwnikiem, nie potrzebuje już najemników do strzeżenia swojej wolności, gdy 
tymczasem tyrania im wyższe ma ambicje, tym więcej potrzebuje najemników. Wyrządzając 
więcej krzywdy, ma też więcej wrogów. I w ogóle bezpieczeństwo samowładców opiera się przede 
wszystkim na życzliwości i sile wojsk najemnych”. Tamże, t. 2, ks. XI, 13, s. 97. Myśliciel jest 
doskonale świadom, że nie zawsze ilość wojska, lecz często jego motywacja i morale przesądzają 
o rzeczywistej sile bojowej.
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przecenia prawdopodobnie racjonalność żołnierskiej rzeszy złożonej z oby
wateli. Gdyby uległa zrewoltowaniu, a więc przeobraziła się w tłum, przy
mioty obywatelskie wykształcone w ramach porządku prawno-państwowego 
stałyby się niewidoczne135. Bogatsi o współczesną wiedzę z zakresu psycho
logii społecznej jesteśmy świadomi, że - jak uczy Gustaw Le Bon - „każda 
jednostka, stając się cząstką tłumu, zstępuje tym samym o kilka stopni niżej 
w swym rozwoju kulturowym. Jako jednostka posiada pewną kulturę, w tłu
mie zaś staje się istotą dziką i niewolnikiem instynktów”136. Ten sam Gustaw 
Le Bon znajduje zarazem kryteria pozwalające odróżnić na przykład tłum 
romański od tłumu anglosaskiego albo złożonego z innych narodowości137.

135 Naturalnie nieskończenie trudniej pchnąć armię obywatelską do buntu przeciw własnej 
ojczyźnie aniżeli najemników przeciw żoldodawcom. W tym drugim przypadku brak wyobraźni 
jest zupełnie wystarczający, o czym Kartagińczycy boleśnie się przekonali.

136 G. Le Bon, Psychologia tłumu, przeł. B. Kaprocki, Kęty 2004, ks. I, 1, s. 19.
137 Por. tamże, ks. I, 2, § 1, s. 22 oraz ks. III, 1. § 1, s. 75. Różnice w charakterze tłumu 

G. Le Bon wywodzi z różnic rasowych. U schyłku XIX wieku, kiedy powstała praca francu
skiego psychologa, słowo to nie było skompromitowane. Różnice rasowe - współcześnie powie
dzielibyśmy różnice w charakterach narodowych - wynikają, zdaniem badacza, z odmiennego 
podłoża obyczajowego, kulturowego, prawnego, na którym wzrastają narody. Sprawozdanie z tak 
zwanej wojny libijskiej stanowi z pewnością interesujący materiał dla psychologów społecznych. 
Różnice w zapatrywaniach, które, według teorii Le Bona, musiałyby się ujawnić w wielona
rodowym tłumie, są faktem. Nie mogły być wszakże artykułowane, gdyż po przemówieniach 
przywódców każdy, kto chciał zabrać głos, był natychmiast kamieniowany: „Nie czekali nawet, 
żeby się dowiedzieć, czy chce on mówić przeciw albo za Spendiosem [jednym z przywódców 
zrewoltowanych najemników - przyp. P.K.], tylko od razu zabijali go, obrzucając kamieniami. 
Jakoż wielu już w ten sposób przy zbiegowiskach zgładzili, zarówno z dowódców, jak i z prostych 
żołnierzy. I tylko to jedno słowo wszyscy rozumieli: rzucaj!, ponieważ bez przerwy to czyni
li”. Polibuisz, Dzieje, t. 1, ks. I, 69, s. 64. W świetle opisanych przez historyka wydarzeń pełne 
potwierdzenie znajdują tezy psychologa na temat przywództwa w tłumie. Wiedzę tę w sposób 
intuicyjny posiadali Kartagińczycy. Zatrzymanie przywódców buntu wydało na ich łatwy łup 
ponad czterdziestotysięczną armię najemników. Zob. tamże, t. 1. ks. I, 85, s. 77. Interesujące 
jest także stanowisko G. Le Bona wobec historii: „niemal wszystkie dzieła historyczne należy 
uważać za dzieła czystej wyobraźni. Są to fantastyczne opisy źle zaobserwowanych faktów, do 
których przyłączają się objaśnienia późniejszej daty. Gdyby minione stulecia nie pozostawiły 
nam swych arcydzieł artystycznych, literackich i swych zabytków kultury materialnej, nic wie
dzielibyśmy o przeszłości nic prawdziwego”. Zob. G. Le Bon, Psychologia..., ks. I, 2. § 2, s. 27. 
Daje się zauważyć pewna analogia tego stanowiska z postulatami Gaetano Moski, który twierdzi, 
że prawdy historycznej, najbardziej pożądanej z politycznego punktu widzenia, mogą dostar
czyć nade wszystko analizy instytucji ustrojowych państw. Ponadto francuski badacz wyraża 
wielokrotnie to, co Mosca określił mianem politycznej formuły. Komentatorzy poświęcili wiele 
energii na przeanalizowanie pierwszeństwa i zapożyczeń w artykułowaniu pewnych poglądów 
przez Moskę i Vilfreda Pareta. Zupełnie niezależne sformułowania Le Bona ukazują w dużej 
mierze jałowość tych dociekań. Stanowią jeszcze jeden dowód, że w panującym w danym okresie 
klimacie opinii pewne prawdy „wiszą w powietrzu".
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W tym sensie Polibiuszowe rozróżnienie na obywatelskie masy żołnierskie 
- z jednej strony, oraz na poły barbarzyńskie masy najemników - ze strony 
drugiej, zachowuje wagę.

Z pracy Arkadyjczyka wypływają uniwersalne nauki co do sposobów po
stępowania z wojskami najemnymi. Jeśli już trzeba na nich polegać, nie wolno 
popełniać zasadniczych błędów, których nie ustrzegli się Kartagińczycy. Przede 
wszystkim nie należy gromadzić wielkiej rzeszy najemników w jednym miejscu 
oraz pozwalać im na zażywanie długotrwałego wypoczynku i spokoju. W takim 
przypadku pojawienie się rozbojów i innych aktów bezprawia to tylko kwestia cza
su. W omawianych wydarzeniach wojny libijskiej różne grupy żołnierzy - widząc 
swoją liczebną siłę i dysponując nadmiarem wolnego czasu - oszacowały zaległy 
żołd na niebotyczne sumy. Jeśli teraz zderzyć przesadne finansowe oczekiwania 
najemników z pragnieniem, po stronie Kartaginy, utargowania wypłacanych pie
niędzy, uniknięcie buntu staje się prawie niepodobieństwem. Ostatecznie przesą
dza o nim skrajna krótkowzroczność Kartagińczyków, którzy uprzednio wydalili 
najemników z miasta wraz z bliskimi i całym dobytkiem. Pozbyli się w ten sposób 
kart przetargowych w postaci ewentualnych zakładników i groźby przejęcia ich 
mienia. Polibiusz pokazuje dalej absurdalność prób ułożenia się z najemnymi żoł
nierzami poprzez spełnianie ich żądań: „Skoro więc tylko Kartagińczycy ustąpili 
im w sprawie żołdu, zaraz posunęli swe żądania dalej i domagali się wynagro
dzenia za padłe konie. Gdy i to przyjęto, oświadczyli znowu, że za zboże, które 
należy się im od dłuższego czasu, muszą otrzymać najwyższą cenę, w jakiej było 
ono podczas wojny. W ogóle zresztą wynajdywali stale coś nowego, odwlekając 
aż do niemożliwości pojednanie”"8. Rozwój wydarzeń wojennych pozwala wycią
gnąć jasny wniosek, mający doniosłe znaczenie dla politycznego, realistycznego 
oglądu sprawy: argumentowanie odwołujące się do rozsądku, łagodność i spole- 
gliwość prowadzą w zderzeniu ze zrewoltowanymi najemnikami do nieuchronnej 
katastrofy państwa. Jedynym argumentem przemawiającym do nich jest brutalna 
siła, którą sami stosują i która dodatkowo musi szybko i zdecydowanie pozbawiać 
złudzeń co do możliwości zwycięstwa. „Jeżeli takim ludziom - Polibiusz stwierdza 
przejmująco - okażesz wyrozumiałość i łagodność, dopatrują się w tym podstę
pu i zdrady i stają się bardziej nieufni i wrodzy wobec łagodnie postępujących; 
jeżeli zaś w odwecie ich ukażesz, to potęguje się ich gniew i nie ma nic zakaza
nego lub strasznego, czego by się nie chwycili, uważając za chwalebną rzecz takie 
zuchwalstwo; w końcu zdziczali wyrzekają się ludzkiej natury”"9. Wydawałoby 
się, że kwestia najemnych wojsk jest współcześnie całkowicie przebrzmiała wobec 
zastąpienia ich od dawna armią obywatelską, czy to zawodową, czy też pocho
dzącą z obowiązkowego poboru. Jeśli jednak przenieść doświadczenia opisanej 
rzeczywistości na przykład na grunt wpływowych obecnie teorii wychowawczych

Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. I, 68, s. 63. 
Tamże, t. l,ks. 1, 81, s. 74.
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(łączących w sobie przekaz Fiodora Dostojewskiego, Jana Jakuba Rousseau oraz 
dorobek Zygmunta Freuda), to ukaże się ich ciągle aktualna, instruktywna moc. 
Bez wątpienia ograniczają nadzieje co do metod perswazyjnych jako środków od
działywania na ludzi od dzieciństwa przesiąkniętych „złymi obyczajami i złym 
wychowaniem”, demonstrujących na każdym kroku „butę i chciwość”. Brak zrozu
mienia, że dla tak ukształtowanych jednostek jedynym autorytetem jest siła, doszu
kiwanie się, innymi słowy, dobra w nawet największym zbrodniarzu (Dostojewski) 
oraz przerzucanie winy za zbrodnie na instytucje, takie jak rodzina (Freud) czy 
całe społeczeństwo (Rousseau)14®, w oczach Polibiusza-realisty znamionowałoby 
nie tylko oderwanie od rzeczywistości, ale - być może - równię pochyłą, po której 
wspólnota wyznająca takie poglądy musi stoczyć się na dno upadku.

140 Przesiąkniętym humanitaryzmem orędownikom zarysowanego w uproszczeniu stanowi
ska wychowawczego nie przychodzi raczej do głowy, że przerzucając winę za zbrodnicze czyny 
z osoby na społeczeństwo, dokonują jej odpodmiotowienia. Warunkiem podmiotowości jest 
przecież - jak uczy Kant - odpowiedzialność. Zatem eliminacja jednostkowej odpowiedzialności 
oznacza natychmiastową destrukcję podmiotowości.

141 O nowoczesności umysłu Polibiusza, o chętnym korzystaniu z nowinek technicznych 
przekonuje nas księga X Dziejów, w której, obok propagowania konieczności przyswajania 
nowych wynalazków, przedstawia on długi instruktaż dotyczący użycia sygnałów ogniowych. 
Zob. Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. X, 43-47, s. 79-84. F.W. Walbank utrzymuje, że opisaną metodę 
opracował sam Polibiusz. Zob. F.W. Walbank, Polybius, Londyn 1972, s. 88.

142 Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. VI, 11, s. 391.

Rozważania autora Dziejów uprzytamniają również, dlaczego problematyka 
militarna stanowi istotne pole do treningu realistycznego myślenia o polityce. 
Związana z prowadzeniem wojny groźba utraty życia zmusza ludzi do najwyższej 
powagi w rozumowaniu, do osiągania szczytów pomysłowości i inteligencji140 141. 
Uzmysławia wartość dyscypliny ratującej wielokrotnie rzesze żołnierzy od zgu
by, ukazuje potęgę idei, które budują kluczowe w walce morale, uczy polegania 
na zdobyczach nauki i, to truizm, walnie przyczynia się do jej rozwoju; w koń
cu wpaja bezcenną prawdę dla poruszania się zarówno w sferze militarnej, jak 
i politycznej: tylko ktoś, kto prezentuje otwartość, elastyczność w myśleniu i po
stępowaniu, ktoś, kto nie trzyma się dogmatycznie ustalonych kanonów uzbroje
nia, taktyki i tym podobnych, osiąga sukces, i to nie tylko na wojnie, lecz także 
w polityce. Wojna i polityka to nie domeny dogmatyzmu, ale sfery, w których 
decyzje uzależnione są od istniejącej sytuacji. „Każda rzecz - stwierdza trafnie 
Arkadyjczyk - jeżeli się ją rozpatruje w odpowiedniej chwili, przez zdrowy sąd 
zostaje uznana lub zganiona; lecz gdy ta chwila odmieni się, a rzecz jest osądzona 
w innych okolicznościach, to najlepszy i najprawdziwszy nieraz wywód [...] wyda 
się nie tylko niegodny uznania, lecz nawet nieznośny”142. Naturalnie, w obu tych 
dziedzinach istnieją sytuacje gdy wszystko, co można zrobić, to zakrzyknąć za 
Lutrem: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. W polityce należą one wszakże do 
rzadkości. Jej chleb powszedni wypiekany jest z ziarna relatywizmu.
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Przyczynowość

Wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe, obowiązkiem trzeźwo myślącego czło
wieka jest poszukiwanie i wykazywanie motywów ludzkich poczynań143 oraz 
zrodzonych z nich związków przyczynowo-skutkowych. W przypadku sfery 
politycznej chodzi nade wszystko o wydobycie „psychologicznych podstaw, 
pobudek, planów, celów działających osób czy społeczeństw”144. Kauzatywne 
ujmowanie rzeczywistości to nadrzędny, wielokrotnie powtarzany postulat 
Tukidydesowej i Polibiuszowej metodologii, przesądzający o wysokim nauko
wym statusie zarówno Wojny peloponeskiej, jak i Dziejów'*5. „Bo jakiż to po
żytek - pyta Arkadyjczyk - dla czytelników przechodzić szczegółowo wojny, 
bitwy, zdobywania i oblegania miast, jeżeli nie poznają przyczyn, dla których 
w poszczególnych wypadkach jedni zwyciężyli, drudzy ponieśli klęskę?”146. 
W innym miejscu stwierdza autorytatywnie, że „jeżeli [...] ktoś usunie z historii 
pytania: dlaczego, jak i w jakim celu dokonano czynu i czy miał on oczekiwany 
wynik, to reszta jej stanie się rozrywką, a nie nauką”147. Warto przypomnieć, że 
pożytek w postaci polityczno-militarnego instruktażu stanowi fundamentalną 
rację uprawiania dziejopisarstwa148. Naturalnie szczególne, nieprzewidywalne 
koincydencje, ujawniające niemoc ludzkiego rozumu w zakresie wyświetla
nia przyczyn i skutków, są nieusuwalną składową rzeczywistości. Nie mogą 
wszak prowadzić do jego paraliżu. Raymon Aron stwierdza, że „przypadek 
ogranicza, lecz nigdy nie eliminuje wpływu ludzkiego rozumu”149. Poza rozu
mem wspartym na doświadczeniu nie istnieją przecież żadne inne instrumenty 
umożliwiające prowadzenie roztropnej działalności politycznej.

143 Według Polibiusza trzy najrudymarniejsze motywy działań człowieka to: przyjemność, 
sława, pożytek. Zob. Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. III, 4, s. 141.

144 S. Hammer, Wstęp, s. XXVI.
145 W odniesieniu do pracy Polibiusza badacze lubią przywoływać słynne słowa wielkiego 

Theodora Mommscna, który porównał księgi dzieła do słońca rozświetlającego pole rzymskiej 
historii.

146 Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XI, 19a, s. 101.
147 Tamże, t. l,ks. III, 31, s. 160.
148 Zob. tamże, t. 2, ks. XII, 25g, s. 141.
149 R. Aron, Pokój i wojna między narodami (teoria), przeł. A. Mielczarek, Warszawa 1995, 

s. 191.
15,1 Zob. Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XXII, 8, s. 329.

W rozważaniach Polibiusza nad przyczy nowością na uwagę zasługuje (wzoro
wane zapewne na Tukidydesie) odróżnienie przyczyny od początku wypadków150. 
Słowa krytyki kierowane są ku wszystkim, którzy dokonują nadużycia w posta
ci zrównania początku z przyczyną. Nie będąc jednak umysłem filozoficznym, 
Polibiusz ma kłopot z właściwym i klarownym przedstawieniem sprawy. W księ
dze trzeciej próbuje podać definicję przyczyny. W jego ujęciu sprowadza się ona 
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do pracy umysłowej, która poprzedza i doprowadza do podjęcia decyzji151. Rzecz 
jasna, „myśli, rozważania, odpowiednie obliczenia” trudno uznać za coś innego 
aniżeli pewne techniczne czynności umysłu, przygotowujące podłoże dla zisz
czenia się pożądanego stanu rzeczy. W żaden sposób nie mogą być one tożsame 
z przyczyną. Owe techniczne czynności zostały uruchomione przez określony 
motyw psychologiczny, i to on jest właściwym powodem decyzji i wynikających 
z niej aktów. Nie radząc sobie z precyzyjnym, pojęciowym ujęciem rzeczy, histo
ryk ucieka się do egzemplifikacji. W nich uwidaczniają się psychologiczne stany, 
takie jak nienawiść, strach czy zemsta, inicjujące najpierw człowieczy namysł, 
a następnie działanie nakierowane na realizację określonego celu.

151 Zob. tamże, t. 1, ks. III, 6, s. 142.
152 S. Hammer, Wstęp, s. XXXII.
151 Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. VIII, 9, s. 451.
154 Rodak Talleyranda, kardynał Retz, każę „w wielkiej polityce jeszcze bardziej niż w ma

łych sprawach [...] pilnie wystrzegać się zabawy w żarty". Brak powściągliwości nawet w tej, 

Nie rozstrzygając, do jakiego stopnia Arkadyjczyk przyswoił sobie naukę 
stoików, niewątpliwie odgrywa ona znaczną rolę w klimacie ideowym tam
tego okresu. Nastawienie umysłu historyka na poszukiwanie w świecie poli
tyki praw i regularności, przy jednoczesnym odrzucaniu tego, co wyjątkowe 
i jednorazowe, nasuwa myśl o głoszonej przez tę szkołę pneumie-rozumno- 
ści, która porządkuje świat, przenikając wszystko, co istnieje. Determinizm 
Polibiusza nie wiąże się, naturalnie, z wiarą w istnienie żelaznych koniecz
ności, niepozostawiających miejsca na wolne akty decyzyjne jednostek i tak 
jak „Tukidydes uważa narody za narzędzie potrzebne wybitnym jednostkom 
do urzeczywistniania pewnych planów politycznych, choć te plany są wy
razem sił całego społeczeństwa”152. O tym, ile mogą zdziałać kompetentni 
ludzie, wyzyskując siły będące do ich dyspozycji, przekonują nie tylko przy
kłady Filopoimcna czy Hannibala, ale także Archimedesa, którego pomy
sły inżynierskie uczyniły niepodobieństwem regularne oblężenie Syrakuz. 
Rzymianie przekonali się boleśnie, że „jeden mąż i jeden duch, jeżeli posia
da odpowiednie uzdolnienie do jakiejś działalności, potrafi dokonać rzeczy 
wielkich i zdumiewających”153.

Umiarkowanie

Talleyrand - będąc niepewnym przewodnikiem na drogach jednostkowej 
moralności, ale wartościowym instruktorem w sferze polityki - uczy, że to, 
co przesadne, jest bez znaczenia. Słynne powiedzenie dobitnie ukazuje, że 
w domenie spraw politycznych na dłuższą metę mogą znaleźć spełnienie je
dynie ludzie powściągliwi154; ludzie z silnym poczuciem równowagi, a więc 
ci, którym obce jest zarówno niedocenianie, jak też przecenianie siebie i oto
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czenia, ci, którzy wystrzegają się euforii zwycięstwa i rozpaczy porażki, ci 
w końcu, dla których umiarkowanie to nie tylko frazes, lecz realna, dająca 
się wypracować cnota. Ona to przecież, w największej mierze, konstytuuje 
naczelną dyspozycję polityczną, jaką jest roztropność.

Stronice Dziejów - całkowicie w duchu Tukidydesa - obfitują w pochwały 
umiarkowania i potępienia egzageracji. Dają zarazem obraz trudności zacho
wywania wstrzemięźliwości, szczególnie w chwilach powodzenia. Mężami 
stanu, którzy potrafili łączyć powodzenie z umiarkowaniem (a zatem najbar
dziej godnymi naśladowania), okazali się między innymi Scypion Afrykański 
Młodszy oraz jego ojciec, Lucjusz Emiliusz Paulus. Temu pierwszemu w ob
liczu ostatecznego zwycięstwa nad Kartaginą towarzyszy myśl o zmienności 
i niepewności Tyche, której już nieraz podobało się błyskawicznie spychać 
ludzi ze szczytów powodzenia155. Podobnie ten drugi „apelował do człon
ków rady, by mieli przed oczyma los Perseusza [pobitego pod Pydną króla 
Macedonii - przyp. P.K.] i obecne wypadki i nie podnosili zbytnio głów do 
góry z powodu sukcesów, ani też w stosunku do nikogo nie postanawiali ni
czego zbyt wyniośle i surowo, i w ogóle, by nigdy nie ufali zbytnio chwilowe
mu szczęściu: bo im bardziej ktoś doznaje powodzenia czy to w prywatnym 
życiu, czy w działalności publicznej, tym więcej - napominał ich - powinien 
pamiętać o losie przeciwnym”156. Całkiem odmienne, butne i twarde zacho
wanie zademonstrowali Kartagińczycy po zdominowaniu Iberii (dzisiejszej 
Hiszpanii)157. Doprowadziło to, rzecz jasna, do szybkiego odwrócenia sym
patii ludności i stało się jednym z zasadniczych powodów klęski Kartaginy 
w ogólnych zmaganiach z Rzymem. Naturalnie, i samym Rzymianom w miarę 
sukcesów ich państwa coraz trudniej zachować umiar. W dyskusji nad słusz
nością zburzenia Kartaginy padają u Polibiusza znamienne słowa, że „krok za 
krokiem wchodzą [Rzymianie - przyp. P.K.] na drogę właściwej Ateńczykom 
i Lacedemończykom żądzy władzy, tylko idą wolniej od tamtych, ale z tego, co 
pokazują, widać, że dojdą do tego samego końca”158. Wolniejszy krok wynikał 
z istniejącej jeszcze przez większą część II wieku p.n.e. przewagi czynnika 
arystokratycznego w postaci senatu w rzymskiej organizacji ustrojowej.

zdawałoby się, niewinnej sferze, bywał i bywa przyczyną poważnych politycznych błędów. Zob. 
Pamiętniki kardynała Retza, przeł. A. i M. Bocheńscy, Warszawa 1958, t. 2, s. 421.

155 Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XXXIX, 5, s. 536.
156 Tamże, t. 2, ks. XXIX, 20, s. 414.
157 Zob. tamże, t. 2, ks. X, 36, s. 73.
158 Tamże, t. 2, ks. XXXVII, 1, s. 514.

Umiarkowanie - jedna z najistotniejszych zasad politycznego realizmu - za
myka przegląd najważniejszych idei, podzielanych i propagowanych przez obu 
największych historyków starożytności. Przedmiotem analizy staną się obecnie 
problemy, które zyskały swój realistyczny wymiar w dziele Polibiusza.
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3. Realizm Polibiusza wobec problemów genezy 
państwa, zdrady w polityce i pożgdanych 

politycznie cnót

Geneza państwa

Na początku słynnej szóstej księgi Dziejów rozpatrywane jest zagadnienie, które 
na gruncie historii doktryn politycznych zrobiło wielką karierę. Chodzi o kwe
stię genezy państwa. Tematyka ta znalazła klasyczne ujęcie za sprawą Platona 
i Arystotelesa. Polibiuszowe rozważania sytuują problem na gruncie politycznego 
realizmu. Odmienność poglądów Platona i Arystotelesa od poglądów Polibiusza 
wynika nie tylko z odmiennej optyki filozofów - z jednej strony, i historyka oraz 
męża stanu z drugiej strony - wynika także z odmienności oczekiwań wobec 
państwa, a odmienność owa rodzi się z politycznych przemian oddzielających 
świat Platońskiej i Arystotelesowskiej polis od świata Polibiuszowej politei'^. 
Dla mieszkańca polis sprzed okresu macedońskiej dominacji państwo stanowi 
centrum formacyjne człowieka, ma zatem także do wypełnienia zadania natury 
moralnej. Arystoteles w Polityce powiada, że istnieje ono, „aby życie było do
bre”159 160 161. Polibiusz oczekuje od państwa już tylko zapewnienia politycznej stabil
ności, którą konstytuują trzy elementy: wewnętrzna zgoda, zdolność do obrony 
przed zewnętrznym najazdem, rozwój zamożności obywateli. Z przyczyn, których 
niepodobna w tym miejscu omawiać, ujęcie Polibiusza charakteryzuje główny nurt 
współczesnego, europejskiego myślenia, natomiast stanowisko platońsko-arystote- 
lesowskie w uszach większości dźwięczy obecnie nutami przebrzmiałymi i przy
wodzącymi nieprzyjemne skojarzenia. Nie znaczy to, rzecz jasna, że sytuacja jest 
ustalona raz na zawsze.

159 Na różnicę znaczeń słowa „państwo” w przypadku filozofów i historyka zwraca uwagę 
K. von Fritz: „Słowo polis, używane przez Platona i Arystotelesa [...], oznacza przede wszyst
kim państwową wspólnotę, a w szerszym sensie każdą wspólnotę polityczną, albo też - uży
wając współczesnej terminologii - państwo razem z jego społeczną podstawą czy wewnętrzną 
strukturą, podczas gdy słowo politeia, którym posługuje się Polibiusz, wskazuje na polityczną 
strukturę takiej społeczności lub, ściślej rzecz biorąc, podział kompetencji i władzy w takiej 
społeczności”.

160 Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, w: tegoż, Dzieła wszystkie, Warszawa 2001, 
t. 6, ks. I, rozdz. 1, 8, 1252b, s. 27. O tym, czym jest „dobre życie”, Stagirytą informuje w księgach 
X oraz II Etyki nikomachejskiej.

161 Zob. Platon, Prawa, przeł. W. Witwicki, w: tegoż: Państwo, Prawa, Kęty 1997, ks. III, 
s. 384-385.

Polibiusz rozpoczyna analizę genezy państwa od założenia sytuacji pierwot
nej, w której społeczeństwo z całym bogactwem instytucjonalnym ulega destrukcji 
pod wpływem którejś z wielu klęsk żywiołowych, tak że pozostaje mała liczba 
ocalałych. Idzie śladem Platona, który taki stan rzeczy przedstawia w Prawach'™ 
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- swym ostatnim dialogu, pisanym po rozczarowujących zderzeniach z polityką 
praktyczną w Syrakuzach, co czyni ów dialog, z punktu widzenia realizmu, naj
istotniejszą polityczną wypowiedzią ateńskiego filozofa. Jak widać, przyjmowanie 
sytuacji pierwotnej nie jest strategią wypracowaną w nowożytności. Po przyjęciu 
powyższego założenia dla Arkadyjczyka, podobnie jak dla Platona i Arystotelesa, 
kluczową sprawą staje się odpowiedź na pytanie, co sprawia, że ludzie dążą do 
utworzenia społeczeństwa? Jak wiadomo, Platon i Arystoteles wskazują na niemoż
ność osiągnięcia autarki, a więc samowystarczalności przez pojedynczego czło
wieka. Polibiusz stwierdza, że czynnikiem jednoczącym ludzi jest ich naturalna 
słabość162 163. Odwołuje się do analogii ze świata zwierząt161. Wiele gatunków zwierząt 
remedium na jednostkową bezbronność znajduje w życiu w stadzie. Analogia ze 
światem zwierzęcym pozwala historykowi wyciągnąć dalszy wniosek: pierwotną 
formą organizującą ludzką społeczność było oparte na sile jednowładztwo.

162 Zob. Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. VI, 5, s. 383. Oczywiście brak samowystarczalności mieści 
w sobie fizyczną słabość jako jeden z jej przejawów, ale ani dla Platona, ani dla Arystotelesa nie 
jest on zasadniczy.

163 Zob. tamże. Polibiusz wykazuje predylekcję do posługiwania się porównaniami natury bio
logicznej. Słynne jest jego stwierdzenie: „Jak bowiem żyjąca istota, skoro ją pozbawisz oczu, staje 
się bezużyteczna, tak, jeżeli z historii usuniesz prawdę, reszta jej pozostaje niepotrzebną gadani
ną”. Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. I, 14, s. 14. Poprzez takie pozbawione urody literackiej porównania 
autor manifestował swoje naukowe nastawienie i brak troski o popisy retoryczne. Nie znaczy to, 
że strona literacka dzieła była mu całkiem obojętna. Na temat stosowanych przez niego środków 
wyrazu por. przykładowo S. Hammer, Wstęp, s. XLI; J. Marincola, Greek..., s. 124-133.

164 Wspomniany termin ujawnia inspirację A. Gchlcna nie tylko dziedzictwem J.G. von 
Herdera, który w słynnej Rozprawie o pochodzeniu języka piszę, że przyroda wydała człowieka 
na świat niegotowym i bezbronnym, naznaczonym licznymi niedostatkami, uczyniła go wyeks
ponowanym (por. J.G. Herder, Rozprawa o pochodzeniu języka, w: tegoż, Wybór pism, przeł. 
J. Gałecki i in., Wrocław 1988), lecz również myślą F. Nietzschego, który ujmuje człowieka jako 
„zwierzę nie w pełni ustalone”. Nota bene, sformułowanie to można odnaleźć już w starożytno
ści. Herder powołuje się na opis Pliniusza, według którego natura, już w dniu narodzin wysadza 
nagiego człowieka na nagą ziemię i zmusza do jęku i płaczu: żadne inne zwierzę nie jest skazane 
na łzy, i to już na początku życia”. Por. K.-S. Rehberg, Antropologia działania i teoria porząd
ku Arnolda Gehlena, w: Konserwatyzm - projekt teoretyczny, red. B. Markiewicz, Warszawa 
1995, s. 76. Pliniuszowe źródło myśli Herdera stanowi znakomite potwierdzenie następującego 
przekonania A. Gehlena: „o filozofach można powiedzieć, że są wybitni, jeżeli w ciągu trzy
dziestu czy pięćdziesięciu lat wypowiedzieli chociaż dwie ważne myśli. Trzeba jednak uważać, 
czy przypadkiem nie zostały one już wypowiedziane przez Greków, którzy wszystko wiedzieli 

Nie ulega wątpliwości, że Polibiuszowa wizja genezy państwa przewyższa, 
biorąc pod uwagę współczesny stan wiedzy osiągnięty przez antropologię fi
lozoficzną, dokonania Platona i Arystotelesa. Gehlenowskie określenie ludz
kiej istoty jako Mangelwesen - „istota ułomna” (Z. Krasnodębski), „istota na
znaczona brakiem” (K. Krzemieniowa), „istota nacechowana niedostatkiem” 
(E. Paczkowska-Łagowska) - akcentuje jej słabość na tle innych gatunków164. 
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W naukowo ścisłej antropologii Arnolda Gehlena człowiekowi brakuje wro
dzonego zwierzęciu przystosowania do świata. Zmuszony jest przykładowo 
„sam wytworzyć i przysposobić broń, której mu organicznie odmówiono, 
albo też kiedy wdziera się w strefę chłodu, owijać się futrem, które na nim nie 
rośnie”165. Tymczasem Platon w swej teorii wyłożonej w Państwie'6'’ kładzie 
nacisk na różnorodność ludzkich potrzeb i mnogość talentów niezbędnych do 
ich zaspokajania. Jeden człowiek nie jest w stanie ich rozwinąć. Stąd potrzeba 
specjalizacji. Odmienne funkcje spełniane przez poszczególnych ludzi budu
ją organiczną całość, zdolną do osiągnięcia samowystarczalności. Również 
Arystoteles, który rozwija teorię genezy państwa Platona w bardziej empi
rycznym kierunku, nie eksponuje naturalnej słabości człowieka jako spo
łecznego zwornika, lecz jego naturalną towarzyskość (człowiek z natury jest 
zwierzęciem politycznym). W tym samym zdaniu, w którym zgodnie z rze
czywistością mówi, że państwo powstaje dla umożliwienia życia, pojawia się 
cytowana fraza o jego istnieniu w celu zapewnienia dobrego życia. Zatem 
zarówno Platon, jak i Arystoteles od początku mają na uwadze cel państwa 
w postaci sprawiedliwości i dobrego życia. Realizm Polibiusza nie pozwala 
na takie ujmowanie sprawy. W teoriach Platona i Arystotelesa nastąpiło po
mieszanie porządków. Potrzeba sprawiedliwości i szczęśliwego życia jest po
trzebą sekundarną. Pojawia się dopiero po zaspokojeniu potrzeby pierwotnej, 
jakąjest bezpieczeństwo167. Właśnie słabość każdego pojedynczego człowie
ka stawia pod znakiem zapytania możliwość przeżycia nawet tego okresu, 
na który pozwala mu natura. W ujęciu Polibiusza jej przezwyciężenie, a tym 
samym osiągnięcie stanu bezpieczeństwa, nie może nastąpić inaczej, jak tyl
ko poprzez połączenie się w grupę168. Dopiero po owym połączeniu otwiera 
się droga rozwoju tak cennych dla prawidłowego funkcjonowania państwa 
zasad moralności i poczucia sprawiedliwości. Jest to drugie stadium rozwo
ju, w którym - jak powiedziałby Jean Bodin - pierwotne tyrańskie władanie 
staje się prawym rządzeniem169.

i wśród których znaleźć można prekursora każdej myśli”. A. Gehlen, O narodzinach wolności 
z wyobcowania, przeł. D. Raczkiewicz-Karłowicz, w: Konserwatyzm..., s. 125.

165 A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, przeł. K. Krzemieniowa, 
Warszawa 2001, s. 112.

166 Zob. Platon, Państwo, ks. II, s. 62 i następne.
167 O nadrzędności bezpieczeństwa wobec innych ludzkich potrzeb, przede wszystkim wol

ności, piszę niezrównanie Bertrand de Jouvenel. Zob. B. de Jouvenel, On Power: The Natural 
History oflts Growth, przeł. na ang. J.F. Huntington. Boston 1962, s. 336-356.

168 Na brak poczucia bezpieczeństwa jako na przyczynę powstania państwa wskazuje także 
Machiavelli. Zob. N. Machiavelli, Rozważania..., ks.l, I, s. 235. Pogląd ten przejmą kolejne 
pokolenia realistów. Najdobitniej wyraża go Hobbes w Lewiatanie.

169 Por. J. Bodin, Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej, przeł. R. Bierzanek, Z. Izdebski, J. Wróble
wski, Warszawa 1958.
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Arkadyjczyka interesuje sposób wykształcania się w społeczeństwie „wyobra
żenia o tym, co jest dobre i sprawiedliwe, podobnie jak o tym, co się tym pojęciom 
sprzeciwia”170. Wierność kauzatywnemu stylowi myślenia nakazuje mu poszuki
wanie i wskazanie przyczyny. Źródłem poczucia sprawiedliwości i moralności jest 
u greckiego myśliciela - według udanej formuły Donalda Kagana - „oświecony 
interes własny sprzężony z wyłącznie ludzką zdolnością do rozumowania i zapo
biegliwości”171. Polibiusz posługuje się przykładem niewdzięcznego syna, który 
osiągnąwszy dojrzałość, wyrządza krzywdę rodzicom. Budzi to abominację nie 
tylko bezpośrednio zainteresowanych, lecz wszystkich świadków owej niewdzięcz
ności. Charakteryzująca ludzi zdolność antycypacji podpowiada im, żc tolerowa
nie takiego zachowania może nieoczekiwanie i nieprzyjemnie dotknąć każdego. 
„Stąd rodzi się w duszy [...] pewne wyobrażenie o sile i teorii powinności, a to 
jest początkiem i końcem sprawiedliwości”172. Kluczem zatem do wykształcenia 
się zasadniczych reguł społecznego współżycia jest ludzka umiejętność rzutowa
nia obecnych doświadczeń w przyszłość173. Ten fakt będzie miał na myśli Hobbes, 
gdy wiele wieków po Polibiuszu określi człowieka jako istotę głodną przyszłym 
głodem; na gruncie tej konstatacji, pozostający w Hobbesowskiej tradycji Arnold 
Gehlen stwierdzi, że człowiek potrafi tworzyć instytucje, ponieważ zdolny jest 
myśleć w dłuższej perspektywie, a zatem - w terminologii autora Morał und 
Hypermoral - kierować się wtórną celowością obiektywną174.

Wraz z wykształceniem się w społecznej świadomości reguł prawego i nie
godnego postępowania możliwe staje się przejście od opartego na sile tyrańskic- 
go jednowładztwa do wspartej na zasadach sprawiedliwości monarchii. Dzieje 
się tak, gdy dotychczasowy jednowładca „każdemu skłonny jest odmierzyć to, 
na co zasłużył175, wtedy ci [poddani - przyp. P.K.] podlegają mu już nie z obawy

1711 Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. VI, 5, s. 383.
171 D. Kagan. History of Greek..., s. 258.
172 Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. VI, 6, s. 384.
173 Przyjmuje się, że teorię źródeł moralności i sprawiedliwości autor Dziejów przejął od 

stoika Panecjusza. Badacze wyciągają ten wniosek na podstawie informacji dostarczonych przez 
Cycerona, który w traktacie O powinnościach posługuje się podobną do Polibiusza teorią korzeni 
pojęcia sprawiedliwości i daje do zrozumienia, że teoria ta oparta jest na pracy Panecjusza pod 
analogicznym tytułem, O powinnościach. Zob. M. Plczia, Wstęp do: M.T. Cycero, Wybór pism 
naukowych, przeł. K. Wisłocka-Rcmerowa, Warszawa 2002, s. XC1. Stosunek Polibiusza do 
stoicyzmu jest skomplikowany. Chociaż pewien wpływ tej filozofii daje się zauważyć w jego 
poglądach, to, po pierwsze, używa on terminów stoickich w sposób łamiący kanony stoickiego 
myślenia, po drugie - wiele przekonań Arkadyjczyka opiera się na treściach filozoficznych dale
kich od stoicyzmu. Szerzej na ten temat zob. K. von Fritz, The Theory..., s. 55-58.

174 Por. A. Gehlen, Ekspozycja kilku problemów ducha, przel. E. Paczkowska-Łagowska, 
w: „Studia z filozofii niemieckiej”, Toruń 2004, t. 4. Tekst ten stanowi rozdział zamykający dzieło 
Gehlena Der Mensch.

175 Stosuje więc, posługując się terminologią Arystotelesa - kluczowądla stabilności państwa 
- sprawiedliwość rozdzielającą, opartąna zasadzie równości proporcjonalnej. 
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przed przemocą, lecz ponieważ raczej z przekonania go uznają i chronią pospo
łu jego rządy, gdyby nawet był już całkiem zgrzybiały wiekiem, jednomyślnie 
odpierając i wytrwale zwalczając takich, co na jego władzę czyhają”176. Zatem 
wraz z zastąpieniem woluntaryzmu jednostki zespołem reguł następuje przejście 
do dobrej formy ustrojowej. Reguły te nie muszą być doskonałe. Dopóki jednak 
ich pozycji, ucieleśnianej przez poszczególne instytucje, nie naruszają ambicje 
i egoistyczne dążenia panujących, istnieją ramy dla obywatelskiej wolności oraz 
sprawiedliwości. Była już mowa w poprzednim rozdziale, że - wbrew potocz
nym wyobrażeniom - reguły sprawiedliwości, a nie naga przemoc, stanowią dla 
politycznych realistów (w tym, oczywiście, Polibiusza) pożądany punkt dojścia. 
Dzielą go z innymi szkołami myślenia o polityce, nie wyłączając idealistów i uto
pistów różnej proweniencji. Inna, wsparta na doświadczeniu, jest droga docho
dzenia do świadomości zbawienności reguł. Nieodzowność sprawiedliwości nie 
wynika z jej istnienia jako na przykład transcendentnej, niezmiennej, wiecznej 
idei, ale z nieznośności codziennego życia uzależnionego od niczym nieograni
czonego widzimisię rządzących.

176 Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. VI, 6, s. 384-385.
177 Zob. tamże, ks. VI, 7-9, s. 385-387.
178 Zob. Arystoteles, Polityka, ks. V, 10, 1316a, w: tegoż, Dzieła wszystkie, s. 168-170.
179 Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XVIII, 13, s. 243.

Nie ma potrzeby przytaczać Polibiuszowego opisu cyklicznych przekształ
ceń ustrojowych. Podąża on śladem ósmej księgi Państwa Platona. Opis Polibiu
sza jest klarowny, ale zanadto uproszczony177. Wyrażona przez Arystotelesa 
w Polityce krytyka Platońskiej historiozofii (przyjmującej postać przemian 
ustrojowych) znajduje zastosowanie także w odniesieniu do Polibiusza178 179.

Zdrada w polityce

Na kartach Dziejów odnajdujemy interesujące i instruktywne dla teoretyków 
rozważania dotyczące „trudnego do rozpatrywania i do ujęcia w jakieś normy”17’ 
zagadnienia politycznej zdrady. Fakt, że są prowadzone z perspektywy prak
tycznego polityka, nadaje im charakterystyczne rysy realizmu. Dążące do od
dania rzeczywistości realistyczne ujęcie oznacza w tym wypadku konieczność 
poczynienia rozróżnień i uchwycenia pewnych subtelności. Oto jedna z sytu
acji, w których większości teoretyków - skłonnych zazwyczaj do komplikowa
nia spraw - problem jawi się prosto, natomiast większość praktyków - niegrze- 
szących często nadmiernym wyrafinowaniem refleksji - wzbija się na wyżyny 
w wielostronności myślenia.

Polibiusz bezproblemowo postrzega jedynie akt zdrady polegający na wyda
niu własnej ojczyzny najeźdźcy ze względu na własne bezpieczeństwo, osobiste 
korzyści, poróżnienie z politycznymi przeciwnikami, chęć realizacji własnych 
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celów dzięki obcej sile180. Uwyraźnia następnie bezsensowność takiego posu
nięcia. Robi to w charakterystyczny dla realisty sposób, nie tyle eksponując 
przekroczenie kodeksu zasad boskich i ludzkich, co odwołując się do kryterium 
utylitarystycznego. Patrząc w dłuższej perspektywie, „nie ukrył się jeszcze ża
den zdrajca swego miasta czy wojska, czy załogi, lecz choćby w danej chwili nie 
wiedziano, kto to zrobił, czas wszystkich powoli ujawnił, ani też żaden z takich 
ludzi po zdemaskowaniu nigdy jeszcze nie miał spokojnego życia, ale przeważnie 
już ze strony samych tych, którym zrobili przysługę, spotyka ich odpowiednia 
kara”181. Historyk jest najskuteczniejszy dydaktycznie, kiedy opiera się na do
świadczeniu. To zaś jasno uzmysławia, że zdrajcy zostają najczęściej zniszczeni 
przez samych beneficjentów ich zdrady. Kto bowiem raz okazał się wiarołomny, 
i to w stosunku do własnej ojczyzny, temu niełatwo przychodzi zaskarbić sobie 
ponowne zaufanie. Niczego nic rozwiązuje również ucieczka sprzedawczyków, 
o ile im się powiedzie, gdyż „pójdzie za nimi przez całe życie jako mścicielka 
zła sława u innych ludzi i będzie ich prześladować dniem i nocą wieloma fał
szywymi i prawdziwymi strachami”182 *. Wywody Polibiusza mają szczególną 
wagę w kontekście zagnieżdżenia się w potocznej świadomości przekonania, 
że zdrada czy wiarołomstwo są narzędziami stosowanymi i zalecanymi przez 
politycznych realistów. Kontynuowane przez wieki błędne odczytanie Księcia 
Machiavellego wielce się do tego przyczynia. Pokazując dobitnie, że wiarołom
stwo czy zdrada to narzędzia, którymi, generalnie, można posłużyć się tylko 
raz i nie sposób w zasadzie uwolnić się od miana zdrajcy, grecki dziejopisarz 
udowadnia, iż owo potoczne przeświadczenie to czysty absurd. Każdy trzeźwo 
myślący człowiek musi je odrzucić. Wielkim zdumieniem napawa Polibiusza 
fakt, że mimo wspomnianej niemożliwości zrzucenia odium zdrajcy, władcy 
czy wodzowie zawsze znajdują chętnych, uwiedzionych wizją prędkich i wiel
kich korzyści. Każę mu to podać w wątpliwość ludzką racjonalność: „ród ludz
ki, który uchodzi za najprzemyślniejszy ze wszystkich żywych istot, ma wiele 
danych, by się okazać najgłupszym. Bo inne stworzenia są niewolnikami tylko 
naturalnych popędów i przez te tylko wpadają w nieszczęścia, a ludzki rodzaj, 
choć co do siebie pełen urojeń, nic mniej błądzi przez brak rozumu niż przez 
popędy naturalne”18’.

180 Tamże, t. 2, ks. XVIII, 15, s. 245.
181 Tamże.
182 Tamże.
181 Tamże, s. 245- 246.

Rzecz jasna, problem zdrady w polityce nie przyjmuje jedynie wskaza
nego wyżej, przejrzystego wymiaru. Istnieją sytuacje, w których obarcza go 
kłopotliwy balast niejednoznaczności. Chociażby w omawianej poprzednio 
dobie wojny pcloponeskiej mniejsze państwa często dopuszczały się aktów 
zdrady. Decydowało o tym kilka przyczyn, spośród których wymienię dwie 
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najważniejsze. Po pierwsze, sojusze były narzucane siłą (państewka wyspiar
skie znajdujące się w zasięgu ateńskiej floty musiały być sojusznikami Aten, 
państewka lądowe musiały przyjąć status satelitów Sparty). Jest rzeczą jasną, 
że zrzucenie kurateli narzuconej przez mocarstwo było nieraz ukrytym pra
gnieniem większości obywateli. Po drugie, ustaliła się praktyka, że po zdo
byciu miasta przez siły oblężnicze, czy to ateńskie, czy spartańskie, zabijano 
wszystkich mężczyzn, kobiety zaś i dzieci sprzedawano w niewolę184. W takiej 
sytuacji tylko zdrajca, który wydał miasto w ręce napastników, zachowywał 
jakieś szanse na przeżycie. Widać zatem, jak powoli problem zdrady zaczy
na wymykać się manichejskim kategoriom, szczególnie w okresie politycz
nych zawirowań wywołanych przez wojny, zmiany ustrojowe, zmiany sojuszy 
w konstelacji międzynarodowej. Nieraz także w praktyce wytwarza się stan, 
w którym bohaterstwo od zdrady oddziela cienka granica. Henry Kissinger 
powiada, że istnieją dwa sposoby pokonania tego typu zawirowań: przyjęcie 
pozycji bycia ponad nimi lub płynięcie z prądem, innym słowy - opierając się 
na zasadach albo zręcznych manewrach185. Przyjmując Kissingerowską opty
kę, od razu staje się jasne, że męża stanu, w zdecydowanej większości przy
padków, nic stać na luksus pozostawania w wieży wzniosłych zasad. Mając 
stałe obowiązki wobec wspólnoty, zmuszony jest działać na jej rzecz nic tylko 
w spokojnych, lecz także w niebezpiecznych czasach. W tych ostatnich - snu- 
jc refleksję Polibiusz - nie zawsze na miano zdrady zasługuje przyjęcie pro
tektoratu potężniejszego władcy186. Nie ulega wątpliwości, że jest to sytuacja 
wyjątkowo trudna dla polityków słabszego państwa, w której trafność, a nawet 
maestria działania nierzadko nie chronią w oczach ogółu od miana zdrajcy. 
Przywykły do niezależności, ale niemający pełnego oglądu spraw ogół przece
nia najczęściej siły i możliwości swego państwa.

184 Taki los, jak wiadomo, spotkał Melijczyków.
185 Zob. H. Kissinger, A World Restored. Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace 

1812-1822, Londyn 2000, s. 136.
186 Nasuwa się skojarzenie z dziejami Rzeczypospolitej szlacheckiej. Rzadko przywołuje się 

sformułowaną przez polskich realistów argumentację, żc zgoda na istniejący de facto w drugiej 
połowic XVIII wieku protektorat Rosji stwarzałaby dla odrodzenia naszego państwa lepszą ko
niunkturę. Wydaje się, żc korzystniej jest być uzależnionym od jednego, choćby najsilniejszego 
militarnie państwa - nicstojącego jednak wyżej cywilizacyjnie - które, przekonane o pewności 
dzierżenia polsko-litewskich ziem, byłoby zainteresowane utrzymaniem integralności terytorial
nej protektoratu, aniżeli być podzielonym między trzy najpotężniejsze ówcześnie państwa świata. 
Podział ów stanowił przez długi czas najmocniejsze spoiwo ich sojuszu. Tymczasem cierpliwość 
pozwoliłaby doczekać kłopotów protektora, co przy zarysowujących się reformach ustrojowych 
Rzeczypospolitej (państwo dominujące, pewne swej supremacji niekoniecznie musialoby się im 
sprzeciwiać) stwarzałoby szanse na uniezależnienie się. Świadoma zgoda na dominację Rosji 
stanowiła jednakże „niemożliwość psychiczną” dla ogółu narodu politycznego oraz dla zdecydo
wanej większości politycznych decydentów.
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Polibiusz przestrzega także przed automatycznym uznawaniem za zdraj
ców „takich, którzy pod naciskiem sytuacji skłaniają swe ojczyzny do zmia
ny danych związków i przyjaźni politycznych na inne. Bo nieraz przecież ci 
ludzie stali się przez to największymi dobroczyńcami własnej ojczyzny”187 188. 
Dziejopisarz daje w powyższym stwierdzeniu szybki wykład późniejszej za
sady prawa międzynarodowego publicznego, że sojusze, umowy, traktaty obo
wiązują rebus sic stantibus'**. Zmiana okoliczności może (choć nie musi) sta
nowić dostateczne uzasadnienie dla odwrócenia sojuszy, przekreślenia umowy 
czy traktatu. Trudno, naturalnie, wskazywać w takich wypadkach na jakieś że
lazne reguły. Nieraz warto dotrzymać umowy nawet z naruszeniem pewnych 
własnych interesów, gdyż wiarygodność w polityce zagranicznej jest cennym 
kapitałem. Pochwała mieszkańców Gazy jako „sprzymierzeńców dochowu
jących wiary z nieustępliwą odwagą”189 nic pozostawia wątpliwości, że autor 
Dziejów jest tego świadomy.

187 Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XVIII, 13, s. 243.
188 Najsławniejszego ujęcia problem doczekał się za sprawą Niccola Machiavcllcgo: „Książę 

tedy rozumny ani może, ani powinien dotrzymywać danego przez się słowa wówczas, gdy do
trzymanie to zwróciłoby się przeciwko niemu, przyczyny zaś, które go były skłoniły do związa
nia się słowem wygasły”. N. Machiavelli, Książę, przeł. W. Rzymowski, Warszawa 2001, rozdz. 
XVIII, s. 71. W tym samym duchu naucza Spinoza: „A zatem każdemu państwu przysługuje 
w zupełności prawo rozwiązania przymierza, kiedy zcchce, a nie można powiedzieć, że działa 
podstępnie lub wiarołomnie, dlatego że nie dotrzymuje umowy, gdy upada przyczyna obawy lub 
nadziei. [...] Poza tym zawiera się umowę na przyszłość tylko w przypuszczeniu, że okoliczno
ści pozostaną, gdy zaś zmieniają się, to zmienia się także i podstawa całego stanu rzeczy. [...] 
Jeżeli więc jakieś państwo uskarża się, że drugie je oszukało, to może doprawdy potępiać nic 
wiarołoinność państwa sprzymierzonego, lecz tylko swoją głupotę, że zaufało swoją pomyślność 
komuś, kto podlega własnemu prawu i komu pomyślność jego władzy jest prawem najwyższym”. 
B. Spinoza, Traktat polityczny, rozdz. III, § 14, s. 351-352.

189 Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XVI, 22a, s. 221.
,9" Zob. tamże, t. 2, ks. XVIII, 14, s. 243- 244.

Przywódcy dokonujący politycznych wolt zyskiwali miano „dobroczyńców 
ojczyzny” pod warunkiem jednak, że kończyły się one sukcesem. Polibiusz może 
zarzucać Demostenesowi190 - oskarżającemu przywódców Arkadyjczyków, 
Meseńczyków, Argijczyków, Tesalczyków i Beotów o zdradę - błędną oce
nę sytuacji i sławić mężów, którzy poprzez sojusz z macedońskim królem 
wzmocnili swoje państwa. Jest jednak rzeczą oczywistą, że gdyby bitwa pod 
Cheroneją w 338 roku p.n.e. wypadła na korzyść połączonych armii Teb i Aten, 
przywódcy wymienionych ludów zamiast bohaterami zostaliby okrzyknięci 
zdrajcami. Jedynym honorowym wyjściem byłaby w takiej sytuacji śmierć. 
Surowość ówczesnych stosunków historyk oddaje, opisując późniejsze położe
nie niektórych polityków greckich, sprzyjających innemu królowi Macedonii 
- Perseuszowi, pobitemu przez Rzymian. Można je sprowadzić do następującej 
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zasady: honor dla tych, którzy nie zamazywali swojego politycznego wyboru 
i broniąc go do końca, ponieśli śmierć; pogarda i śmierć z rąk zwycięzców dla 
tych, którzy, mimo działań antyrzymskich, usiłowali zachować życie; prawo 
obrony dla tych, którzy poza sympatią dla Perscusza nie wspierali go żadnym 
działaniem191. Opis stanu rzeczy w świecie greckim po klęsce Macedończyków 
pod Pydną nasuwa wniosek, który nie doczekał się artykulacji z ust Polibiusza 
(jest dziełem późniejszych realistów), ale który zawarty jest implicite na kartach 
dzieła: rozumna polityka tylko w wyjątkowych okolicznościach (na przykład 
zmagań wojennych w obronie egzystencji państwa) może przybierać jednowy
miarowy kształt. Innymi słowy, roztropność wyklucza w zasadzie monoideową 
formułę stawiania wszystkiego na jedną kartę. Dlatego w państwie niezbędni 
są politycy o zróżnicowanych sympatiach i sposobach widzenia spraw tak, że 
w konkretnym przypadku możliwe jest korzystanie z usług tych, którzy mogą 
oddać wspólnocie największe usługi192.

191 Zob. tamże, t. 2, ks. XXX, 6-9, s. 426-429.
192 Powyższą formę mogłaby przybrać realistyczna - przeprowadzona ze stanowiska utylita- 

rystycznego - obrona światopoglądowego pluralizmu. Na temat potrzeby posiadania określonych 
ludzi na określone sytuacje pisa! klarownie Adolf Bocheński. Zob. A. Bocheński, Duch dziejów 
Polski, w: tegoż. Historia i polityka: wybór publicystyki, oprać. M. Król, Warszawa 1989, s. 44.

193 Tamże, t. 2, ks. XII, 16, s. 130.

Warto na koniec odnotować, że ciężar odpowiedzialności, do jakiej pociąga
ni byli politycy starożytności, jawi się, w porównaniu z dzisiejszymi realiami, 
jako nieporównywalnie większy. Dotyczy to także odpowiedzialności za słowo 
w publicznych dyskusjach. Na potwierdzenie można za Polibiuszem przywo
łać przykład znamienny, choć raniący współczesne, delikatne gusta, kiedy to 
między kosmopolisem (najwyższym urzędnikiem w mieście) a pewnym mło
dzieńcem rozgorzał spór na temat interpretacji prawa Zaleukosa (prawodawca 
z VII wieku p.n.e.). Jeden z punktów tego prawa nakazywał rozstrzygnięcie go 
„przed sądem tysiąca i przy zawieszonej pętlicy; kto zostanie uznany za tego, 
który gorzej zrozumiał myśl, ten ma być powieszony w obecności tysiąca”193. 
Opisana sytuacja jest do skrajności posuniętym potwierdzeniem prawdy, że 
nie ma innego sposobu na zmuszenie człowieka do uczciwego myślenia i dzia
łania, jak tylko wpojenie weń świadomości, iż ponosi natychmiastową i nie
odwołalną odpowiedzialność za swe działanie. Tylko wówczas wznosi się na 
wyżyny skrupulatności i efektywności. W tym w nowożytności tkwi tajemnica 
sukcesu przedsiębiorstwa kapitalistycznego. W tym w starożytności rządzący 
się demokratycznie lud upatrywał gwarancji ze strony powołanych na urzędy 
na sprawowanie funkcji z najwyższą gorliwością. Monteskiusz - wbrew kry
tykom demokracji - dowodzi, że nie przerasta możliwości większości kompe
tentne obsadzenie na przykład stanowiska wodza, gdyż większość doskonale 
zdaje sobie sprawę kto, kiedy, gdzie i z jakim skutkiem prowadził militarne 
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kampanie194. Lud starożytnych poleis wykazywał nie tylko powyższą świado
mość, ale także stymulującą indywidualną odpowiedzialność kupiecką zapo
biegliwość. Powierzał funkcję stratega wyłącznie bogatym obywatelom, którzy 
przyjmując ją, wiedzieli, że fiasko ich militarnych czy politycznych poczynań 
oznaczać będzie najprawdopodobniej wygnanie i konfiskatę mienia195. Generalnie 
zatem, gdy podziwia się realizm myślenia politycznego starożytnych, nie można 
tracić z oczu faktu, że opiera się on na twardym mechanizmie indywidualnej 
odpowiedzialności. Polibiusz nie pozostawia wątpliwości, jak kluczowe w pań
stwie jest sprawiedliwe stosowanie nagrody i kary, gdyż „tylko na tym opierają 
się władztwa i wolne państwa, i w ogóle całe ludzkie społeczeństwo. Wszak 
gdzie nie zna się takiej różnicy, albo znając - zleją stosuje, tam żadna z przed
sięwziętych rzeczy nie może być rozumnie pokierowana”196.

Cechy męża stanu

Współczesna obiegowa opinia, roszcząca sobie miano realistycznej, mówi, że 
poziom polityków jest jedynie odzwierciedleniem poziomu społeczeństwa. Jeśli 
zatem ogół przywykł do lekceważenia reguł i instytucji, nie inaczej będą po
stępować politycy wyrośli na takim podłożu społecznym. Stanowisko takie nie 
jest pozbawione podstaw, ale wydaje się błędnym postawieniem sprawy. W tym 
przypadku właściwsza optyka to optyka normatywna, nie zaś deskryptywna. 
Istnieją mocne racje po temu, by nie godzić się na odbijające poziom ogółu „śred- 
niactwo” polityków, lecz, patrząc właśnie przez pryzmat powinności, domagać 
się demonstrowania przez nich cech ponadprzeciętnych. Decyzja o kandydowa
niu na najbardziej eksponowane stanowiska w społeczeństwie, inaczej mówiąc, 
chęć dzierżenia władzy, która - jak twierdzą zorientowani - wzmaga poczucie 
istnienia, winna niejako automatycznie rodzić po stronie wybierających żądania 
posiadania walorów, którymi przeciętny człowiek się nie legitymuje. Odpowiedzi 
na pytanie, o jakie walory chodzi, w klarowny sposób dostarcza Polibiusz, 
zamieszczając w różnych miejscach pracy charakterystyki mężów stanu budzą
cych jego podziw.

Winno być oczywiste, że próba przedstawienia kompletnego katalogu pożą
danych cech męża stanu byłaby zamierzeniem przesadnym. Przykładowo, istnie
je wiele politycznych zalet, które zachowują wagę w świecie arystokratycznym, 
lecz schodzą na dalszy plan lub stają się wadami w świecie demokratycznym. 
Przedmiotem analizy staną się w związku z tym niektóre z tych wyróżników

l9J Zob. Monteskiusz, O duchu praw, przeł. T. Boy-Żeleński, Kęty 1997, ks. II, rozdz. 2, s. 19.
195 Takiego losu, jak wiadomo, doświadczył Tukidydes.
196 Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. VI, 14, s. 393. W rozdziałach 36, 37, 39 cytowanej szóstej księgi 

autor dobitnie ukazuje zależność między pomyślnymi wynikami rzymskich przedsięwzięć wojen
nych a ponoszeniem przez żołnierzy nieuniknionej odpowiedzialności za wszelkie uchybienia. 
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charakteru polityka, które znalazły miejsce na kartach Dziejów i które wykazują 
większą odporność na zmiany epok i okoliczności - pretendują zatem do więk
szej uniwersalności.

W toku dotychczasowych rozważań pojawiły się już tak kluczowe dla for
macji polityka cechy jak umiarkowanie czy powściągliwość, a także obiek
tywizm. Wypada je przypomnieć, lecz nie ma powodu jeszcze raz omawiać. 
Jako kolejną właściwość - konstytuującą spektrum politycznie wartościo
wych cech - wymienić można umiejętność mówienia. „System polis zakła
da przede wszystkim niezwykłą przewagę słowa nad innymi narzędziami 
władzy. Mowa staje się instrumentem par excellence politycznym, kluczem 
wszelkiego autorytetu w państwie, środkiem rządzenia i panowania nad inny
mi”197. O zrośnięciu polityki i mowy przekonuje przywołana przez Polibiusza 
sentencja Teopompa, że „ten [jest] najpotężniejszy w słowie, kto uczestniczył 
w największej ilości zmagań politycznych”198. Naturalnie, także współcześnie 
opanowanie sztuki mówienia nie traci nic ze swej wagi. Chociaż wypowia
dane przez polityków słowa nie znajdują natychmiastowego odzwierciedlenia 
w postaci podnoszenia rąk przez demos zgromadzony na agorze, to władza 
bezustannie „staje się” poprzez mowę. Nie znaczy to jedynie, że rozstrzygnię
cia następują pod wpływem słów, albo żc „ci, którzy umieją zręcznie przesta
wać i obchodzić się z ludźmi, nie tylko obecni, lecz nawet znacznie oddaleni 
zostawiają w ich sercu pewne, i to nader silne zarzewie życzliwości ku so
bie”199. W samym języku, w użyciu określonych form wyrażają się stosunki 
nadrzędności i podrzędności, a więc stosunki władzy. Powyższych konstatacji 
nie osłabia fakt, że w polityce słowa służą często do odwracania uwagi od tego, 
co się naprawdę robi, a jednocześnie tych, którzy słuchają, powstrzymują od 
działań. Z właściwą sobie lapidarnością wyraził rzecz Talleyrand, stwierdza
jąc, że w działalności politycznej słowa służą do ukrycia myśli. Polityk musi 
jednocześnie mieć świadomość, że nic innego jak szczerość i prawda mają 
największą moc przekonywania. Dlatego, jak piszę Polibiusz, „zmyślenia [...] 
budzą więcej wiary wtedy, gdy się do nich domiesza także trochę prawdy”200. 
Mając wszak świadomość siły szczerości, polityk winien, jeśli to tylko możli
we, zabierać głos w sytuacjach, które pozwalają na użycie argumentów będą
cych dla niego samego źródłem przekonania.

197 J.-P. Vernant, Źródła myśli greckiej, przeł. J. Szacki, Warszawa 1969, s. 39.
198 Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. XII, 27, s. 149.
199 Tamże, t. l,ks. IV, 34, s. 259.
2'"’ Tamże, t. 2, ks. XXXIV, 2, s. 488.

Niemożność stawiania w polityce za każdym razem kwestii w sposób otwarty 
i szczery wynika z faktu, że im dłużej prawdziwy cel działającego aktora pozo
staje ukryty przed potencjalnymi oponentami, tym większe prawdopodobień
stwo jego realizacji. To sprawia, że sfera polityczna wymusza powściągliwość 



Pragmatyzm Polibiusza 105

wobec okazywania i kierowania się uczuciami czy emocjami, „żeby ani wskutek 
radości z niespodzianie ukazującej się nadziei, ani wskutek obawy, ani wskutek 
zażyłości, ani wskutek tkliwej miłości - nie wtajemniczać nikogo z postronnych, 
lecz komunikować się tylko z tymi, bez których nie można planu doprowadzić do 
celu; a nawet z tymi nie wprzód, aż kiedy do użycia każdego z nich zmuszą oko
liczności”201; wymusza - innymi słowy - wypracowywanie dystansu do sytuacji. 
Nie oznacza to, rzecz jasna, że realistycznie myślący polityk uważa się za cał
kowicie uwolnionego od balastu sfery emocjonalnej lub że refleksja spod znaku 
politycznego realizmu lekceważy wielowiekowe doświadczenie, ukazujące skalę 
wpływu uczyć i innych czynników pozaracjonalnych na politykę. Dyspozycja 
do zachowywania dystansu przyjmuje w rozważaniach realistów postać postula
tu, którego trudność zrealizowania nie powinna paraliżować ciągłych wysiłków. 
Zdystansowanie jawi się jako nieodzowna cecha męża stanu, gdyż dopiero na 
jego podłożu zrodzić się może obiektywizm, który z kolei warunkuje na dłuższą 
metę poprawność politycznych sądów i kalkulacji. Autorem jednej ze sławniej
szych artykulacji konieczności zdystansowanego oglądu spraw jest Max Weber. 
W słynnej Polityce jako zawodzie i powołaniu wypowiada formułę, że „politykę 
robi się głową, a nie inną częścią ciała czy duszy”202.

201 Tamże, t. 2, ks. IX, 13, s. 15.
202 M. Weber, Polityka jako zawód..., s. 96.
203 Zob. Polibiusz, Dzieje, t. 1, ks. IV, 40, s. 264.
204 M. Dzielski, Duch nadchodzącego czasu, w: tegoż, Bóg, wolność, własność, oprać. 

M. Kuniński, Kraków 2001, s. 130.
205 Polibiusz, Dzieje, t. 2, ks. X, 7, s. 47.

Kolejną cechą, jaką polityk musi się legitymować, chcąc uchodzić za kom
petentnego, jest umiejętność przewidywania. Naturalnie, nie chodzi o jakąś 
nadprzyrodzoną sztukę. Przewidywanie, jakie ma na myśli Polibiusz203, współ
cześnie doskonale definiuje Mirosław Dzielski: „dobre proroctwa nic polegają 
w gruncie rzeczy na przewidywaniu przyszłości, ale na głębszym zrozumieniu 
tego, co już się stało [...] i na wyciągnięciu logicznych wniosków”204. Chodzi 
zatem przede wszystkim o wytrenowanie umysłu w trzymającej się rzeczywi
stości analizie zaistniałych stosunków; analizie w stylu pogromcy Hannibala 
Publisza Korneliusza Scypiona, który „od początku i jeszcze w Rzymie wywia
dy wał się i skrzętnie informował o zdradzie Celtybcrów i o rozdziale rzymskich 
legionów, a ponieważ zrozumiał, że to właśnie było przyczyną nieszczęścia jego 
ojca, nie przestraszył się Kartagińczyków i nie upadł na duchu, jak większość 
Rzymian”205. Jest rzeczą jasną, że tak pojętą sztukę antycypacji i przenikliwo
ści osiąga się dzięki jak najwszechstronniejszemu doświadczeniu owocujące
mu psychologiczną znajomością ludzi oraz świata. Tylko po jego zdobyciu na 
bazie nakreślonego przez Polibiusza trzyetapowego programu szkoleniowego, 
składającego się z lektury wspomnień, nauki pobieranej u praktyków, czynnej 
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działalności politycznej i wojskowej206; na bazie, jak wierzy dziejopisarz, rozu
mowania na podstawie analogii historycznej, co jednak współcześnie domaga 
się zastrzeżenia w postaci daleko posuniętej ostrożności, płynącej ze świadomo
ści ograniczoności tego narzędzia, gdyż okoliczności nigdy nie są identyczne; 
tylko wówczas politycy będą w stanie spełnić jeden z nadrzędnych wymogów 
stawianych im przez greckiego myśliciela. W księdze trzeciej piszę mianowicie, 
że „ci, którzy stoją na czele państwa, nie powinni o nic podobnego bardziej się 
troszczyć, jak żeby nie pozostał im tajny sposób myślenia tych, co likwidują 
nieprzyjaźnie albo zawierają przyjaźnie, kiedy mianowicie ustępują okoliczno
ściom, a kiedy złamani na duchu wdają się w układy, ażeby przekonani co do jed
nych, że tylko czyhają na sposobność, zawsze mieli się przed nimi na baczności, 
drugim natomiast ufając jako prawdziwym poddanym albo przyjaciołom każde 
nadarzające się zlecenie powierzali bez wahania”207.

206 Tamże, t. 2, ks. XI, 8, s. 93.
207 Tamże, t. 1, ks. III, 12, s. 146-147.
208 Zob. tamże, t. 2, ks. XI, 2, s. 89.
209 Tamże, t. 2, ks. XVIII, 33, s. 259.
210 Tamże.
211 Zob. tamże, t. 2, ks. X, 33, s. 70- 71.

Historyk traktuje także o przewidywaniu w sensie obowiązku polityka i wo
dza przygotowania się na różne - czasem dalekie od oczekiwań - scenariusze 
rozwoju wypadków. Cechę tę można określić precyzyjniej mianem daleko- 
wzroczności czy przezorności. Znamionuje ją w pierwszym rzędzie branie pod 
uwagę porażki i posiadanie planu, gdyby ta rzeczywiście nastąpiła208. Król mace
doński Filip V, pod adresem którego Arkadyjczyk wypowiedział wiele krytycz
nych słów, zyskuje uznanie za to, że w chwili klęski zachowuje się „prawdziwie 
jak król, który nie zapomina o swej powinności nawet w najcięższej sytuacji”209. 
Zadbał mianowicie o zniszczenie królewskich dokumentów. „Dobrze bowiem 
zdawał sobie sprawę z tego, że dałby wrogowi dużą pomoc przeciw sobie i swym 
przyjaciołom, gdyby Rzymianie dostali te pisma w swe ręce”210 211.

Polibiusz poucza dalej, że polityk musi być człowiekiem ostrożnym. Musi uni
kać niepotrzebnego ryzyka, gdyż nie naraża w ten sposób tylko siebie, lecz często 
całą wspólnotę, której przewodzi. Wielkość polityka (a także wodza) polega na 
realizacji wielkich zadań, nie zaś na pojedynczych aktach odwagi, o czym najlepiej 
przekonuje przykład Hannibala, dbającego o swe bezpieczeństwo. Pochwała takie
go postępowania kartagińskiego wodza jest jednoznaczna2".

Bardzo aktualnie brzmi wskazanie greckiego dziejopisarza, że w polityce 
nie należy mylić mądrości ze sprytem. Istnieje dystans między człowiekiem 
mądrym a sprytnym, podobnie jak między obrotnym a przebiegłym. Kiedy 
Polibiusz piszę, że „niestety, przy dzisiejszym braku rozróżniania pojęć pojęcia 
powyższe, choć nie mają z sobą nic wspólnego, nabrały podobnego znaczenia 
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i są nawet w cenie u ludzi”212, słowo „dzisiejszym” równie dobrze odnosi się do 
wieku II p.n.e., jak też XXI n.e.

2,2 Tamże, t. 2, ks. XXII, 14. s. 335.
213 Autorem spostrzeżenia, że Machiavelli „księciu zaoferował nie tylko swąksiążkę, lecz rów

nież coś, co miało zrównoważyć jej wszelkie nieuniknione braki samego siebie”, jest Michael 
Oakeshott. Zob. M. Oakeshott, Racjonalizm w polityce, przeł. A. Lipszyc, w: tegoż. Wieża Babel 
i inne eseje, przeł. A. Lipszyc, Ł. Sominer, M. Szczubiałka, Warszawa 1999, s. 46.

214 Zob. K. von Fritz, The Theory..., s. 51-52.

Nie jest, być może, całkowitym popadnięciem w utopizm potraktowanie od
twarzanego na podstawie Polibiuszowcgo dzieła, niekompletnego katalogu poli
tycznych cnót jako pewnego kroku ku krystalizacji oczekiwań obywateli wobec 
przywódców. Osobną kwestią pozostaje sposób wykształcania ich pośród klasy 
politycznej. Polibiusz wskazuje, jakiego rodzaju teoria (literatura wspomnienio
wa, wykłady polityków i strategów) oraz praktyka (naturalnie, w sferze politycz
nej i wojskowej) tworzą podłoże, na którym może wyrosnąć mąż stanu. W tym 
sensie jego dzieło jest precyzyjniejsze od Księcia Machiavellego, w Księciu bo
wiem nie Znajdziemy instruktażu na temat wyrabiania politycznie pożytecznych 
cech. Jest to zresztą podyktowane chęcią przekazania przez Florentczyka nastę
pującego przesłania rządzącym: do skorzystania z moich przenikliwych analiz 
potrzebujecie mojej osoby, gdyż zastosowanie wskazówek, jakich udzieliłem, 
uzależnione jest od stale zmieniających się okoliczności213.

* * *

Skłonność greckiego historyka i polityka do analizy rzeczywistości nade 
wszystko na podstawie relacji zachodzącąch w sferze władzy spowodowało 
wysunięcie po jego adresem zarzutu, którego rozpatrzenie może zarazem słu
żyć jako podsumowanie rozważań na temat myśli Polibiusza. Zarzut sprowadza 
się do pytania, czy ścisła koncentracja na problematyce władzy i pominięcie 
innych aspektów społecznej egzystencji nie powoduje, że jest nadużyciem mó
wienie o politycznym realizmie dziejopisarza214? I dalej, czy sam realistyczny 
opis funkcjonowania władzy jest możliwy bez odniesień do chociażby kwestii 
ekonomicznych? Jak wcześniej wspomniano, niedostateczna uwaga poświę
cona zagadnieniom z zakresu ekonomii jest z pewnością jedną z istotnych 
słabości starożytnego realizmu w porównaniu z jego współczesną odmianą, 
przy czym Polibiusza ten zarzut dotyczy nieco mniej aniżeli większości sta
rożytnych myślicieli. W wysokim stopniu zajmują go ponadto sprawy oby
czajów oraz moralności, i to nic tylko poszczególnych politycznych aktorów, 
ale i całych ludów. Postawione powyżej pytanie jest wszakże przykładaniem 
niewłaściwej, współczesnej miary do myślenia sprzed dwudziestu dwóch wie
ków. Autor Dziejów jest realistą, ponieważ w ramach metodologii dążącej do 
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ujmowania świata w związkach przyczynowo-skutkowych z wielką dozą ener
gii i przenikliwości bada zjawisko polityki z jej nadrzędnym przejawem w po
staci władzy jako siły decyzyjnej i sprawczej. Nie odwołuje się do czynników 
nadprzyrodzonych, porzuca mity, myślenie życzeniowe, odrealniony idealizm 
niektórych filozofów i tym podobne. Oczekiwanie po nim wielowymiarowej 
analizy, do jakiej przyzwyczaili nas najwybitniejsi myśliciele współczesności, 
to oczekiwanie takiego typu nowoczesności, jakiego w żadnym wypadku nie 
może zaoferować. Fakt, że po tylu wiekach ma wciąż wiele do powiedzenia, 
czyni go nowoczesnym w tym uniwersalnym sensie, w jakim nowocześni są 
klasycy215. Pozostanie nim dopóty, dopóki trwa oparty na determinizmie na
ukowy model cywilizacji Zachodu.

215 Według słynnego stwierdzenia A. Momigliana, przytaczanego przez J. Marincolę, 
„Polibiusz urodził się za późno, by być klasykiem, i za wcześnie, by być klasycystą”. Zob. 
J. Marincola, Greek..., s. 148.



PRAWORZĄDNOŚĆ MACHIAVELLEGO

Dobrze, by władcy wiedzieli, że w tej samej godzinie, w której 
zaczynają łamać prawa, niszczyć stare obyczaje, do których 
ludzie od dłuższego czasu przywykli, że w tej właśnie godzinie 
rozpoczyna się ich utrata państwa.

Niccolo Machiavelli

Przypuszczam, iż jest rzeczą możliwą wyobrazić sobie czło
wieka, widzącego zniewolenie swego kraju pociągające za 
sobą destrukcję pracy całego życia i kariery, człowieka, któ
rego w dodatku poddano torturom, że udaje się do domu, by 
napisać książkę, mającą na celu pouczenie swych wrogów 
o właściwym sposobie utrzymania się przy władzy; czło
wieka, piszącego przy tym przez cały czas z beznamiętnym 
obiektywizmem uczonego w laboratorium. Musi leżeć w gra
nicach możliwości wyobrażenie sobie takiego zachowania, 
gdyż badacze zajmujący się Machiavelłim właśnie to sobie 
wyobrażają i akceptują to wyobrażenie bez widocznego za
kłopotania. Pojęcie tego wszystkiego sprawia wszakże nieja
ką trudność zwykłemu umysłowi.

Garrett Mattingly

Metodologia

Pisanie o Niccolu Machiavellim w XXI wieku zdaje się zadaniem o takiej pra
wie skali trudności, jak wykrywanie praw polityki z użyciem ograniczonego 
instrumentarium obserwacji rzeczywistości i analogii historycznej, z którego 
korzysta Florentczyk. Nieadekwatność automatycznego przykładania sytu
acji z przeszłości do sobie współczesnego stanu rzeczy (czego myśliciel nieraz 
się dopuszcza) stanowi od wieków zasadniczy zarzut pod jego adresem. Już 
Francesco Guicciardini (przyjaciel Machiavellego, realistycznie myślący polityk 
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i historyk) - w pierwszej pod względem chronologicznym ocenie poglądów au
tora Księcia, zatytułowanej Uwagi nad „Rozważaniami” Machiavellego nad 
pierwszym dziesięcioksięgiem „Historii Rzymu” Liwiusza — zauważa, w kontek
ście Machiavellowskiego zachwytu nad instytucjami funkcjonującymi w repu
blikańskim Rzymie, że nie mogą być one wzorem do naśladowania w każdych 
warunkach. Podziw budzą, naturalnie, armia i dyscyplina wojskowa, ale jeśli 
warunki funkcjonowania państwa tak dalece uległy przekształceniu, że spraw
nie działająca gospodarka staje się ważniejsza od armii, jaki sens miałoby od
twarzanie tej instytucji w rzymskiej formie1? Makiawel popełnia błędy w tych 
punktach, w których pragnie czerpać naukę z historii na zasadzie identyczno
ści. Nieusuwalna zmienność życia społecznego (myśliciel jest zresztą w pełni jej 
świadom2) wyklucza statyczną trwałość wytworzonego w danym okresie ukła
du, a tylko przy założeniu jej istnienia przeszłość mogłaby być nauczycielką te
raźniejszości obdarzoną bezwzględną słusznością sądów. Czy historyk florencki 
popełnia pomyłki w takim samym stopniu, gdy korzysta z analogii historycznej, 
która zrywa z myśleniem w kategoriach identyczności poszczególnych sytuacji? 
Innymi słowy, czy analogia historyczna jest tylko niezwykle mocnym argumen
tem perswazyjnym, z czego ponownie Machiavelli zdawał sobie sprawę3? Nie od 
dziś wiadomo przecież, że obfitość materiału historycznego pozwala crudycie 
przywoływać nieraz przypadki zarówno popierające, jak i obalające daną tezę. 
Jakiej wartościowej wiedzy dostarcza nam historia, gdy pojawia się rewolucyjny 
wynalazek na przykład w postaci broni jądrowej? Przed jej skonstruowaniem 
studia nad odbytymi kampaniami wojennymi były podstawą tworzenia planów 

1 Zob. J. Malarczyk, Francesco Guicciardini o koncepcjach społeczno-politycznych Niccolo 
Machiavellego, w: „Archiwum historii filozofii i myśli społecznej”, t. 31/1985, s. 42.

2 „Wszystkie rzeczy ludzkie znajdują się w ciągłym ruchu”. N. Machiavelli, Rozważania..., 
ks. 1, VI, s. 257. Zasadniczym tego powodem jest fakt, że „ludzie z natury swej pragną rzeczy 
nowych; pragną ich zarówno ci, którzy są szczęśliwi, jak i ci, którzy nimi nie są; prawdą jest 
bowiem, że ludzi [...] nuży dobrobyt, a nieszczęścia dręczą”. Tamże, ks. 3, XXI, s. 563. Nasuwają 
się w tym kontekście słowa Tukidydesa, potwierdzające podobieństwo zapatrywań obu myśli
cieli, a co za tym idzie - wspólnotę omawianej tradycji: „jesteście wciąż niewolnikami rzeczy 
niezwykłych i lekceważycie rzeczy znane”. Tukidydes. Wojna..., ks. III, 38, s. 233.

’ Wydaje się, że jednym ze źródeł konsekwencji, z jaką Machiavelli ucieka się do analogii 
historycznych, mimo świadomości ograniczoności tej metody w diagnozowaniu współczesności 
(świadomość tę rnusiał był zyskać chociażby w wyniku wymiany poglądów z F. Guicciardinim, 
który mówi expresis verbis: „Jakże się myląci, co się wciąż powołująna Rzymian; należałoby po 
pierwsze mieć państwo zorganizowane na podobieństwo ich państwa, a po drugie rządzić się tak, 
jak oni się rządzili. Cyt. za: G. Mosca, Historia doktryn..., s. 104), może być wychwycenie przez 
niego potęgi oddziaływania na umysły przykładów historycznych. Warto pamiętać, że pismom 
florenckiego sekretarza towarzyszy nie tylko intencja powrotu za ich sprawą do służby państwo
wej, ale także kształtowanie klimatu opinii sprzyjającego przezwyciężeniu rozbicia Italii. Na 
temat roli analogii historycznej zob. niestarzejący się artykuł Adolfa Bocheńskiego Argumenty 
historyczne w polityce zagranicznej, w: „Polityka”, nr 26, 20.08.1939.
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nowych kampanii. Po rewolucji nuklearnej takie działanie jawi się po części jako 
anachronizm. Mimo powyższych trudności historia była i pozostaje jednym 
z podstawowych narzędzi wytwarzania i wyostrzania rozumienia sfery poli
tycznej, co znalazło już wyraz przy okazji rozważań o Tukidydesie i Polibiuszu. 
Dzieje się tak ponieważ - jak celnie konstatuje Henry Kissinger - „społeczno
ści egzystują bardziej w czasie niż przestrzeni”4. Historia, która jest pamięcią 
państw, stanowi niezastąpione źródło, z jakiego mogą czerpać doświadczenie 
i wiedzę. Nie znaczy to jednak, że tak się dzieje. Trzeba mieć świadomość, że 
„lekcje historii nigdy nie są czymś automatycznym, że mogą być pojęte tylko 
przy świadomości znaczenia różnorodności doświadczenia, że odpowiedzi, jakie 
otrzymujemy, nigdy nie będą lepsze od pytań, jakie stawiamy”5. Lekcje historii 
ukazują wszystkim konsekwencje pewnych działań, ale tylko nielicznym dają 
umiejętności rozpoznawania porównywalności sytuacji. Do tych nielicznych na
leży Machiavelli, który w wielu wypadkach umiejętnie stawia pytania uwielbia
nym przez siebie klasykom, a oni - jak sam piszę w słynnym liście do Francesca 
Vettoriego - odpowiadają mu „z właściwą sobie życzliwością”6. Dlatego jego wy
siłki formułowania praw polityki na podstawie wiedzy historycznej nie okazały 
się całkowicie bezpłodne7. Być może zatem zawężenie studiów nad dorobkiem 
florenckiego sekretarza do treści istotnych dla nowożytnego realizmu politycz
nego nie oznacza skazania się na całkowitą porażkę. Ograniczenie analizy winno 
usprawiedliwiać nie tylko selektywność w doborze wątków, ale także mniejszy 
nacisk na prezentację dorobku Machiavellego w kontekście historycznym.

4 H. Kissinger, The World Restored..., s. 331.
5 Tamże.
6N. Macliiavelli, Listy prywatne, przeł. J. Malarczyk, w: tegoż, Wybór pism, s. 1087.
7 G. Mosca zwraca uwagę, że Machiavcllego interesuje nie tyle ustalanie politycznych praw, 

co sztuka, za pomocą której jednostka lub grupa mogą z powodzeniem sprawować władzę. 
Twierdzenie to (jak niemal wszystko, co związane z myślą Florentczyka) jest dyskusyjne, ale 
nawet zgodziwszy się na nie, niepodobna nie dostrzegać, że dwa cele - uchwycenie owych praw 
i opanowanie sztuki pomyślnego rządzenia - są koherentne. Mosca zmuszony jest na to przystać. 
Zob. G. Mosca, The Ruling..., s. 1.

8 B. Łagowski, Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego, Kraków 1981, s. 154.

Sprowadzenie metodologii autora Księcia do obserwacji, czerpania wie
dzy politycznej z historii oraz wysuwania na podstawie powyższego materiału 
uogólnień - co ma wieść ku postrzeganiu rzeczywistości taką, jaka jest - nie od
daje mu w pełni sprawiedliwości. Wielu próbowało, posługując się tymi narzę
dziami, zrealizować program „niezaniedbywania rzeczywistości w imię ideału 
rzeczywistości”, ale z miernym wynikiem. To, co wyróżnia Makiawela i czyni 
go godnym miana nowożytnego ojca realizmu w polityce, to nie ów postulat, by 
widzieć rzeczywistość bez zniekształceń (któż życzy sobie czegoś innego?), ale 
„rzadkie w istocie uzdolnienie widzenia jej taką”8. Florencki polityk nie pozwa
la obezwładnić swej percepcji potędze oddziaływania powinnościowego układu 
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stosunków, kształtującego i racjonalizującego (na podstawie wzniosłych ide
ałów) świat konwencjonalnych wyobrażeń. Innymi słowy, wykazuje duży talent 
do przebijania się ku rzeczywistości przez narośl silnie ideologicznie zabarwio
nej metarzeczywistości, w obrębie której porusza się ogół9. Dopiero tak ujęty dar 
obserwacji połączony ze studiami historycznymi (również chroniącymi przed 
„egzaltowaniem wyspekulowanej powinności kosztem rzeczywistości”10) i zdol
nością do racjonalnego wnioskowania czynią z Makiawela wyjątkową postać 
w kanonie realistycznych myślicieli politycznych. Warto jednocześnie zazna
czyć, że do przyjęcia realistycznej optyki patrzenia na rzeczywistość przyczy
niło się jego nie najwyższe - na tle florenckich elit - wykształcenie. Zna, oczy
wiście, łacinę, ale nie zna greki (widoczną w Rozważaniach wiedzę na temat 
nauki Arystotelesa czerpie z łacińskiego przekładu). Pozwoliło mu to zachować 
dystans wobec panującej wówczas mody na neoplatonizm.

’ Oto próbka opisywanej umiejętności zaczerpnięta z Księcia: „Ten, kto głosił, że klęskę ową 
spowodowały nasze grzechy [chodzi o Savonarolę - przyp. P.K.], nic mylił się wcale, ale nie były 
to te grzechy, które miano na myśli, lecz te, o których ja tu mówię [Machiavelli podnosi irracjo- 
nalność korzystania przez państwa włoskie z usług wojsk najemnych - przyp. P.K..J. A ponieważ 
grzechy te popełnili książęta, więc oni też musieli za nie cierpieć”. N. Machiavelli, Książę, przeł. 
W. Rzymowski, Warszawa 2001, rozdz. XII, s. 49.

1,1 J. Szacki, Użytki historii w doktrynie politycznej Machiavellego, w: tegoż, Dylematy histo
riografii idei oraz inne szkice i studia. Warszawa 1991, s. 289.

11 Naturalnie, nadrzędność perspektywy politycznej pociąga za sobą przewartościowania 
w dotychczasowym uniwersum etycznym. „Jedyna cnota znana Arystotelesowi, która docze
kała się jednoznacznej pochwały z ust Machiavellego to roztropność, przy czym roztropność 
Arystotelesa nie jest tożsama z roztropnością Makiawela. Ten ostatni pozbawia tę cnotę koniecz
nego nakierowania na cnotliwe cele, to znaczy przekraczające polityczny sukces. Przy pomocy 
jej samej dąży się teraz do osiągnięcia «bezpieczeństwa i pomyślnościw, podczas gdy starożytni 
postrzegali te wartości jako warunki wytwarzania cnoty”. C. Orwin, Machiavelli’s Unchristian 
Charity, w: „The American Political Science Review”, vol. 72, nr 4, grudzień 1978, s. 1219.

Metodologię autora Księcia determinuje w decydującym stopniu konse
kwentne przyjmowanie perspektywy politycznej. Konsekwencja ta przywiodła 
wielu moralistów do zapisania mnóstwa stron zdaniami wykrzyknikowymi na 
temat pełnej nihilizmu i obrazoburstwa rewolucyjności takiego spojrzenia". 
Perspektywa moralisty-absolutysty i perspektywa polityka w istocie nie przysta- 
ją do siebie. Być może poręczniejsze w uchwyceniu różnic będzie odwołanie się 
do przykładu niźli zanurzenie w abstrakcyjnych rozstrząsaniach. Przyjrzyjmy 
się prozaicznej, współczesnej kwestii opłaty za przejazd środkami komunikacji 
publicznej. Moralista będzie twierdził, że jego celem jest uformowanie człowie
ka, który skasuje bilet nie ze strachu przed możliwą kontrolą, lecz dlatego, że 
doskonale rozumie, iż jest mu świadczona usługa, dzięki której znacznie szyb
ciej się porusza, iż świadczenie jej wymaga nabycia taboru, zatankowania pa
liwa, zatrudnienia kierowców i wielu innych nakładów. Jest zatem rzeczą jak 
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najsłuszniejszą kupić bilet. Tak postępuje człowiek wolny, dobrze ukształto
wany, który nie przedsiębierze żadnej z rzeczy, „które by go postawiły poni
żej pojęcia, jakie ma o sobie”12. W gruncie rzeczy poddawanie go kontroli jest 
zbędne, a nawet obraźliwe. Polityk nie będzie się sprzeciwiał zabiegom morali
sty, lecz im przyklaskiwał. Zapyta jednak, ilu ludzi z całości populacji przyjmic 
powyższą postawę? Czy zniesienie kontroli w środkach komunikacji miejskiej 
nie doprowadzi prędko do bankructwa firmy przewozowej, bo doświadczenie 
podpowiada, że większość, nie obawiając się kar, za nic będzie miała koszty 
przez nią ponoszone? Czy dobrze ukształtowana mniejszość nie zdegeneruje się 
pod wpływem „bezpłatnych” przejazdów większości? A przecież w interesie 
ogółu leży funkcjonowanie zbiorowej komunikacji bardzo ułatwiającej życie. Jej 
zapewnienie stanowi zadanie polityka, co prowadzi go do następującego rozu
mowania: błędem jest oparcie komunikacji publicznej na dobrej woli obywateli, 
a więc uleganie wzniosłym ideałom moralisty, choć życzę sobie, by istniało jak 
najwięcej obywateli o wysokim stopniu świadomości. Jest jednak oczywiste, że 
to nie dobra wola mieszkańców daje gwarancję utrzymania publicznych środków 
transportu, lecz system, który sprawi, iż niepodobna będzie skorzystać z niego 
bez opłaty. Zbudowanie takiego systemu - oto mój obowiązek, za którego wy
pełnienie winienem być rozliczony1’.

12 D. Humc, O dostojności i marności natury ludzkiej, w: tegoż. Eseje z dziedziny moralności 
i literatury, przeł. T. Tatarkiewiczów,!, Warszawa 1955, s. 35.

13 Zasługą autora Historii florenckich jest wskazanie na skutki działań jako na właściwe kry
terium oceny w dziedzinie polityki (zob. N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 3, III, s. 502). To 
ponoszenie odpowiedzialności za następstwa własnych poczynań bez względu na intencje i na 
zasłonę niewiedzy, za którą przyszło podejmować decyzje - przesądza o wielkości i trudności, 
jakich doświadczają ludzie wstępujący na polityczny grunt.

14 Zob. B. Croce, Elementi dipolitica, Bari 1925, s. 59-61.

Powyższy, przyziemny przykład ujawnia kilka ważnych cech stanowiska po
litycznego, charakteryzującego postawę Machiavellego: po pierwsze, patrzenie 
na dany problem przez pryzmat zachowań większości (pryzmat polityczny to 
pryzmat większościowy); po drugie, odporność na chwytliwe teorie i hasła, jeśli 
nie potwierdza ich doświadczenie; po trzecie, zamiast naiwnego i niemoralnego 
(w sensie politycznym) bazowania na dobrej woli obywateli, stworzenie systemu 
wytwarzającego dobrą wolę. Taki oto kształt przybiera rewolucja Machiavellego 
ujęta w najlapidarniejszej formie. Nie oznacza ona oddzielenia polityki od sfe
ry etycznej, co, jak wiadomo, przypisał florenckiemu historykowi Bcnedetto 
Croce14. Oddzielenie takie, możliwe do przeprowadzenia w teorii w celach heu
rystycznych (yide Max Weber), nic jest możliwe w praktyce. „Autonomia poli
tyki - piszę obrazowo Bronisław Łagowski - nie wyłącza działalności politycz
nej z zakresu norm moralnych, te bowiem odnoszą się do wszystkich ludzkich 
działań. Język - jeśli wolno posłużyć się uproszczoną analogią - także posiada 
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autonomię i podlega nic wspólnego z moralnością nie mającym koniecznościom, 
jak reguły gramatyczne, a przecież nic znaczy to, że użytek z mowy nie podlega 
normom moralnym”15.

15 B. Łagowski, Filozofia polityczna..., s. 155. Szkole „podwójnych standardów” - jednego 
dla polityki, drugiego dla życia prywatnego - przeciwstawia się także amerykański realista 
H.J. Morgenthau: „Z faktu, że polityczne działania danej osoby różnią się od jej działań prywat
nych, nie wynika, że wyznaje ona odmienne zasady moralne w tych dwóch sferach. Nie istnieje 
jeden rodzaj norm etycznych, znajdujący zastosowanie w polityce i drugi, odnoszący się do 
życia prywatnego. Te same etyczne standardy obowiązują w obu dziedzinach, przy czym różna 
jest możliwość ich przestrzegania”. H.J. Morgenthau, The Evil of Politics and the Ethics of Evil, 
w: „Ethics”, vol. 56, nr 1, październik 1945, s. 14.

16 Wydaje się, że na takim właśnie nieporozumieniu zasadzają się zarzuty podważające obiek
tywizm i naukowość podejścia Machiavellego, wysunięte przez J. Krafta. Zob. J. Kraft, Truth and 
Poetry in Machiavelli, w: „Journal of Modern History”, vol. XXII/1951.

Sekretarz florencki - obok kontynuacji interesującej nas tradycji, a więc roz
patrywania w sposób realistyczny zagadnień podjętych przez omówionych sta
rożytnych historyków-polityków (natura ludzka, religia, bezstronność jako ce
cha wolnego pisarza, psychologia mas, wojskowość) - wprowadza do skarbnicy 
realistycznego myślenia wątki, które u Tukidydesa i Polibiusza miały jedynie 
zalążkowy charakter. Chodzi, po pierwsze, o wyraźne myślenie w kategoriach 
racji stanu, choć sam termin nic pada w jego pismach. Po drugie, o będące kon
sekwencją tego myślenia uwyraźnienie specyfiki i autonomii polityki, będącej 
w zdecydowanej większości przypadków domeną sytuacyjności, a więc relaty
wizmu, którego wszak nie wolno utożsamiać ze skrajnym subiektywizmem. Ten 
ostatni jest zabójczy dla sfery politycznej, gdyż wiedzie do negacji wszelkiej 
obiektywności. W końcu kwestią szczególnie godną wyeksponowania jest pra
worządność - w oczach Makiawela conditio sine qua non pomyślności wspólno
ty. Naturalnie, nieodzowność nadrzędności i obowiązywania reguł była przed
miotem uwagi wcześniej omówionych myślicieli, jednak nie w takim stopniu, 
jak to jest u ich florenckiego kontynuatora. Problem obrony praworządności war
to ująć jako tytułowy także z powodu demonicznej sławy Machiavellego, jaką 
się cieszy (a raczej jest jej ofiarą, gdyż opiera się ona na opacznym rozumieniu 
Księcia) w powszechnej świadomości.

Realizm autora Historii florenckich nic jest absolutny. Nie tylko dlatego, że nikt 
z żyjących nie potrafi być w pełni realistą, lecz każdy w większej lub mniejszej 
mierze karmi się odrealnionym pokarmem własnej wyobraźni i pobożnych ży
czeń. Rozstrzygająca o zakwalifikowaniu w poczet realistów jest przede wszyst
kim metoda diagnozowania rzeczywistości, która przesądza o skali jej deformacji. 
Metodę Machiavellego można uznać za naukową pod warunkiem, że po myślicielu 
szesnastowiecznym nie będziemy oczekiwać stopnia systematyczności, celowości 
i samoświadomości uczonego dziewiętnasto- czy dwudziestowiecznego16. Teza, że 
Florentczyk formułuje polityczne sądy na modłę lekarza opisującego symptomy 
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pewnej choroby17 * * i wynikająca z niej interpretacja Machiavellcgo jako prekursora 
nauk politycznych, zrodziła się pod koniec XIX stulecia, lecz została wyartykuło
wana dopiero w następnym wieku"1. Jej wymownymi orędownikami, obok przy
wołanego już Ernsta Cassirera, byli James Burnham, biograf Makiawela Pasqualc 
Yillari i Leonardo Olschki. Ten ostatni wykazał, żc umysł autora Księcia przerastał 
w bezstronności dyspozycję tych, których zwykliśmy uznawać za nowożytnych 
twórców nauki, a więc Leonarda da Vinci i Galileusza. Zdaniem Olschkiego, tak 
jak Galileusz - dzięki swej metodzie - położył podwaliny pod przyrodoznawstwo, 
tak Machiavelli, dzięki podobnemu podejściu do człowieka i instytucji, stał się 
fundatorem naukowego myślenia o polityce1’. Jakie konkretnie racje przemawiają 
za określaniem metody florenckiego sekretarza mianem naukowej20? Po pierwsze, 
jego cele umieszczone są całkowicie w sferze ziemskiej, nic zaś transcendentnej. 
To sprawia, żc w poszukiwaniu wartościowej wiedzy politycznej zwraca się ku 
empirii, a nie ku apriorycznym zasadom, mającym rządzić wszechświatem, z któ
rych winno się wyprowadzić odpowiedzi na najistotniejsze polityczne pytania, na 
czele z zapytaniem - stanowiącym kwintesencję klasycznej filozofii politycznej 
- o idealny ustrój, który pozwalałby na pełną aktualizację dostępnych człowiekowi 
cnót. Zatem oparcie na doświadczeniu podważa dominującą w średniowiecznych 
dyskusjach politycznych dedukcję i osłabia potęgę sylogizmu. Machiavelli wkra
cza tym samym w refleksji politycznej na drogę, po której w refleksji naukowej 
kroczyć będzie Francis Bacon. Nie dziwi, że autor Novum organum podnosi zalety 
empiryzmu myśli Machiavellcgo21. Po drugie, „Machiavclli posługuje się językiem 

17 Por. E. Cassirer, The Myth ofthe Stale, Garden City 1955.
111 Zob. De L. Jensen, Wstęp do: Machiarelli. Cynie, Patriot, or Political Scientist?, pod red. 

De L. Jensena, Boston 1960, s. XII.
” Por. L. Olschki, Machiavelli the Scientist, Berkeley 1945.
20 Jak wiadomo, Machiavclli wykłada najjaśniej swoje stanowisko metodologiczne w zda

niach otwierających piętnasty rozdział Księcia, w których to „wyznacza stanowczą i jasno okre
śloną linię, oddzielającą jego samego od swoich «idealistycznych» poprzedników, pragnących 
przystosować i podporządkować teorię polityczną wzorcom teologicznym lub metafizycznym. 
Machiavelli buduje swoje stanowisko na obserwacji i doświadczeniu zaczerpniętym z politycznej 
praktyki. Bez ściśle empirycznej postawy jakikolwiek wgląd w prawdziwą naturę polityki wydaje 
się mu niemożliwy. Z obalenia pozycji swych poprzedników oraz z wyartykułowania i obrony 
własnego rewolucyjnego stanowiska zdaje się emanować rodzaj dumy: można odnieść wrażenie, 
że Machiavelli przewidział jak gdyby dalekosiężne, ukryte konsekwencje wynikłe z zastosowa
nia metod realizmu do sfery myśli politycznej”. F. Gilbert, The Humanist Concept ofthe Prince 
and the Prince of Machiavelli, w: „The Journal of Modern History”, vol. 11, nr 4, grudzień 1939, 
s. 450.

21 Zob. F. Bacon, Eseje, przel. Cz. Znamierowski, Kraków 1959, s. 174. Przywiązanie do 
empirii każę Machiavellemu przeżywać wahania, czy ma prawo wypowiadać się na temat woj
skowości, gdyż „rzeczą odważną jest pisać o sprawach, których nie zna się z własnej praktyki”. 
N. Machiavelli, O sztuce wojny, przeł. A. Szopińska, Warszawa 2008, s. 15. Ciekawym, lecz osob
nym tematem jest związek między Machiavellim a Baconem. Słynny filozof, prawnik i polityk 
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w wartościowy pod względem poznawczym, naukowy sposób. To znaczy, za wy
jątkiem miejsc, w których otwarcie nawołuje swych czytelników do działania, nie 
używa słów, aby wyrażać własne emocje i poglądy, lecz tak, że ich znaczenie może 
być poddane analizie i jest zrozumiałe w kategoriach realnego świata. Wiadomo 
zawsze o czym mówi. Ten oto wymóg, obowiązujący cały naukowy dyskurs, stano
wi pierwszorzędne osiągnięcie na gruncie dyskusji politycznych i społecznych”22. 
Po trzecie, na podstawie jego rozważań możliwe staje się zdefiniowanie obszaru 
polityki jako dziedziny zmagań o władzę i jej utrzymanie. Definicja ta jest zbyt 
wąska, ale nie tak wąska, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Trwałe sprawowanie 
władzy oznacza konieczność wprowadzenia stałych reguł, chroniących obywateli 
przed arbitralnością rządzących, a tym samym tworzących fundamenty wolności. 
Wolność zaś jest nieodzowna, ponieważ tylko w jej ramach możliwa staje się re
alizacja celu Machiavellego: zbudowanie potężnego państwa z dobrze prosperują
cą ludnością. Wymusza to na myślicielu rozszerzenie analizy na wiele zagadnień 
niezwiązanych bezpośrednio z władzą, których wszak nie można pominąć, jeśli 
poważnie traktuje się zadanie wskazania podstaw funkcjonowania państwa, któ
re swą stabilnością satysfakcjonowałoby zarówno rządzonych, jak i rządzących. 
Czwartym wyróżnikiem naukowego podejścia Makiawela jest dążenie do formu
łowania uogólnień. Dokonuje on nieustannych konfrontacji własnego świata ze 
światem Liwiusza, Polibiusza czy Tukidydesa także w tym celu, by znaleźć pewien 
bardziej ogólny wzorzec zachowań ludzi w sferze polityki.

jest kontynuatorem tradycji politycznego realizmu. Jako uważny czytelnik Rozważań i Księcia 
dąży - podobnie jak Florcntczyk - do opisu tego, co ludzie robią, a nie tego, co powinni robić. 
Podobnie jak on nie pozwala powziąć wzniosłych wyobrażeń na temat natury człowieka. Obaj 
przedkładają życie czynne nad życie kontemplacyjne, szczególnie gdy życie aktywne zaprzęgnię
te jest w służbę państwu. Obaj uważają Rzym za wzorcowe państwo, które wszystkie państwa im 
współczesne muszą naśladować, jeśli aspirują do wielkości. Przy tym wszystkim „Bacon idzie 
dalej niż Machiavclli i w pewnym sensie zajmuje niższy szczebel na drabinie etycznej, gdyż 
zaczął stosować zasady Florentczyka w sferze życia prywatnego. Prawdy Machiavellego służące 
zachowaniu i rozwojowi państwa uznał za użyteczne w odniesieniu do jednostki i stworzył z nich 
całą naukę o samolubstwie - doktrynę Faberfortunae, bycia kowalem swego losu”. V. Luciani, 
Bacon and Machiavelli, w: „Italica”, vol. 24, nr 1, marzec 1947, s. 27. Wiadomo do jakich działań 
pociągnęła Bacona doktryna faber fortunae u schyłku życia.

22 J. Burnham, The Machiavellians. Defenders of Freedom, Nowy Jork 1943, s. 41.
23 Zob. F. Gilbert, Machiarelli and Guicciardini. Politics and History in Sixteenth Century 

Florence, Princeton 1965, s. 279. W jednym z listów do Makiawela Guicciardini piszę: „Byliście 
zawsze ut plurimum, ekstrawagancki w stosunku do ogólnie przyjętych sądów, wynalazcą 
rzeczy nowych i niezwykłych”. F. Guicciardini a N. Machiavelli, Modena, 18 maggio 1521, 
w: N. Machiavelli, Lettere, nr 186, Mediolan 1961, s. 408. Cyt. za: J. Malarczyk, Francesco 

W świetle powyższych uwag nie ulega wątpliwości, że metoda badawcza 
i sposób widzenia świata florenckiego historyka przystajądo realizmu. Niemniej 
jednak Machiavelli z silną inklinacją do stawiania kwestii w sposób krańcowy 
(zarzut wysunięty również już przez Francesca Guicciardiniego23), ze swymi 



Praworządność Machiavellego 117

trącącymi utopizmem - zważywszy na istniejący stan rzeczy we współczesnej 
mu Italii24 - dążeniami zjednoczeniowymi, zmusił niektórych badaczy do posta
wienia przy jego realizmie znaku zapytania. A jednak, wbrew pierwszemu, na
zbyt może pochopnemu tokowi myślenia, miana realisty nie można jednoznacz
nie odmówić temu, kto swoje cele stawia poza granicami możliwości. Nie można 
tego zrobić pod warunkiem, że stale towarzyszy mu świadomość, iż nieraz trze
ba „sięgać po niemożliwe, aby uzyskać najmniejsze, upragnione”25.

Guicciardini o koncepcjach..., s. 32 33. Następujące uwagi Friedricha Meineckcgo rzucają świa
tło na powody ekstremalności, do jakiej posuwa się Florentczyk: „umysłom świeżo uwolnionym 
ze średniowiecznych ograniczeń ukazało się stojących naraz otworem tyle dziedzin życia, że było 
rzeczą niemożliwą natychmiastowe znalezienie odpowiedniego punktu widzenia, z którego zse- 
kularyzowany świat można by ponownie uchwycić i pojąć jako harmonijną całość. [...] Człowiek 
poświęcał się entuzjastycznie i częstokroć całkowicie odkryciu dokonanemu w danej chwili 
i zostawał tak mocno przez nie wciągnięty, że nie miał sposobności przebadania sprzeczności 
i rozbieżności między świeżo nabytymi doświadczeniami a dotychczasowymi wartościami, które 
wyznawał. Machiavelli posiadł tę jednostronną pasję odkrywania w nadzwyczajnym stopniu. 
Rzucał się na wyznaczony cel w taki sposób, że czasami wszystko, co sam uprzednio myślał i po
wiedział popadało w zupełne zapomnienie. Nic zrażony tym, nieraz na prawie fanatyczną modłę, 
wyciągał najskrajniejsze i nieraz najstraszniejsze wnioski z prawd, które odnalazł, nie troszcząc 
się o ich wpływ na swe pozostałe przekonania”. F. Meinecke, Machiavellism. The Doctrine..., 
s. 34-35. Postawa Machiavellego wydaje się do pewnego stopnia zbieżna z postawą Ateńczyków, 
odkrywających potęgę swoich możliwości, o czym była mowa w pierwszym rozdziale.

24 Na ten temat por. przykładowo: J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba uję
cia, przeł. M. Kreczkowska, Warszawa 1964; K. Grzybowski, Wstęp do: N. Machiavelli, Książę, 
przeł. W. Rzymowski, Warszawa 2001; T.B. Lord Macaulay, Machiavelli, przeł. J. Krałowicz, 
w: tegoż, O rewolucjach, makiawelizmie i postępie: wybór szkiców, oprać. A. Rzegocki, Kraków 
1999; J. Malarczyk, U żróde! włoskiego realizmu politycznego. Machiavelli i Guicciardini. Lublin 
1963; G. Procacci, Historia Włochów, Warszawa 1983.

25 G. Mann, Max Weber jako polityk, w; tegoż, Ludzie myśli..., s. 179.
26 T.S. Eliot, Niccolo Machiavelli, w: tegoż, Chrześcijaństwo - kultura - polityka, przeł. 

P. Kimla, Warszawa 2007, s. 260.
27 S. Bielański, Wstęp do: N. Machiavelli, Historie florenckie, przeł. K. Estreicher, Warszawa- 

-Kraków 1990, s. XXII. Podkreślenia pochodzą od autora Wstępu. Zob. także H. Butterfield, 
Rodowód współczesnej nauki 1300-J800, przeł. H. Krahelska, Warszawa 1963, s. 204.

Natura ludzka

Thomas Stearns Eliot zaryzykował twierdzenie, że „udziałem żadnego z wiel
kich ludzi nie stało się tak całkowite niezrozumienie”, jak to jest w przypadku 
Machiavellego26. Zdanie to rozciąga się także na kwestię ludzkiej natury. Nie 
tylko w świadomości potocznej, ale niekiedy i w dyskursie naukowym hołduje 
się twierdzeniu, że dla myśliciela „niepodważalna była zasada niezmienności 
natury ludzkiej (przy czym uznawał, iż była to natura niezmiennie zła)”27. 
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Przywołuje się w tym kontekście wiele zaświadczających o tym wypowiedzi. 
Wiarę w niezmienność ludzkiej natury zdaje się niepodważalnie potwierdzać 
przedmowa do księgi pierwszej Rozważań, w której czytamy, że nie zmieniły 
przez wieki swego porządku, ruchu i mocy „niebo i słońce, ludzie i żywioły”28. 
Czyni to ze studiów nad historią kapitalne narzędzie rozwiązywania teraźniej
szych problemów, a także antycypacji tego, co może się zdarzyć29. A jednak 
w księdze drugiej Rozważań Machiavelli przedstawia świat sobie współczesny 
jako diametralnie różny od świata starożytnego; psychikę starożytnych rozko
chaną w wolności, sławie wojennej, potędze materialnej przeciwstawia psychice 
otaczających go ludzi, którzy nie zawsze tylko werbalnie pokornie z tego wszyst
kiego rezygnują w imię zbawienia30. Transformacja świata nastąpiła pod wpły
wem religii chrześcijańskiej, i chociaż ludzie mają wielkie trudności w sprostaniu 
jej piekielnie wymagającemu kodeksowi etycznemu, niemniej jednak przemiana 
postaw wielkiej rzeszy Europejczyków stała się faktem. Pod wpływem inspi
rowanego chrześcijaństwem wychowania ludzie, w porównaniu z Grekami czy 
Rzymianami, stali się słabsi, delikatniejsi, mniej czuli na zaszczyty tego świata, 
zaczęli przedkładać vita completativa nad vita activa, najwyższym dobrem stały 
się pokora, samozaparcie i pogarda rzeczy tego świata. Nie ma żadnych wątpli
wości, po której stronie sytuują się sympatie człowieka zrodzonego wyłącznie do 
rzeczy politycznych, jak sam się o sobie wyraził31: „Lecz jeśli świat jest zniewie- 
ściały, a niebo wydaje się bezsilne, nie przypisujmy za to winy nikomu innemu 
jak tym, którzy religię naszą pojęli na sposób próżniaków, a nie tak, jak by wy
magało tego męstwo. Gdyby bowiem zwrócili oni uwagę na to, że religia nasza 
pozwala na wywyższenie i obronę ojczyzny, przekonaliby się, że nakazuje nam 
ona tę ojczyznę kochać, czcić i sposobić się do jej obrony”32. W świetle powyż
szych wywodów Makiawela widać, że nie zmieniły, być może, swego porządku, 
ruchu i mocy niebo, słońce i żywioły, ale zmienili je ludzie.

28 N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 1, przedmowa, s. 234.
29 Zob. tamże, ks. 1, XXXIX, s. 335, gdzie padają znamienne słowa: „Porównując przeszłość 

i teraźniejszość, łatwo się przekonać, że wszystkie państwa i wszystkie ludy zawsze ożywiały 
i ożywiają te same pragnienia i namiętności. Dlatego też ten, kto dokładnie zbada sprawy prze
szłości, potrafi bez trudu przewidzieć, co zdarzy się w danym państwie".

30 Zob. tamże, ks. 2, II, s. 393 394. Te dwie strony stanowią potężne wsparcie interpretacji 
myśli Florentczyka danej przez Izajasza Berlina w słynnej Oryginalności Machiavellego. Por. 
I. Berlin, Oryginalność Machiavellego, w: tegoż. Pod prąd. Eseje z historii idei, przeł. T. Bicroń, 
Poznań 2002.

31 W znanym liście do Francesca Vettoriego. Zob. N. Machiavelli, Listy prywatne, s. 1087.
32 N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 2, II, s. 394.
33 O nieadekwatności wartościowania etycznego w rozważaniach antropologicznych zob. 

rozdział pierwszy niniejszej pracy.

Druga kwestia dotyczy ujmowania ludzkiej natury jako niezmiennie złej33. 
Ponownie duża ilość cytatów, w których myśliciel wyraża niepochlebne sądy 
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o ludziach w ogólności34 nie powinna przysłaniać obrazu, który wiedzie do 
konkluzji, że natura ludzka u Florentczyka jest nie tyle zła, co transformowal- 
na, plastyczna, dająca się kształtować. „Jeżeli wychowanie twoje - powiada on 
- było powierzchowne i niemęskie, to i ty staniesz się podobny do niego; jeżeli 
było inne, to i ty innym będziesz człowiekiem. Jeżeli pozwoli ci ono lepiej po
znać świat, mniej upajać cię będą sukcesy i mniej przygnębiać niepowodzenia. 
To, co mówimy tu o pojedynczych ludziach, dotyczy również społeczeństw ży
jących w republikach i stanowiących o stopniu ich doskonałości”35. Powyższe 
ujęcie ukazuje nowoczesność Machiavellego, gdyż współczesna antropologia 
filozoficzna podziela to przekonanie, o czym szerzej była już mowa. Obecna 
w myśli florenckiego historyka transformowalność ludzkiej natury nie uszła 
uwagi jednego z bardziej wymownych w XX wieku obrońców stanowiska ab- 
solutystycznego w filozofii politycznej i związanej z nim doktryny prawa na
turalnego - Leo Straussa. Strauss piszę o niej, co zrozumiałe, w tonie dalekim 
od entuzjazmu. Jawi mu się ona jako atak na ograniczenia nakładane na nas 
przez naturę36. W Straussowskim ujęciu Machiavelli, zakładając plastyczność 
człowieka, popada w skrajny i charakterystyczny dla nowożytności konstruk
tywizm, który jest ślepy na wpływ przypadku. Tymczasem „nasza natura 
jest zniewolona na wiele sposobów, mówi Arystoteles, a Platon37 powiada, że 

’4 Por. przykładowo N. Machiavelli, Książę, rozdz. XVII, s. 68; tamże, rozdz. XXIII, s. 98; 
N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 1, przedmowa, s. 233; tamże, ks. 1, XXXVII, s. 328; tamże, 
ks. 2, przedmowa, s. 385; N. Machiavelli, Historie florenckie, ks. 2, XXXII, s. 108; tamże, 
ks. 3, XI, s. 155; tamże, ks. 3, XIII, s. 161.

35N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 3, XXXI, s. 589. W tym samym duchu o sile wycho
wania Makiawel piszę w Rozważaniach również w ks. 3, XLVI, s. 618-619. Por. także tamże, 
ks. 3, XXXVI, s. 601, w którym to fragmencie myśliciel mówi wprost o możliwości kształtowa
nia charakteru ludzi (w tym przypadku Galów, którzy poddani odpowiedniej formacji mogliby 
okazywać srogość w trakcie całej bitwy, a nic jedynie na początku).

36 Zob. L. Strauss, An Jntroduction to Political Philosophy. Ten Essays, Detroit 1989, s. 84-85. 
Istnieje tłumaczenie tego fragmentu pracy Straussa, którym dla wygody polskiego czytelnika 
będę się dalej posługiwał. Zob. L. Strauss, Trzy fale nowożytności, przeł. W. Madej, w: „Res 
Publica”, nr 11/1988, s. 17. Tezę o plastyczności człowieka Mach iavcl lego powtarza Strauss także 
w eseju Czym jestfilozofia polityki?, w: tegoż, Sokratejskie pytania, przeł. P. Maciejko, Warszawa 
1998, s. 94.

17 W przypadku Platona istotne jest odróżnienie jego filozofii, która jest konserwatywna, od 
polityki, która jest rewolucyjna. Ta ostatnia dąży do całkowitego przekształcenia świata oraz 
człowieczej natury. Jawnym gwałtem na naturze ludzkiej jest odrywanie potomstwa od rodziców 
i przejmowanie go przez państwo oraz pozbawienie własności prywatnej dwóch najważniejszych 
klas społecznych, funkcjonujących w ramach idealnej polis. Rewolucyjny konstruktywizm 
Platona - bez względu na to, jak wzniosłe cele miał realizować - przekracza oczywiście gra
nicę, na którą przystałby Makiawel ze swym dynamizmem, a także każdy realistycznie my
ślący człowiek. Dosadnym krytykiem „perfekcjonistycznego radykalizmu” (określenie Pawła 
Kłoczowskiego) Platona był jego uczeń, realista Arystoteles: „Jasną jest przecież rzeczą, że
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jesteśmy zabawkami bogów. Zwłaszcza wobec nieuniknionej władzy przy
padku to ograniczenie staje się oczywiste”38. Finezyjna interpretacja doktryny 
Makiawela rozwijana przez Straussa w kilku miejscach” sprawia kłopot przy 
jej podważaniu, gdyż stanowi mieszaninę słusznych konstatacji oraz interpre
tacyjnych nadużyć. Jeszcze raz potwierdza się stara prawda, że gdy ktoś chce 
kogoś wprowadzić w błąd, musi w swą opowieść wpleść jak najwięcej prawdy. 
Nie chodzi teraz, rzecz zrozumiała, o całościową analizę interpretacji Straussa, 
ale o odniesienie się jedynie do kwestii transformowalności ludzkiej natury. 
Nadużycie interpretacyjne autora On Tyranny w stosunku do Florentczyka nie 
polega, naturalnie, na przypisaniu mu myśli, że człowieka da się kształtować. 
Zasadza się na tym, że Machiavelli jakoby sądził, iż zepsutą materię ludzką 
można przekształcić w materię zdrową w każdych okolicznościach. Pociąga 
to za sobą wyeliminowanie całej sfery przygodności, przypadku, w ramach 
której - jak dotąd - powstawały najpotężniejsze polityczne wspólnoty. A prze
cież istnieje dystans między dynamizmem myślenia Machiavellego - naka
zującym nigdy nie opuszczać rąk, gdyż w polityce zawsze można robić coś 
pożytecznego40 (jeśli nie polepszać, to przynajmniej nie pogarszać spraw i tym 
samym przygotowywać grunt pod przyszłą naprawę) - a stanowiskiem mó
wiącym, że możliwe jest uniezależnienie się od przypadku. Dobitne słowa 
Makiawela: „jest rzeczą jak najbardziej prawdziwą i znajdującą potwierdze
nie w historii, iż ludzie mogą pomagać fortunie, ale nie mogą jej się sprze
ciwiać; mogą splatać przędzone przez nią nici, ale nie mogą ich zrywać”*1,

państwo postępujące i rozwijające się ku coraz ściślejszej jedności, przestanie w ogóle być pań
stwem. Państwo bowiem z natury jest pewną wielością, jeśli więc będzie rozwijać się ku coraz 
większej jedności, to z państwa powstaje rodzina, z rodziny zaś jednostka. Rodzina bowiem, jak 
każdy uzna, przedstawia ściślejszą jedność aniżeli państwo, a jednostka ściślejszą niż rodzina. 
Toteż gdyby nawet ktoś potrafił to uskutecznić, to nie powinien tego czynić, zniweczy bowiem 
państwo”. Arystoteles, Polityka, 1261a. Nieco dalej Stagirytą - ciągle przeciwstawiając się błęd
nym Platońskim dążeniom do jedności - przywołuje znaną metaforę, że jest to tak, „jakby ktoś 
symfonię przekształcił na monotonię, a rytm zamienił w takt pojedynczy". Tamże, 1263b. Jak 
już wspomniano, z punktu widzenia realizmu najważniejszym dialogiem politycznym Platona 
nie jest Państwo, lecz - napisane po rozczarowujących eksperymentach z polityką praktyczną 
przeprowadzonych w Syrakuzach - Prawa, choć oczywiście także w ostatnim dialogu Platona 
znajdujemy elementy utopijne.

38 L. Strauss, Trzy fale..., s. 18.
39 Obok przywołanych już tekstów zob. L. Strauss. Prawo naturalne w świetle historii, przeł. 

T. Górski, Warszawa 1969, s. 164-166 oraz nade wszystko L. Strauss, Thoughts on Machiavelli, 
Chicago 1958.

40 Wadliwe bowiem nigdy nie są czasy, lecz stosunki, obyczaje, instytucje wytworzone w pań
stwie. Do ich poprawy zawsze warto dążyć. Zob. N. Machiavelli, O sztuce wojny, s. 26.

41 N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 2, XXIX, s. 482. Biografowie zwracają uwagę na 
wpływ De rerum natura Lukrecjusza na umysłowość Makiawela. Lukrecjusz dobitnie dowodzi, 
że „człowiek - wbrew temu, co, chełpiąc się, dumnie głosi - nie jest bynajmniej panem świata, 
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podtrzymują stanowisko wcześniej opisanych realistów (stanowisko będące via 
media między skrajnym determinizmem a skrajnym woluntaryzmem), na grun
cie którego uznaje się wpływ przypadku, nie do tego stopnia jednak, by nie
podobieństwem czynił on wszelkie racjonalne kalkulacje i działania człowie
ka. Nauka o cykliczności dziejów, będąca powtórzeniem przez Machiavellego 
tez Polibiusza (a także Arystotelesa i Cycerona, gdyż Polibiusz opierał się na 
Arystotelesie, choć nie bezpośrednio, Cycero natomiast na Polibiuszu), wyraź
nie ukazuje, że państwa i ludu zmierzających na dno upadku nie jest w stanie 
wyratować żadna ludzka moc.

Można - a nawet należy - rozumieć obawy Straussa (zwłaszcza w kontekście 
Auschwitz i Kołymy) wynikające z ekscesów konstruktywizmu ludzkiego rozu
mu, z szaleńczej chęci tworzenia nowego człowieka z pogwałceniem ograniczeń 
nakładanych przez samą naturę* 42. Czy jednak wyjściem jest rezygnacja z prze
kształcania natury, a więc odwrót od kierunku, jaki obrała nowożytna cywiliza
cja (nie bez udziału Machiavellego, choć, ściśle rzecz biorąc, Florentczyk zalecał 
naśladowanie natury, tyle tylko, że sama natura uderzała go swojązmiennością43), 
czy rozwiązaniem jest raczej znacznie większa doza ostrożności - wynikająca 
ze smutnych doświadczeń - w wysiłkach transformacyjnych? Czyż demokracja 
z zasadą ustrojową w postaci równości nie jest jedną z najpoważniejszych prób 
przekształcenia natury? Obserwując naturę, nie Znajdziemy w niej wiele równo
ści. Zatem najbardziej naturalnym ustrojem byłaby monarchia, gdyż - jak piszę 
Monteskiusz - „w monarchii i w państwach despotycznych nikt nie dąży do rów
ności; nie przychodzi to nawet na myśl”44. Po tym wszakże, jak pod wpływem 
przekształceniowego naporu cywilizacji podano ustrój monarchiczny w wątpli
wość - podważając najpierw wiarę w boską legitymację władzy królów, a następ
nie wprowadzając na arenę dziejów ideę suwerenności ludu - większość z nas 
(wyłączając nielicznych członków klubów rojalistycznych) nic zaakceptowałaby 

tylko ofiarą natury i losu. Rodzi się nagi, z płaczem, jego krzyk rozdziera powietrze”. M. Viroli 
Uśmiech Machiavellego, przeł. K. Żaboklicki, Warszawa 2006, s. 19. Por. także Lukrecjusz, 
O rzeczywistości, przeł. A. Krokiewicz, Warszawa 2003.

42 Zarzut tego typu pod adresem realisty jest chybiony. Jeśli realista uzna za nieodzowne 
przeprowadzenie społecznych czy politycznych reform, to będzie starał się je przeprowadzić 
z poszanowaniem tradycji. Wynika to z elementarnego rozpoznania rzeczywistości, ukazującego 
przywiązanie ludzi do określonych zwyczajów, obrzędów, form. W tym punkcie realista przybiera 
postawę umysłową konserwatysty. Takie też jest stanowisko Machiavellcgo. Zob. N. Machiavelli, 
Rozważania..., ks. 1, XXV, s. 305.

41 Godne przytoczenia są słowa Machiavellego wypowiedziane w liście do Franccsca 
Vettoriego: „my bowiem naśladujemy jedynie naturę, która przecież jest zmienna, ten zaś, kto 
ją naśladuje, nie może być ganiony”. Cyt. za: J. Malarczyk, Wstęp do: N. Machiavelli, Wybór 
pism, s. 24. Podobnie w Rozważaniach powiada, że „wszystkie czyny nasze są naśladownictwem 
przyrody”. Zob. N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 2, III, s. 398.

44 Monteskiusz, O duchu praw, przeł. T. Boy-Żeleński, Kęty 1997, ks. V, rozdz. IV, s. 47.
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tego najnaturalniejszego ustroju, tak jak akceptuje demokrację - ustrój najbar
dziej sztuczny i z poważnymi wadami.

Istnieją dalsze argumenty niepozwalające na traktowanie niepochlebnych 
opisów człowieczej natury jako ostatecznego stanowiska antropologicznego 
Machiavellego. Do dostrzeżenia faktu, że człowiek nie ma raz na zawsze usta
lonych właściwości (poza wynikającymi z najbardziej elementarnych potrzeb) 
i wyciągnięcia wniosku, iż autor Historii florenckich ocenia „skrajnie pesymi
stycznie ludzi pewnych epok czy pewnych społeczeństw [...], optymistycznie 
innych”*5, niezbędny jest w miarę całościowy ogląd prac florenckiego pisarza. 
Pojawia się wówczas zasadnicza kwestia: gdyby natura ludzka była nieodwołal
nie zła, na jakich racjonalnych przesłankach mogłaby się opierać wiara myślicie
la w możliwość funkcjonowania ustroju republikańskiego? Czyż fundamentem 
republiki nie musi być lud, a lud, jak nas pouczył Cycero, „to bynajmniej nie 
każde zbiorowisko ludzi skupione dowolnym sposobem, lecz wielka ich groma
da, zespolona przez uznanie tego samego prawa i przez pożytek wynikający ze 
wspólnego bytowania”*6? Lud zatem wyróżnia dyscyplina oraz zdolność do pod
porządkowania się władzy i akceptacji reguł prawnych. Ludzie nieodwracalnie 
źli nie mogliby tworzyć tego rodzaju wspólnoty.

Powyższe konstatacje nie przekreślają faktu, że u podstaw myślenia Machiavel- 
lego - jak też całej realistycznej tradycji - leży pesymizm antropologiczny, naj
dobitniej może wyrażony przez autora Księcia w słowach: „Jak dowodzą wszy
scy autorzy piszący o życiu obywatelskim i jak wskazują na to liczne przykłady 
przytoczone w ich dziełach, założyciele i prawodawcy państw winni zawsze za
kładać z góry, że wszyscy ludzie są źli i że niechybnie takimi się okażą, ilekroć 
będą mieli po temu sposobność”*7. Stwierdzenia tego nie można interpretować 
jako uniwersalnej i jednoznacznie negatywnej opinii na temat człowieczej natury, 
lecz jako postulat metodologiczny, który winien być przyjęty przez wszystkich 
tych, którzy chcą parać się polityką w odpowiedzialny sposób. Wynika z niego 
explicite, żc człowiek jest istotą nie tyle złą, co inteligentną. Jeśli będzie w stanie 
osiągnąć swoje cele szybciej, przy mniejszym nakładzie sił i środków - co odby
wa się zawsze z pogwałceniem obowiązujących zasad - nic go nic powstrzyma. 
Wędzidłem dla owej „drogi na skróty”, wysoce destruktywnej dla społecznej ko
egzystencji, może być jedynie żelazne egzekwowanie wcześniej ustalonych reguł. 
Makiawel uczy, że świadomość tego faktu musi stale towarzyszyć ludziom władzy, 
jeśli pragną być kimś więcej niż tylko lekkomyślnymi poszukiwaczami przygód. 
Rodzi się, naturalnie, pytanie, co jest gwarantem poszanowania reguł przez tych, 
którzy je wprowadzają i mają stać na ich straży. Historia doktryn politycznych

45 K. Grzybowski, Wstęp do: N. Machiavelli, Książę, s. XXIX.
4h M.T. Cycero, O państwie, w: tegoż, Pisma filozoficzne, przeł. W. Kornatowski, Warszawa 

1960, t. 2, s.44.
47 N. Machiavelli, Rozważania..ks. 1, III, s. 246.
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i prawnych dostarcza co najmniej kilku odpowiedzi, lecz profil pracy nakazuje 
wnikać w rozwiązanie zrodzone na gruncie realistycznej tradycji myślenia o poli
tyce. Rozpatrywany punkt jest doniosły nie tylko ze względu na samoistną wagę 
problemu, ale także dlatego, że bardzo dobitnie pozwala ujrzeć zbieżność myśle
nia Tukidydesa, Polibiusza i Machiavcllego, a więc jedność fundowanej przez nich 
tradycji. Instrumentem okiełznującym woluntaryzm rządzących i prawodawców 
jest ich interes własny rozpoznany dzięki cnocie roztropności. Owa cnota pozwa
la dostrzec fakt, że rządy oparte na sile są zawsze czymś efemerycznym, gdyż, 
co oczywiste, prędzej czy później znajdzie się ktoś dysponujący większą siłą. 
Jedynym sposobem trwałego uporządkowania sfery społeczno-politycznej musi 
być przekucie krótkotrwałej w gruncie rzeczy przewagi na zespół reguł, które 
będą obowiązywać także wtedy, gdy przewaga fizyczna znajdzie się w innych 
rękach. Można zatem powiedzieć, posługując się frazą z Jeana Bodina, żc pier
wotne, oparte na przemocy tyrańskie władanie z czasem musi się przekształcić 
w prawe rządzenie. Jedynym trwałym porządkiem okazuje się zracjonalizowany 
porządek prawno-państwowy, przy czym źródłem świadomości tego faktu nie są 
moralizatorskie zaklęcia i odmienianie przez wszystkie przypadki frazy „dobro 
wspólne”, lecz dyktowany przez rozsądek ogląd własnego interesu. Mamy w ten 
sposób do czynienia ze szczęśliwym połączeniem interesu własnego z interesem 
ogółu; połączeniem, któremu cywilizacja europejska zawdzięcza swoje najspraw
niej działające instytucje411.

4S Za przykład szczęśliwego połączenia interesu własnego i ogólnego może uchodzić instytu
cja opozycji w systemie parlamentarno-gabinetowym. W jaki sposób najskuteczniej kontrolować
rządzących? Odpowiedź w postaci powołania określonego gremium sędziowskiego nic jest 
zadowalająca, gdyż w krajach o niskiej kulturze prawnej sędziowie ci szybko staliby się dyspozy
cyjni wobec rządzących. Powołać jednak grupę ludzi, których nie zadowoli nic innego, jak tylko
przejęcie władzy, którzy we własnym interesie, ale zarazem z korzyścią dla społeczeństwa będą 
eksponować wielkie i małe błędy rządzących, oto co znaczy stworzyć skuteczną instytucję.

4,N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 2, XVIII, s. 443. W innym, dosadnym manifeście ra
cjonalizmu czytamy: „sądzę i zawsze sądzić będę, że bronić można jakiejkolwiek opinii, byle 
tylko przy pomocy rozumu, nie odwołując się do siły lub autorytetu”. Tamże, ks. 1, LVIII, s. 374. 
Nie oznacza to, oczywiście, że Makiawel nie ucieka się do autorytetów w celu wzmocnienia 
stawianych tez. Niekiedy same tezy czerpie od autorytetów, przy czym w jego przypadku są to 
przede wszystkim autorzy i politycy starożytności.

50 Zob. tamże, ks. 1, X, s. 268.

Religia - instrumentum regni

Na pierwszy rzut oka może wydać się dziwne, żc całkowicie oddany polity
ce, racjonalistyczny umysł Machiavellego („Pozostawmy jednak autorytety 
i oprzyjmy się na rozumowaniu”4 * * * 49) twórców i założycieli religii stawia ponad 
założycielami państw50. Nie ulega wątpliwości, żc wyklucza on Boga jako 
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czynnik sprawczy poddający się analizie51, podobnie jak florencka Signoria 
wyklucza teologów (i tylko ich) spośród obywateli zaproszonych do politycz
nego doradztwa, na co zwraca uwagę Gene Brucker52. Stawiając religię tak 
wysoko, myśliciel nie jest powodowany wiarą w jej prawdziwość, lecz wpły
wem, jaki wywiera na myślenie i działanie ludzi, wykrywanie zaś przyczyn 
ludzkiego postępowania to kluczowa umiejętność polityczna. „Nic nie jest tak 

51 We wzbranianiu się Makiawellego przed rozpatrywaniem kwestii transcendentnych daje się 
zauważyć powinowactwo jego postawy z poglądami Marsyliusza z Padwy. Przykładowo znane 
zdanie z Księcia: „Jedynie przeto państwa kościelne bywają spokojne i szczęśliwe. Zależąc atoli 
od przyczyn wyższych, do których umysł ludzki nie dociera, nie mogą wejść w obręb naszych 
rozważań” (rozdz. XI, s. 45) przywodzi na myśl przeświadczenie Padewczyka, że filozof nie 
może wypowiadać się w sprawach, w których nie sposób odwołać się ani do rozumu, ani do do
świadczenia, a które pozostają wyłącznie kwestią wiary. J.S. Preus zauważa, że u Machiavcllego 
„w analizie wydarzeń fortuna zajęła miejsce Opatrzności i w porównaniu do tradycyjnego Pana 
historii jej władza uległa osłabieniu: stała się żeńską personifikacją, podatniejsząna uwiedzenie 
ze strony męskiej yirtu w stopniu przekraczającym wszystko, co miała do zaoferowania tradycja 
chrześcijańska”. J.S. Preus, Machiavelli‘s Functional Analysis of Religion: Context and Object, 
w: „Journal ofthe History of Ideas”, vol. 40, nr 2, kwiecień-czerwiec 1979, s. 188.

52 Zob. G. Brucker, Renaissance Florence, Nowy Jork 1969, s. 217. Wypada odnotować, że 
nagrodzona Pulitzcrem praca Sebastiana de Grazia Machiayelli in Heli, Princeton 1989 zainicjo
wała „chrześcijańską” interpretację Machiavellego. De Grazia uważa, że w pisarstwie Makiawela 
ujawniają się pewne zasadnicze tematy biblijne i można w nim wykryć spójną koncepcję kosmosu 
kierowanego przez Boga. Sukces w polityce odnosi tylko człowiek cieszący się bożym błogo
sławieństwem. Pozostałym na drodze stają fortuna i ograniczenia ludzkiej natury. Koncepcję tę 
wspiera Cary J. Nederman, którego zdaniem „Machiavelli nie tylko rozwija wewnętrznie spójne 
stanowisko, jeśli chodzi o boski projekt dotyczący ziemskich spraw politycznych, lecz czyni to 
w sposób charakterystyczny dla średniowiecznych doktryn chrześcijańskich”. C.J. Nederman, 
Amazing Grace: Fortunę, God, and Free Will in Machiavelli's Thought, w: „Journal of the 
History of Ideas”, nr 60, kwiecień 1999, s. 632. Nie trzeba dodawać, że powyższe, skrajne poglądy 
sytuują się w opozycji do prezentowanych w niniejszej pracy. Opierają się, z jednej strony, na 
nadużyciach interpretacyjnych stwierdzeń Florentczyka dotyczących Boga, niebios, Opatrzności 
oraz, ze strony drugiej, na pozostawaniu niewzruszonym wobec zasadniczego przekazu płyną
cego z dzieł myśliciela. Czy z punktu widzenia ortodoksji chrześcijańskiej do zaakceptowania 
może być zalecenie (cytowane w pierwszym rozdziale), by władcy popierali wszystko, co sprzyja 
religii, łącznie z rzeczami, które uważają za fałszywe? Zob. N. Machiavelli, Rozważania..., 
ks. 1, XII, s. 276. Wydaje się, że w zamyśle autorów wymienionych wyżej skrajnych, niezwy
kłych prezentacji leży nie tyle możliwość ich obrony, co ilość polemik, jakie wywołają, gdyż 
liczba cytowań staje się coraz ważniejszym instrumentem oceny pracy naukowej. Oto jeszcze 
jeden przykład patologii, jaką rodzi rozciąganie mechanizmów wolnego rynku na dziedziny, 
które pod te mechanizmy nie podpadają. W kwestii religii na przeciwnym biegunie interpreta
cyjnym w stosunku do S. de Grazii sytuuje się stanowisko Leo Straussa, dla którego Makiawel to 
„nauczyciel zła”, „bluźnierca”, wykładowca tego, co diaboliczne, „bezduszny charakter”, który 
postawił sobie za cel zniszczenie dziedzictwa myśli i moralności płynących z chrześcijaństwa 
i filozofii greckiej. Zob. L. Strauss, Thoughts on Machiayelli, s. 9, 49-50, 242 i 294. Por. także 
D. Germino, Blasphemy andLeo Strauss’s Machiayelli, w: „Review of Politics”, nr 53/1991.
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pożyteczne dla obywateli - piszę w Historiach florenckich - rządzących miej
skimi republikami, jak to, co im wskazuje przyczyny nienawiści i niezgody 
wewnątrz miasta, przez co, widząc cudze nieszczęścia, stają się mądrzejsi, 
a między sobązgodniejsi”51 * 53. Florencki sekretarz wykazuje większą mądrość od 
przedstawicieli Aten, którzy, dyskutując z Melijczykami54, ufają nade wszyst
ko sile jako czynnikowi sprawczemu w polityce. Sąd ten nie jest błędny, lecz 
niepełny. Ateńczycy zapominają o tym, o czym doskonale wie Machiavelli: 
czynnikiem wywołującym skutki w sferze politycznej oprócz samej siły jest 
także wszystko to, co może w siłę się przemienić. W tym kontekście religię 
należy wymienić na pierwszym miejscu. Pisarz dostrzega, że religia, zarówno 
w przeszłości, jak i w jego czasach legitymuje konstytutywne elementy tego, 
co Gaetano Mosca nazwie „polityczną formułą”, inni zaś filozofowie - zasadą 
suwerenności. Formuła polityczna - zbiór moralnych i prawnych pryncypiów, 
na których spoczywa władza rządzących i posłuch rządzonych - zyskuje niepo
miernie na trwałości, jeśli jest sankcjonowana religijnie55. Oto jeden z ważkich 
powodów, dla których Makiawel żywi przekonanie, że wiara religijna jest obok 
dobrych ustaw i dobrego wojska zasadniczym fundamentem „państw, nowych 
zarówno, jak starych i mieszanych”56. Drugim z nich jest jej wpływ wspo
magający dobre obyczaje, obowiązywalność prawa i dotrzymywanie umów57. 
Trzecim moc sankcjonowania innowacji, gdyż „nie było jeszcze w żadnym 
narodzie ustawodawcy, który by, zamierzając ogłosić wyjątkowe jakieś pra
wa, nie uciekał się do boskiej pomocy, bo inaczej ludy praw takich nigdy by

51N. Machiavelli, Historie florenckie. Przedmowa, s. 5.
54 Uderzająca współczesnego czytelnika bezpośredniość, z jaką Ateńczycy wyrażają swoją

rację stanu, wynika w dużej mierze z braku napięcia między wartościami propagowanymi przez 
państwo a wartościami natury religijnej. Politeizm nie posiada siły religii uniwersalnej, zdolnej
do wytworzenia autonomicznego (w części opozycyjnego w stosunku do doczesności, w której 
zanurzone jest państwo) świata wartości, lecz sprzyja gloryfikacji heroizmu, który osiąga się 
poprzez oddanie państwowej służbie.

55 Władza legitymowana religijnie cieszy się stabilnością dopóty, dopóki utrzymuje się wiara 
w jej boską proweniencję. Upadek tej wiary oznacza dla rządzących skrajne niebezpieczeństwo 
i wiąże się z pojawieniem nowej „politycznej formuły”, reprezentowanej przez nowych ludzi. 
Szerzej na ten temat: P. Kimla, „Polityczna formula" jako niezbywalny element rządzenia, 
w: Pytania filozofii polityki, pod red. D. Pietrzyk-Reeves, Kraków 2007, s. 205-212.

56 N. Machiavelli, Książę, rozdz. XII, s. 48.
57 Najlepszym tego potwierdzeniem jest sama Florencja, w której „zanika także religia i bo- 

jaźń przed Bogiem, toteż przysięga i dana obietnica tyle są warte, ile przynoszą korzyści. Dlatego 
ludzie posługują się przysięgą nie żeby jej dochować, ale żeby w ten sposób łatwiej można oszu
kiwać”. N. Machiavelli, Historie florenckie, ks. 3, V, s. 142. Dalszy opis panujących stosunków 
przywodzi wspomnienie wojny domowej na Korkirze, która wszak była stanem wyjątkowym. We 
Florencji natomiast sytuacja powyżej nakreślona w opisywanym przez Machiavellego okresie 
-jest dniem powszednim.
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nie przyjęły”58. Czwarty powód to zdolność religii wyzwalania w poddanych 
i żołnierzach odwagi i zaufania we własne siły5’.

58 N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 1, XI, s. 273-274.
59 W rozdziale XV pierwszej księgi Rozważań Makiawel opisuje zabiegi Samnitów, którzy 

zdruzgotani dotychczasowymi klęskami zadanymi im przez Rzymian, pragną podjąć ostateczny 
bój. Przystępują do niego po odbyciu religijnego obrządku, zmuszającego do pozostania na placu 
boju pod groźbą kary ze strony współtowarzyszy, a nade wszystko ze strony bogów. „Świadczy to 
najlepiej o tym, jak wielkim zaufaniem natchnąć może ludzi religia odpowiednio użyta”. Tamże, 
s. 284.

60 Jak piszę Quentin Skinner, Machiavelli „nie jest w najmniejszym stopniu zainteresowany 
kwestią religijnej prawdy. Interesuje go wyłącznie rola, jaką odgrywają uczucia religijne «w in
spirowaniu ludzi, w czynieniu ich dobrymi, w okrywaniu wstydem niegodziwców»”. Q. Skinner, 
Machiavelli, Oksford 2000, s. 71.

61 Makiawel powiela stanowisko zajęte przez Polibiusza w szóstej księdze Dziejów.
62 N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 1, XI, s. 274.
61 Tamże, ks. 1, XIV, s. 283.

Sposób podejścia Machiavellego do problematyki religii udobitnia wspomnia
ny już fakt, że perspektywa, z której patrzy on na wszystkie sprawy, jest perspek
tywą polityczną. Nie Znajdziemy w jego pismach żadnych teologicznych argu
mentów na rzecz nieodzowności kultu. Argumenty psychologiczne, historyczne, 
społeczne i polityczne, jakie przytacza, wyróżnia ich utylitarystyczny charakter, 
gdyż każdy z osobna i wszystkie razem wiodą do konkluzji, że religia jest nie
zbędna nie dlatego, iż jest prawdziwa, lecz ze względu na korzystny wpływ, 
wywierany na wspólnotowe życic60. Oświecona mniejszość może funkcjonować 
bez religijnych odniesień61. Większość nie może się bez nich obejść. W rękach 
owej mniejszości religia przybiera postać niezwykle poręcznego instrumentu 
rządzenia: „ludziom rozumnym wiadomo o wielu rzeczach dobrych, których 
dobroć nic jest jednak na tyle oczywista, aby dało się przekonać o niej inne 
umysły. Chcąc więc uniknąć tej trudności, mędrcy odwołują się do bogów”62. 
Naturalnie, polityczni przywódcy nie mogą ważyć się na jakiekolwiek publicz
ne akty lekceważenia religii, nawet mimo żywionego przez siebie sceptycyzmu. 
Niedopuszczalna jest postawa Appiusza Pulchera z czasów pierwszej wojny kar- 
tagińskiej. W obliczu niepomyślnej wróżby, jaką była odmowa przyjęcia pokar
mu przez kurczęta, Appiusz, dążący do starcia z Kartagińczykami, wykrzyknął: 
„«Zobaczymy, czy [kurczęta - przyp. P.K.] nie zachcąpić» i kazał je wrzucić do 
morza"63. Nie znaczy to, że mąż stanu lub dowódca wojskowy skazany jest na 
bierne podporządkowywanie się religijnym wskazaniom. Nic mogą oni jednak 
powielać Nikiasowego błędu, lecz muszą wykazywać umiejętność reinterpreta- 
cji niepomyślnych wróżb, tak by nie zaprzepaszczać dogodnych okazji czy to po
litycznych, czy militarnych. Owa umiejętność wymaga dużej dozy taktu, zręcz
ności i inteligencji, gdyż, warto powtórzyć, poważnym politycznym błędem jest 
lekceważenie religii na oczach ogółu.
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Stosunek Machiavellego do religii chrześcijańskiej to finalna kwestia domaga
jąca się rozpatrzenia. W świetle wciąż pod kilkoma względami nieprzcścignionej 
Oryginalności Machiavellego Izajasza Berlina nie ulega wątpliwości, że autoro
wi Rozważań religia chrześcijańska jawi się jako mniej efektywna w wypełnia
niu zadań społeczno-politycznych (tylko taka perspektywa go zajmuje) aniżeli 
pogańskie religie starożytności64. Makiawelowi nie chodzi zatem w pierwszym 
rzędzie o szereg aktów sprzeniewierzenia się chrześcijańskim zasadom, dokony
wanych przez czołowych przedstawicieli Kościoła, tak że, jak piszę, „pierwszym 
dobrodziejstwem wyświadczonym nam Włochom przez Kościół i księży jest to, 
że staliśmy się przez nich bezbożni i występni”65, oraz że „za sprawą Kościoła 
Włochy były i są rozbite”66. Istota rzeczy nie sprowadza się również do krytyki 

64 Krytykę postępowania chrześcijan i sympatię wyraźnie usytuowaną po stronie starożytno
ści wyraża następujący sąd: „Kto czyta o świętym Grzegorzu i o innych ojcach Kościoła chrze
ścijańskiego, ten może się przekonać, z jak wielką zawziętością niszczyli oni wszelkie zabytki 
starożytności: palili dzieła poetów i historyków, obalali posągi, słowem niszczyli to wszystko, 
co w jakikolwiek sposób przypominało starożytność”. Tamże, ks. 2, V, s. 404. Dwa miejsca 
Rozważań, w których Machiavelli wyraża się pochlebniej o chrześcijaństwie (cytowany w pod
rozdziale o ludzkiej naturze fragment z ks. 2, II, s. 394 oraz z ks. 1, XII, s. 277), według trafnego 
ujęcia I. Berlina, służą Florentczykowi do zasugerowania, że „gdyby Kościół wypracował bar
dziej patriotyczny i wojowniczy zespół wartości, podobny rzymskiemu antiąua rirtus, czyniąc 
ludzi bardziej mężnymi, stanowczymi, ofiarnymi i kierującymi się duchem publicznym, to 
przyniosłoby to bardziej zadowalające skutki społeczne”. I. Berlin, Oryginalność Machiavellego, 
s. 118. Donald Mclntosh, nie negując sympatii Makiawela dla etyki świata pogańskiego, ukazuje 
sytuacje, w których florencki myśliciel wyłamuje się z kodeksu starożytnych, który także jest 
kodeksem absolutystycznym (opisany w Księciu, rozdz. VIII, s. 35-37, przypadek Oliverotta 
da Fermo). W Mclntoshowskim ujęciu etyka starożytnych (z wyjątkiem Ateńczyków, co nota 
bene świadczy o jedności omawianej, realistycznej tradycji) była etyką rytualną, polegającą na 
ścisłym podporządkowaniu się regułom bez względu na wewnętrzne wahania przeżywane przez 
podmiot działający, jak też na skutki wynikłe z działania. Te ostatnie były nieprzewidywalne ze 
względu na moc i kapryśność losu bądź bogów, a sama próba ich przeniknięcia znamionowała 
obrazoburczość i brak rozsądku. W świetle powyższego stanowisko etyczne Machiavellego musi 
różnić się od stanowiska starożytnych, gdyż uwaga autora Rozważań biegnie nade wszystko ku 
skutkom działań. W ten sposób Makiawel funduje nowożytne stanowisko etyczne określane przez 
Mclntosha etyką instrumentalną, czyli nakierowaną na realizację racjonalnie wyznaczonych ce
lów (Zweckrational w Weberowskiej terminologii). W ciekawej, pierwszej części artykułu (w dru
giej, bardzo kontrowersyjnej, amerykański badacz próbuje objaśniać stanowisko Machiavellego 
z użyciem psychoanalizy Freuda) Mclntosh posuwa się jednak w pewnym momencie za daleko. 
Stawia tezę, że Florentczyk wierzy w możliwość przezwyciężenia fortuny przez virtu, w czym 
ujawniają się jego naiwność i zupełny braku realizmu. Jednakże postulaty Machiavellego doty
czące aktywności, niezałamywania rąk i przygotowywania się na zmienność fortuny nie mogą 
być utożsamiane z wiarą w możliwość całkowitego panowania nad losem. Zob. D. Mclntosh, The 
Modernity of Machiavelli, w: „Political Theory”, vol. 12, nr 2, maj 1984, s. 185 191.

65 N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 1, XII, s. 277.
66 Tamże.
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papiestwa najobszerniej wyrażonej w Historiach florenckich61, co wiedzie myśli
ciela do wniosku, że nasza religia przetrwała wyłącznie dzięki odnowie autorstwa 
franciszkanów i dominikanów67 68. Nadużycia i wynaturzenia dają się rugować. 
Odpowiedzią na nie musiałoby być wołanie o reformę, od którego Machiavelli 
się powstrzymuje. W jego oczach istota rzeczy, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, 
to tkwiący w nim „błąd strukturalny”, któremu dał wyraz Kuźma Medyceusz, 
gdy stwierdził, że „rządów nie trzyma się w ręku przy pomocy różańca”69. 
W XX wieku podnosi tę samą kwestię Max Weber, który dowodzi, że nie da 
się uprawiać polityki, opierając się na Kazaniu na górze, a „wszelki porządek 
społeczny zdaje się polegać na sprawiedliwej odpłacie”70. Innymi słowy, ścisłe 
trzymanie się wytycznych zawartych w przekazie Nowego Testamentu musiało
by się zakończyć polityczną katastrofą71. Nieprzystawalność wzniosłości chrze
ścijańskich pryncypiów do prozy politycznej praktyki stawia ludzi uwikłanych 
w politykę w dwuznacznej sytuacji moralnej. Zmusza ich nieraz do naginania 
bądź otwartego łamania zasad zawartych w religijnym kodeksie postępowania.

67 Macliiavelli pragnie pokazać, ,Jak to papieże, najpierw dzięki wpływom moralnym, potem 
przez siły zbrojne połączone z odpustami stali się groźni w potędze i podziwiani w czci. I tak 
błędnie używając jednego i drugiego, stracili jedno, a drugie zachowali tylko dzięki łasce ob
cych”. N. Machiavelli, Historie florenckie, ks. 1, IX, s. 24. Dowiadujemy się zatem: „papieże, bądź 
przez troskę o wiarę, bądź wskutek ambicji, nie wahali się sprowadzać do Włoch obcych ludzi 
i wzniecać nowe wojny. Ledwo jakiegoś monarchę uczynili mocnym, już tego żałowali i pragnęli 
jego zguby, nie mogąc znieść, by kraj, którego przez własną słabość nie posiadali należał do 
innego. A monarchowie obawiali się ich, gdyż papieże zawsze, czy to walcząc, czy też cofając się 
wygrywali, chyba że zostali pobici podstępem jak ów Bonifacy VIII i kilku innych, których pod 
pozorem przyjaźni cesarze wzięli w niewolę”. Tamże, ks. 1, XXIII, s. 41. Na temat powodującego 
zamieszki wynoszenia i niszczenia władców zob. tamże, ks. 2, X, s. 78. Dowiadujemy się dalej: 
„każde z państw utworzonych przez papieży miewało krótki żywot. Bowiem papieże najczęściej 
wskutek krótkiego czasu panowania bądź to nie mogą nawet posadzić roślin swoich zamysłów, 
bądź też, jeśli nawet je zasadzą, to zostawiająje z tak wątłymi i słabymi korzeniami, że łamią się 
za pierwszym wiatrem, gdy tylko zabraknie podpierającej je siły”. Tamże, ks. 1, XXIII, s. 42. Na 
temat niepewności papieży jako sojuszników zob. tamże, ks. 8, XVII, s. 462. Co do pokrywania 
papieskim autorytetem „spraw uprzednio nazywanych błędami” zob. tamże, ks. 7, XXII, s. 409. 
Generalnie rzecz biorąc, szkodliwość wpływu papiestwa w ujęciu autora Księcia nie wynika 
w pierwszym rzędzie z samego zaangażowania w sferę polityczną (prawdopodobnie jako całko
wicie utopijny przyjąłby postulat neutralności politycznej papieży, dysponujących potężną wła
dzą duchową, roztoczoną nad ludzkimi sumieniami). Szkodliwość tę wyraża nade wszystko fakt, 
że papieże, prowadząc całkowicie nieodpowiedzialną politykę, nie ponoszą za nią normalnych 
politycznych konsekwencji, że chcą „uczestniczyć w politycznej grze, ignorując reguły, wedle 
których zmuszeni są grać wszyscy inni”. J.S. Preus, Machiavelli's Functional..., s. 184.

68 Zob. N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 3,1, s. 497-498.
69 N. Machiavelli, Historie florenckie, ks. VII, 6, s. 384.
70 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. D. Lachow

ska, Warszawa 2002, rozdz. V, § 11, s. 445.
71 Zob. M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, s. 100 101.
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Uczciwość intelektualna Machiavellcgo podpowiada mu, że tkwienie w opisanej 
dwuznaczności jest stanem patologicznym i dlatego - poprzez własny przykład 
jednoznacznego opowiedzenia się za kodeksem etycznym starożytnych - zdaje 
się nawoływać do dokonania wyboru. „Jednakże ludzie wybierają najczęściej 
rozwiązania pośrednie, które są najgorsze ze wszystkich; a to dlatego, że nie 
potrafią oni być ani całkiem źli, ani całkiem dobrzy”72.

72 N. Machiavelli, Rozważania..., ks. I, 16, s. 307.
73 Dla przykładu J.M. Kelly wypowiada następujący sąd: „Tak więc Machiavelli jest zna

czącą postacią (chociaż bez wątpienia nic uświadamiał sobie tego tak bardzo, jak jego następcy) 
w marszu intelektualnym, który miał poprowadzić poprzez Hobbesa i Rousseau do państwa tota
litarnego w XX wieku”, J.M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, przeł. D. Pietrzyk-Rceves 
i in., Kraków 2006, s. 194.

74 Dla Pierre’a Mancnta Makiawel jest jednym z myślcieli konstytuujących intektualną histo
rię liberalizmu. Zob. P. Manent. Intelektualna historia liberalizmu, przeł. M. Miszalski, Kraków 
1994.

75 Zob. J.G.A. Pocock, The Machiayellian Moment. Florentine Political Thought and the 
Atlantic Republican Tradition, Princeton 1975, s. 156-218.

76 Por. Q. Skinner, The Foundations of Modern Political Thought. The Renaissance, Cambridge 
1980, vol. 1, oraz tegoż, Machiavelli, Oksford 2000.

77 Zob. przede wszystkim N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 1, IV, s. 249, oraz tamże, ks. 1, 
LVIII i LIX, s. 374-381.

Elitaryzm czy egalitaryzm, 
czyli czy lud zdolny jest sprawować władzę?

Problematyka reakcji oraz pobudek, jakimi w swych decyzjach kierują się ludz
kie zbiorowości, pociągająca za sobą poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy 
rządzenie leży w możliwościach ludu, nie jest nowa na gruncie realizmu poli
tycznego. Jej obecność wyraźnie zaznacza się zarówno w dziele Tukidydesa, jak 
i Polibiusza. Ponieważ jest fundamentalna, w sposób nieunikniony podejmuje ją 
również Machiavelli, przy czym jego analiza zachowań ludu zmusza dodatko
wo do pochylenia się nad jednym z klasycznych dylematów w literaturze przed
miotu: czy autor Księcia jest elitarystą - poprzednikiem przykładowo Gaetana 
Moski, Vilfreda Parcta i Roberta Michelsa - czy też egalitarystą? Zmusza dalej 
do zastanowienia, co leży u źródeł tak diametralnie różnych interpretacji, wy
rażających się nie tylko zresztą w pytaniu: elitarysta czy egalitarysta, lecz także 
prekursor totalitaryzmu73 czy liberalizmu74?

Dominujące w świecie anglosaskim interpretacje myśli Machiavellego 
w duchu republikańskim, zrodzone przede wszystkim pod wpływem badań
J.G.A. Pococka75 i Quentina Skinnera76 77, opierają się w dużej mierze na po
chlebnych wypowiedziach florenckiego sekretarza na temat ludu zawartych 
w Rozważaniach11. Zasłużony polski badacz - Jan Malarczyk - piszę nawet, 
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że „Machiavelli głosi zasadę suwerenności władzy ludu”78. Wiele sądów wska
zujących na proludowe sympatie Florentczyka z pewnością wyróżnia go nie 
tylko na tle wcześniej omówionych reprezentantów realistycznej tradycji, lecz 
także w zderzeniu z najważniejszymi, poprzedzającymi go i współczesnymi 
mu myślicielami79 80. Zestawiany z nim często Francesco Guicciardini nie żywi 
żadnych wątpliwości co do przewagi rządów optymatów nad rządami ludu. 
Jeśli jednak w analizie zdolności politycznych ludu, kreślonych przez florenc
kiego sekretarza, wykroczy się poza Rozważania, to w otrzymanym obra
zie uderzy barwa ambiwalencji. Wydaje się, że obecny na kartach Rozważań 
Machiavellowski normatywizm (wyrażany w apologii ustroju republikań
skiego) prowadzi autora do pewnej idealizacji ludu. Tymczasem w przeka
zie bardziej dcskryptywnym, jakim są Historie florenckie™, myśliciel piszę 
w kilku miejscach o jego irracjonalności i przewrotności. Dowiadujemy się 
zatem o popadaniu przez lud ze skrajności w skrajność, kiedy to nadaje ty
tuły szlacheckie tym samym obywatelom, którym wcześniej (czasem nawet 
tego samego dnia) spalił domy81; dowiadujemy się o jego niezwykle krótkiej 
pamięci82 *; podkreślenie jego bierności zawiera sentencja: „zawsze więcej 
ludzi jest zdolnych zachować porządek w państwie niż samym go zaprowa
dzić”81; w końcu podkreślona zostaje chwiejność ludu, „którego każda wieść, 
wszelki wypadek, wszelkie rzucone podejrzenie, potrafi zbałamucić i poru
szyć”84, tak że zrozumiałe staje się zdanie z listu Machiavellego do Franccsca 
Guicciardinicgo: „Wiecie o tym Wy i wic o tym każdy, kto chociaż cokolwiek 
rozumie się na sprawach tego świata, żc lud jest zmienny i głupi”85. Należy, 
naturalnie, wziąć poprawkę na fakt, że w Rozważaniach mowa jest przeważ
nie o ludzie niezdegenerowanym, natomiast Historie  florenckie ujawniają ska
lę zepsucia Florentczyków, którzy „bądź przez niewiedzę, bądź ze złej woli 

78 J. Malarczyk, Wstęp do: N. Machiavelli, Wybór pism, s. 46.
” Wyjątek stanowi Marysliusz Padcwczyk, którego całą doktrynę można zamknąć w for

mule „władza z woli ludu”. Warto wszakże pamiętać, żc myśl Marsyliusza w XIV wieku była 
swego rodzaju ekstrawagancją, z której dość szybko przestał korzystać nawet sam cesarz Ludwik 
Bawarski, przyjmując w sporze z papieżem Janem XXII bardziej umiarkowaną optykę francisz
kanów Michała z Cezeny, Bonagrazia z Bergamo i Wilhelma Ockhama. Ponowne odkrycie i za
chwyt nad dziełem Marsyliusza nastąpiło dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Por. W. Seńko, 
Wstęp do: Marsyliusz z Padwy, Obrońca pokoju, przeł. W. Seńko, Kęty 2006.

80 Nie znaczy to, oczywiście, że dzieło to można postrzegać jako obiektywny opis dziejów 
Florencji i Italii. Jest ono - według formuły Fcderica Chaboda - motywowaną politycznie inter
pretacją historii. Zob. F. Chabod, Scritti su Machiavelli, Turyn 1964, s. 398.

81 Zob. N. Machiavelli, Historie florenckie, ks. 3, XIV, s. 163.
82 Zob. tamże, ks. 3, XX, s. 175.
81 Tamże, ks. 3, VI, s. 146.
84 Tamże, ks. 3, XX, s. 176.
85 N. Machiavelli, Listy prywatne, s. 1105.
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skłonni są sprzedać tę Republikę, a szczęście jest im tymczasem przyjazne, 
znaleźli bowiem kupca”86. Ładunek eksplikacyjny w odniesieniu do napięcia 
zarysowującego się między pochwałą ludu, z jednej, a jego krytyką z drugiej 
strony, posiada rozróżnienie dokonane przez Friedricha Mcincckego na virlii 
pry marną (wykazywaną przez założycieli państw oraz władców) i virtu de- 
rywacyjną, sekundarną. Ta druga jest wtórna w tym sensie, że to pierwsza 
posiada zdolność wytwarzania w obrębie ludności - poprzez wprowadzenie 
i egzekwowanie odpowiednich „regulacji” - cnoty obywatelskiej. Słusznie za
uważa niemiecki historyk, że Machiavelli daleki był od bezkrytycznej wiary 
w naturalną i nieulegającą rozkładowi cnotę obywateli republiki. Na ustrój 
republikański spoglądał raczej z góry - z punktu widzenia władców - aniżeli 
z dołu, z demokratycznego punktu widzenia. „Zatem jego republikański ideał 
zawierał element monarchiczny w tym znaczeniu, że wierzył on, iż republiki 
nic mogłyby się ziścić bez pomocy wielkich, pojedynczych osobowości rząd
ców i organizatorów”87. Zachowując powyższe w pamięci, wypada przyjrzeć 
się, jakiego rodzaju cechy Makiawel przypisuje ludowi oraz na ile odzwier
ciedlają one rzeczywisty stan rzeczy, na ile zaś mają służyć głoszonemu przez 
niego powinnościowemu układowi stosunków - republice.

86 N. Machiavclli, Historie florenckie, ks. 4, XXVII, s. 235.
87 F. Meinecke, Machiavelism. The Doctrine..., s. 32. Przytoczany wywód Meineckcgo rodzi 

pewne wątpliwości co do wspomnianych uprzednio interpretacji Pococka i Skinnera.
88 Dla przykładu zob. N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 1, XX, s. 298.
89 Machiavelli nie żywi wątpliwości, że silne rozwarstwienie społeczne i duży odsetek szlach

ty stanowią przeszkody dla ustroju republikańskiego. Jego stosunek do ludzi bardzo wysoko 
urodzonych daleki jest od entuzjazmu (sam myśliciel wywodzi się, jak wiadomo, ze zubożałej 
szlachty). Zaświadcza o tym chociażby podkreślanie, że ludzie ze społecznych nizin, jeśli udało 
się im zdobyć władzę, potrafili kompetentnie wypełniać swoje zadania.

99 Zob. M. Weber, Prawo wyborcze i demokracja w Niemczech, przeł. A. Kopacki, w: tegoż, 
Polityka jako zawód..., s. 287. Odrębną kwestią jest, rzecz oczywista, forma demokracji, jaką 
Weber preferował.

Nie ulega wątpliwości, że jeden z zasadniczych powabów, jakie w oczach 
omawianego myśliciela roztacza ustrój republikański, to możliwość wyła
niania ludzi sprawujących władzę88. Elekcyjność eliminująca dziedziczne 
rządy, utożsamiane, często nie bez racji, z dziedziczną niekompetencją i bu
tą8’ (deprawacyjny wpływ władzy nic jest, rzecz jasna, żadną tajemnicą dla 
Machiavellego) to model posiadający w teorii atuty nie do odparcia. Atuty, 
jak się okazuje, szczególnie atrakcyjne w okresach kryzysu, gdyż dostrzega 
je nie tylko Machiavelli w wieku XVI. Przykładowo, wspomnianemu wyżej 
Maksowi Weberowi wybór rządzących zamiast nieudolnych rządów niemiec
kich junkrów jawi się jako właściwe rozwiązanie kłopotów, przed którymi 
stanęli Niemcy po przegranej pierwszej wojnie światowej90.
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Aby zasada elekcyjności mogła wykazać swą wyższość nad zasadą dziedzicz
ności, lud winien legitymować się umiejętnością powoływania do władzy odpo
wiednich osób. Według Machiavellego, zadanie to nie przerasta możliwości ludu 
przepojonego duchem obywatelskim, gdyż, korzystając z frazy Tukidydesa, „daje 
się on pouczyć słowom”. Błąd, w jaki może popaść (działając zbyt pochopnie, 
najczęściej z obawy przed uciskiem), może zostać przezwyciężony na publicznym 
zgromadzeniu przez męża, który odsłoni przed nim prawdę91. Monteskiusz - pod 
wpływem Machiavellego92 - będzie podzielał wiarę w elekcyjne kompetencje 
ludu o tyle, o ile kieruje się on „rzeczami, których nie może nie wiedzieć, i fak
tami, które podpadają pod zmysły”93. O tym samym, choć w dłuższych wywo
dach, a nie w tak zręcznej formule, informuje Machiavelli. Pisze on, że lud potrafi 
poprawnie rozdać urzędy i zaszczyty, ale „ludy błądzą z łatwością, gdy wypad- 
nie im sądzić w ogólności o wydarzeniach i wynikających z nich skutkach’’4. 
Oznacza to, że osąd ludu zawodzi wszędzie tam, gdzie nieodzowne jest wyko
rzystanie abstrakcyjnych zdolności umysłu, takich chociażby jak kojarzenie fak
tów (nieraz odległych w czasie) czy dokonywanie subtelnych rozróżnień. Stąd 
realistyczny wniosek - tkwiący implicite w analizie Makiawela, a explicite wy
rażony przez Monteskiusza - brzmi: jeśli ustrój republikański ma się utrzymać 
przy życiu, w tych wszystkich przypadkach, w których trzeba uciekać się do 
skomplikowanych czynności umysłowych (powyżej wskazanych i wielu innych), 
lud winien przenieść swe uprawnienia na odpowiedniego ministra lub urzędni
ka. Nawet prawi i bogobojni obywatele bez przywództwa popadają w decyzyjny 
bezład. Jak z tego wynika, sama natura rzeczywistości, której badanie upewnia 
o rodzącej groźne polityczne skutki powierzchowności sądów ciał zbiorowych95, 
wymusza wytwarzanie elity politycznych decydentów. Rzecz jasna, odnotowanie 

91 Zob. N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 1, IV, s. 249.
92 Zwraca na to uwagę J. Burckhardt. Zob. tegoż. Kultura Odrodzenia..., s. 302 (przypis 

54). Związki między Machiavellim a Monteskiuszem na tym się nie kończą. K. Grzybowski na 
przykład, objaśniając termin bilanciata, pojawiający się w rozdziale dwudziestym Księcia wska
zuje, że „tu można się doszukiwać teorii «równoważcnia się» (balance) organów państwowych 
jako narzędzia zabezpieczenia wolności, u Montesquieu”. N. Machiavelli, Książę, rozdz. XX, 
s. 87 (przypis 1). Zaczerpnięte od Makiawela wydaje się również Monteskiuszowskie pojmo
wanie wolności obywatelskiej, tożsamej z poczuciem bezpieczeństwa. Na powinowactwo zain
teresowań wskazują Machiavellowskie Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem Historii 
Rzymu Tytusa Liwiusza i Rozważania o Rzymianach Monteskiusza, przy czym dzieło Francuza 
ma zdecydowanie bardziej charakter historyczny, Florentczyka natomiast polityczny.

93 Monteskiusz, O duchu praw, ks. 2, rozdz. 2, s. 19.
94 N. Machiavelli. Rozważania..., ks. 1, XLVII, s. 352.
95 J. Schumpeter piszę, że nawet „rada wojenna złożona z tuzina generałów powyżej sześć

dziesiątki wykazuje, choć w łagodniejszej formie, niektóre cechy, które uwidaczniają się tak ra
żąco w przypadku motłochu, w szczególności zmniejszone poczucie odpowiedzialności, niższy 
poziom energii myślenia i większą podatność na nielogiczne wpływy”. Zob. tegoż, Kapitalizm, 
socjalizm..., s. 321.
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faktu funkcjonowania w społeczeństwie klasy politycznej (elity władzy) nie może 
być równoznaczne z wpisywaniem tego, kto na to wskazuje do grona elitary
stów. Elitarystę definiuje w pełni nie tyle dostrzeżenie nieusuwalnego podziału 
społeczeństwa na rządzącą mniejszość i rządzoną większość (może to być tylko 
opis rzeczywistości, Talleyrandowskie „tylko opowiadam”), lecz przekonanie, 
że istnieje określona grupa ludzi, mająca szczególną legitymację do rządzenia96 97. 
Legitymacja ta może odwoływać się do rozmaitych kryteriów, takich chociażby, 
jak wysokie urodzenie, majątek, wykształcenie, wiek i tym podobne.

96 W świetle powyższej definicji nie ma wątpliwości, że do grona elitarystów należy 
Guicciardini, o którym piszę Pocock, iż w centrum jego myślenia „Znajdziemy zawsze obraz 
otlimati - wewnętrzny krąg ludzi politycznie doświadczonych, którzy mogą rządzić, gdyż z do
świadczenia znają państwo, które muszą prowadzić i z doświadczenia wiedzą, że nie da się z nim 
zbyt wiele zrobić”. J.G.A. Pocock, The Machiavellian..., s. 219.

97 Pierwszej systematycznej analizy virtii dostarczył E.W. Mayer, Machiavelli's Geschicht- 
sauffasung undsein Begriff virtu, w: „Historische Biblithek”, vol. XXXI, Monachium i Berlin 
1912. W jego ujęciu ten niezmiernie pojemny semantycznie termin Makiawel przejął z tradycji 
antycznej, lecz przerobił go na własną modłę. Choć ma on walory etyczne, to zasadniczo obrazo
wać ma dynamizm i cechy wszczepione człowiekowi przez naturę - heroizm i moc dokonywania 
wielkich czynów politycznych i wojennych, nade wszystko zaś moc tworzenia i zachowywania 
państwa, szczególnie republik. Od czasów Mayera powstała ogromna ilość pozycji na ten te
mat. Wśród nich wyróżniają się następujące prace: F. Ercole, La Politica di Machiayelli, Rzym 
1926; cytowana wcześniej książka L. Olschkiego, Machiayelli the Scientist, Berkeley 1945; 
J.H. Whitfield, Machiayelli, Oksford 1947. Felix Gilbert zauważa, że „prawie każda nowa 
interpretacja myśli Machiavellego implikuje nową interpretację yirtu lub przynajmniej pod
kreśla jeden, szczególny czynnik spośród różnorakich elementów konstytuujących to pojęcie”. 
F. Gilbert, On Machiayelli’s Idea ofVirtu, w: „Renaissance News”, vol. 4, nr 4, zima 1951, s. 53. 
Z interpretacji Quentina Skinncra - jednej z najbardziej wpływowych w ostatnich trzydziestu la
tach - wynika, że zakres semantyczny, jaki Machiayelli nadał pojęciu yirtu oraz fortuny, ukształ
tował się pod wpływem włoskich humanistów XIV i XV wieku (Petrarki, Gianozza Manettiego, 
Giovanniego Pico della Mirandoli, Leona Battisty Albertiego, Coluccia Salutatiego, Baldesara 
Castiglione. Lorenza Valli) oraz w opozycji do chrześcijaństwa w ujęciu świętego Augustyna, 
które nie pozostawia miejsca dla ludzkiej wolności. Zob. Q. Skinner, The Foundations of Modern 
Political Thought. The Renaissance, Cambridge 1980, vol. 1. s. 152. Zdaniem angielskiego ba
dacza, włoscy humaniści, zwracając się ku stanowisku starożytnych mówiącemu, że kondycję 
ludzką najlepiej rozpatrywać jako zmagania między ludzką wolą a samowolą fortuny, ukazują 
tę ostatnią nie jako „nieuchronną siłę opatrzności”, lecz jako kapryśną siłę irracjonalnego, 
przypadkowego zdarzenia, którą człowiek może kształtować dzięki własnym siłom twórczym. 
Tym samym nauka Machiavellego nie może uchodzić za całkowicie nowatorską. Zob. tamże, 
s. 94-98 i s. 129. Interpretację Skinnera przekonywająco obala Waller R. Newell, przypominając.

Na jakim stanowisku stoi Makiawel? Wskazuje się, że Machiavellowskim kry
terium otwierającym drogę do sprawowania władzy miałoby być posiadanie virtu 
(nieprzetłumaczalna, jak wiadomo, zbitka pojęć, obejmująca męstwo, umiejęt
ność podejmowania decyzji i rozkazywania oraz wiele innych cnót politycznych 
z roztropnością na czele”). Jeśli tak, to sprawa od razu staje się problematyczna. 
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Virtu mogą się przecież wykazywać ludzie pochodzący z najróżniejszych stanów 
społecznych, a także całe stany, przy czym ani żaden człowiek, ani żaden stan 
nie potrafią zmonopolizować wykształcania virtii i stworzyć tym samym kasty 
sprawującej władzę. Kryterium w postaci virtii miałoby więc u swych podstaw 
egalitarny, ponadstanowy charakter, gdyż wymuszałoby selekcję rządzących 
spośród ogółu obywateli. Sprawa komplikuje się, gdy się zważy, że w świecie 
Machiavellego, zdominowanym przez reżimy monarchiczne i arystokrację, rzą
dzącymi są często osoby pozbawione virlt't. Nie zawsze oznacza to ich indywidu
alną klęskę oraz mizerię, chaos, upadek wspólnoty państwowej. Niektórzy mo
narchowie, działając w sprzyjających, stabilnych okolicznościach, jakie nieraz się 
zdarzają, będąc jednocześnie przedstawicielami zasiedziałej dynastii, panującej 
nad ludem przywykłym do posłuszeństwa, potrafią sprostać sytuacji bez specjal
nych politycznych uzdolnień. Makiawel jest w pełni świadom, że virtu zaczy
na odgrywać pierwszorzędną i niezastępowalną rolę w warunkach zagrożenia. 
Wtedy to skupiony w osobie władcy lub w grupie rządzącej zespół pożądanych 
politycznie cech może, choć nie musi, pozwolić na jego zażegnanie. Ponieważ dy
namika sfery politycznej każę liczyć się z wysokim prawdopodobieństwem poja
wienia się stanu zagrożenia, rządzący obdarzeni virtu nie zostają przez myśliciela 
umieszczeni jedynie w sferze postulatywnej. Wyrażają zawsze pilną, niezbywal
ną konieczność, narzuconą przez samą naturę rzeczywistości. W świetle powyż
szej analizy wyłania się wyraźny wniosek, że reżimem, który daje najwyższą 
gwarancję powoływania do władzy właściwych ludzi, jest ustrój republikański. 
W możliwościach zastosowania egalitarystycznego kryterium virtu bez wątpienia

że: 1) starożytne, klasyczne pojęcie cnoty nie implikuje prób zapanowania nad fortuną i światem 
zewnętrznym, lecz raczej - dzięki jej kultywowaniu - człowiek wyzbywa się pożądań i zależ
ności od dóbr zewnętrznych. Tylko w ten sposób staje się mniej podatny na ciosy fortuny, której 
kaprysy mogą łatwo pozbawić dóbr tego świata. Nie ma jednak mowy o aktywnym narzucaniu 
swej woli fortunie; 2) włoscy humaniści sytuują się znacznie bliżej ujęcia myślicieli greckich 
i rzymskich oraz ujęcia Augustiańskiego aniżeli Skinner skłonny jest przyznać. Przykładowo 
Petrarka w „odrzuceniu myśli o sławie zdobytej przez starożytnych mężów stanu i wodzów, gdyż 
w porównaniu z nieuniknioną ludzką śmiertelnością jest ona ułudą, w nacisku, jaki kładzie na 
kierowanie się raczej ku temu, co wieczne i niewidzialne niż przemijające i doczesne, zbliża się 
w tonie swej wypowiedzi bardziej nawet ku Augustiańskiemu chrześcijaństwu niźli ku klasy
kom”. Również późniejsi humaniści, których przywołuje Skinner, nie rozwijają koncepcji cnoty 
w duchu ludzkiej siły zdolnej do kształtowania świata według oczekiwań człowieka. Newell 
skrupulatnie podpiera swoją argumentację przykładami z pism poszczególnych włoskich myśli
cieli. Tym samym Machiavelli powraca na swe nowatorskie miejsce, głosząc dynamizm płynący 
z virtit, która, w pewnych granicach, zdolna jest do zapanowania nad fortuną. Zob. W.R. Newell, 
How Original is Machiavelli?: A Consideration of Skinner's Interpretation of Pirtue and 
Fortunę, w: „Political Theory”, vol. 15, nr 4, listopad 1987, s. 620 i 624. Ponownie nasuwa się 
wniosek, że w młodzieńczej odwadze i nadziejach Makiawela wyczuwalne jest podobieństwo 
do młodzieńczego ducha Ateńczyków, którzy w obliczu perskiego niebezpieczeństwa zdolni 
byli porzucić ziemię ojczystą i przenieść się na okręty.
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przerasta zarówno monarchię, jak i arystokrację. Ta konstatacja, w połączeniu 
z tradycjami florenckiej państwowości i z tradycjami rodzinnymi98 determinuje 
republikańską optykę przyjętą przez Machiavellego.

98 „Członkowie rodu Machiavellich - notuje G. Mattingly - należeli do starej, florenckiej 
rodziny. W ciągu dwóch wieków przed Niccolem dała ona Florencji dwunastu gonfalonierów 
i pięćdziesięciu czterech priorów. W XV wieku, prawujek Niccola Girolamo zdobył sobie miejsce 
w sercach ludzi, narażając się na uwięzienie, tortury, wygnanie i śmierć w obronie ich wolności. 
Kolejny Machiavelli, Francesco, został zapamiętany z uwagi na mowę publiczną, w której powie
dział, że «To wolność czyni miasta i ich obywateli wielkimi. Jest to rzecz ogólnie znana. Tyrania 
sieje tylko spustoszenie, jako że tyran musi zawsze obawiać się dobrych obywateli i dążyć do ich 
wyniszczeniaw. Niecały wiek później, Niccolo uczynił powyższe twierdzenie jedną z central
nych tez swych Rozważań, przedłużając tym samym tradycję rodzinną, w której wzrastał”. G. 
Mattingly, Political Science or Poliiical Satire?, w: Machiavelli. Cynie, Patriot..., s. 100-101.

99 Zob. N. Machiavel)i, Rozważania..., ks. 1, XVII, s. 290, oraz tamże, ks. 1, IX, s. 265.
10,1 Zob. przykładowo N. Machiavelli, Historie florenckie, ks. 6, X, s. 326.

Konkluzja, jaka wyłania się z nakreślonych powyżej rozważań, zdaje się na
stępująca: nie ma dwóch odrębnych Machiavellich: jest Machiavelli-elitarysta 
ujawniający się w Księciu oraz Machiavelli-egalitarysta z Rozważań. Naturalnie 
ratunkiem dla zdegenerowanego ludu - ludu bezbożnego, pozbawionego cnoty 
posłuszeństwa oraz poczucia nieodzowności i zbawienności reguł - może okazać 
się jednostka, nigdy zaś sam ogół99 *. Gdyby ogół potrafił sam siebie wyratowywać 
z opresji anarchii, trzeba by dać wiarę baronowi Miinchhausennowi, że sam sie
bie z bagna za włosy wyciągnął. Jednostka, czy co najwyżej grupa przywraca
jąca znaczenie regułom bądź na nowo je ustanawiająca, przywodzi na myśl tezę 
o elitaryzmie autora takiego ujęcia. Jak jednak uprzednio zaznaczono, na podsta
wie samej konstatacji przez daną osobę konieczności podziału społeczeństwa na 
rządzących i rządzonych nie sposób prawomocnie włączać ją w krąg elitarystów. 
Szczególnie gdy kryterium otwierające drogę do władzy (prawda, że w czasach 
Machiavellego nade wszystko w sytuacji politycznych zawirowań) w postaci virtii 
posiada wyraźnie cgalitarystyczny charakter. Makiawel nie wyrażałby żadnego 
sprzeciwu, gdyby zbawca Florencji i Italii pochodził z nizin społecznych, jeśli 
tylko wykazywałby odpowiednie umiejętności polityczne. Upewnia nas o tym 
wypowiadane przez florenckiego sekretarza przekonanie, że władcy niepewnego 
pochodzenia, dochodzący do najwyższych pozycji w społeczeństwie najczęściej 
dzięki politycznemu rozumowi, okazywali się kompetentnil0n.

Relatywizm

Przekonanie, że chleb powszedni polityki wypiekany jest zasadniczo z ziarna 
relatywizmu - od zawsze towarzyszące politykom-praktykom - znalazło po
twierdzenie i uzasadnienie w pismach Makiawela. Fakt ten - obok nakreślonej 
wcześniej metodologii - stanowi jeden z powodów, dla których obsadzanie 
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go w roli fundatora nowożytnego myślenia o polityce i nowożytnego reali
zmu politycznego wydaje się - w pewnych granicach - możliwe do obrony. 
Machiavellowski relatywizm, rozszerzający horyzonty, bo wymagający wielo
wymiarowego spojrzenia na rzeczywistość, uwidocznił się dobitnie w zakwe
stionowaniu niezmienności ludzkiej natury. Ponadto autor Księcia klarownie 
i odważnie pokazał, że codzienna działalność polityczna ma niewiele wspólne
go z uprawianiem metafizyki. Zatem próby posługiwania się w niej dogmatami 
obrazują pomieszanie porządków. Ściślej rzecz biorąc, ukazują niezrozumienie, 
że dogmaty, świetnie funkcjonujące w metafizyce, stosowane w sferze wysoce 
uzależnionej od sytuacji (wytworzonej konstelacji sił) rodzą groźne reperkusje 
nie tylko dla polityka-metafizyka, lecz dla całej wspólnoty101. Istnieje w tym 
względzie analogia między działalnością polityczną a handlową. Nietrudno 
odpowiedzieć na pytanie, czym dla handlowca skończyłoby się dogmatycz
ne ustalenie ceny swego towaru w wolnorynkowych warunkach. Analogia 
z dziedziny handlu jest bardzo a propos ojczyzny Makiawela. „Mieszczanin 
Florencji - piszę Konstanty Grzybowski - tworzył swoje florenckie państwo 
[...] swobodnie opierając się na realistycznej i racjonalistycznej kalkulacji, jak 
tworzył i rozwijał, i prowadził swą manufakturę, swe przedsiębiorstwo han
dlowe, swój bank. Teoretycznym, poznawczym odpowiednikiem takiej prak
tyki politycznej może być tylko relatywizm na terenie nauk o społeczeństwie, 
odrzucenie doktryny absolutnych, niezmiennych, od ludzi niezależnych zasad 
życiem społecznym rządzących”102. Ani określone zasady, ani wsparte na nich 
sposoby działania nie mogą być otoczone nimbem niepodważalności. Owe 
zbawienne zasady i sposoby postępowania w odmiennej sytuacji przekształ
cają się w zgubne uprzedzenia. To jedna z ważniejszych przyczyn, czyniących 
arkana polityki arcytrudnymi. Wiedza życiowa sprowadza się w dużej mierze 
do wypracowywania odpowiednich wzorców działania w danych warunkach. 
Po ich wypracowaniu większość wykazuje tendencję do sztywnego trzyma
nia się wzorców, które się sprawdziły i stanowią stabilny punkt odniesienia. 
Tym jednak, co musi odróżniać polityka od większości, jest ciągła gotowość 

101 Można zaryzykować twierdzenie, że wiele politycznych błędów i nieporozumień wynik
nęło z zapoznania Arystotclcsowskiego wyróżnienia inteligencji teoretycznej i inteligencji prak
tycznej, zawartego w VI księdze Etyki nikomachejskiej. W codziennej działalności politycznej 
nie chodzi o ustalanie, co jest dobre w ogóle - czym zajmuje się inteligencja teoretyczna - lecz co 
jest dobre hic et nunc - czym zajmuje się inteligencja praktyczna. „Dlatego przypisuje się wpraw
dzie Anaksagorasowi i Talesowi i innym do nich podobnym mądrość teoretyczną, ale odmawia 
im się mądrości praktycznej, ponieważ widzi się. że nie rozumieją tego, co leży w ich własnym 
interesie; i mówi się, że rozumieją się na tym, co jest niezwykłe, podziwu godne, trudne i boskie 
- lecz bezużyteczne; a to dlatego, że nie troszczą się o to, co jest dobre dla człowieka”. Arystoteles, 
Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, w: tegoż, Dzieła wszystkie. Warszawa 1996, t. 5, ks. VI, 
1141b, s. 200.

1112 K. Grzybowski, Wstęp do: N. Machiavelli, Książę, s. XXVII.
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do wykazywania elastyczności; to świadomość, że popadnięcie w skostniałość 
w oglądzie sytuacji wiedzie ku politycznej klęsce. Dla Machiavellego nie ule
ga zatem kwestii, że w polityce niezwykle trudno formułować ponadczasowe, 
uniwersalne sądy, gdyż zazwyczaj „tu wszystko zależy od okoliczności”103 i co 
za tym idzie - „najmniej błądzi i największe odnosi sukcesy ten, kto dostoso
wuje swe postępowanie do okoliczności, nakazując posłuszeństwo własnemu 
usposobieniu”104. Kiedy, przykładowo, w rozdziale piątym Księcia myśliciel 
rozważa „jak należy rządzić miastami lub księstwami, które, nim zdobyte zo
stały, rządziły się własnymi prawami”, to nie interesują nas współcześnie opi
sane przez niego trzy sposoby działania, które zresztą można podawać w wąt
pliwość. Wagę ma dla nas fakt, że autor doskonale zdaje sobie sprawę, iż nic 
sposób podać jednego sposobu.

103 N. Machiavelli, Książę, rozdz. XX, s. 88.
104 N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 3, IX, s. 534
1,15 Tamże, ks. 3, XXXVII, s. 603.
'“Między Augustynem a Makiawelem można doszukiwać się związku natury psycholo

gicznej. Wydaje się, żc obaj są ludźmi niecierpliwymi, nicpotrafiącymi czekać. Ten zaś, kto nie 
potrafi czekać, często popada w skrajności. W tym świetle zasygnalizowany uprzednio zarzut 
Guicciardiniego staje się bardziej zrozumiały. Gucciardini, traktowany przykładowo przez 
G. Moskę jako większego formatu realista widzi, że w tym stanie społecznym, w jakim znajduje 
się Italia, nie sposób oczekiwać przywrócenia jej politycznego znaczenia. Machiavelli nie godzi 
się na statyczność. Jego definicja rzeczywistości politycznej, w której zawsze można coś sensow
nego robić, każę mu snuć wizję władcy obdarzonego virtu, który przywróci Włochom należną 
godność.

Godna uwagi wydaje się odpowiedź na pytanie, czy relatywizm Makiawela 
stanowi li tylko odzwierciedlenie dynamiki rzeczywistości, którą florencki 
sekretarz nieraz podkreśla? Czy jest, innymi słowy, jedynie odzwierciedle
niem faktu, że sfera praxis, do której przynależy polityka, nie zna spoczynku? 
Niezgoda na przyjęcie formuł, które miałyby zachowywać absolutną ważność 
u Makiawela zdaje się wypływać z jego refleksji ontologicznej, z namysłu nad 
rzeczywistością i nad ludzkimi wytworami. „Wszelkie poczynania ludzkie to 
mają do siebie, żc oprócz trudności ogólnych, które przeszkadzają w nadaniu im 
doskonałej formy, występuje w nich zawsze nie tylko dobro, ale i jakieś zło; zło 
tak silnie z owym dobrem związane, że nic sposób go uniknąć, jeżeli dobra się 
pragnie”105. W powyższej wypowiedzi, naznaczonej brakiem humanistycznego 
optymizmu, można dostrzec pewną zbieżność ze stanowiskiem myślicieli chrze
ścijańskich, szczególnie tych, którzy - jak św. Augustyn106 - eksponują wagę 
grzechu pierworodnego. Augustyn uczy, że wszystko, co człowiek czyni, obar
czone jest niedoskonałością. W najszczytniej motywowanych ludzkich działa
niach stale ujawnia się to, co współcześnie zwykło się określać mianem skutków 
ubocznych. W oczach biskupa Hippony jest to wynik skażenia ludzkiej natury 
grzechem pierworodnym.
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W stwierdzeniu, że polityka jest zasadniczo domeną relatywizmu, słowo „za
sadniczo” nie pojawiło się przez przypadek. Florencki myśliciel nie pozwala wąt
pić, że istnieje w polityce wartość, której nie wolno zanurzać w morzu względno
ści; wartość, w odniesieniu do której wszystko, co można zrobić, to zakrzyknąć 
za Lutrem: „przy tym stoję i nie mogę inaczej”. Wartością tą jest własne państwo. 
Upewnia o tym fragment księgi drugiej Rozważań, potępiający Florentczyków, 
którzy - w zmaganiach z Hiszpanami - nie będąc do tego zmuszeni, rzucili na 
szalę życie republiki, „stawkę najwyższą, której człowiek rozważny nigdy nie 
zaryzykuje”107. W tychże Rozważaniach znajduje się słynny fragment dobitnie 
ukazujący absolutny charakter wartości państwa, czyniący zarazem względnym 
pozostały świat aksjologiczny: „Kiedy chodzi bowiem o ocalenie ojczyzny, nie 
wolno kierować się tym, co słuszne lub niesłuszne, litościwe lub okrutne, chwa
lebne lub sromotne. Nad wszystko inne zważać należy wtedy na to, aby zapewnić 
jej przetrwanie i uratować jej wolność”108. Nieco dalej Machiavelli zamieszcza 
pochwałę konsula Fabiusza, który miłość ojczyzny, w której interesie było ob
ranie dyktatorem Papiriusza Kursora, przedłożył nad prywatną niechęć do tego 
człowieka109 110. Nie może wprawiać w zdziwienie pochwała Rady Ośmiu, której 
przedstawiciele „wyżej cenili swą ojczyznę niż własną duszę”"0, skoro także sam 
Machiavelli w liście do Francesca Vettoriego wyznaje, że kocha „ojczyznę swoją 
bardziej niż duszę”"1. Nade wszystko wszakże o autentycznej, nicpoddającej się 
relatywizacji wartości w postaci państwa zaświadcza „florencjocentryczność” 
wysiłku myślowego autora Księcia. Prawdziwie interesują go wyłącznie te pań
stwa, które wywierają wpływ na jego ojczyznę. Ich rozwiązania instytucjonalne, 
szczególnie zaś te, które pozwalają rosnąć im w siłę, zajmują go nadzwyczajnie, 
lecz zawsze w kontekście odpowiedzi na pytanie, czy rozwiązań tych nie dało
by się przeszczepić na rodzimy grunt. Jego fascynacja historią dyktowana jest 
w ogromnej mierze poszukiwaniem antidotum na niedomagania własnego kraju. 
Niedomagania ujawniające się nie tylko przecież w sferze politycznej, ale także 
wojskowej. Stąd traktat O sztuce wojny, który można postrzegać jako zwrócenie 
się do starożytnych o pomoc w przezwyciężeniu współczesnych Machiavellemu 
kłopotów w dziedzinie wojskowości.

107 N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 2, XXVII, s. 477.
108 Tamże, ks. 3, XLI, s. 612. Powyższe stanowisko wyraża zdecydowaną polemikę z klasycz

nym, Cyceriańskim humanizmem. „Bo istnieją pewne postępki tak szpetne albo tak sromotne, że 
mędrzec nie popełniłby ich nawet dla ocalenia ojczyzny”. M.T. Cycero, O powinnościach, przeł. 
K. Wisłocka-Remerowa, ks. 1, 159, w: tegoż. Wybór pism naukowych. Warszawa 2002, s. 251.

Zob. tamże, ks. 3, XLVII, s. 619-620.
110 N. Machiavelli, Historie jiorenckie, ks. 3, VII, s. 148.

N. Machiavelli, Listy prywatne, s. 1108.

„Relatywizm w polityce nie jest błędem; jedynie własny kraj i własny naród 
są realnościami, których nie można relatywizować. Wszystko inne w polityce 
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jest względne”"2. Na powyższy wniosek naprowadziły Bronisława Łagowskiego 
rozważania o Talleyrandzie. Nie ulega kwestii, że znakomicie podsumowuje 
on także naukę o relatywizmie Makiawela. Nic w tym dziwnego. Talleyrand 
i Machiavelli przynależą do jednej rodziny: są wybitnymi przedstawicielami re
alistycznej tradycji myślenia o polityce. Ta więź jest istotniejsza od złej sławy, 
która także ich łączy.

Wolność

Czy spojrzenie realisty na tematykę wolności, zajmującą jeden z najwyższych 
szczebli na drabinie niejednoznaczności, wprowadza w jej obręb elementy 
ładu? Mylne byłoby przypuszczenie, że konfuzja związana z pojęciem wolności 
to nieodłączny towarzysz naszych czasów. Źródło dzisiejszych kłopotów defi
nicyjnych bije już w starożytności. Ściśle rzecz biorąc, wypływa z głoszonej 
przez Greków kolektywnej koncepcji wolności, wyrażającej się w prawie do 
decydowania o losach wspólnoty"3. Uwyraźnienia domaga się natychmiast fakt, 
że Grekom - tak zaciekle walczącym z obcymi i między sobą o niepopadnięcie 
w niewolę - chodziło nic tyle o zachowanie wolności, co o zachowanie władzy. 
Forma władzy w postaci możliwości decydowania o polityce polis - odróżnia
jąca w świecie starożytnym obywatela od nie-obywatela - w dzisiejszym dys
kursie filozoficznym, za sprawą Izajasza Berlina, jest nader istotną częścią tego, 
co nosi miano wolności pozytywnej, wolności do"A. Gdyby jednak przystać na 
zdroworozsądkowe przekonanie, że nie należy mnożyć bytów ponad potrze
bę, rozważania na temat wolności pozytywnej (pierwotnie określanej przez 
Berlina jako romantyczna) oznaczającej możliwość kreowania własnego i do 
pewnego stopnia wspólnotowego życia, musiałyby opuścić dziedzinę wolności 
i zadomowić się w dziedzinie namysłu nad władzą. Podobnie rzecz miałaby

112 B. Łagowski, Relatywizm polityczny, w: tegoż. Szkice antyspołeczne, Kraków 1997, s. 53
111 Warto przywołać słowa B. Constanta zawarte w jego klasycznym eseju, w którym piszę, że 

wolność starożytnych polegała na „kolektywnym, lecz bezpośrednim sprawowaniu wielu części 
całej władzy [podkreślenie P.K.], na publicznym obradowaniu w sprawach wojny i pokoju, na za
wieraniu przymierzy z cudzoziemcami, uchwalaniu praw, ferowaniu wyroków, badaniu rachun
ków, rozporządzeń i poczynań urzędników, stawianiu ich przed całym narodem, oskarżaniu ich, 
skazywaniu lub uwalnianiu od winy; jednocześnie jednak, nazywając to wolnością [podkreślenie 
P.K.], starożytni uznawali jako rzecz całkowicie do pogodzenia z ową wolnością kolektywną, 
zupełne podporządkowanie jednostki władzy ogółu”. B. Constant de Rebecąue, O wolności sta
rożytnych i nowożytnych, przeł. Z. Kosno, w: „Arka”, nr 42/1992, s. 74.

114 Por. I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, przeł. D. Grinberg, w: tegoż, Cztery eseje o wol
ności, przeł. H. Bartoszewicz, D. Grinberg, D. Lachowska, A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 1994. 
F.A. von Hayek wskazuje na T.H. Greena jako na popularyzatora tego rozróżnienia, który z kolei 
inspirował się Heglem. Nie zmienia to faktu, że w naszych czasach pierwszą osobą kojarzącą się 
z powyższym podziałem jest I. Berlin.



140 Historycy-politycy jako źródło realizmu politycznego

się z marksistowskim pojmowaniem wolności (wolność jako możność), a także 
z wolnością definiowaną na gruncie welfare stałe (wolność od braku)115. Termin 
wolność musiałby tym samym ulec zawężeniu i oznaczać niezależność jed
nostki, zgodnie ze słowami przywoływanego wcześniej Benjamina Constanta: 
„Wolność, która jest naszym udziałem polega na spokojnym oddawaniu się oso
bistej niezależności”116 117 *. W ten sposób dochodzi się do pierwotnego, najstarsze
go znaczenia słowa wolność, które - jak odnotowuje Friedrich A. von Hayek 
- „uważa się czasami za prostackie: lecz jeśli weźmiemy pod uwagę cały zamęt, 
jaki filozofowie wywołali przez swoje próby jego uściślania czy udoskonalania, 
lepiej zrobimy, akceptując je”"7.

115 Już po napisaniu tych słów natknąłem się na następujący akapit, oddający w dużej mierze 
moją intencję zachowania klarowności semantycznej: „Gdyby chcieć poprzestać na poprawnym 
używaniu słów, lepiej byłoby nie używać tego samego słowa na nazwania wolności jako nie skrę
powania przez innych albo przez groźbę kary, wolności jako zdolności, do której dążą jednostki 
oraz wolności pojmowanej jako zbiorowa moc twórcza". R. Aron, Esej o wolnościach, przeł. 
M. Kowalska, Warszawa 1997, s. 189.

116 B. Constant de Rebecąue, O wolności starożytnych..., s. 77.
117 F.A. von Hayek, Konstytucja wolności, przeł. J. Stawiński, Warszawa 2006, s. 26.
"" Przeciwstawienie wolności i bezpieczeństwa zyskuje klasyczny wyraz w rozdziale 

XVIII pracy Bertranda de Jouvenela O władzy, która była już cytowana w części poświęconej 
Polibiuszowi.

Jeżeli pojęcie wolności zostało sprowadzone do pojęcia osobistej niezależ
ności, wypada to ostatnie wypełnić treścią. Osobista niezależność będzie zatem 
oznaczać podleganie wyłącznie nakazom prawa, a nic arbitralnej woli jednego 
czy wielu osobników. Eliminuje to możność bycia zatrzymanym, więzionym, 
torturowanym, pozbawionym życia inaczej aniżeli w ramach obowiązującego 
wszystkich systemu prawa; indywidualna niezależność mieści w sobie także 
możliwość swobodnego wyboru profesji i jej nieskrępowanego uprawiania, ko
rzystania z owoców swej pracy, a więc dysponowania własnością, jej pomnażania 
bądź trwonienia, spędzania wolnego czasu według własnego uznania; oznacza 
dalej możliwość podróżowania bez konieczności tłumaczenia się komukolwiek 
z celu podróży, swobodę wyboru kultu i gromadzenia się, aby czynić zadość 
jego wymogom, możliwość wyrażania swoich opinii. Lista czynności konstytu
ujących osobistą niezależność - niepretendująca do kompletności - nasuwa wy
raźny wniosek, że wolność jako osobista niezależność pozwala na utożsamienie 
wolności z poczuciem bezpieczeństwa. Dające się czasem słyszeć przestrogi, by 
nie mieszać wolności z bezpieczeństwem"8, nie zrobiły wrażenia przynajmniej 
na dwóch klasykach myśli politycznej: na Machiavellim i na - powtarzającym 
w wielkiej mierze jego nauki o wolności - Monteskiuszu. Mówiąc językiem 
współczesnym, bezpieczeństwo jest dla nich formą wolności pozytywnej. Obaj 
klasycy dawno zauważyli, że dla obywatela znaczenie ma nie tylko taki prze
jaw wolności negatywnej, jak niemożność bycia aresztowanym przez władzę bez 
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powodu, lecz także przejaw wolności pozytywnej, jak możność udania się do 
miasta w godzinach wieczornych bez narażania zdrowia i życia. Dalsze uwagi, 
co zrozumiałe, dotyczyć będą ustaleń autora Księcia.

Florentyczyk rozróżnia wolność obywatelską, zbieżną z pierwotnym znacze
niem terminu, oraz wolność polityczną, która stanowi obiekt pożądania niewielkiej 
części ludu pragnącej wydawać rozkazy innym. Widać zatem, że w kwestii wolno
ści politycznej nie przyczynia się do przezwyciężanie zamętu terminologicznego, 
lecz powiela stanowisko starożytnych, utożsamiające tę wolność z możliwością 
sprawowania władzy.

Zdecydowana większość ludu - zdaniem Machiavellego - nie jest zaintere
sowana sprawowaniem władzy (wolnością polityczną), lecz pragnie wolności 
obywatelskiej polegającej na bezpiecznym życiu. W Rozważaniach definiuje 
on wolność obywatela jako sytuację, w której istnieje prawo „do swobodnego, 
wolnego od wszelkiej obawy korzystania z własnego majątku, świadomości, że 
nic nie zagraża czci naszych żon i córek ani bezpieczeństwu nas samych”"’. 
Powyższe ujęcie wolności jest również obecne na kartach Księcia, choć można 
spotkać opinie, że problematyka wolności nie zaprząta w tym dziele uwagi au
tora. Z zamieszczonych tam przemyśleń jasno wszakże wynika, że najpewniej
szym sposobem utrzymania władzy przez ii principe nuovo jest poszanowanie 
wolności obywateli - wolności w sensie bezpieczeństwa. Nawet zatem w opisie 
stanu wyjątkowego, jakim w wielkiej mierze jest Książę, po opanowaniu sytuacji 
związanej z przejęciem władzy jedyna sensowna opcja prowadząca do utrwale
nia rządów to stworzenie zracjonalizowanego porządku prawno-państwowego, 
w którym obywatele będą mogli się bogacić i korzystać z owoców swej pracy. 
Zapomina się nieraz o następujących słowach, padających w najsłynniejszym 
traktacie Machiavellego: „Powinien on [książę - przyp. P.K.] nie szczędzić 
swym obywatelom podniety, by pracowali gorliwie każdy na swym polu, bądź to 
na polu handlu, bądź rolnictwa, bądź na jakimkolwiek innym polu zawodowym; 
chodzi o to, aby obywatel nie wahał się uprawiać swych posiadłości z obawy, iż 
mogą mu one być odjęte, by nie wahał się otwierać sklepu z obawy przed wy
górowanym podatkiem, przeciwnie, książę powinien wszystkich obywateli ku 
tym pracom zachęcać i nagradzać tych, którzy na jakimkolwiek polu bądź mia
sto swe, bądź państwo zbogacają”* 120. Słowa Makiawela uwypuklają uniwersalną 

"’N. Machiavelłi, Rozważania..., ks. 1, XVI, s. 286. Zdaniem Machiavellego (i pozostałych 
przedstawicieli realistycznej tradycji myślenia o polityce), powodem powstania państwa była 
niemożność zapewniania sobie bezpieczeństwa przez niewielkie, rozproszone wspólnoty. Zob. 
tamże, ks. 1,1, s. 235.

120 N. Machiavelli, Książę, rozdz. XXI, s. 94. Podobnie myśliciel wypowiada się w Historiach 
florenckich. Zadaniem władcy jest stworzyć ludziom warunki do bezpiecznego osiedlania się 
i zyskownego gospodarowania. Leży to w dobrze pojętym interesie samego władcy, gdyż wpływa 
na gęstość zaludnienia, a ostatecznie na potęgę państwa. Zob. N. Machiavelli, Historie florenckie, 
ks. II, 1, s. 64-65.
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cechę realistycznego myślenia politycznego: ustrój wart gloryfikacji i zabiegów 
nie może krępować aktywności obywatelskiej, gdyż tylko państwo zamieszka
ne przez odważnych, przedsiębiorczych obywateli ma w dłuższym okresie po
tencję pomyślnego funkcjonowania i rozwoju. Jak piszę Alcxis de Tocqucville: 
„Cokolwiek byśmy zrobili, prawdziwą siłę można wykrzesać tylko dzięki wolne
mu współdziałaniu ludzkiej woli”121. Machiavelli wyraźnie zdaje sobie sprawę, 
że niemożliwe jest stabilne rządzenie bez poparcia mieszkańców. Zatem przyję
cie optyki realistycznej implikuje poparcie dla ustroju wolnościowego. Jego ramy 
zbudowane są zawsze na fundamentach posłuszeństwa wobec prawa, a także 
na możliwości formułowania krytycznych wypowiedzi również w odniesieniu 
do poczynań politycznych decydentów. Wolność słowa jako składowa wolnego 
ustroju zasadza się przede wszystkim na prawic obywateli do stawiania innych 
(na podstawie prawdopodobieństwa) w stan oskarżenia bez żadnej obawy dla sie
bie, przy jednoczesnym surowym karaniu oszczerców, których tezy na żadnym 
prawdopodobieństwie się nie opierają122 123.

121 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, przeł. B. Janicka. M. Król, Kraków-War- 
szawa 1996, t. 1, s. 95.

122 Zob. N. Machiavelli, Rozważania.... ks. 1, VIII, s. 263.
123 Zob. tamże, rozdz. XVII, s. 69. Parę linijek wcześniej Machiavelli powtarza w innym 

kontekście zalecenia, których przestrzeganie przez władzę stwarzało w Rozważaniach możli
wość cieszenia się wolnością. Władca musi mianowicie „wystrzegać się zamachów na mienie 
obywateli i poddanych oraz na ich kobiety". Tamże, s. 68.

Potwierdzenie, że - według Florentczyka - ludzie u władzy winni oprzeć 
się na obywatelach, dając im poczucie bezpieczeństwa i pewność nienaruszal
ności stanu posiadania oraz sprzyjać rozwojowi handlu i kultury, stanowi tak
że słynna sentencja, iż człowiek łatwiej zniesie stratę ojca aniżeli ojcowizny12'. 
Można ją przecież interpretować jako przestrogę dla władcy. Przestroga ta wy
raża prawdę, że konfiskaty mienia obywateli, a więc zamachy na ich elementar
ne poczucie bezpieczeństwa (w świetle definicji z Rozważań - na ich wolność), 
nigdy nie zostaną puszczone w niepamięć. Obraz doznanej krzywdy ludzie 
będą przekazywać z pokolenia na pokolenie. Nie ulega kwestii, że, zdaniem 
Machiavellego, godzenie w wolność obywateli, zasadzającą się na pewności 
i spokoju użytkowania własności oraz na poczuciu osobistego bezpieczeństwa, 
jest dla rządzących najprostszym sposobem wysadzenia się z siodła władzy. 
Rozważania Florentczyka prowadzą zatem do nieskomplikowanego wniosku, 
szczególnie na tle teraźniejszych, formułowanych na gruncie welfare stale de
finicji wolności: ustrój, w ramach którego możliwe jest pomnażanie własności 
i niemożliwe bezprawne aresztowanie, w którym panują porządek, wynikający 
z przestrzegania prawa oraz wolność krytyki, to znakomity stan rzeczy, i to tak 
naprawdę wszystko, czego obywatel może oczekiwać, funkcjonując w ramach 
wspólnoty państwowej.
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Praworzqdność

Główna pobudka, inspirująca wysiłki intelektualne Machiavellego w sferze 
polityki, to znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób państwa i ich 
obywatele osiągają bezpieczeństwo, pomyślność i chwałę. Jego zdaniem moż
liwe jest to tylko dzięki posiadaniu virtu. Syntetycznie rzecz ujmując, dzieje 
państw są niczym innym jak zapisem zmagań między fortuną a virtii oraz 
powiązaną z tą ostatnią necessitd™. „Jeśli virt'u byłaby siłą witalną, umożli
wiającą tworzenie i utrzymywanie państw, nadającą im sens i znaczenie, to 
necessita wytwarzałaby przyczynowe ciśnienie, byłaby środkiem wtłaczają
cym ociężałe masy w ramy wyznaczone przez v/77h”124 125. Funkcję propagowania 
i podtrzymywania virtu z pewnością wypełnia religia, stąd estyma, jaką się 
cieszy w oczach Florentczyka. Była już o tym mowa. Drugim zasadniczym 
źródłem virtu jest prawo. Obowiązek księcia-założyciela, legitymującego się 
virtii prymarną (jeszcze raz zwracając się ku terminologii Mcineckego) polega 
na wprowadzeniu i stanowczym egzekwowaniu reguł. Za sprawą nieuchronnej 
obowiązywalności prawa inicjuje się i postępuje proces wychowawczy, kulmi
nujący w dostrzeganiu przez najświatlejsze umysły jego nieodzowności i zba- 
wienności, pośród natomiast pozostałych obywateli w przyzwyczajeniu do po
słuszeństwa wymuszanego przez świadomość sankcji. Stabilne reguły prawne 
(sprawne ich funkcjonowanie) stanowią podstawę całego porządku instytu
cjonalnego, w obrębie którego ludzie mogą wykształcać w sobie virti< i żyć 
w wolności. Przekonanie to nie jest czysto werbalną deklaracją Makiawela, 
lecz odzwierciedla się w praktyce. Poszanowanie reguł sprawiedliwości wo
bec ludności Florencji oraz mieszkańców obszarów wiejskich jawi się mu jako 
konieczny warunek sukcesu w formowaniu milicji - rodzimej siły zbrojnej. 
Stąd jego usilne zabiegi o sprawiedliwsze traktowanie obywateli podejmo
wane u gonfaloniera Soderiniego. Zaświadcza o tym list kardynała Francesca 
Soderiniego - brata gonfaloniera - z marca 1506 roku.

124 Naturę tej relacji klarownie objaśnia Meinecke, wskazując, że jest ona podobna do związku 
zachodzącego między światem wartości a światem konieczności, w tym znaczeniu, iż ten drugi 
dostarcza środków i możliwości realizacji wartości. Zob. F. Meinecke, MachiaveUism..., s. 37.

125 Tamże.
126 Wyrażenie to jest ścisłe pomimo faktu, że Florentczyk nie posługuje się frazą racja stanu. 

Zob. A. Rzegocki, Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, Kraków 2008, s. 31.

Zła sława, zrośnięta z nazwiskiem Machiavellego za sprawą błędnego odczy
tania Księcia może czynić powyższe konstatacje problematycznymi. Warto zatem 
pokazać, że wszelkie odejście od litery prawa Machiavelli - jako nowożytny teo
retyk racji stanu126 - dopuszcza tylko w nadzwyczajnych sytuacjach zagrożenia 
egzystencji państwa lub w równic niebezpiecznym czasie budowania go lub pod
noszenia z upadku. Również inne odstępstwa od obowiązujących reguł prawnych, 
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jakie pojawiają się w pismach Makiawela127, są nie tyle wyrazem jego obrazobur- 
stwa w odniesieniu do powszechnych przekonań, ile sprowadzają się w gruncie 
rzeczy do średniowiecznej koncepcji necessitas non habet legem (konieczność nic 
zna prawa) oraz do ratio publicae utilitatis (słuszności pożytku publicznego) jako 
przyczyn sprawiających, że nawet działanie z pogwałceniem zasad prawnych 
może być usprawiedliwione128. Myśliciel nie pozostawia żadnych wątpliwości, że 
w normalnej sytuacji, „w dobrze rządzonej republice [podkreślenie P.K.] nie 
powinna jednak nigdy zajść potrzeba zastosowania środków nadzwyczajnych, bo 
chociaż doraźnie wywierać one mogą zbawienne skutki, to stanowią zawsze zły 
przykład dla obywateli; jeśli nauczy się ich łamać prawo w celach dobrych, rów
nie łatwo złamią je potem w celach złych”129. Ponadto wydaje się, że Florentczyk 
jest świadom prawdy wprowadzonej w polityczny obieg przez Arystotelesa, iż 
nie warto silić się na częste zmiany prawa (nawet jeśli przyświeca im wzniosła 
intencja), jako że: „Prawo zdobywa sobie bowiem siłę, która stanowi o posłuchu 
wobec niego, jedynie przez przyzwyczajenie, do tego zaś nie dochodzi się inaczej 
jak w dłuższym okresie. Toteż jeżeli istniejące prawa z łatwością wymienia się 
na inne, nowe, to osłabia się tylko moc prawa”130. Naturalnie, gwarantujący wol
ność stabilny porządek państwowy może się ostać tylko wtedy, gdy prawo będzie 
znajdowało zastosowanie nawet wobec osób wielce zasłużonych. Stąd „w żadnej 
dobrze rządzonej republice nigdy nie dzieje się tak, aby ze względu na zasługi 
obywatela puszczano płazem jego zbrodnie”131.

127 Zob. przykładowo N. Machiavclli, Książę, rozdz. VIII, s. 37, oraz N. Machiayelli, 
Rozważania..., ks. I, 26, s. 306, w którym to fragmencie realizm nakazuje autorowi zgodzić się, 
że tyran świeżo zdobywszy tron, znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej i musi posługiwać się 
nadzwyczajnymi środkami, które gwałcą nie tylko reguły sprawiedliwości, ale dotychczasowe 
zwyczaje panujące w państwie. Nie waha się jednak wyrazić stanowczego potępienia takich 
poczynań, jeśli celem objęcia władzy nie było ustanowienie ustroju wolnego (czy to monarchii, 
czy republiki), lecz tyranii: „Są to bez wątpienia środki okrutne i sprzeczne nie tylko z zasadami 
chrześcijaństwa, ale i wszelkiego współżycia między ludźmi. Dlatego też każdy powinien odwró
cić się od nich ze wstrętem, przedkładając stan prostego obywatela nad berło królewskie, nabyte 
za cenę tylu ludzkich cierpień”.

128 Zob. K. Grzybowski, Wstęp do: N. Machiayelli, Książę, s. XXXVIII.
129N. Machiayelli, Rozważania..., ks. I, 34, s. 324.
130 Arystoteles, Polityka, 1269a.
131 N. Machiayelli, Rozważania..., ks. I, 24, s. 304.

Zatem kiedy w pierwszej księdze Rozważań czytamy, żc prawa to podstawa 
i dusza wolności, oraz że dobre prawa i dobre obyczaje wzajemnie się warunku
ją, to stwierdzenia te nie są kamuflażem stosowanym przez osobę zbrodniczą 
i lubującą się w przemocy. Tak mogą sądzić wyłącznie osoby niezorientowane, 
zanurzone w nurcie potocznej i nieprawdziwej interpretacji dokonań myślicie
la. Tymczasem z pism Machiavellego wyłania się poważna, dobitnie wyrażona, 
ponadczasowa nauka, że pewność, iż wspólnotowe życic toczy się w ramach 
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politycznego ustroju, nie zaś na labilnym gruncie woluntaryzmu rządzących, 
może dać obywatelom wyłącznie sytuacja, w której reguły prawne mają moc 
powściągania widzimisię nawet najpotężniejszych jednostek w państwie. 
Zwykliśmy lordowi Actonowi dziękować za pouczenie nas, że władza bez 
nadzoru musi się wynaturzyć i nadużyć swych uprawnień. Ta myśl wszakże 
wyrażona jest expresis verbis w Rozważaniach'32. Niestabilność prawa, jego 
zawieszanie nieodzownie wywołują zamęt w społeczeństwie, prowadząc ludzi 
do moralnej degeneracji, a jednocześnie czynią niewiadomą możliwość korzy
stania z wypracowanych dóbr. Podważają zatem sensowność wcześniej wyka
zanej zapobiegliwości i ostatecznie niweczą wolność w przyjętym wcześniej 
rozumieniu; wolność tożsamą - by posłużyć się frazą z Monteskiusza - ze 
spokojnym cieszeniem się życiem (bezpieczeństwem)132 133. Co za tym idzie, uni
cestwiają pożądany przez każdego zdroworozsądkowo myślącego człowieka 
samoistny i może największy cel społecznej koegzystencji, jakim jest wolność 
pojmowana jako niezależność.

132 Zob. tamże, ks. I, 35, s. 326.
133 Autor O duchu praw w duchu Machiavellego powiada przecież, że wolność obywatela 

„zasadza się na bezpieczeństwie lub na przekonaniu o własnym bezpieczeństwie”. Monteskiusz, 
O duchu praw, przeł. T. Boy-Żeleński, Kęty 1997, ks. XII, rozdz. I, s. 161.

134 Posługując się frazą Polibiusza, dzięki zaangażowaniu w politykę praktyczną omawiani 
myśliciele potrafią wywoływać u odbiorców poczucie przeżywania rzeczywistości. Również- nie 
pierwszy i zapewne nie ostatni raz w dziejach - korzystne dla potomnych okazało się załamanie 
politycznych karier tych ludzi, które zmusiło ich do wkroczenia na teren politycznej teorii.

* * *

W świetle zaprezentowanych analiz części dorobku Tukidydesa, Polibiusza 
i Machiavellego winno być oczywiste, że nie pretendowały one do dostarczenia 
nowatorskich interpretacji. Nie jest wcale pewne, czy nowe, porywające inter
pretacje - niepopadające w niemożliwe do utrzymania ekstrema, lecz miesz
czące się w granicach zdrowego rozsądku - są możliwe. Być może po tylu wie
kach zmagań z tymi klasykami zmiany w oglądzie ich stanowisk będą jedynie 
wynikiem nieco odmiennej optyki (uwypuklania innych wątków) przyjmowanej 
przez każde następne pokolenie, zobligowane do przemyślenia dorobku myślicie
li. Jeśli jednak odkrycia interpretacyjne nastąpią, to zapewne muszą się zasadzać 
na wychwytywaniu niuansów lingwistycznych, do czego brak mi kompetencji 
i co otwiera pole do popisu filologom. Ufam, że w granicach mojej znajomości 
rzeczy było pokazanie powinowactwa intelektualnego Ateńczyka, Arkadyjczyka 
i Florentczyka, mimo wyjątkowości każdego z nich oraz odmienności światów, 
w których funkcjonowali. Powinowactwa wynikającego z podobieństw biogra
ficznych134; powinowactwa biorącego się z wzajemnych wpływów, a niekiedy, 
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jak w przypadku Polibiusza i Makiawela, wspólnoty zainteresowań, gdyż jedną 
z głównych pobudek ich badań stało się wyświetlenie przyczyn, umożliwiają
cych starożytnemu Rzymowi zajęcie przez bardzo długi okres swej dominującej 
pozycji; nade wszystko jednak powinowactwa płynącego z odkrywania przez 
wszechstronne, odrzucające mrzonki, zdyscyplinowane umysły praw rządzą
cych rzeczywistością, a tym samym fundujących realistyczną tradycję politycz
nego myślenia i działania.



ZAKOŃCZENIE

CZYM JEST REALIZM POLITYCZNY

Analiza poglądów historyków-polityków Tukidydesa, Polibiusza i Machiavcllego 
nic zmierzała do ukazania ich w pełni wiclowątkowości. Podjęte tematy służyły 
zbliżaniu się do zdefiniowania punktu widzenia politycznej materii, który - po 
wymienionych myślicielach - znalazł praktycznych oraz intelektualnych konty
nuatorów i w XIX wieku rozwinął się w doktrynę realizmu politycznego. Ów 
punkt widzenia i późniejszy zespół przekonań ufundowane są na pewnej posta
wie intelektualnej. Jej prymarny wyznacznik to szacunek dla obiektywnych 
faktów. Postawie tej nic da się zarzucić nagminności, co na pierwszy rzut oka 
może dziwić. Wydawałoby się przecież, że przyzwyczajanie do respektowania 
faktów, prowadzące do właściwej oceny sytuacji, co z kolei umożliwia realizację 
wytyczanych celów, winno stanowić przedmiot intensywnego treningu umysło
wego. Jednakże między umysłem a dziedziną faktów mieści się sfera symbolicz
na (pojęcia, mity, doktryny, ideologie) dostarczająca środków do interpretacji 
faktów. Bardzo często się zdarza, że w obrębie sfery symbolicznej obiektywny 
stan rzeczy ulega przeobrażeniu w wishful thinking. Ponadto skłonności umysłu 
do popadania w marzycielstwo i w nieograniczony woluntaryzm uzupełniane są 
- wynikającym z lenistwa - konserwatyzmem poznawczym, który eliminuje ko
nieczny zakres elastyczności w percepcji rzeczywistości. Francis Bacon w XLVI 
aforyzmie Novum Organum odnotowuje, że „rozum ludzki, skoro raz przyjął 
pewien pogląd [...] wszystko inne ściąga na jego poparcie i potwierdzenie. 1 choć 
większa jest może siła i liczba wypadków, które przemawiają przeciwko temu 
poglądowi, mimo to jednak nie zwraca na nie uwagi i albo lekceważy je, albo, 
wprowadzając pewne drobne rozróżnienie, usuwa je i odrzuca”1. Naturalnie, de
formowanie faktów w sferze symbolicznej rzadko może przybierać ostateczną 
postać. Zazwyczaj wychodzą one na jaw, traktując wyrafinowane zaklęcia z nie
ograniczonego arsenału sfery symbolicznej jako pustą gestykulację. Według

F. Bacon, Novum Organum, przeł. J. Wikarjak, Warszawa 1955, s. 69. 
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udanej formuły Ayn Rand: „faktów nie daje się zmienić życzeniem, choć one 
same mogą zniszczyć życzeniodawcę”2. Jest rzeczą udowodnioną, że lekcewa
żenie faktów ma swoją cenę, a najgorszym rodzajem pomyłek są pomyłki wy
nikające z oderwania od rzeczywistości, ponieważ niczego nie można się z nich 
nauczyć. Chyba, że wymuszają powrót do rzeczywistości. „Jeżeli ktoś popełnia 
błędy i żyje w urojonym świecie, to wszystkie jego przedsięwzięcia spełzną na 
niczym, ponieważ rzeczywistość błędnie rozumiana - albo, jeszcze gorzej, lek
ceważona lub pogardzana - zawsze go w końcu pokona. Możemy zrealizować 
nasze dążenia tylko pod warunkiem, że rozumiemy po pierwsze siebie samych, 
a po drugie tworzywo, w którym pracujemy”3.

2 A. Rand, Etyka absolutna, w: tejże, Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu, Poznań 2000, 
s. 31.

31. Berlin, Oryginalność Machiavellego, s. 108.
4 M. Weber, „Obiektywność" poznania w naukach społecznych, przeł. M. Skwieciński. 

w: Problemy socjologii wiedzy, wybór A. Chmielecki i in., Warszawa 1985, s. 81.
5 Zob. M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. D. La

chowska, Warszawa 2002, s. 9.

Adekwatna odpowiedź na postawioną w zakończeniu kwestię wymaga zbu
dowania typu idealnego realizmu politycznego. Jak wiadomo, zastosowanie 
procedury idealnotypologicznej (w rozumieniu Maksa Webera) oznacza stwo
rzenie konstrukcji teoretycznej transcendentnej wobec wszystkiego, co ustalił 
każdy pojedynczy realista. Weber powiada, że typ idealny „uzyskuje się [...] 
przez jednostronne spotęgowanie jednego lub kilku punktów widzenia oraz 
przez złączenie w jednym wewnętrznie spójnym myślowym obrazie całego 
bogactwa rozproszonych i z trudem zauważalnych, ówdzie liczniejszych, ów
dzie mniej licznych, miejscami w ogóle nieobecnych jednostkowych zjawisk, 
które dobrze pasują do owych jednostronnie uwypuklonych punktów widzenia. 
W swej pojęciowej czystości ten idealny obraz empirycznie nigdzie w rzeczy
wistości nie występuje"4. Zasadniczy walor wykorzystania narzędzia w postaci 
typu idealnego (obok, rzecz oczywista, uzyskania w miarę całościowego obrazu 
badanego fenomenu) wynika z faktu, że typ idealny - stanowiąc paradygmat 
zjawiska - pozwala na wychwytywanie odstępstw od treści go konstytuujących. 
Parafrazując wypowiedź Webera, odnoszącą się do sfery ekonomii5, można po
kusić się o twierdzenie, że typ idealny realizmu politycznego przedstawia prze
bieg ludzkich działań, gdyby były one ściśle celoworacjonalne (nie zakłócały ich 
afekty i błędy) oraz nakierowane na jeden cel pozostawania w harmonii z rze
czywistym stanem rzeczy.

Realizm oznacza właściwą - to znaczy niezakłóconą przez uczucia (nadzieję, 
strach, entuzjazm, panikę, niechęć, zacietrzewienie, miłość, nienawiść i tym po
dobne) -percepcję rzeczywistości. Innymi słowy, sytuuje się w opozycji do tych 
wszystkich postaw, które pod wpływem czynników wytwarzających emocjonalne 
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ciśnienie wiodą do idealizacji bądź deprecjacji ludzkich poczynań i sytuacji, 
a tym samym uniemożliwiają bezstronną, zdystansowaną, obiektywną obserwa
cję rzeczywistości. Nie jest, oczywiście, tajemnicą, że obiektywna obserwacja 
w absolutnym sensie nie istnieje, że „intelekt nie tylko steruje narządami zmy
słowymi człowieka, ale również narzuca jemu określony sposób postrzegania 
świata, w którym dany człowiek żyje, to znaczy skłania go do ujmowania tegoż 
świata w strukturze pojęciowej odpowiadającej jego poziomowi intelektualnego 
rozwoju, a nawet w kategoriach pozostających w zgodzie z jego uczuciami i pra
gnieniami”'’. Kiedy mowa o bezstronności, to chodzi o ten względny sens, który 
pozwala na stwierdzenie, że naukowiec X czy dziennikarz Y są bezstronniejsi 
aniżeli naukowiec W czy dziennikarz Z. Przy okazji rozważań o Tukidydesie po
jawiło się objaśnienie, że bycie obiektywnym nie zasadza się na przezwyciężeniu 
ograniczeń zasygnalizowanych w cytowanej wypowiedzi, narzucanych zresztą 
także przez uwarunkowania biologiczne. Być obiektywnym to przezwyciężać 
własną jednostronność poprzez odważne konfrontowanie własnych sądów z są
dami opozycyjnymi, to trzymać na wodzy pragnienia i emocje, to zachowy
wać sprawiedliwy osąd nawet w stosunku do przeciwnika. Nie ma wątpliwości, 
że tego typu obiektywizm jest możliwy. Klasycy politycznego realizmu dawali 
przykłady takiej postawy.

Realizm polityczny wyraża dążenie do objęcia rzeczywistości w pełnym 
jej bogactwie. Dzięki świadomemu dążeniu do wszechstronności zyskuje prze
wagę nad każdą poszczególną doktryną polityczną. Socjaldemokrata czy liberał, 
konserwatysta czy feministka, libertarianin czy anarchista, chcąc dotrzymać 
wierności doktrynie, skazani są na upraszczanie rzeczywistości. By zachować 
myślową spójność, muszą przymykać oczy na pewne, czasem znaczne, obsza
ry życia albo, co gorsza, przeinaczać realia. Tym, którym ciasny gorset ideowy 
zaczyna doskwierać, tym, którzy nie godzą się na kanalizowanie świadectw do
świadczenia (niewygodnych dla przyjętej przez siebie doktryny) z użyciem na
ciąganych rozróżnień, nie pozostaje nic innego, jak ogłosić za Danielem Bellem, 
że są socjalistami w gospodarce, liberałami w polityce i konserwatystami w kul
turze6 7. Naturalnie, wchodzą w grę także odmienne kombinacje8. Innymi słowy, 
kiedy demonstrowanie niezbędnej dozy elastyczności przestaje być w ich oczach 
niewybaczalną zdradą czystości myślowego systemu, gdyż pojęli, iż wierność 
rzeczywistości ważniejsza jest od wierności doktrynie, zaczynają poszukiwać 

6 J. Sztumski. Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995, s. 122-123.
7 Por. D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1998.
8 Chcąc za wszelką cenę odwołać się do tradycyjnych podziałów na osi ideologicznej, nale

żałoby wskazać, że realista optowałby za liberalizmem w gospodarce (czy istnieje działalność 
bardziej potęgująca poczucie rzeczywistości i odpowiedzialności - o co w realizmie chodzi 
- aniżeli działalność gospodarcza w ramach wolnego rynku?) oraz konserwatyzmem w polityce 
i kulturze.
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odpowiedzi na pytanie postawione w słynnym eseju Leszka Kołakowskiego Jak 
być konserwatywno-liberalnym socjalistą?1.

W kwestii antropologicznej - prymarnej w porządku logicznym, gdyż przy
jęte stanowisko implikuje dalsze punkty dojścia - wsparty na obserwacji mo
del realizmu zakłada plastyczność (co nie znaczy płynność) ludzkiej natury. 
Wymóg w postaci podejścia empirycznego do badania ludzkiej natury nie po
zwala - z jednej strony - na przyjmowanie prawd o człowieku wyprowadzonych 
a priori, ze strony drugiej natomiast - wyraża zdecydowane przekonanie, że 
odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek, dostarcza wyłącznie analiza jego rze
czywistych zachowań w rzeczywistym świecie. Ponadto ujawniane przez ludzi 
motywacje i zachowania należy poddać analizie nie tyle w sytuacji, gdy działają 
oni na stabilnym gruncie zracjonalizowanego porządku prawno-państwowego, 
lecz w stanic ekstremalnym, kiedy owa stabilna baza znika. Wówczas, jeśli pra
gnie się pozostać w zgodzie ze świadectwami empirycznymi, nie sposób igno
rować dwóch fenomenów, eksponowanych w ujęciu realistycznym, jakimi sąhi- 
storyzm i relatywizm. Biorąc rzecz najogólniej, człowiek zmienia się wraz ze 
zmianami zasadniczych treści kultury, z którymi obcuje. Mogą one następować 
powoli, co oznacza, że ludzie w bardzo długim okresie wykazywać będą po
dobne inklinacje. Dość powszechnie i trwale ujawniają libido dominandii, które 
wpycha ich w koleiny rywalizacji. Zarazem jednak błędem byłoby postrzeganie 
człowieka jako istoty raz na zawsze ustalonej. Szeroko traktowały o tym frag
menty rozdziałów o Tukidydesie i Makiawelu. Optyka realistyczna zakłada dalej, 
że - jak dotąd - żadnej z kultur nie udało się zdezawuować myśli Arystotelesa: 
„Ludzie bowiem na ogół z natury słuchają nakazów nie wstydu, lecz tylko stra
chu, a od złych postępków powstrzymuje ich nie to, że przynoszą one hańbę, lecz 
obawa kary”10. W zdaniu tym dochodzi do głosu pesymizm antropologiczny, 
a zarazem fundamentalna w katalogu realizmu przestroga wobec utopijnych, 
angelicznych i grożących katastrofą ujęć natury ludzkiej.

Wyrażony w cytowanej wypowiedzi Arystotelesa sceptycyzm co do pełnej 
racjonalności człowieka prowadzi do podstawowej tezy realizmu, że polityka to 
prymarna i najistotniejsza sfera aktywności. Ograniczony stopień ludzkiej ra
cjonalności podaję bowiem w wątpliwość możliwość samoistnego wykształcenia

’ Por. L. Kołakowski, Jak być konserwatywno-liberalnym socjalistą?, w; tegoż, Czy diabeł 
może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984.

111 Arystoteles, Etyka nikomachejska, przel. D. Groinska, w: tegoż, Dzieła wszystkie, War
szawa 1996, t. 5, ks. 10, rozdz. 9, 1179b, s. 295. W tym samym duchu, tyle że z większym pe
symizmem co do mitygującej roli prawa, wypowiada się Tukidydes: „Wszyscy przecież ludzie 
mają naturę skłonną do przestępstw, i to zarówno w życiu prywatnym, jak państwowym; nie 
ma też prawa, które by temu kres położyło, bo przecież stosowano już wszystkie możliwe kary 
ustawicznie je zaostrzając, ażeby w jakiś sposób uwolnić się od zbrodniarzy [...]. Albo więc 
trzeba wynaleźć jakieś jeszcze bardziej odstraszające środki zaradcze, albo wszystko pozostanie 
po staremu”. Tukidydes, Wojna..., t. 1, ks. II, 45, s. 240.
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się pokojowej koegzystencji w obrębie wspólnoty. Ludzie nieustannie popadają 
w rodzące konflikty wyobcowanie, i naczelnym, oraz nigdy niekończącym się za
daniem polityki jest znajdowanie sposobów na ich pojednywanie. Dlatego polity
ka jest losem, a nie, jak sądzą anarchiści, najopresy wniejszym gwałtem na czło
wieku, którego postrzegają jako istotę spokojną, skromną, przyjazną czy wręcz 
altruistyczną, racjonalną i tym podobne. Pierwszeństwo, jakie na gruncie realizmu 
uzyskuje sfera polityczna, wyraża się zatem w przeświadczeniu, że wszystkie po
zostałe dziedziny, z ekonomią i kulturą na czele, są wtórne, ponieważ mogą się 
rozwijać wyłącznie na podłożu pokoju społecznego, przygotowanego i chronione
go przez politykę. Tym samym zapotrzebowanie na władzę polityczną nigdy nie 
ulegnie przedawnieniu, choć zmienne mogą być jej formy. Władza ta musi być na 
tyle silna, by skutecznie występować w roli strażnika prawa, w porę rozpoznawać 
niebezpieczeństwa grożące wspólnocie i im zapobiegać. Stąd wypływa wniosek 
realistów, że polityka to najtrudniejsza dziedzina ludzkiej działalności, której nie 
zastąpią ani technika, ani prawo. Potwierdza to Arystoteles, gdy piszę, że „poznać 
zło w pierwszych jego przejawach nie jest rzeczą pierwszego lepszego; na to trzeba 
prawdziwego męża stanu”"; potwierdza to Albert Einstein, który zapytany, dla
czego uczeni potrafili wynaleźć broń atomową, ale nie potrafią zapobiec jej użyciu, 
odpowiedział: „To proste, mój przyjacielu: ponieważ polityka jest trudniejsza od 
fizyki”11 12. Skalę zawiłości i odpowiedzialności związanej z aktywnością polityczną 
potęguje wielokrotnie potwierdzany fakt, że wahania władzy, jej niewydolność 
decyzyjna, jej słabość mogą zatopić wspólnotę w oceanie anarchii. To miał na 
myśli Machiavelli, gdy w XVII rozdziale Księcia nauczał: „Nie ma tedy co się 
lękać książę miana okrutnika, jeśli chce poddanych utrzymać w posłuszeństwie 
i jedności. Łagodniej postąpi kilka wymierzając kar srogich, niźli przez niewcze
sne pobłażanie dopuszczając do rozruchów, które bywają okazją do zbiorowych 
mordów i rozbojów, te ostatnie bowiem dają się we znaki całej społeczności, gdy 
tymczasem egzekucje z ramienia książęcego spadają na nielicznych”13.

11 Arystoteles, Polityka, 1308a.
12 Einstein w cytatach, przel. M. Krośniak, Warszawa 1997. Cyt. za: W. Szymborska, Nowe 

lektury nadobowiązkowe 1997-2002, Warszawa 2007, s. 28.
11N. Machiavelli, Książę, rozdz. XVII, s. 67.
14 Temat szeroko omawiany na kartach poszczególnych rozdziałów.

W epistemologii realizm polityczny oznacza wykorzystanie dwóch narzędzi: 
doświadczenia i rozumu, przy czym kolejność odgrywa znaczącą rolę. Rozum 
wykonuje swe porządkujące, syntetyzujące zadania nic samodzielnie, lecz zawsze 
opierając się na materiale empirycznym. Między innymi ograniczoność własne
go doświadczenia rodzi na gruncie realizmu nacisk na studia nad przeszłością14. 
Generalnie analiza realistyczna wytwarza poglądy na przyszłość zawsze w związ
ku z przeszłością, w przeciwieństwie do analizy utopijnej, niezmiennie i bezkry
tycznie wychylonej ku przyszłości, która ma rzekomo otwierać nieograniczone
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możliwości kreacji15. Rousseau - poszukując przyczyn nierówności między ludźmi 
- proponował, by na wstępie odrzucić wszelkie fakty. Realista postępuje a contra- 
rio. Najpierw pozwala doświadczeniu i faktom oddziaływać na umysł, a następnie 
wysnuwa z nich wnioski, łącznie z tymi, których uzmysłowienie nie sprawia przy
jemności. Jednocześnie warto podkreślić, że typ racjonalizmu, na którym wspie
ra się omawiane stanowisko, nie wyraża się w niedostrzeganiu całego spektrum 
uczuć i emocji, będących składową dziedziny polityki, ani w przeświadczeniu, że 
wyeliminowanie ich z tej dziedziny jest możliwe.

15 Przypomina o tym Edward H. Carr. Zob. E.H. Carr, The Twenty Years’ Crisis, Nowy Jork 
2001, s. 12.

16 Zob. H.J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Slruggle for Power and Peace, Nowy 
Jork 1978, s. 4. Prawom wynikającym z natury człowieka nie może przysługiwać status, jakim 
cieszą się prawa funkcjonujące w przyrodoznawstwie, chociażby ze względu na wskazywaną 
plastyczność tej natury.

17 Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, przeł. W. Kornatowski, Warszawa 1998, list CVII, 
s. 564.

Do jakiej wizji ontologicznej prowadzą realistę politycznego jego antropo
logia i epistemologia? Stanowisko realistyczne cechuje przeświadczenie, że 
świat nie jest chaosem, lecz istnieje w nim obiektywny ład, którym rzą
dzą określone prawa, zakorzenione w ludzkiej naturze16 17. Zadaniem reali
sty jest odkrywanie tego ładu poprzez poznawanie konstytuujących go praw. 
Kwestią wiary pozostaje dopatrzenie się za owym ładem istnienia tworzącej go 
wyższej inteligencji. Nie ulega jednak wątpliwości, że wsparcie się na narzę
dziach poznania w postaci empirii i rozumu eliminuje z zakresu realistycznej 
analizy sferę nadprzyrodzoną oraz kwestionuje jej wpływ na bieg wydarzeń. 
Jednocześnie nie oznacza to odrzucenia religii, pretendującej do objaśnienia 
funkcjonowania sfery transcendentnej. Powodem nie jest wszakże jej praw
dziwość, lecz korzystny wpływ wywierany na formację obywateli (posłuszeń
stwo, powściąganie antycywilizacyjnych popędów i tym podobne). Eksponując 
istnienie obiektywnego ładu, szkoła realistyczna przystaje na wniosek płynący 
z ustaleń twórców największych systemów filozoficznych, że podstawowym 
zadaniem człowieka w świecie jest poznawanie świata i siebie samego. Wizja 
świata jako pewnego ładu tłumaczy również stale obecny w realizmie poli
tycznym sprzeciw wobec nieskrępowanych i niebezpiecznych prób myślenia 
i działania w pełni woluntarystycznego. Tłumaczy, że zapominanie lub niedo
puszczanie do świadomości całego spektrum przymusów, jakim człowiek pod
lega, wiedzie ku deformacji rzeczywistości. Rzeczywistość zaś, jak już nie
jednokrotnie wspominano, choć bywa cierpliwa, w końcu upomina się o swoje 
prawa. Mówienie o świecie jako ładzie i funkcjonujących w nim prawach może 
jednocześnie przywodzić na myśl analogię ze szkołą stoicką wraz z jej deter- 
minizmem: Ducunt vo!entem fata, nolerttem trahunt'1. Myślenie realistyczne
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nie popada jednakże w skrajny determinizm stoików. Istnieją sfery i chwile 
w ludzkim działaniu, w których wpływ woli ujawnia się w sposób niezaprze
czalny. Realistyczna krytyka woluntaryzmu dotyczy przesadnego rozciągania 
tego wpływu na obszary i sytuacje, w których wolicjonalne akty jednostek czy 
grup muszą rozbić się o istniejące determinanty.

W potocznej świadomości podstawowe pojęcie, wokół którego ogniskuje 
się realizm polityczny, to siła”. Jakie faktycznie zajmuje ono miejsce w typie 
idealnym realizmu? Odmiana moralizmu, czerpiąca swe racje z ruchu roman
tycznego, nadała terminowi „siła” do tego stopnia pejoratywny wydźwięk, że 
w stanowisku realistycznym wyczuwalna jest potrzeba ciągłego wyjaśniania, 
iż posiadanie siły w polityce nie jest grzechem. Wyciągając naukę z ustaleń 
Hobbesa, Irene Coltman wypowiada słowa, które powinny brzmieć jak tru
izm, a tymczasem (pod deformującym wpływem romantyzmu) zdają się nosić 
znamiona odkrywczości: „Trzeba być potężnym, by czynić dobro, oraz silnym, 
by dostarczać opieki. Poszukiwanie dobra przy jednoczesnym odrzuceniu siły 
opiera się na płaskim i samowolnym wyobrażeniu, że życie nie stawia żadnych 
warunków”18 19. Potrzeba posiadania siły wynika w realizmie z refleksji ontolo- 
gicznej. Rzeczywistość nie jest powolną naszej woli modeliną, lecz stawia opór. 
Jego przełamywanie wymaga odpowiednich środków, narzędzi, pomysłowości. 
Postawa realistyczna nie sprowadza się tylko i wyłącznie do akceptacji rzeczy
wistości, choć stale - w formie przestrogi - towarzyszy jej myśl Hegla, że to, co 
istnieje, jest wyższe od tego, co potencjalnie mogłoby zaistnieć już tylko z tej 
racji, iż istnieje20. Domaga się nieraz jej korektur, i to nie tylko w przypadku 
przywracania porządku zachwianego przez różnej proweniencji utopistów, lecz 
także jeśli chodzi o zmiany w istniejącym układzie rzeczy. Ogromną i trudną 

18 H.J. Morgenthau w cytowanej, klasycznej pracy wymienia osiem czynników konsty
tuujących siłę: 1) położenie geograficzne, 2) zasoby naturalne, 3) możliwości wytwarzania, 
4) stan armii, 5) liczba ludności, 6) charakter narodu, 7) duch bojowy narodu, 8) jakość dyplo
macji. Punkt szósty zdaje się zawierać w sobie punkt siódmy, stąd jego problematyczność. Zob. 
H.J. Morgenthau, Politics..., s. 80 i następne.

191. Coltman, Private Man and Public Causes. Philosophy and Politics in the English Civil 
War, Londyn 1962, s. 178.

20 Realizm polityczny nie pozwala na aprioryczną, bałwochwalczą, dogmatyczną, wyklu
czającą elastyczność akceptację jakiejś tezy. Czy realista mógłby zaakceptować absurdy ustroju 
komunistycznego, skoro ten zaistniał, a wszystko, co istnieje - zdaniem Hegla - jest rozumne? 
Na marginesie warto wskazać na wielki wpływ tezy niemieckiego filozofa wywierany w prze
szłości i współcześnie na myśl konserwatywną. Dobrym współczesnym przykładem może być 
filozofia polityczna Micheala Oakeshotta. Jednocześnie nie można zapominać, że łatwość, z jaką 
Oakeshott zaakceptował Heglowski argument, wynika z położenia geograficznego, w którym 
tworzył, a w którym z całą mocą ujawniły się zalety rozwoju ewolucyjnego. Poruszona kwestia 
stanowi potwierdzenie, że dorobek autora Racjonalizmu w polityce jest bardzo brytyjski z ducha 
i wcale nie tak łatwo aplikowalny do innych rejonów świata, jak tego by sobie życzyli zobojętniali 
na specyfikę lokalności teoretycy-uniwersaliści.
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sztuką jest, oczywiście, rozpoznanie, na ile dana korektura stanowi konieczną 
i możliwą do zrealizowania reformę, na ile zaś oznacza - nie mogącą się na dłuż
szą metę powieść - próbę gwałtu na rzeczywistości. Z pomocą w rozstrzyganiu 
musi przyjść najwyższa cnota polityczna w realistycznym katalogu - phronesis.

Nie traktując samego posiadania siły w kategoriach błędu, realizm poli
tyczny jako błąd postrzega jej nierycerskie, bezpardonowe wykorzystywanie 
wobec znacznie słabszego przeciwnika. Siła w polityce ma nie tylko wymiar 
materialny. Potencjalną siłę stanowi wszystko to, co może się w nią przero
dzić. Zdolność do takiej przemiany wykazują idee21, w tym, rzecz jasna, idea 
barbarzyńskiego niszczenia bezbronnego przeciwnika. Jednocześnie wypada 
z całą mocą powtórzyć wniosek (wyłaniający się w rozdziałach o Tukidydesie 
i Machiavellim), że ujęcie realistyczne w polityce wewnętrznej nie sprowadza 
się do gloryfikacji siły kosztem prawa. Choć przykłady historyczne potwier
dzają, że ludzkimi społecznościami można rządzić, i to nawet bardzo długo22, 
za pomocą siły (niekoniecznie fizycznie demonstrowanej, najczęściej zastą
pionej przez strach), to rządy takie nie zyskują walorów prawdziwej stabilno
ści, trwałości i pomyślności. Ich upadek obnaża obraz wspólnoty ubiernionej, 
ubogiej, zdemoralizowanej. Od celów zawartych w realizmie politycznym ob
raz ten oddziela przepaść. Ponownie przekonuje nas Machiavelli, że „uczy nas 
doświadczenie, że żadne państwo nie powiększyło swego terytorium ani nie 
pomnożyło swych bogactw, jeśli nie było w nim wolności”23. Stanowisko re
alistyczne jest zatem stanowiskiem prowolnościowym, ponieważ tylko ludzie 
wolni wznosząsię na szczyty rzetelności myślenia i działania, szczyty pracowi
tości i pomysłowości, szczyty odpowiedzialności, która czyni z nich podmioty. 
Na fundamencie powyższych cech wznosi się pomyślność politycznej wspól
noty. Realizm nie pozwala jednocześnie zapomnieć, że najtrudniejsza sztuka 
w polityce nie polega na daniu ludziom samej wolności. Dać ludziom wol
ność i nie doprowadzić do anarchii, przemocy, gnębienia spokojnych obywateli 

21 Warto w tym miejscu przypomnieć dla przykładu, że zanim Sparta wygrała wojnę pelopo
neską pod względem militarnym, wygrała ją pod względem ideowym. Stało się to w momencie, 
gdy udało się jej obsadzić w roli obrońcy wolności i autonomii greckich państw przeciwko im
perialistycznej polityce Aten. Dlatego, jak notuje N.G.L. Hammond, potęga Związku Morskiego 
była tylko potęgą Aten, potęga zaś Związku Peloponeskiego nie była potęgą samej tylko Sparty, 
lecz wspólną siłą wielu państw, które przeciwstawiały się zakusom Aten. Zob. N.G.L. Hammond, 
Dzieje Grecji, przeł. A. Swiderkówna, Warszawa 1973, s. 375.

22 W V księdze Polityki Arystoteles piszę o sto lat trwającej tyranii Ortagorydów i samego 
Ortagorasa w Sykionie. Tak długa tyrania była możliwa poprzez zbliżenie jej do monarchii, 
a więc przestrzeganie na ogół prawa przez tyranów. Zob. Arystoteles, Polityka, ks. V, 9, 1315b, 
s. 167. Generalnie jednak nawet długi okres trwania nie jest w stanie nadać ustrojowi opartemu na 
sile znamion stabilności. Jest on nieustannie zagrożony przewrotem. Talleyrand wyraził to dow
cipnie, stwierdzając, że z bagnetami można zrobić wszystko, nie można tylko na nich usiąść.

21 N. Machiavelli, Rozważania..., ks. 2, II, s. 391.
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przez jednostki zwichrowane, innymi słowy, obdarzyć obywateli wolnością, 
ale w warunkach ładu - oto zasadnicza trudność i cel polityki.

Realizm polityczny, gloryfikujący w polityce wewnętrznej porządek prawno- 
-państwowy, oparty na instytucjach silniejszych od wpływów najpotężniejszych 
nawet jednostek czy grup, także w wymiarze międzynarodowym, preferowałby 
wyższość prawa nad siłą. Sytuacja w dziedzinie stosunków międzynarodowych 
jawi się jednak jako diametralnie odmienna, gdyż - w odróżnieniu od polityki 
wewnętrznej - nie istnieje w niej bezstronny arbiter, na którego decyzje godzi
liby się wszyscy uczestnicy tychże stosunków. Dwudziestowieczne próby obsa
dzania w roli takiego arbitra Ligi Narodów, a następnie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, zakończyły się fiaskiem. W związku z tym realiści, nie chcąc 
zakłamywać rzeczywistości, nie mogą ukrywać faktu, że zazwyczaj możliwość 
rozstrzygania spornych kwestii przez prawo okazuje się skuteczna w odniesieniu 
do stron o mniej więcej równym potencjale. Przy dużej dysproporcji sił aktu
alność zachowują słowa Tukidydesa (raniące z pewnością współczesne sumie
nia, wysubtelnione przez etos humanitarystyczny, wypierający etos państwo
wy): „silniejsi osiągają swe cele, a słabsi ustępują”24. Ujęcie powyższe zyskuje 
dodatkową dramaturgię, jeśli się zważy, że w realizmie politycznym zakłada 
się prymat polityki zagranicznej nad wewnętrzną w tym znaczeniu, żc o ile 
polityka wewnętrzna tworzy podłoże dla wszelkiej innej ludzkiej działalności 
w ramach państwa, to z kolei fundująca stabilność polityka wewnętrzna możliwa 
jest tylko w sytuacji ciągłych wysiłków eliminujących zagrożenia egzystencji 
państwa. Wytwarzanie stanu braku zagrożenia jest przedmiotem troski polityki 
zagranicznej, i w tym wyraża się jej nadrzędność.

24 Tukidydes, Wojna..., t. 2. ks. V, 89, s. 467.
25 Zob. przykładowo T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie - systemy - uczestnicy, 

Wrocław 2000, s. 44.

W podręcznikowych próbach prezentacji paradygmatu realistycznego w od
niesieniu do sfery międzynarodowej centralne miejsce zajmuje państwo i jego 
interes25. Ujęcie takie nic jest błędne pod warunkiem, że stanowisku realistycz
nemu nie przypisuje się anachronicznej wiary w wieczność formy grupowej 
organizacji w postaci państwa. Państwo to twór historyczny i jako taki może 
ewoluować, a nawet zostać wyparty przez organizację o charakterze ponadnaro
dowym. Tego typu przemiana nie unieważnia myślenia w kategoriach interesu, 
w tym ostatnim przypadku sprzężonego z ciałem międzynarodowym. Myślenie 
zaś w kategoriach interesu racjonalizuje do pewnego stopnia stosunki międzyna
rodowe, gdyż jeśli aktorzy poprawnie definiują swój własny interes oraz interesy 
pozostałych podmiotów, to będą się wystrzegać radykalnych naruszeń cudzych 
priorytetów i przyczyniać się w ten sposób do ochrony zawsze niepewnego stanu 
równowagi. Z drugiej strony, tam, gdzie „brak obywatelom i politykom zmysłu 
realizmu, gdzie do władzy dochodzą politycy-awanturnicy lub politycy słabi, 
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niezdolni do zrozumienia i egzekwowania polityki zgodnej z ideą racji stanu, 
tam równowaga sił ulega zachwianiu, tam otwierają się możliwości wojen i kon
fliktów”26. W tym kontekście jasna staje się waga profesjonalizmu dyplomacji 
jako elementu składowego siły państwa, na co wskazuje Morgenthau. Należy 
dodać, że na gruncie realizmu racja stanu ma status obiektywności. Nie jest 
subiektywnym, jednym z wielu możliwych ujęć celów państwa lansowanych 
przez polityków określonej partii. Ponadto obrona racji stanu każę sprzymierzać 
się z tymi graczami na scenie międzynarodowej, którzy mogą służyć pomocą, co 
wiedzie do realistycznej konstatacji, obarczonej ładunkiem relatywistycznym, 
że w polityce nie ma wiecznych wrogów ani wiecznych przyjaciół27. Również 
jeśli chodzi o przymierza oparte, z jednej strony, na wspólnocie interesów, z dru
giej natomiast - na wspólnocie tradycji, sympatiach ideologicznych, rasowych 
i tym podobnych, realizm podkreśla wagę tych pierwszych i wysoką problema- 
tyczność tych drugich28.

26 P. Śpiewak, W stronę wspólnego dobra. Warszawa 1998, s. 71.
27 Jak wiadomo, fraza ta pochodzi z wypowiedzi lorda Palmerstona w brytyjskim parlamen

cie. Palmerston dodał, że stałe są tylko brytyjskie interesy, za którymi należy podążać.
28 Boleśnie przekonali się o tej prawdzie Melijczycy.
29 Realizm kładzie wielki nacisk na definiowanie działania jako politycznego tylko w takim 

wypadku, gdy jego skutki dotyczą przyszłości podpadającej pod kalkulacje. W tym świetle 
absurdem na przykład muszą się wydać usprawiedliwienia polskich powstań z użyciem wypo
wiadanych nieraz argumentów, że wprawdzie zakończyły się one klęską, lecz po kilkudziesięciu 
latach okazały się krokami na drodze do niepodległości. Twierdzenie, że „nieszczęścia i klęski 
mogą zaowocować w «długim trwaniuw dobroczynnymi skutkami jest banałem historiozoficznej 
teodycei. [...] Odpowiedzialna polityka nie jest ani ekspresją osobowości, ani działaniem z myślą 
o moralnej lub estetycznej ocenie potomnych. Jest sztuką osiągania określonych, zamierzonych 
celów, jeśli więc ponosi porażki, to powinna rozliczyć się z nich, a nie uciekać w rozważania 
historiozoficzne. W przeciwnym wypadku nie istniałyby żadne kryteria pozwalające odróżnić 
politykę odpowiedzialną od nieodpowiedzialnej, skuteczną od nieskutecznej”. A. Walicki, Trzy 
patriotyzmy, w: tegoż. Polskie zmagania z wolnością. Widziane z boku, Kraków 2000, s. 268.

Zagadnienie siły w polityce wywołuje, i to w sposób natarczywy, kwestię 
kryterium skuteczności w prezentowanym modelu realizmu. Jak zaznaczono 
we wstępie do pracy, realizm polityczny odwołuje się do tego kryterium, jako że 
dostarcza ono obiektywnych możliwości oceny politycznego działania. Jednakże 
skuteczność w realistycznym myśleniu nie pełni funkcji absolutu. Skuteczność 
osiągana za cenę przemocy, podstępu, wygrywania najniższych ludzkich instynk
tów jest czymś wysoce problematycznym. Jest nie do przyjęcia, jeśli w dającej 
się objąć perspektywie29 prowadzi do osłabienia hamulców moralnych w obrębie 
wspólnoty. W tym kontekście można umiejscowić wypowiedź (skierowanąprze
ciwko poszukiwaczom perfekcji w polityce) wskazującą, że zwolennikom reali
zmu „nie chodziło głównie o skuteczność, lecz przede wszystkim o oszczędność. 
Realiści napominali, aby w dążeniu do celów, które wydają się wielkie, a mogą 
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okazać się iluzoryczne, nie ponosić zbyt wielkich ofiar i nic stracić tego, co się 
już dobrze posiada. Taka koncepcja polityki nie interesuje tych, którzy nie mają 
nic do stracenia, a przynajmniej tak im się wydaje”30.

10 Realizm, tradycja, Europa. Rozmowa Pawła Śpiewaka z Bronisławem Łagowskim, 
w: B. Łagowski, Szkice antyspołeczne, Kraków 1997, s. 234.

31 Jeśli zaprezentowana argumentacja domaga się jeszcze wsparcia, to w klarownej formie 
dostarcza go Stanisław Stomma: „Oczywiście dekalog jest ten sam [zarówno dla polityka, jak 
i dla człowieka prywatnego - przyp. P.K.], ale pojawiają się pewne szczególne prawidła doty
czące stosowania norm etycznych. Jeżeli pojedynczy człowiek umartwia się i pości, a czyni to 
z dobrą intencją, to jako regułę można przyjąć, że postępuje dobrze. Ale źle postępowałby władzę 
sprawujący, gdyby wydał dekret nakazujący wszystkim obywatelom uprawianie ascezy i umar
twienia. Czyniłby tak z prostej przyczyny, że co innego jest umartwiać się, a co innego kazać się 
umartwiać. Tak samo pięknie postępuje, kto z miłości bliźniego rozdaje swoje mienie bliźnim. 
Ale władza tylko w określonych warunkach żądać może od obywateli ofiary z mienia. Zupełnie

Waga, jaką stanowisko realistyczne przywiązuje do pielęgnacji obowiązują
cych w obrębie wspólnoty moralnych zasad, nie jest kamuflażem, skrywającym 
immoralizm czy nihilizm, choć prawdą jest, że do obrony tych zasad realiści do
chodzą na drodze utylitarnej (lekceważenie reguł wiedzie do dezintegracji ży
cia wspólnotowego), nie poszukując uzasadnień w porządku transcendentym. 
Realizm nie jest wrogiem moralności. Niewykluczone, że najprzejrzystszym spo
sobem jego definiowania jest eksponowanie zawartego w nim momentu etycz
nego w postaci odpowiedzialności za skutki działań. O ile jednak realizm nie 
jest przeciwnikiem moralności, to z pewnością niesie z sobą ostrą krytykę 
moralizatorstwa, przybierającego różnorakie postaci. Być może najgroźniejsza 
z nich polega na absolutnym i abstrakcyjnym (nieuwzględniającym okoliczności, 
miejsca, czasu, konsekwencji dla wspólnoty) stosowaniu danej zasady moralnej. 
Działalność polityczna ma swoją specyfikę i autonomię. Dostrzeżenie tego faktu 
nie jest równoznaczne z wyłączaniem jej spod zakresu obowiązywania moralno
ści. Każę jednakże stale zastanawiać się nad skutkami, jakie pociągnie działanie 
motywowane pryncypiami moralnymi. Dewiza cesarza Ferdynanda I (1503-1564) 
fiat iustitia et pereat mundus tak naprawdę może być stosowana nic przez poli
tyka, lecz przez osobę prywatną. Przykładowo, jeśli człowiek prywatny doznaje 
obrazy, ma prawo dążyć do satysfakcji bez względu na fakt, że obrażający jest sil
niejszy i wpływowy. Jeśli natomiast obrażony został przez przywódcę mocarstwa 
premier małego kraju, zazwyczaj musi pogodzić się on ze zniewagą. Zarówno 
w pierwszym, jak i w drugim przypadku obowiązuje ten sam kodeks etyczny, 
pozwalający na poszukiwanie zadośćuczynienia. Jednakże jedynie osoba prywat
na może w sposób bezwzględny zmierzać do rehabilitacji nadwerężonej opinii, 
gdyż tylko ona ponosi konsekwencje swej bezkompromisowości. Polityk, jeśli 
jest odpowiedzialny, rozumie, że bezwzględne domaganie się przeprosin może 
uwikłać w konflikt całą wspólnotę, której przewodzi. Świadomość ta zmusza go 
do powściągliwości31. Przykład przywodzi na myśl Wcbcrowski podział na etykę
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odpowiedzialności i etykę przekonań. Podział ten ma z pewnością wartość heury
styczną, ale nie można zapominać, że jest typowo akademicki. Wyznacza raczej 
dwa bieguny, dwa typy idealne, między którymi przebiega każda rzeczywista 
działalność polityczna. Może jednocześnie być mylący dla niewprawnego obser
watora, gdyż nasuwa wniosek, że istnieją dwa odrębne i sprzeczne światy etycz
ne: świat etyki politycznej oraz świat etyki indywidualnej32 33 *. Prezentowany model 
realizmu skłania się ku stanowisku, że w obrębie wspólnoty istnieje jeden tylko 
zbiór norm etycznych. Specyfika polityki - wynikająca nade wszystko z koniecz
ności ważenia skutków działania w odniesieniu do ogółu obywateli - nie uchyla 
go, ani nie wprowadza nowego. Niekiedy czyni po prostu niepodobieństwem jego 
bezwzględne zastosowanie35.

tak samo rzecz się ma, gdy chodzi o ochronę życia. Własnym życiem można mniej więcej ryzyko
wać, pod warunkiem, że nie będzie to przybierało postaci samobójstwa. Natomiast prawo żądania 
od innego ryzyka śmierci jest prawem zupełnie wyjątkowym”. S. Stomma, Pozytywizm od strony 
moralnej, w: Realizm polityczny. Przypadek polski, pod red. J. Kloczkowskiego, Kraków 2008, 
s. 290.

33 Tezę taką wysunął w latach trzydziestych XX wieku Reinhold Niebuhr w znanej pracy 
Morał Man and Immora! Society. Jak podkreślił w przedmowie do wydania z 1960 roku: „ruch 
liberalny zarówno o charakterze religijnym, jak też świeckim, wydawał się nieświadomy podsta
wowej różnicy między moralnością jednostek a moralnością ciał zbiorowych - ras, klas czy na
rodów. Różnica ta nie powinna skłaniać ku cynizmowi, to znaczy ku wierze, iż zbiorowość musi 
po prostu podążać za swoim własnym interesem. Jeśli jednak powyższa różnica jest rzeczywista 
- a sądzę, że jest - obala ona wiele, ciągle rozpowszechnionych moralistycznych ujęć porządku 
politycznego”. R. Niebuhr, Morał Man and Immoral Society, Londyn-Nowy Jork 2005, s. IX.

33 „Jeśli jest rzeczą konieczną-piszę R. Aron-przekonać oficerów w armii, by zaakceptowa
li politykę, która nie budzi ich uznania, człowiek, na którego barki spada to zadanie przedstawi
im tę politykę, posługując się terminami, które nie będą dla nich całkiem zrozumiałe lub takimi, 
które będą wskazywały na coś zupełnie odwrotnego od jego prawdziwych intencji czy prawdzi
wego celu. Któregoś dnia oficerowie mogą dojść do wniosku, że zostali oszukani, lecz jeśli był to 
jedyny sposób na osiągnięcie upragnionego punktu dojścia, czy mamy prawo potępiać człowieka, 
który oszukiwał innych z uwagi na dobro państwa?”. R. Aron, Main Currents in Sociological 
Thought, przeł. na ang. R. Howard i H. Weaver, Londyn 1972, t. 2, s. 213. Ów człowiek z przy
kładu Arona rozumie, że świadome wprowadzanie kogoś w błąd jest niewłaściwe. Wspólnie 
z pozostałymi obywatelami uznaje ten sam kodeks etyczny. Nie zastosował się do jego wymogów, 
gdyż przedłożył wartość w postaci pomyślności państwa i zamieszkujących go rodaków ponad 
czystość pryncypiów. Znalazł się w sytuacji, w której korzyść z pozostania wiernym przyswojo
nym regułom byłaby niewspółmierna ze szkodą poniesioną przez rzesze ludzi.

Typ idealny realizmu byłby niewątpliwie niepełny bez zwrócenia uwagi na 
nacisk, jaki realizm kładzie na rozwój kultury materialnej. Nie pozwala na 
ignorowanie faktu, że człowiek wypowiada się poprzez materię. Piętno, jakie 
na niej odciska, dostarcza obiektywnych kryteriów ocennych zasług i formatu 
osoby czy społeczności. Ten punkt zyskuje szczególną wagę w odniesieniu do 
Polski, gdzie tradycja szlachecka, następnie uduchowiona tradycja romantyczna, 
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a w końcu nawet ideologia komunistyczna (mimo że wiele się w niej mówiło 
o materii) wpływały na lekceważenie kultury materialnej.

W ostatnim punkcie należy wskazać, że realizm polityczny, ujmowany jako 
teoretyczny wzorzec, uniemożliwia utożsamianie tego stanowiska z oportuni
zmem. Przeciwnie, myślenie realistyczne wymusza postawę nonkonformi- 
styczną. Dzieje się tak dlatego, że - co było już kilkukrotnie podnoszone - do
ciera ono i obnaża skrywane pobudki politycznych działań, obala mity silnie 
zakorzenione w sferze symbolicznej, rozprasza mgły pozorów. Tymczasem po
lityczni decydenci nie chcą (a często nie mogą) działać w warunkach jawności. 
Rodzi to napięcie, nieraz przekształcające się we wrogość, między reprezentan
tami sfery politycznej a, przykładowo, realistycznymi komentatorami tejże sfery. 
Nie ma potrzeby udowadniać, żc polityczni decydenci mają rozległe wpływy, 
a zatem przeciwstawianie się im wymaga dużej siły wewnętrznej, odwagi, de
terminacji, odporności na marginalizację, a zatem cech konstytuujących non- 
konformizm. Nie tylko zatem w szczególnych sytuacjach (przykładowo, gdy 
większości udziela się aberracja w postaci hołdowania odrealnionej ideologii), 
lecz czasami w codziennej działalności, realizm nakazuje osobom akceptującym 
tę postawę przyjęcie roli bohatera romantycznego. Ich obowiązkiem jest (często 
w osamotnieniu) świadczyć o rzeczywistości i nie odwracać od niej wzroku na
wet - a może zwłaszcza wtedy - gdy jest naga.





BIBLIOGRAFIA

Agard W.R., The Greek Mind, Princeton 1957.
Andrewes A., Thucydides and the Persians, w: „Historia”, nr 10/1961.
Aron R., Peace and War. A Theory of International Relations, przeł. na ang. 

R. Howard i A. Baker Fox, Nowy Jork 1967.
Aron R., Dimensions de la conscience historiąue, Paryż 1961.
Aron R., Esej o wolnościach, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1997.
Aron R., Main Currents in Sociological Thought, przeł. na ang. R. Howard 

i H. Weaver, Londyn 1972, t. 2.
Aron R., Penser la guerre, Clausewitz, Paryż 1976.
Aron R., Pokój i wojna między narodami (teoria), przeł. A. Mielczarek, War

szawa 1995.
Aron R., Power, Modernity and Sociology. Selected Sociological Writings, pod 

red. D. Schnappera, Cambridge 1988.
Aron R., Wspomnienia, przeł. G. Śleszyńska, Wołomin 2008, t. 1.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, w: tegoż, Dzieła wszyst

kie, Warszawa 1996, t. 5.
Arystoteles, Polityka, przeł. L Piotrowicz, w: tegoż, Dzieła wszystkie. Warsza

wa 2001, t. 6.
Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, przeł. L. Piotrowicz, w: tegoż, Dzieła wszyst

kie, Warszawa 2001, t. 6.
Austin M.M., The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest, 

Cambridge 1981.
Bacon F., Eseje, przeł. Cz. Znamierowski, Kraków 1959.
Bacon F., Novum Organum, przeł. J. Wikarjak, Warszawa 1955.
Badian E., From Plataea to Potidaea. Studies in the History andHistoriography 

of the Pentekontaetia, Londyn 1993.
Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 

1998.
Berlin I., Cztery eseje o wolności, przeł. H. Bartoszewicz, D. Grynberg, 

D. Lachowska, A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 1994.
Berlin 1., Jeż i lis. Esej o pojmowaniu historii u Tołstoja, przeł. A. Konarek, 

H. Krzeczkowski, K. Tarnowska, Warszawa 1993.
Berlin I., Pod prąd. Eseje z historii idei, przeł. T. Bieroń, Poznań 2002.



162 Bibliografia

Berlin I., Zmysł rzeczywistości. Studia z historii idei, przeł. M. Filipczuk, Poznań 
2002.

Bismarck O. von, The Reflections and Reminiscences, przeł. na ang. A.J. Butler, 
Lipsk 1899.

Bocheński A., Argumenty historyczne w polityce zagranicznej, w: „Polityka”, 
nr 26, 20.08.1939.

Bocheński A., Historia i polityka: wybór publicystyki, oprać. M. Król, Warszawa 
1989.

Bocheński A., Dzieje głupoty w Polsce. Pamflety dziejopisarskie, Warszawa 
1996.

Bodin J., Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej, przeł. R. Bierzanek, Z. Izdebski, 
J. Wróblewski, Warszawa 1958.

Brucker G., Renaissance Florence, Nowy Jork 1969.
Burckhardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia, przeł. 

M. Kreczkowska, Warszawa 1964.
Burnham J., The Machiave!lians. Defenders of Freedom, Nowy Jork 1943.
Butterfield H., Rodowód współczesnej nauki 1300-1800, przeł. H. Krahelska, 

Warszawa 1963.
Carr E.H., The Twenty Years' Crisis, Nowy Jork 2001.
Cassirer E., The Myth of the State, Garden City 1955.
Cawkwell G., Thucydides and the Peloponnesian War, Londyn 1997.
Chabod F., Scritti su Machiavelli, Turyn 1964.
Champion C., Romans as Bapbapoi: Three Polybian Speeches and the Połitics of 

Cultural Indeterminacy, w: „Classical Philology”, nr 95/2000.
Clausewitz C. von, O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L.W. Koc, F. Schoener, Lublin 

1995.
Coady C.A.J., The Morał Reality in Realism, w: „Journal of Applied Philoso- 

phy”, vol. 22, nr 2/2005.
Collingwood R.G., The Idea of History, Oksford 1946.
Coltman I., Private Man andPublic Causes. Philosophy andPołitics in the Eng- 

lish Civil War, Londyn 1962.
Connor W.R., A Post-Modernist Thucydides?, w: „Classical Journal”, nr 72/1977.
Constant de Rebecąue B., O wolności starożytnych i nowożytnych, przeł. 

Z. Kosno, w: „Arka”, nr 42/1992.
Cornford F.M., Thucydides Mythistoricus, Londyn 1907.
Croce B., Elementi dipolitica, Bari 1925.
Cycero M.T., Pisma filozoficzne, przeł. W. Kornatowski, Warszawa 1960, t. 2.
Cycero M.T., Wybór pism naukowych, przeł. K. Wisłocka-Remerowa, Warszawa 

2002.
Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, przeł. T. Kowalski, Warszawa 1998.



Bibliografia 163

Dylematy współczesnej cywilizacji a natura człowieka, pod red. J. Reykowskiego 
i T. Bielickiego, Poznań 1997.

Dzielski M., Bóg, wolność, własność, oprać. M. Kuniński, Kraków 2001.
Eckstein A.M., Morał Vision in the Histories of Polybius, Londyn 1995.
Eliot T.S., Chrześcijaństwo - kultura - polityka, przeł. P. Kimla, Warszawa 2007. 
Ercole F., La Politica di Machiavelli, Rzym 1926.
Etyka i polityka, pod red. D. Probuckiej, Kraków 2005.
Feldman J., Bismarck wobec sprawy polskiej, Kraków 1926.
Finely J.H. Jr., Thucydides, Cambridge, Mass. 1947.
Finley J.H. Jr., Three Essays on Thucydides, Cambridge, Mass. 1967.
Forde S., Thucydides on the Causes of Athenian Imperialism, w: „The American 

Political Science Review”, vol. 80, nr 2, czerwiec 1986.
Fritz K. von, The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity. A Critical Anal- 

ysis of Polybius’ Political Ideas, Nowy Jork 1954.
Gajda J., Sofiści, Warszawa 1989.
Gehlen A., Ekspozycja kilku problemów ducha, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, 

w: „Studia z filozofii niemieckiej”, Toruń 2004, t. 4.
Gehlen A., Instytucje, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, w: „Zdanie”, nr 11-12/ 

/1989.
Gehlen A., Man. His Naturę and Place in the World, przeł. na ang. C. McMillan 

i K. Pillemer, Nowy Jork 1988.
Gehlen A., W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, przeł.

K. Krzemieniowa, Warszawa 2001.
Germino D., Blasphemy and Leo Straussś Machiavelli, w: „Review of Politics”, 

nr 53/1991.
Gilbert F., Machiavelli and Guicciardini. Politics and History in Sixteenth Cen- 

tury Florence, Princeton 1965.
Gilbert F., On Machiavelli’s Idea ofVirtii, w: „Renaissance News”, vol. 4, nr 4, 

zima 1951.
Gilbert F., The Humanist Concept of the Prince and the Prince of Machiavelli, 

w: „The Journal of Modern History”, vol. 11, nr 4, grudzień 1939.
Gilpin R.G., The Richness of the Tradition of Political Realism, w: „Intcrnational 

Organization”, vol. 38, nr 2, wiosna 1984.
Gombrowicz W., Dziennik 1953-1956, Kraków 1997, t. 1.
Gommc A.W., A Historical Commentary on Thucydides, Oksford 1952, t. 1.
Grant J.R., Towards Knowing Thucydides, w: „Phoenix”, nr 28/1974.
Grazia S. de, Machiavelli in Heli, Princeton 1989.
Gruen E.S., The Hellenistic World and the Coming of Romę, Londyn 1984.
Hammond M., City-State and WorldStale in Greek andRoman Political Theory 

until Augustus, Cambridge, Mass. 1951.



164 Bibliografia

Hammond N.G.L., Dzieje Grecji, przeł. A. Świdcrkówna, Warszawa 1973. 
Hayek F.A. von, Konstytucja wolności, przeł. J. Stawiński, Warszawa 2006. 
Hegel G.W.F., Wykłady z filozofii dziejów, przeł. J. Grabowski i A. Landman, 

Warszawa 1958, t. 1-2.
Herder J.G., Wybór pism, przeł. J. Gałecki i in., Wrocław 1988.
Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego 

i świeckiego, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954.
Hume D., Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. J. Łukasiewicz, 

K. Twardowski, Warszawa 2001.
Hume D., Eseje z dziedziny moralności i literatury, przeł. T. Tatarkiewiczowa, 

Warszawa 1955.
Hunter J., Thucydides, the Artful Reporter, Toronto 1973.
Jaeger W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia 

i H. Bednarek, Warszawa 2001.
Jouvenel B. de, On Power: Its Naturę and the History of Its Growth, przeł. na 

ang. J.F. Huntington, Boston 1962.
Kagan D., The Great Dialogue. History of Greek Political Thought from Homer 

to Polybius, Nowy Jork 1965.
Kateb G., Thucydides' History: A Manuał of Statecraft, w: „Political Science 

Quarterly”, vol. LXXIX, nr 4, grudzień 1964.
Kelly J.M., Historia zachodniej teorii prawa, przeł. D. Pietrzyk-Reeves i in., 

Kraków 2006.
Kimla P., Kiedy czas staje i czas nie ma końca. Idee polityczne w eseistyce 

T.S. Eliota, Kraków 2003.
Kisielewski S., Lata pozłacane, lata szare, Kraków 1989.
Kissinger H., A World Restored. Metternich, Castlereagh and the Problems oj 

Peace 1812-1822, Londyn 2000.
Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984. 
Konserwatyzm - projekt teoretyczny, red. B. Markiewicz, Warszawa 1995. 
Korwin-Milewski H., Siedemdziesiąt lat wspomnień, Poznań 1930.
Kraft J., Truth and Poetry in Machiavelli, w: „Journal of Modern History”, 

vol. XXII/1951.
Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej. Od Talesa do Platona, Warszawa 1971.
Larsen J.A.O., Greek Federal States, Oksford 1968.
Le Bon G., Psychologia tłumu, przeł. B. Kaprocki, Kęty 2004.
Lewis D.M., Sparta andPersia, Leiden 1977.
Locke J., Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau, Warszawa 1992.
Loraux N., Thucydide nest pas un collegue, w: „Quaderni di Storia”, 

nr 12/1980.
Luciani V., Bacon and Machiavelli, w: „Italica”, vol. 24, nr 1, marzec 1947.



Bibliografia 165

Lukrecjusz, O rzeczywistości, przeł. A. Krokiewicz, Warszawa 2003.
Łagowski B., Co jest lepsze od prawdy?, Kraków 1986.
Łagowski B., Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego, Kraków 1981.
Łagowski B., Szkice antyspołeczne, Kraków 1997.
Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie — systemy - uczestnicy, Wroc

ław 2000.
Macaulay T.B., O rewolucjach, makiawelizmie i postępie: wybór szkiców, oprać. 

A. Rzegocki, Kraków 1999.
Machiavelli N., Historie florenckie, przeł. K. Estreicher, Warszawa-Kraków 1990.
Machiavelli N., Książę, przeł. W. Rzymowski, Warszawa 2001.
Machiavelli N., O sztuce wojny, przeł. A. Szopińska, Warszawa 2008.
Machiavelli N., Wybór pism, przeł. J. Gałuszka i in., Warszawa 1972.
Machiavelli. Cynie, Patriot, or Political Scientist?, pod red. De L. Jensena, Bos

ton 1960.
Malarczyk J., Francesco Guicciardini o koncepcjach społeczno-politycznych 

Niccola Machiavellego, w: „Archiwum historii filozofii i myśli społecznej”, 
t. 31/1985.

Malarczyk J., U źródeł włoskiego realizmu politycznego. Machiavelli i Guicciar
dini, Lublin 1963.

Manent P., Intelektualna historia liberalizmu, przeł. M. Miszalski, Kraków 
1994.

Mann G., Ludzie myśli, ludzie władzy, historia, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, 
Kraków 1997. ’

Marincola J., Greek Historians, Oksford 2001.
Marsyliusz z Padwy, Obrońca pokoju, przeł. W. Seńko, Kęty 2006.
Mayer E.W., Machiavelli's Geschichtsauffasung und sein Begriff virtu, 

w: „Historische Biblithek”, vol. XXXI, Monachium i Berlin 1912.
Mclntosh D., The Modernity of Machiavelli, w: „Political Theory”, vol. 12, nr 2, 

maj 1984.
Meinecke F., Machiavellism. The Doctrine of Raison d’Etat and Its Place in 

Modern History, przeł. na ang. D. Scott, Londyn 1957.
Monteskiusz, O duchu praw, przeł. T. Boy-Żeleński, Kęty 1997.
Morgenthau H.J., Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 

Nowy Jork 1978.
Morgenthau H.J., The Evil of Politics and the Ethics ofEvil, w: „Ethics”, vol. 56, 

nr 1, październik 1945.
Mosca G., Historia doktryn politycznych od starożytności do naszych czasów, 

przeł. S. Kozicki, Warszawa b.r.w.
Mosca G., The Ruling Class (Elementi di Scienza Politica), przeł. na ang. 

H.D. Kahn, Nowy Jork 1939.



166 Bibliografia

Nedcrman C.J., Amazing Grace: Fortunę, God, and Free Will in Machiarelliś 
Thought, w: „Journal of the History of Ideas”, nr 60, kwiecień 1999.

Newell W.R., How Original is Machiavelli?: A Consideration ofSkinners Inter- 
pretation ofVirtue and Fortunę, w: „Political Theory”, vol. 15, nr 4, listopad 
1987.

Niebuhr R., Morał Man andImmoral Society, Londyn-Nowy Jork 2005.
Oakeshott M., Wieża Babel i inne eseje, przeł. A. Lipszyc, Ł. Sommer, 

M. Szczubiałka, Warszawa 1999.
Olschki L., Machiavelli the Scientist, Berkeley 1945.
Orwin C., Machiavelli's Unchristian Charity, w: „The American Political Scien

ce Review”, vol. 72, nr 4, grudzień 1978.
Pamiętniki kardynała Retza, przeł. A. i M. Bocheńscy, Warszawa 1958, t. 1.
Platon, Dialogi, przeł. W. Witwicki, Kęty 1999, t. 1.
Platon, Państwo, Prawa, przeł. W. Witwicki, Kęty 1997.
Plechanow J., O roli jednostki w historii, Warszawa 2004.
Plessner H., Władza a natura ludzka. Esej o antropologii światopoglądu history

cznego, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, Warszawa 1994.
Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów (Z żywotów równoległych), przeł. 

i oprać. M. Brożek, Wrocław 2004, t. 1-2.
Pocock J.G.A., The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the 

Atlantic Republican Tradition, Princeton 1972.
Polanowska-Sygulska B., Filozofia wolności Isaiaha Berlina, Kraków 1998.
Polibiusz, Dzieje, przeł. S. Hammer i M. Brożek, Wrocław 2005, t. 1-2.
Preus J.S., Machiavelli's Functional Analysis of Religion: Context and Object, 

w: „Journal of the History of Ideas”, vol. 40, nr 2, kwiecień-czerwicc 1979.
Problemy socjologii wiedzy, wybór A. Chmielecki i in., Warszawa 1985.
Procacci G., Historia Włochów, Warszawa 1983.
Pytania filozofii polityki, pod red. D. Pietrzyk-Reeves, Kraków 2007.
Rand A., Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu, Poznań 2000.
Rauschning H., Rewolucja nihilizmu, przeł. St. Łukomski (J. Maliniak), War

szawa 1996.
Rawls J., Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, 

Warszawa 1994.
Realizm polityczny. Przypadek polski, red. J. Kloczkowski, Kraków 2008.
Richardson J.S., Polibius’ View of the Roman Empire, w: „Papers of the British 

School at Romę”, nr 47/1979.
Rousseau J.J., Umowa społeczna, czyli zasady prawa politycznego, przeł. 

A. Peretitkowicz, Łódź 1948.
Ryszka F., Historia, polityka, państwo. Wybór studiów, Toruń 2002, t. 2.



Bibliografia 167

Ryszka F., Polityka i wojna. Świadomość potoczna a teoria XX wieku, Warsza
wa 1975.

Rzegocki A., Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, Kraków 2008.
Schlatter R., Thomas Hobbes and Thucydides, w: „Journal of the History of 

Ideas”, vol. 6, nr 3, styczeń 1945.
Schmitt C., Political Romanticism, przeł. na ang. G. Oakes, Cambridge, Mass. 

1986.
Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M.A. Cichocki, Kraków 

2000.
Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, przeł. M. Rusiński, Warsza

wa 1995.
Schwartz E., Das Geschichtswerk des Thukydides, Berlin 1929.
Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, przeł. W. Kornatowski, Warszawa 1998.
Shimron B., Polybius on Romę: A Reexamination of the Evidence, w: „Scripta 

Classica Israclica”, nr 5, 1979/1980.
Sinko T., Zarys historii literatury greckiej, Warszawa 1959, t. 1-2.
Skinner Q., Machiavelli, Oksford 2000.
Skinner Q., The Foundations of Modern Political Thought. The Renaissance, 

Cambridge 1980, vol. 1.
Spinoza B., Traktaty, przeł. I. Halpern-Myślicki, Kęty 2000.
Stempowski J., Eseje, Kraków 1984.
Stomma S., Czy fatalizm wrogości? Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 

1871-1933, Kraków 1980.
Strauss L., An Introduction to Political Philosophy. Ten Essays, Detroit 1989.
Strauss L., Prawo naturalne w świetle historii, przeł. T. Górski, Warszawa 1969.
Strauss L., Sokratejskie pytania, przeł. P. Maciejko, Warszawa 1998.
Strauss L., Thoughts on Machiavelli, Chicago 1958.
Strauss L., Trzy fale nowożytności, przeł. W. Madej, w: „Res Publica”, 

nr 11/1988.
Studnicki W., Polityka międzynarodowa Polski w okresie międzywojennym, 

Toruń 2002, t. 2 Pism wybranych.
Studnicki W., Z przeżyć i walk, Toruń 2002, t. 1 Pism wybranych.
Szacki J., Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa 1991. 
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995. 
Szymborska W., Nowe lektury nadobowiązkowe 1997-2002, Warszawa 2007. 
Śpiewak P., W stronę wspólnego dobra, Warszawa 1998.
Talleyrand Ch., Pamiętniki (1754-1815), przeł. W. Dłuski, Londyn 1994.
Thompson K.W., Moralism and Morałity in Politics and Diplomacy, Lanham, 

Md. 1985.



168 Bibliografia

Tocqueville A. de, O demokracji w Ameryce, przeł. B. Janicka, M. Król, Kraków- 
-Warszawa 1996, t. 1.

Trybusiewicz J., De Maistre, Warszawa 1968.
Tukidydes, Wojna peloponeską, przeł. K. Kumaniecki, Wrocław 2004, t. 1-2.
Viroli M., Uśmiech Machiavellego. Biografia, przeł. K. Żaboklicki, Warszawa 

2006.
Vernant J.-P., Źródła myśli greckiej, przeł. J. Szacki, Warszawa 1969.

Walbank F.W., Polybius, Londyn 1972.
Walbank F.W., Polybius, Romę and the Hellenistic World: Essays and Reflection, 

Cambridge 2002.
Walbank F.W., Selected Papers. Studies in Greek and Roman History and Histo- 

riography, Cambridge 1985.
Walbank F.W., Świat hellenistyczny, przeł. G. Muszyński, Warszawa 2003.
Walicki A., Polskie zmagania z wolnością. Widziane z boku, Kraków 2000.
Wawrykowa M., U progu nowoczesności. Szkice z dziejów kultury niemieckiej 

XVIII i XIX wieku, Warszawa 1989.
Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. 

D. Lachowska, Warszawa 2002.
Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, Kraków 1998.
Westlake H.D., Individuals in Thucydides, Cambridge 1968.
Whitfield J.H., Machiavelli, Oksford 1947.
Witkowski S., Historiografia grecka i nauki pokrewne, Kraków 1927, t. 3.



Indeks nazwisk

Numery stron wyróżnione kursywą wskazują nazwiska występujące w przypisach i bibliografii

Acton J.E.E.D. 145
Agard W.R. 20,161
Agatokles 66
Alberti L.B. 133
Aleksander Wielki 55,66
Alkibiades 24,46,51
Anaksagoras 30, 136
Andrewes A. 19,20, 161
Antioch III 82
Antiochus z Syrakuz 20
Antyfont z Ramnus 30
Antystenes z Rodos 64
Arat z Sykionu 68, 76, 78
Archidamos 24, 26,33, 36, 53
Aron R. 10, 21, 27, 34, 51, 85, 91,140, 158, 161
Arystoteles 35, 36, 37, 39, 42, 55, 67, 69, 70, 71, 94, 

95, 96, 97, 98, 112, 119, 120, 121, 136, 144, 150, 
151,154, 161

Augustyn, święty 133, 137
Austin M.M. 56, 161

Bacon F. 115,776,147,767
Badian E. 19, 161
Balzac H. de 12
Bell D. 149, 767
Berlin I. 12, 20, 23, 35, 84, 118, 127, 139, 148, 161-

-162,166
Bielański S. 117
Bielicki T. 34. 163
Bismarck O. von 26, 27, 52, 162, 163
Bocheński Adolf 102, 110, 162
Bocheński Aleksander 24, 61, 93, 162, 166
Bodin J. 9, 96, 123, 762
Bonagrazio z Bergamo 130
Bonifacy VIII 128
Brazydas 24, 26
Brodie B. 85
BruckerG. 124, 162
Bulów B.F. von 12
BurckhardtJ. 15, 117, 132, 762
Burnham J. 115, 116, 762
Butterfield H. 777, 762

Carr E.H. 152, 762 
Cassirer E. 115, 762
Castiglione B. 733
Cawkwell G. 18-20,762 
ChabodF. 130, 162
Champion C. 58, 71, 762
Chojnicka K. 7
Clarendon E.H. 10
Clausewitz K. von 47, 85, 762
Coady C.A.J. 56, 162
Colin J. 25
Collingwood R.G. 18, 762 
Coltman I. 153, 162
Connor W.R. 18, 162
Constant de Rebecąue B. 139-140,162 
Cornford F.M. 18,162
CroceB. 113, 162
Cycero M.T. 97, 121, 122, 73S, 762

Darwin K. 35
Demetrios 75
Demetrius z Faleronu 83
Demochares 66
Demokryt 30
Demostenes 17, 66, 101
Dentatus M.C. 60
Dikajarchos 81-82 
Diodotos/Diodotus 24, 32, 33, 34,48 
Dionizjusz z Halikarnasu 70 
Dionysjos z Sycylii 66
Dostojewski F. 90 
Dubel L. 7
Dworkin R. 9, 762 
Dzielski M. 105, 763

Eckstein A.M. 62, 77, 763
Eforos z Kyme 56 
Einstein A. 151
Eliot T.S. 70,57, 117,163, 164 
Enniusz Q. 68
Epikur 35, 81 
Ercole F. 133, 163



170 Indeks nazwisk

Feldman J. 52. 163
Ferdynand I, cesarz 157
Fermo O. da 127
Filinos z Akragas 76
Filip II, król Macedonii 55, 66
Filip V, król Macedonii 59, 81, 82, 85, 86, 106
Filistus z Syrakuz 17
Filopoimen 64, 68, 82,92
Finely J.F. Jr. 25,163
Flamininus T.Q. 86
Forde S. 28, 29,163
Franciszek I, król Francji 25
Freud Z. 90,127
Fritz K. von 55, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 83, 94, 97, 

107,163
Frynichos 32,

Gajda J. 79, 163
Galileusz 115
Gehlen A. 36, 41,95, 96, 97,163
Gilbert F. 115,116,133,163
Gilpin R.G. 65,163
Gombrowicz W. 35, 36, 163
Gomme A.W. 18,163
Gorgiasz 30, 39, 46
Gracjan B. 35
Grant J.R. 19,163
Grazia S. de 124,163
Green T.H./39
Grocjusz H. 35,
Gruen E.S. 56, 163
Grzegorz I święty 127,
Grzybowski K. 117, 122, 132, 136,144
Guicciardini F. 46, 109,110, 116-117, 130, 133, 137,

163, 165

Hammer S. 31, 58, 64, 65, 69, 73. 91, 92, 95, 166
Hammond M. 59,163
Hammond N.G.L. 154, 164
Hannibal 73, 75, 85, 87,92,105, 106
Hayek F.A. von 139, 140,164
Hazdrubal 84
Hegel G.W.F. 19, 35, 78, 164, 139, 153
Herder J.G. von 35, 95, 164
Hermokrates 46,
Herodot 23
Hipokrates 30
Hitler A. 15
Hobbes T. 10, 22, 25, 34, 38, 39, 96, 97, 129, 153,

164, 167
Homer 17, 77,164
Hume D. 35, 63, 113. 164
Hunter J. 19, 164
Hyperbolos 32

Izdebski Z. 11, 96, 162
Izokrates 56
Izydor z Sewilli, święty 35

Jacgcr W. 17, 18, 30, 33. 47, 54, 164
Jaskólski M. 7
Jensen de L. 115, 165
Jouvenel B. De 25, 96, 140, 164

Kagan D. 77, 78, 97, 164
Kallikles 46,
Karneades 69
Kateb G. 26,37,44,45,164
Katon Starszy 72
Kelly J.M. 129, 164
KimlaP. 10, 49, 57, 117, 125, 163, 164
Kimon 39
Kisielewski S. 52,164
Kissinger H. 100, Ul, 164
Kleofont 32
Kleomenes III, król 76,78
Kleon 24, 32, 33, 48
Kloczkowski J. 158, 166
Kloczowski P. 119
Kokles H. 73
Kołakowski L. 150,164
Kraft J. 114, 164
Krasnodębski Z. 95
Kretschmer G. 7
Kritiasz 79
Krokiewicz A. 41,121, 164, 165
Krzemieniowa K. 95,96,163
Kuźma Medyceusz 128

Łagowski B. 7, 18, 28. 34. 111. 113, 114, 139. 157. 
165

Larsen J.A.O. 78, 164
Le Bon G. 86, 88,164
Lewis D.M. 19,20,164
LiwiuszT. 116
Locke J. 44,164
Loraux N. 18,164
Łoś-Nowak T. 155, 165
Luciani V. 116, 164
Ludwik Bawarski 130
Ludwik XII, król 25
Lukrecjusz 35,120,121,165
Luter M. 90,138
Lykiskos z Etolii 82
Lykortas 68

Macaulay T. (T.B) 73. 117, 165
Machiayelli F. 135



Indeks nazwisk 171

Machiavelli G. 135
Machiavelli N. 10, 11, 14, 25, 32, 52, 64, 87, 96p, 99, 

101, 107,109-119, 146-148,151,154,162-166, 168 
Maistre J. De 20p, 23,41,
Malarczyk J. 110,111,116,117,121, 129,130,165 
Manent P. 129, 165
Manetti G. 133
MannG. 15,21,117,165
Marincola J. 18, 19, 26, 56, 73, 95, 108, 165 
Markiewicz B. 95,164
Marks K. 35
Marsyliusz z Padwy 124,130, 165
Mattingly G. 109,135
Mayer E.W. 133, 165
Mclntosh D. 127, 165
Meinecke F. 24,25,117, 35, 143,165 
Mettemich K. von 12
Michał z Cezeny 130
Michels R. 129
Milewski H.K. 13,164
Miltiades 39
Momiglian A. 108 
Mommsen T. 60, 91
Montaigne M. de 10
Monteskiusz 14, 41, 102,103, 121, 132, 140, 145,165 
Morgenthau H.J. 10,114, 152, 153, 156,165
Mosca G. 26, 30, 31, 54, 88,110, 111, 125,165 
Mummiusz 59
Milnchhausen K.F.H. 132

Napoleon Bonaparte 26,27,48
Nederman C.J. 124, 166
Newell W.R. 133, 134, 166
NiebuhrR. 158, 166 
Nietzsche F. 95
Niklas 19,22,24,26, 31,32, 80

0’Meara B.E. 27
Oakeshott M. 107, 153, 166
Ockham W. 130
Olschki L. 115,133, 166
Orwin C. 112, 166

Paczkowska-Łagowska E. 15, 21, 35, 41, 95, 97, 163, 
165, 166

Palmerston H.J.T. 156
Panecjusz z Rodos 69, 97 
Papiriusz Kursor 138 
Pareto V. 88, 129
Paulus L.E. 62,75,93
Pćrier C. 13
Perseusz, król Macedonii 70, 72, 75, 93, 101, 102 
Perykles 22, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 46, 48, 49,

50, 51, 77

Petrarka F. 133,134
Pico della Mirandola 133
Pictor F. 76
Pietrzyk-Reeves D. 125, 129, 164, 166
Platon 17, 35, 37, 39, 46, 49, 55, 67-70, 94-96, 98,

119,120,166
Plechanow J. 52,166
Plessner H. 35,36,166
PleziaM. 17, 97, 164
Pliniusz 95
Plotyn 14
Plutarch z Cheronei 76, 78,166
Pocock J.G.A. 11, 129,131,133,166
Polanowska-Sygulska B. 35,166
Polibiusz 10, 14, 18, 30, 31, 32, 55-108, 111, 114,116,

121, 123,126, 129,140, 145, 146, 147,166
Preus J.S. 124, 128, 166
Procacci G. 117, 166
Prodikos 30
Protagoras 30
Pruzjasz II, król Bitynii 58, 59
Ptolemeusz V Epifanes 68, 82
Pulcher A. 126
Pyrrus, król Epiru 60

Rand A. 148,166
RauschningH. 15,166
Rawls J. 9,166
RehbergK.-S. 95
Retz, kardynał 24, 92
Reykowski J. 34, 163
Richardson J.S. 71, 166
Romilly J. de 37
Rousseau J.J. 9, 34, 41, 90,129, 152,166
Rybkowski R. 7
Ryszka F. 85. 166, 167
Rzegocki A. 117, 143, 165, 167

Sallust 72
Salutati C. 113
Savonarola G. 112
Schlatter R. 22, 25,167
Schlegel F. 12
Schmitt C. 12,23. 24, 37, 38, 167
Schnapper D. 10,161
Schumpeter J. 48,132,167
Schwartz E. 18,167
Scypion Afrykański Młodszy 62,69, 74, 93
Scypion Afrykański Starszy 66, 105
Seneka 152, 167
Seńko W. 130,165
Seyssel C. de 25
Shimron B. 71, 167
Sinko T. 19, 23, 30, 56, 68, 70, 81, 84, 167



172 Indeks nazwisk

Skinner Q. 126,129,131,133, 134, 167
Spendios 88

Śpiewak P. 156, 167

Spinoza B. 9, 49, 63, 64, 101, 167
Stalin J. 15
Stark W. 25
Stempowski J. 17,167
Steneladas 24
Stomma S. 27, 157, 158, 167
Strauss L. 47, 119, 120,121,124,167
Studnicki W. 13, 65,167
Studnicki-Gizbert K. 65
Szacki J. 34,104,112,167, 168
Szlachta B. 7
Sztumski J. 149,167

Tacyt 23
Talleyrand Ch. 7, 26,27,92, 104,139,154,167 
Temistokles 31,39
Teopomp z Chios 56, 167
Thompson K.W. 56,167
Timajos <53, 66, 69,79
Tocqueville A. de 142, 168
Toynbee A. 20

Trazymach 46
Tukidydes 10,14,17-54,55,56,57,62,64,65, 68,71, 

73, 76,77,79, 80, 81, 84-86, 91-93,103,110,111, 
114, 116, 123, 129, 132, 145, 147, 149, 150, 154, 
155,168

Tarasiewicz R. 10, 25

Valla L. 133
Vernant J.-P. 104, 168
Vettori F. 111,118,121, 138 
Vico G. 35
VillariP. 115
Vinci L. da 115

Walbank F.W. 56, 64. 71, 78, 79. 81, 90. 168
Waldersee A. Von 27
Walicki A. 156,168
Wawrykowa M. 12,168
Weber M. 14, 76, 105, 113,117, 128, 131, 148,168 
Westlake H.D. 32,168
Whitfield J.H. 133,168
Wilhelm n, cesarz 27
Witkowski S. 18, 58, 60, 61, <59, 78,168

Zalcukos 102
Zenon z Rodos 64

VNiy. LyAosu.
ilA®©Vl6NSIS



Redaktor prowadzący

Adjustacja językowo-stylistyczna

Korekta

Skład i łamanie

Renata Włodek

Agnieszka Toczko-Rak

Grzegorz Korczyński

Jerzy Najder

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2,31-126 Kraków 
el. 012-631-18-81,012-631-18-82, fax 012-631-18-83








	HISTORYCY-POLITYCY JAKO ŹRÓDŁO REALIZMU POLITYCZNEGO

	Spis treści

	PODZIĘKOWANIA

	WSTĘP

	CZYM NIE JEST REALIZM POLITYCZNY


	BEZSTRONNOŚĆ TUKIDYDESA

	I.	Współczesna recepcja Wojny peloponeskiej

	II. Nauka polityczna Tukidydesa


	PRAGMATYZM POLIBIUSZA

	1. Tukidydes a Polibiusz - zderzenie epok

	2.	Ciqgłość politycznego realizmu

	3.	Realizm Polibiusza wobec problemów genezy państwa, zdrady w polityce i pożgdanych politycznie cnót


	PRAWORZĄDNOŚĆ MACHIAVELLEGO

	ZAKOŃCZENIE

	CZYM JEST REALIZM POLITYCZNY

	BIBLIOGRAFIA


	Indeks nazwisk



