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LIBERALNA KONCEPCJA CZŁOWIEKA

Idee liberalizmu są obecne w kulturze europejskiej od kilku stuleci, chociaż samo 
to pojęcie ukształtowało się w początkach XIX wieku. W tym czasie powstało w ra-
mach liberalizmu wiele stanowisk, których przedstawiciele często zwalczają się wza-
jemnie. Dlatego też sformułowanie precyzyjnej defi nicji tego kierunku nie jest łatwe, 
bowiem, jak zauważył Fryderyk Nietzsche, tylko to, co nie ma historii, może być 
zdefi niowane. Najszersze i najbardziej pojemne określenie liberalizmu ujmuje go 
jako fi lozofi ę wolności, przy czym chodzi tu przede wszystkim o wolność polityczną, 
którą jednostka otrzymuje w państwie. W każdej defi nicji wymienia się ponadto in-
dywidualizm, koncepcję zakładającą pierwszeństwo jednostek wobec państwa, które 
jest ujmowane jako ich wytwór, co prowadzi do umowy społecznej, teorii często 
przyjmowanej w różnych odmianach tego kierunku. Indywidualizmowi towarzyszy 
racjonalizm, pojmowany najczęściej jako praktyczna racjonalność.

Tak określony liberalizm jest kierunkiem w fi lozofi i politycznej, która koncentru-
je uwagę na teorii państwa, a nie na problematyce antropologicznej, jednak poszcze-
gólne odmiany liberalizmu z pewnością zawierają swoistą koncepcję jednostki, która 
żyje w państwie i podlega jego prawom. Relacja jednostka a państwo nie ma przy 
tym charakteru antynomicznego, lecz ujmuje się ją w kategoriach dającej się racjo-
nalnie uzasadnić umowy i współpracy. Próbując uchwycić najbardziej podstawowe 
cechy, które konstytuują naturę człowieka w fi lozofi i liberalnej, trzeba jednak pamię-
tać, że przez naturę rozumie się tu nie biologiczne czy psychologiczne właściwości 
człowieka, lecz – zgodnie z Kantowskim ujęciem – jego cechy istotne. 

Przedstawiona tu rekonstrukcja pojęcia człowieka liberalnego dotyczyć będzie 
koncepcji zawartych w dziełach wybitnych przedstawicieli współczesnego libera-
lizmu, a przede wszystkim teorii politycznej Johna Rawlsa, jak również fi lozofów 
pozostających w kręgu oddziaływania jego myśli. Pod wpływem Rawlsa dwudzie-
stowieczny liberalizm oddalił się od klasycznej tradycji wolnorynkowej, zbliżył zaś 
do koncepcji socjaldemokratycznych. Problem, który pojawia się w związku z roz-
ważaniem natury ludzkiej w ujęciu liberalnym ma charakter metodologiczny i zara-
zem ontologiczny. Można go wyrazić w postaci pytania: czy ów człowiek liberalny 
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ma swój odpowiednik w świecie realnym, to znaczy: czy zespół owych istotnych 
cech opisuje jednostki ludzkie takimi, jakie są w rzeczywistości, czy przeciwnie, 
koncepcja człowieka jest tylko konstruktem teoretycznym, użytecznym pojęciem do 
budowania złożonych modeli życia społecznego lub różnych odmian państwa.

Rozpocząć trzeba jednak od koncepcji człowieka, które pojawiły się u progu epo-
ki nowożytnej, a przede wszystkim – od fi lozofi i Thomasa Hobbesa i zawartej w niej 
wizji natury ludzkiej. Do fi lozofi i politycznej Hobbesa nawiązywało wielu myślicie-
li z kręgu liberalnej tradycji i chociaż współcześnie istnieją rozmaite interpretacje, 
dotyczące zwłaszcza jego teorii umowy społecznej rozważanej w świetle teorii ra-
cjonalnego wyboru czy teorii gier1, przedstawię tu stanowisko Johna Rawlsa, który 
koncentruje się w swoich wykładach z historii fi lozofi i politycznej na Hobbesowskim 
pojęciu natury ludzkiej i interpretuje je tak, by stało się podstawą do jego własnej 
koncepcji człowieka. Pomija więc biologiczno-naturalistyczny aspekt koncepcji an-
gielskiego fi lozofa, podkreśla natomiast obecny w niej element racjonalizmu. 

Opublikowane niedawno, już po śmierci Rawlsa, wykłady prowadził on w Uni-
wersytecie Harwardzkim od lat sześćdziesiątych XX wieku aż do swego przejścia na 
emeryturę w 1995 roku. Zostały one zrekonstruowane z zapisków samego Rawlsa, 
z notatek studentów lub nagrań dokonanych przez jego asystenta i redaktora tomu – 
Samuela Freemana. W 1983 roku Freeman nagrał wykład o Hobbesie, a zapis tego 
nagrania, wraz z krótkim podsumowaniem w formie pisemnej, które Rawls wręczał 
studentom po każdym wykładzie, znalazł się w wydanym obecnie tomie2.

Rawls wymienia tu cztery cechy natury ludzkiej, wskazane przez Hobbesa. Pierw-
szą jest równość ludzi w naturalnym środowisku (stanie natury), którą Hobbes poj-
muje nie w dosłownym sensie, lecz raczej jako równość ich zdolności mentalnych. 
Druga cecha czy też element ludzkiej natury polega na tym, że ludzie znajdujący się 
w sytuacji braku, niedoboru naturalnych zasobów muszą sobie z tym problemem 
poradzić, powstaje więc między nimi rywalizacja; jak stwierdza Rawls, natura na-
szych potrzeb zaprowadza konkurencję. Niedobór zasobów prowadzi do konkurencji 
pomiędzy ludźmi, społeczeństwo ani państwo nie zmieni faktu, że naturalnych dóbr 
nie wystarcza do zaspokojenia potrzeb wszystkich ludzi, lecz instytucje te cywilizują 
konkurencyjną walkę, czynią ją zbiorowo racjonalną. Trzecia cecha natury ludzkiej, 
zdaniem Rawlsa, daje się wyprowadzić z psychologicznej obserwacji, iż każdy czło-
wiek jest skoncentrowany na sobie. Kiedy ludzie dyskutują o priorytetach zbioro-
wych, każdy ma przede wszystkim na względzie własne przeżycie i bezpieczeństwo. 
W Lewiatanie Hobbes stwierdza, że mamy zdolność do sprawiedliwego działania 
dla własnego dobra. Nie zaprzecza, że posiadamy inne jeszcze zdolności, lecz mi-
nimalizuje ich rolę, by wprowadzić Suwerena, który zapewnia pokój i kontrolę nad 
ludzkimi działaniami, podejmowanymi z samolubnych, egoistycznych pobudek. Ina-
czej mówiąc, angielski fi lozof opiera swą wizję polityki na założeniu dotyczącym 
interesowności jednostek. Nie kwestionując istnienia szlachetnych cech i zdolności 

1  J. Hampton, Hobbes and the Social Contract Tradition, Cambridge 1986; D. Gauthier, The Logic 
of Leviathan, Oxford 1969. 

2  J. Rawls, Lectures on the History of Political Philosophy, The Belknap Press, Cambridge, Mass. 
2007. 
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w człowieku, twierdzi, że nie możemy na nich bazować, by zapewnić jedność społe-
czeństwu, scalić jednostki w jedno ciało – państwo, symbolizowane przez Lewiatana. 
Tak więc opis natury ludzkiej uwypuklający skłonność jednostki do samozachowania 
i skoncentrowania na sobie służy w koncepcji politycznej Hobbesa celowi, jakim jest 
uzasadnienie konieczności silnej władzy Suwerena, niezbędnego, by zapewnić zgodę 
i pokój.

Z faktu, że musi się założyć, iż wszystkie osoby zmierzają do własnego dobra 
i do zachowania życia, wynikają normatywne wnioski dla prawodawcy. Skoro stan 
natury przypomina wojnę, jest on nieefektywny, tak więc jako jedyne racjonalne wyj-
ście z tej sytuacji jawi się państwo, w którym władza znajduje swoją personifi kację 
w postaci Suwerena.

Zdaniem Rawlsa te – zrekonstruowane przez niego – Hobbesowskie założenia 
dotyczące natury ludzkiej nie muszą być prawdziwe i dokładnie opisywać rzeczywi-
stych ludzkich zachowań. Na przykład hipoteza egoizmu lub egoizm psychologiczny 
nie oznacza, że człowiek zawsze jest egoistą. Rawls sądzi, że cechy te Hobbes zakłada, 
w istotny bowiem sposób kształtują one ludzkie zachowania w sytuacji pierwotnej, 
w stanie natury, który fi lozof opisuje, i który jest punktem wyjścia w rozważaniach 
nad państwem. Ponadto, w jego koncepcji świecka moralność jest nieodłączna od 
doktryny politycznej. Następnie Rawls przypisuje człowiekowi Hobbesa praktyczną 
racjonalność, dzięki której przechodzi on od stanu natury do państwa. Jest to więc 
czwarta z kolei cecha natury ludzkiej w fi lozofi i Hobbesa. Zdaniem amerykańskiego 
fi lozofa praktyczna racjonalność może oznaczać zarówno racjonalność sensu stricto 
(Hobbes), racjonalną debatę nad tym, co teoretycznie słuszne, co jest racjonalne, 
jak i rozsądek (Locke) polegający na uzgodnieniach, porozumieniach i wzajemnych 
ustępstwach.

Dokonana przez Rawlsa interpretacja Hobbesowskiego ujęcia natury ludzkiej 
prowadzi nas do jednej z najważniejszych kwestii w fi lozofi i politycznej samego 
Rawlsa, a mianowicie do jego koncepcji człowieka, określanego mianem osoby czy 
podmiotu. W powyższej interpretacji Rawls odczytuje Hobbesa poprzez pryzmat 
swoich własnych przemyśleń. Twierdzi, że Hobbes nie opisuje człowieka i jego na-
tury empirycznie, lecz wybiera i akcentuje te cechy, które są mu potrzebne do zbu-
dowania teorii politycznej oraz koncepcji państwa, w kształcie, jaki – jego zdaniem 
– w ówczesnej sytuacji jest najlepszy, czyli modelu absolutystycznego. Podobnie 
postępuje Rawls, budując polityczną koncepcję osoby, tworzy on bowiem taką wizję 
człowieka, która pozwoli mu uzasadnić model dobrze urządzonego, sprawiedliwe-
go społeczeństwa i państwa. W koncepcji Rawlsa jednak, inaczej niż u Hobbesa, 
modelem tym jest ustrój konstytucyjnej liberalnej demokracji. Jak twierdzi amery-
kański fi lozof, celem wspomnianych wykładów z fi lozofi i nowożytnej jest określe-
nie głównych cech liberalizmu jako stanowiska wyrażającego polityczną koncepcję 
sprawiedliwości, przy czym liberalizm jest tu ujmowany w obrębie tradycji demokra-
tycznego konstytucjonalizmu. 

Jeśli spojrzymy na inne nowożytne teorie polityczne, tak jak proponuje Rawls, 
to znaczy jako na koncepcje racjonalistyczne, w których założenia antropologiczne 
służą do zbudowania modelu dobrze zorganizowanego państwa, to metoda ta w od-
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niesieniu do fi lozofi i Locke’a i Spinozy wymaga jednak pewnych ustępstw na rzecz 
empirii. Zresztą zalecany przez Rawlsa model państwa – konstytucyjna liberalna de-
mokracja – wywodzi się z koncepcji Johna Locke’a, który odmiennie niż Hobbes 
opisuje ludzką naturę.

W fi lozofi i politycznej Locke’a jednostka nie jest wyizolowana ze społeczności 
i z kontekstu religijnego; prawo natury ustanowione zostało przez Boga, a z naturą 
człowieka wiąże się to, że do przetrwania potrzebuje on innych ludzi. Kolejna cecha 
ludzkiej natury, samoposiadanie, prowadzi do Locke’owskiej koncepcji własności 
i do ustroju politycznego, w którym podstawą są naturalne uprawnienia jednostki, 
w tym do własności prywatnej. Prawo to interpretowano niesłusznie jako przejaw 
właścicielskiego indywidualizmu, uzasadniające państwo skrajnie liberalne3, obec-
nie jednak badacze najczęściej ujmują teorię własności Locke’a w duchu umiarko-
wanego liberalizmu, zgodnie z którą tworzy on koncepcję państwa demokratyczne-
go, gdzie kryterium oceny władzy politycznej i danego rządu jest to, czy zachowuje 
on prawa natury4. I chociaż demokracja daje się także wyprowadzić z przyjętych 
przez Hobbesa założeń antropologicznych5, to jednak stanowisko Rawlsa dotyczące 
państwa jest zbliżone do koncepcji Locke’a, z tą różnicą, że w teorii amerykańskiego 
fi lozofa podstawą oceny ustroju jest przestrzeganie przez władzę polityczną nie praw 
naturalnych, lecz praw człowieka. 

Zasadnicza jednak różnica pomiędzy koncepcjami Rawlsa oraz wspomnianych fi -
lozofów nowożytnych polega na tym, że Rawlsowski podmiot jest zbiorowy i stano-
wi reprezentację pewnej klasy osób. Jeśli więc, czytając dzieła Hobbesa czy Locke’a, 
można było odnieść wrażenie, że charakteryzują oni naturę ludzką w sposób empi-
ryczny i opisują rzeczywistą jednostkę, to w koncepcji Rawlsa objawia się odmienne 
podejście: podmiot jest bowiem konstrukcją, zbiorem cech reprezentatywnych i zara-
zem przedstawicielem grupy. Chociaż w pismach amerykańskiego fi lozofa pojawiają 
się też inne, empiryczne i opisowe ujęcia człowieka: jako obywatela w systemie spo-
łecznej kooperacji czy jako jednostki, obdarzonej naturalnymi cechami i zdolnościa-
mi, to jednak pojęcie podmiotu jako racjonalnego konstruktu pozwalającego przejść 
od jednostki do struktury sprawiedliwego państwa wydaje się najbardziej znamienne 
dla teorii Rawlsa. Tak pomyślany podmiot jest bowiem potrzebny, by – jako stro-
na – zawrzeć porozumienie zbiorowe dotyczące zasad sprawiedliwości społecznej 
i kształtu ustrojowego zbudowanego na ich podstawie państwa. 

Rozważając inne koncepcje nowożytne, trzeba wspomnieć o fi lozofi i politycz-
nej Spinozy, który nie jest bynajmniej tylko naśladowcą Hobbesa, za jakiego często 
był uważany, a jego teoria polityki stanowi inspirację dla jednego z nurtów współ-
czesnego liberalizmu – teorii wyboru publicznego. Podobnie jak Hobbes, Spinoza 
akcentuje w naturze ludzkiej wspomniane cztery cechy, wyróżnione przez angiel-
skiego fi lozofa, jednak przypisuje on człowiekowi nie tyle zdolność do racjonalnego 

3  Por. C.B. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke, 
Oxford 1962.

4  S. Buckle, Natural Law and the Theory of Property, Oxford 1991; J. Waldron, The Right to Private 
Property, Oxford 1990.

5  Z. Stawrowski, Prawo naturalne a ład polityczny, Kraków–Warszawa 2006, s. 193.
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rozumowania, jak to ma miejsce u Hobbesa, ile praktyczną umiejętność, zbliżoną do 
ekonomicznej kalkulacji, dokonywania korzystnej wymiany. Zdaniem Spinozy, naj-
lepszym modelem ustroju jest demokracja, czyli państwo, w którym ludziom żyje się 
dobrze, zgodnie z tym, jak oni sami swoje dobro pojmują. Stąd określenie, którego 
użył G. Vico, pisząc, że wizja ta obrazuje społeczeństwo kupców, w którym aspekty 
racjonalności i rozsądku łączą się w koncepcji człowieka rozważnie kalkulującego 
swoje szczęście, zadowolenie oraz dobrobyt.

Dochodzimy tu do koncepcji człowieka ekonomicznego, której zalążki odnajdu-
jemy w refl eksji nad człowiekiem obecnej w pismach wspomnianych nowożytnych 
fi lozofów, i którą rozwija następnie Adam Smith w dziele O bogactwie narodów, 
chociaż samo pojęcie homo oeconomicus opracowane zostało dopiero w teoriach J.S. 
Milla i Maxa Webera. Dzięki szkole austriackiej owa koncepcja człowieka i związa-
ne z nią pojęcie racjonalności stały się fundamentem współczesnych teorii ekono-
micznych i teorii racjonalnego wyboru. Koncepcja ta określa człowieka jako istotę 
zmierzającą do własnej korzyści, co J.S. Mill nazwie użytecznością i odtąd postawa 
maksymalizacji użyteczności własnej będzie charakteryzować zarówno wspomnianą 
wizję jednostki, jak i działanie racjonalne. Wobec tej wizji człowieka, podobnie jak 
wobec koncepcji Rawlsa, także wysuwano zarzut, że nie oddaje ona w pełni natury 
ludzkiej, lecz zawiera wycinkowy i niereprezentatywny obraz jednostki. Zwolennicy 
tej koncepcji natomiast powoływali się na jej użyteczność, pozwala ona bowiem na 
tworzenie modeli w ekonomii oraz w fi lozofi i politycznej, opierających się na teo-
riach racjonalnego działania. Spór dotyczący pojęcia homo oeconomicus od wielu 
lat toczy się na gruncie metodologii nauk społecznych, a ostatnio przeniósł się do 
ekonomicznej psychologii, mimo to na gruncie liberalizmu koncepcja homo oeco-
nomicus nadal jest podtrzymywana. Co najwyżej niektórzy jej krytycy, jak Amartya 
Sen, postulują wzbogacenie ekonomicznej wizji człowieka, skoncentrowanego na 
dążeniu do własnego dobra, o element zobowiązania i odpowiedzialności.

Koncepcja człowieka ekonomicznego, na której wspiera się nurt racjonalizmu we 
współczesnej ekonomii i fi lozofi i politycznej, daje się wyprowadzić z ujęcia natury 
ludzkiej zawartego w pismach Hobbesa i Spinozy. Jednak problem, który pojawia się 
w związku z przytoczoną interpretacją fi lozofi i Hobbesa przez Rawlsa, ma charakter 
nie tylko metodologiczny, nie chodzi tu bowiem jedynie o prawomocność tej inter-
pretacji na gruncie historii fi lozofi i. W istocie bowiem Rawls, jak już wspomniałam, 
interpretując Hobbesa, ujawnia teoretyczne podstawy swej własnej fi lozofi i, a mia-
nowicie – polityczną koncepcję osoby. 

W fi lozofi i liberalizmu najczęściej zakłada się, że koncepcja człowieka, a zara-
zem jego wolność, określona zostaje w trakcie umowy społecznej i pozostaje w rela-
cji do władzy państwowej. Jeśli przyjmiemy, że państwo może i powinno ograniczać 
wolność ludzi dla ich dobra (notabene, Herbert Spencer pisał, że teza, iż jednostki 
nie mogą dotrzymywać umów wzajemnych bez państwa, jest herezją, którą Hobbes 
wmówił późniejszym pokoleniom), to powstaje pytanie, w jakim zakresie władza po-
lityczna może ograniczać wolność jednostki, narzucać jej pewne zachowania i kształ-
tować materiał ludzki, zgodnie z założonym w teorii idealnym modelem politycznej 
osoby.
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Filozofi a Rawlsa, a szczególnie jego koncepcja osoby były przedmiotem krytyki 
ze strony komunitarystów, którzy podkreślali jej sztuczność, ogołocenie człowie-
ka z wielu cech istotnych, postawienie na miejsce jednostki podmiotu zbiorowego. 
Michael Sandel6 zwrócił uwagę na sprzeczność, obecną w Rawlsowskiej koncepcji 
podmiotu moralnego, pomiędzy pluralizmem a indywidualizmem, między racjonali-
stycznymi i empirycznymi aspektami owej antropologii. Jednak Rawls w odpowiedzi 
na tę krytykę stwierdził, że nigdy nie utrzymywał, jakoby owe podmioty w sytuacji 
pierwotnej, zawierające umowę społeczną, były ludźmi rzeczywistymi, w jego za-
myśle bowiem są to racjonalne konstrukty, stworzone po to, by uzasadnić koncepcję 
sprawiedliwego społeczeństwa i państwa. 

Ważne jest odróżnianie trzech punktów widzenia: punktu widzenia stron w sytuacji pier-
wotnej, punktu widzenia obywateli w społeczeństwie dobrze urządzonym, i wreszcie 
punktu widzenia przyjmowanego przez nas – przez was i przeze mnie – którzy opracowu-
jemy koncepcję sprawiedliwości jako bezstronności i wypróbowujemy ją jako polityczną 
koncepcję sprawiedliwości.
Dwa pierwsze punkty widzenia należą do koncepcji sprawiedliwości jako bezstronności 
i są określane poprzez odniesienie do jej podstawowych idei. Jednak podczas gdy można 
sobie wyobrazić, że koncepcje społeczeństwa dobrze urządzonego i obywateli jako wol-
nych i równych są realizowane w naszym społecznym świecie, to strony jako racjonalni 
przedstawiciele, określający sprawiedliwe warunki społecznej kooperacji przez porozu-
mienie się co do zasad sprawiedliwości, są tylko stronami sytuacji pierwotnej. Tę sytuację 
kreujemy my, opracowując sprawiedliwość jako bezstronność, a wobec tego natura stron 
zależy od nas – są one jedynie sztucznymi tworami zamieszkującymi nasz koncept repre-
zentacji. Sprawiedliwość jako bezstronność rozumie się opacznie, jeśli rozważania stron 
i motywy, które im przypisujemy bierze się za opis psychologii moralnej, czy to faktycz-
nych osób, czy to obywateli społeczeństwa dobrze urządzonego7. 

Polemika pomiędzy komunitarystami a Rawlsem, dotycząca w dużej mierze 
stworzonej przez niego koncepcji człowieka, była ważnym przejawem recepcji tej 
fi lozofi i, wspomnieć jednak należy także o innych argumentach krytyczno-polemicz-
nych, które formułowane były w kręgu teorii wyboru publicznego (J.M. Buchanan, 
A. Sen). Podczas gdy Rawls, pisząc o politycznej koncepcji osoby, uwypuklał pod-
stawowy w jego koncepcji element wolności8, teoretycy publicznego wyboru pod-
kreślali charakterystyczny dla tej fi lozofi i konsekwencjalizm, stanowiący w istocie 
ograniczenie jednostkowych wyborów. Wydaje się, że Rawlsowska wizja ustroju 
politycznego daje się zawrzeć w określeniu demokratycznego socjalizmu, którego 
użył jeden z przedstawicieli tej szkoły – Geoffrey Brennan na oznaczenie koncepcji 
głoszących ideę większościowej demokracji z powszechnym prawem do głosowania, 
jako ustroju egalitarnego i realizującego interes publiczny9. Warto jednak zauważyć, 
że istnieje zbieżność tej socjaldemokratycznej koncepcji z socjalizmem Marksa, któ-
ry oprócz rzeczywistych jednostek wyróżniał istotę gatunkową człowieka, a więc 

6  M. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge 1982, s. 53.
7  J. Rawls, Liberalizm polityczny, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 1998, s. 63–64.
8  Ibidem, s. 70.
9  G. Brennan, Politics with Romance: Towards a Theory of Democratic Socialism [w:] The Good 

Polity. Normative Analysis of the State, red. A. Hamlin i P. Pettit, Oxford 1991, s. 49.
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pewien konstrukt, do którego państwo socjalistyczne musi nagiąć realne istoty ludz-
kie. Podobne konsekwencje niesie z sobą teoria Rawlsa – państwo musi radzić sobie 
z samolubnymi istotami ludzkimi, obmyślając strukturę polityczną i instytucje, które 
je będą cywilizować, ludzie zaś sami powinni się zgodzić na te struktury, w imię 
korzyści, jaką spodziewają się uzyskać w przyszłości. Zapewne w koncepcji Rawlsa 
istnieje priorytet wolności nad innymi dobrami i wartościami, jednak przejawia się 
on na poziomie umowy społecznej, określania ogólnych zrębów państwa, późniejsze 
zaś jego funkcjonowanie może przynieść regulacje i prawa, które ograniczą wolność 
jednostek, jeśli tylko spełnione zostaną ustalone procedury. 

Rawls nie zamierzał analizować metafi zycznych założeń koncepcji osoby, lecz 
opisywał ją w trakcie jej konstruowania, podkreślając wolność jako główny element 
tej konstrukcji, teoretycy publicznego wyboru natomiast odnosili tę koncepcję do 
praktyki politycznej, stwierdzając, że jej funkcjonowanie w rzeczywistości oznacza 
daleko idące ograniczenie wolności jednostki oraz rozbudowanie władzy państwa. 
Etatystyczne konsekwencje Rawlsowskiej teorii sprawiedliwości dystrybutywnej 
dostrzegł także Robert Nozick w Anarchii, państwie i utopii, wydaje się jednak, że 
wynikają one także z przyjętej przez autora Politycznego liberalizmu koncepcji czło-
wieka. 

W istniejących opracowaniach zwykle wskazuje się na podobieństwo teorii 
Rawlsa z fi lozofi ą polityczną Locke’a, Rousseau i Kanta, na tych bowiem fi lozofów 
Rawls powołuje się w Teorii sprawiedliwości w kontekście umowy społecznej. Jed-
nak dopiero interpretacja Hobbesowskiej wizji człowieka przedstawiona w wykła-
dach amerykańskiego fi lozofa odsłania autorytarny czy etatystyczny rys jego własnej 
koncepcji. W fi lozofi i politycznej Kanta, na którego prace Rawls często się powołuje, 
także widoczny jest wpływ teorii politycznej Hobbesa na ujęcie realnej polityki przez 
królewieckiego fi lozofa.

Tak więc Rawls, zakładając koncepcję podmiotu jako strony – teoretycznego, 
racjonalnego konstruktu, w istocie ogranicza wolność jednostki, a zarazem w pew-
nej mierze podważa Locke’owską tradycję demokratycznego liberalizmu, z której 
jego koncepcja wyrasta, i na którą się powołuje. Staje się to widoczne nie w świetle 
komunitarystycznej krytyki, lecz poprzez porównanie fi lozofi i Rawlsa z teorią wy-
boru publicznego, której przedstawiciele zarzucają Rawlsowi, że jego koncepcja, 
narzucająca jednostkom określoną strukturę sprawiedliwego państwa, nie pozwa-
la im wybierać w sposób wolny. Twierdzą ponadto, iż Rawls, skupiając uwagę na 
sprawiedliwości i określeniu podczas umowy społecznej zrębów państwa, później-
sze jego losy pozostawia kolektywnej mądrości, czyli demokratycznej większości. 
Tymczasem, zdaniem Jamesa Buchanana i Geoffrey’a Brennana, rządy większości 
nie mają oparcia w umowie społecznej, zaś ich absolutyzacja może doprowadzić do 
tyranii większości. 

Autorytarny element teorii politycznej Rawlsa wynika z charakterystycznego 
dla niej racjonalizmu i przejawia się zarówno w ujęciu jednostki, jak i państwa. 
Racjonalizm jest zresztą znamienną cechą współczesnej fi lozofi i i nauk społecznych, 
a przyczyną popularności tego nurtu jest dominująca na gruncie anglosaskim fi lo-
zofi a analityczna. Robert Nozick, który – podobnie jak Rawls – tę racjonalistyczną 
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i analityczną tradycję współtworzył, w ostatnich swoich pracach poddał krytyce ów 
przerost racjonalizmu w fi lozofi i i próbował sięgnąć do metafi zyki, by na niej oprzeć 
swą koncepcję człowieka.

W przedstawionych przez niego – we wstępie do książki Życie przebadane 
i w przedmowie do jego ostatniego opublikowanego dzieła Invariances10 – rozwa-
żaniach metodologiczne uwagi na temat statusu norm etycznych wiążą się z metafi -
zycznymi założeniami dotyczącymi duszy ludzkiej, której doskonalenie jest celem, 
jakiemu służy fi lozofi czne badanie życia. Nozick powraca tu także do Kantowskiego 
przekonania o konieczności oparcia etyki na założeniach metafi zycznych, zdaje so-
bie bowiem sprawę, że fi lozof analityczny, programowo odcinający się od metafi -
zyki, nie może z niej całkowicie zrezygnować, gdy wkracza w dziedzinę etyki czy 
antropologii. 

W Życiu przebadanym fi lozof poddaje krytyce współczesną fi lozofi ę analityczną, 
zarzucając jej, że zdobywa ona wiedzę wycinkową, powodując zubożenie i okroje-
nie problematyki fi lozofi cznej. Zdaniem Nozicka,, głównym przedmiotem fi lozofi i 
powinien być człowiek – byt ludzki traktowany jako całość. Zwraca się więc do czy-
telnika słowami: „Chcę mówić do ciebie jako do stanowiącego całość bytu ludzkiego 
i pisać od siebie, całościowego bytu”11.

Nozick powołuje się na Platona, który wyróżnił trzy części duszy: rozumną, im-
pulsywną i zmysłową, oraz uważał, że ideałem życia jest stan, gdy część rozumna 
panuje nad dwiema pozostałymi. We współczesnej fi lozofi i natomiast same te czę-
ści duszy rozmawiają z sobą, zwłaszcza racjonalne umysły przemawiają do racjo-
nalnych umysłów, obie strony procesu komunikacji są właśnie tymi racjonalnymi 
częściami umysłu. Zdaniem Nozicka to rozczłonkowanie jednostki ludzkiej, będące 
następstwem dominacji tradycji analitycznej we współczesnej fi lozofi i, ogranicza 
możliwość jej uprawiania. Zaradzić temu można poprzez odwołanie się do innego 
sposobu fi lozofowania, do Kartezjańskiej medytacji i do rozumnej refl eksji nad ży-
ciem. Metoda ta pozwala mówić o sobie i o ludzkim życiu w sposób pełny, a więc 
budować całościową koncepcję jednostki na gruncie etyki.

W fi lozofi i politycznej natomiast pewnym antidotum na dominację racjonali-
stycznych teorii jest teoria publicznego wyboru, oparta na założeniach empiryzmu 
i na koncepcji człowieka jako istoty rzeczywistej, wybierającej racjonalnie; przy 
czym wynik wyborów kolektywnych nie jest zdeterminowany przez pojęcie spra-
wiedliwości, jak to ma miejsce w koncepcji Rawlsa. Nie mamy tu jednak do czynie-
nia ze skrajnym relatywizmem i subiektywizmem, gdyż wybór ten powinien uzy-
skać jednomyślną akceptację. Zdaniem teoretyków public choice, człowiek liberalny 
wybiera w sposób niezdeterminowany, a racjonalność wyboru wiąże się ze swoistą 
mentalnością wymiany i współpracy, która jest korzystna dla jednostki. Ta koncepcja 
człowieka zgodna jest z duchem liberalizmu i nie prowadzi do państwa autorytar-
nego (chyba że same jednostki jednomyślnie je wybiorą). Ponadto przyjęcie cha-
rakterystycznego dla ekonomii paradygmatu wymiany umożliwia przezwyciężenie 

10  R. Nozick, Invariances. The Structure of the Objective World, The Belknap Press, Cambridge, 
Mass. 2001.

11  R. Nozick, The Examined Life, Simon & Schuster, New York 1989, s. 17.
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wąskiego rozumienia racjonalności jako egoistycznego interesu własnego, a także 
daje jednostkom możliwość działania na rzecz realizacji wspólnego dobra.

Tak więc liberalna koncepcja człowieka, zawarta w teorii wyboru publicznego, 
wydaje się dziś najbliższa liberalnej wolnościowej tradycji. Teoria public choice ma 
bowiem zalety, na które zwrócił uwagę Amartya Sen, podkreślając oprócz jej wy-
miaru empirycznego, także charakter proceduralny (wyniki wyborów kolektywnych 
nie są z góry określone). Choć zapewne można by postawić zarzut, że empiryczne 
ujęcia nie dość wiernie kopiują rzeczywistość, to jednak obcy jest jej utylitarystycz-
ny konsekwencjalizm, który – zdaniem Sena – cechuje większość współczesnych 
liberalnych teorii. Sen odrzuca ów konsekwencjalizm i, modyfi kujac teorię wybo-
ru publicznego, stwierdza, że miarą rzeczywistej liberalnej wolności jednostek jest 
ich zdolność do funkcjonowania w demokratycznym państwie, czyli jak największa 
ilość otwartych przed nimi możliwości wyboru12. 

Współcześni fi lozofowie liberalni głoszą wizję jednostki jako istoty wybierającej, 
zaś wolność, którą uznają za wyznacznik człowieczeństwa, przejawia się w wyborach 
jednostkowych. Wolność ta nie jest nieograniczona i absolutna, bowiem polega ona 
na wyborze ograniczeń, reguł lub instytucji. I chociaż jej podstawę stanowi liberalna 
teoria praw człowieka, z których najważniejsze jest prawo do wolności, liberałów 
interesuje nie tyle uzasadnienie tego prawa, ile jego zagwarantowanie w państwie. 
Dlatego przedmiotem analiz jest wolność polityczna, wolność wyboru w ramach 
państwa, bowiem liberalizm nie przeciwstawia jednostki państwu. Jednostka wybie-
ra w ramach państwa, co więcej, wybiera państwo, w którym żyje. Te dwa rodzaje 
wyboru: wybór struktury politycznej (konstytucyjny) i późniejsze wybory, dokony-
wane już w jej ramach, są rozróżniane w koncepcji Rawlsa oraz precyzyjnie anali-
zowane w teorii publicznego wyboru. Rawls przy tym zwraca uwagę na charakter 
powstających w ich wyniku instytucji politycznych, zaś teoretycy public choice – na 
same reguły, według których toczyć się będzie życie polityczne.

W swej charakterystyce jednostki liberałowie zwykle pomijają kontekst tradycji 
czy kultury, w której człowiek jest osadzony, chodzi tu bowiem o uwypuklenie auto-
nomii jednostki i jej zdolności do kształtowania politycznej struktury oraz środowi-
ska, w którym żyje. Znamienny dla tego podejścia konstruktywizm sprawia, że nawet 
podkreślające swój empiryczny rodowód koncepcje także posługują się założeniami 
i dokonują teoretycznych uproszczeń w celu stworzenia teorii państwa. Ujęcie to, za-
początkowane w fi lozofi i nowożytnej, w stanowiących tradycję liberalizmu dziełach 
Hobbesa, Spinozy i Locke’a, współcześnie jest kontynuowane ze świadomością, że 
liberalna koncepcja człowieka funkcjonuje w ramach teorii demokratycznego pań-
stwa i jest pewnym modelem, nie zaś pełnym opisem ludzkiej natury. 

12  A. Sen, Rozwój i wolność, przeł. J. Łoziński, Poznań 2002, s. 91.
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THE LIBERAL CONCEPT OF MAN

The notion of liberal man presented in this paper is based on the works of John Rawls and 
other well-known contemporary philosophers who are infl uenced by his thought. Although 
Rawlsian liberalism remains close to the social democratic tradition, his political theory is 
greatly indebted to Thomas Hobbes. In Lectures on the History of Political Philosophy Rawls 
focuses on the Hobbesian notion of human nature and interprets it as a rational construct on 
which his theory of the State is based. Similarly, Rawls attempts to ground his own political 
philosophy on a political conception of the person, which is adopted to fi t the idea of society 
as a fair system of cooperation and serves the purpose of justifying the normative model 
of the State. This conception was criticized by other liberals like Robert Nozick, by public 
choice scholars, and by communitarians. However, in contemporary liberal thought there also 
exist more empirical conceptions, especially those created within the public choice school of 
thought. They are related to the classical liberal tradition through the emphasis they put on 
the freedom of the individual, which manifests itself in public or collective choices and can 
be fulfi lled within the political framework of a liberal democratic State. All these theories are 
constructivist, hence we can say that the liberal concepts of man present general models rather 
than full descriptions of human nature.


