
Krzysztof Fokt

Sprawiedliwość „nieoswojona” i „oswojona”. 
Między prawością a poprawnością

Czy jest możliwe, by żołnierz rzymskiego legionu XV z Brigetio, XII- 
-wieczny lubiąski zakonnik i Fryderyk Engels podzielali wspólną wizję dzie
jów? Na pewnym poziomie ogólności — jak najbardziej. Dla wszystkich 
trzech historia wiodła bowiem od dzikości i nieokrzesania ku cywilizacji, 
którą niosły rzymskie włócznie, cysterski pług, czy też zmiany w społecz
nej bazie i nadbudowie. Wizja postępu jest w naszej kulturze zadomowiona 
od wieków, a jej urok - nieodparty. Nic dziwnego, skoro u podstaw idei 
postępu leży jak najbardziej słuszna intuicja, że w miarę upływu czasu spo
łeczne środowisko ludzi staje się coraz bardziej złożone. Bardziej złożone 
społeczeństwo potrzebuje natomiast etyki na swoją miarę — żeby trwać. Aby 
zaś normy etyczne nie były martwą literą, w zbiorowej świadomości musi 
istnieć zbiór przepisów wprowadzania tych norm w życie czyli wymierzania 
sprawiedliwości1. O tym właśnie obliczu sprawiedliwości, a dokładnie o jej 
starszym, „nieoswojonym”, i młodszym, „oswojonym” wzorcu będzie trak
tował niniejszy tekst. 

1 Sprawiedliwość będzie więc rozumiana jako zespół zbiorowych wyobrażeń, obejmując 
zarówno prawa (leges), jak i zwyczaje (mores). Sprawiedliwość jako postawa nazywana będzie 
w tekście prawością. 

Wizja dwóch następujących po sobie porządków etycznych, z których 
każdy odpowiadał pewnemu stadium świadomości społeczeństwa, nie jest 
wcale wynalazkiem nowoczesnym. Wizję taką można znaleźć już na kartach 
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Biblii, praksięgi naszej cywilizacji. W Starym Testamencie zakres nadanych 
przez Boga praw był ograniczony do Ludu Wybranego, surowe kary spadały 
na całe zbiorowości i ciążyły na nich przez pokolenia. Sprawiedliwość No
wego Testamentu jest natomiast powszechna, nie ma dla niej Żyda i Gre
ka. Jest też indywidualna, nie dyskwalifikuje z góry celników i grzeszników. 
Odmienność Starego Przymierza od propagowanych przez siebie wzorców 
sam Chrystus skomentował przy tym, w sposób znamienny, jako skutek 
ustępstwa ze strony Mojżesza: ustępstwa na rzecz nie dość jeszcze dojrzałego 
społeczeństwa (Mk 10, 5). Niemniej znamienny jest sposób, w jaki wpro
wadzone zostało Nowe Przymierze: nie zniosło Starego, lecz nałożyło się na 
nie, podsumowało je i uzupełniło (por. Hbr 1, 1—2). Tyle historia święta. 
Jak jednak zmieniały się wzorce sprawiedliwości w dziejach świeckich? Czy 
także w nich da się wydzielić dwa modele sprawiedliwości? Czy nastąpiły 
one po sobie tak jak Nowy Testament po Starym, czy może nowocześniejszy 
model wyparł starszy? 

Jeśli wyjść z założenia, że przyjmowany model sprawiedliwości wiąże 
się ze stopniem złożoności danego społeczeństwa, sprawiedliwość „nieoswo- 
joną” trzeba by odnieść do społeczeństw przedpaństwowych, zorganizowa
nych w plemiona i wodzostwa2. Społeczności te, nastawione głównie na 
biologiczne przetrwanie, żyły niejako w „wiecznym teraz”, polegając na nie
wzruszonej tradycji i kolektywnym działaniu3. Wczesne państwa stworzyły 
warunki dla wielkiej przebudowy podstaw gospodarczych i politycznych 
społeczeństw Europy Środkowej w pełnym średniowieczu4. Ugruntowanie 
się państw w oparciu o podstawy trwalsze niż prawo miecza doprowadziło 
zaś do rozpowszechnienia się nowego wzorca sprawiedliwości. Był on do
pasowany do potrzeb nowego świata, w którym informacje biegły szybciej, 
ludzie mieszkali bliżej siebie, a każdy z nich był zaplątany w gęstą i rozle
głą sieć instytucji, korporacji oraz ideologii. Świat ten rozwija się do dziś,  

2 Umowne rozróżnienie na plemiona i wodzostwa przyjąłem za: E. R. Service, Pro
files in Ethnology, New York 1963; por. też P. Urbańczyk, Władza i polityka we wczesnym 
średniowieczu, Wrocław 2000, s. 65-145. 

3 Zob. J. Topolski, Świat bez historii, Poznań 1998.
4 O głębokos'ci tej przebudowy: R. Bartlett, Tworzenie Europy: podbój, kolonizacja, 

przemiany kulturowe 950—1350, Warszawa 2003.
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a wraz z nim „oswojony” model sprawiedliwości, dlatego też dokładniej po
staram się opisać model „nieoswojony”, wyparty dziś ze sfery publicznej. 
U podstaw „nieoswojonej” sprawiedliwości leżała idea reprezentacji. Władzę 
sprawowali konkretni ludzie, w zastępstwie samego bóstwa, zarazem jednak 
wymagano od nich należytego reprezentowania zbiorowości przed obliczem 
czynników boskich. Siłą rzeczy pociągało to za sobą ich osobistą odpowie
dzialność, z gardłową włącznie. Odpowiedzialność rządzonych i podsądnych 
była - przeciwnie — zbiorowa. Kara była traktowana jako rodzaj odwetu, 
a postanowienia podejmowane grupowo miały być jednomyślne. Przekaz 
norm etycznych w społecznościach przedpaństwowych i wczesnopaństwo- 
wych polegał na tradycji, na „mądrych starcach” i „obyczaju ziemi”, a roz
różnienie stosunków prywatno-prawnych i publiczno-prawnych było przy 
tym co najmniej chwiejne. Normy etyczne miały zresztą ograniczony zasięg, 
nieraz wręcz stanowiąc wyróżniki poszczególnych grup etnicznych5. Model 
sprawiedliwości „oswojonej” zasadza się na odmiennych podstawach. Prze
kaz norm, oparty na spisanym ustawodawstwie i obudowany teoriami, dąży 
do jednolitości i powszechności, czego dobrą ilustracją są choćby współ
czesne doktryny praw człowieka. Za źródło norm i zobowiązań uznawana 
jest przy tym — nawet jeśli inwokacje do sił niebiańskich pojawiają się na
gminnie - umowa. W systemie sprawiedliwości „oswojonej” część władzy 
zostaje scedowana przez „możnych” na instytucje, a wraz z nią - także część 
odpowiedzialności. Obywatel jest natomiast traktowany indywidualnie, od
powiadając za czyny swoje, a nie sąsiadów, zwierzchników czy krewnych; 
różnicowane są też sankcje i podstawy ich wymierzania.

5 O podstawach etyki czasów plemiennych: R. Wenskus, Stammesbildung und. Ver
fassung. Das Werden frühmittelalterlicher Gentes, Köln 1961, s. 38-44, 64—71; K. Modze
lewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.

Państwa i narody Europy Środkowej rodziły się pod auspicjami spra
wiedliwości „nieoswojonej”, pod mocą nieskrępowanych rządów książąt i ich 
drużyn, w czasach zbiorowych zobowiązań i praw. Od XII w. społeczeństwo 
„oswajało” ten system poprzez narzucanie pęt instytucji i praw na samowolę 
władcy i możnych. W Polsce główne akty tego dramatu rozegrały się do XVI 
w., jednak wiele norm sprawiedliwości „oswojonej” przyjęło się na dobre 
dopiero później. Pomiędzy wczesnym średniowieczem a współczesnością 
trwał długi okres przeplatania się rozwiązań „nieoswojonych” i „oswojo
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nych”, nawet w tej samej materii6. Nieco podobnie jak w biologicznej ewo
lucji, rozwój odbywał się więc przez nawarstwianie. Różnica polega na tym, 
że o ile np. człowiekowi nie rosną płetwy ani skrzela, to w świecie kultury 
stare narzędzia wciąż pozostają zdatne do użytku. Sprawiedliwość „nieoswo- 
jona” jest wciąż „pod ręką” — tyle że kryje się w niszach, gdzie nie docierają 
wpływy instytucji, legislacji i jurysdykcji, owładniętych przez wzorce „oswo
jone”. Zjawisko to dobrze ilustruje metafora przeniesiona na grunt nauk hi
storycznych przez Duśana Treśtika, zasadzająca się na porównaniu ludzkiej 
świadomości do komputera, a kultury — do oprogramowania7 *. Przenośnię 
tę można rozbudować, schodząc na poziom fizycznych podstaw świadomo
ści i kultury*. W tym ujęciu „hardware” stanowiłyby biologiczne podstawy 
umysłu, skryte poza zasięgiem światła świadomości. Wyłaniające się z tej sfe
ry emocje i motywacje, odpowiedzialne za archetypiczne pojmowanie głów
nych idei i wspólne dla większości ludzi, można porównać do systemu ope
racyjnego. Dopiero na tej podstawie działałoby dalsze „oprogramowanie”, 
w rozpatrywanym tu przypadku - kultury poszczególnych społeczeństw. 
Ten „software” ulega oczywiście ciągłemu doskonaleniu przez „instalowa
nie” kolejnych, dodatkowych funkcji. „Dogrywaniu” nowych programów 
nie towarzyszy jednak usuwanie starych. Starsze narzędzia - w omawianym 
przypadku sprawiedliwość „nieoswojona” - przypominają o sobie wtedy, 
gdy bardziej zaawansowane nie radzą sobie z danymi sprawami bądź w ogóle 
się nimi nie zajmują. W przypadku sprawiedliwości zachodzi jeszcze jeden 
przypadek: kolizji wartości związanych filogenetycznie ze starym i nowym 
modelem, np. lojalności koleżeńskiej i instytucjonalnej. Sytuacje takie zmu
szają do wyboru, którym zestawem narzędzi sprawiedliwości należy posłu
żyć się w danej sytuacji.

6 Jak np. w kwestii odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej w statutach Kazimierza 
Wielkiego.

7 Zob. D. Tr eśtik, Moderne Nation, hochmittelalterliche politische Nation, frühmit
telalterliche gens und unsere genstische Software. Der Fall Mitteleuropa, [w:] Mittelalterliche 
Nationes - neuzeitliche Nationen. Probleme der Nationenbildung in Europa, red. A. Bucs, 
R. R e x h a u s e r, Wiesbaden 1995, s. 168-170, passim.

’ Spójny, choć nie pozbawiony wątków kontrowersyjnych, opis neurofizjologicznych 
podstaw umysłu w oparciu o własne badania kliniczne i nietuzinkowe podstawy metodolo
giczne dał J. Trąbka, Dusza mózgu, Kraków 2000.
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W świetle dotychczasowych uwag sprawiedliwość „nieoswojoną” 
i „oswojoną” można więc pojmować jako dwie generacje narzędzi służących 
wspólnemu celowi — urzeczywistnieniu w życiu społecznym prawości. Aby 
jednak narzędzia były skuteczne, musi istnieć wola ich właściwego używa
nia. Dla ilustracji tego twierdzenia warto znów przytoczyć Pismo Świę
te; nie jako analogię do rzeczywistości świeckiej, lecz jako realistyczny do 
niej komentarz. „Ale gdy przyjdzie Syn Człowieczy, izali znajdzie wiarę na 
ziemi?”- pyta Jezus w Ewangelii (Łk 18, 8)9. Pytanie to, choć retoryczne, 
doczekało się odpowiedzi: „I pełni się w nich proroctwo Izajaszowe, które 
mówi: słuchem słuchać będziecie, ale nie zrozumiecie, i widząc widzieć bę
dziecie, ale nie ujrzycie” (Mt 13, 14). By lepiej zrozumieć te ustępy Pisma, 
warto uzmysłowić sobie, kto jest głównym adresatem polemicznych ustę
pów Ewangelii. Są to faryzeusze, znani ze skrupulatności w wykonywaniu 
praw i przepisów, natomiast niekoniecznie z prawości swych czynów (por. 
Mt 12, 1—13). Istotę błędu faryzeuszy lapidarnie opisał św. Paweł: „Litera 
zabija, ale Duch ożywia” (2 Kor 3, 6). Innymi słowy: każda sprawiedliwość 
może być wykorzystana przez faryzeuszy danej epoki, jeśli jest na to społecz
ne przyzwolenie. W takim razie, najważniejsze okazują się nie tyle narzędzia 
służące realizacji norm etycznych, lecz raczej kto i w jakim celu ich używa. 
Można to z grubsza oszacować, odpowiadając na pytanie, komu i czemu 
służą w danej epoce zachowania poprawne, czyli zgodne z przyjmowany
mi powszechnie wzorcami sprawiedliwości. Szczególnie pouczające są dzieje 
rozkwitu i upadku I Rzeczypospolitej. Podobny zestaw poglądów, praw i in
stytucji służył w Złotym Wieku umacnianiu polsko-litewskiego królestwa, 
a półtora stulecia później - rozbrojeniu tego państwa. Nieprzypadkowo 
ostatni obrońcy tradycyjnego modelu sprawiedliwości - Targowica - do dziś 
żyją w przysłowiu jako symbol narodowego zaprzaństwa.

9 Cytaty biblijne wg Biblii Gdańskiej, wyd. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Bi
blijne, Warszawa [1968].

Jeśli nie chcemy, by obecna Polska podzieliła los Rzeczypospolitej przed
rozbiorowej, warto spytać, komu i czemu służy poprawność dziś. Żyjemy 
w kraju, gdzie dygnitarz państwowy może wypuścić na wolność skazanego 
zdrajcę stanu i być pewny, że włos mu z głowy nie spadnie. Wystarczy, że 
ustawa pozwala - przyzwoitość już nie musi. Zachowania naganne i szkod
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liwe są często milcząco uznawane za poprawne. Przyczyną tej patologii jest 
zapomnienie o dwóch ideach, bez których społeczny ład traci rację bytu: 
o transcendentnym pochodzeniu etyki oraz o osobistej odpowiedzialności 
„możnych”. Nie da się przy tym ukryć, że są to idee z zasobu sprawiedliwości 
„nieoswojonej” - tego naszego mrocznego dziedzictwa, do którego nowo
czesne państwa boją się sięgać. Za tym strachem kryje się bolesne wspo
mnienie hitleryzmu. Hitleryzmu, czyli zastraszającej rozmachem próby cof
nięcia nowoczesnego narodu do pradawnej epoki, gdy wódz był półbogiem, 
a członkowie obcego szczepu nie zasługiwali na miano ludzi10 — próby tym 
straszniejszej, że podjętej przy użyciu nowoczesnych narzędzi propagandy 
i kontroli społeczeństwa. Współczesna Europa zapomina jednak, że spra
wiedliwość „oswojona” oderwana od swych „nieoswojonych” korzeni staje 
się suchą łupiną, pozbawioną istotnych treści. Taką atrapą sprawiedliwości 
wymachują chętnie różne „grupy trzymające władzę”, dolepiając jej różne 
„przymiotniki znoszące”. Czy bowiem „sprawiedliwość ludowa” nie stawała 
się z czasem listkiem figowym policyjno-urzędniczych gangów? Czy „spra
wiedliwość społeczna” też nie bywa dziś używana w podobny sposób? Skoro 
więc nie można dziś polegać na żadnym „czystym” modelu sprawiedliwości, 
trzeba postawić na ich odpowiednią mieszankę. Jeśli zaś w mieszance tej 
mają znaleźć się składniki z zasobu sprawiedliwości „nieoswojonej”, to nie 
wystarczy zmiana ustawy, nawet ustawy zasadniczej. Potrzebna jest zmiana 
postawy — i to zasadnicza. Taka, która z poprawności uczyni z powrotem 
narzędzie prawości.

10 Ciekawe analogie z dziejów Germanów i nie tylko: R. We n s k u s, Stammesbildung 
und Verfassung, s. 90-91.
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