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O d  a u t o r a

Niniejsza książka jest poprawioną wersją mojej pracy doktorskiej. W tym 
miejscu pragnę więc podziękować recenzentom: Panu Profesorowi Ryszardo
wi Legutce oraz Panu Profesorowi Marianowi Wesołemu za wszelkie uwagi 
krytyczne. Mojemu promotorowi, Panu Profesorowi Włodzimierzowi Gale- 
wiczowi, jestem szczególnie wdzięczny za opiekę naukową, a także za wspar
cie udzielone w ramach programu badawczego Podstawy etyki profesjonalnej. 
Otrzymywane stypendium pomogło mi bardziej skupić się na pracy nauko
wej. Dziękuję także Dyrekcji Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Kierownikowi Zakładu Etyki Panu Profesorowi Markowi Drwiędze za 
pomoc w wydaniu pracy.

Specjalne podziękowania składam mojej żonie Magdzie, bez której wspar
cia i cierpliwości książka ta by nie powstała.





W p r o w a d z e n ie

Celem niniejszej książki jest przedstawienie związku etyki z polityką 
w klasycznej filozofii greckiej z perspektywy współczesnej problematyki. Cel 
ten wymaga pewnego wyjaśnienia i doprecyzowania. Mówiąc o związku ety
ki z polityką, mam na myśli znaczenie refleksji moralnej w polityce. Aktyw
ność polityczna wiąże się z przeróżnymi rodzajami działań, które w mnie
maniu opinii publicznej -  by użyć współczesnego sformułowania -  często 
odbiegają od ogólnie przyjętych standardów etycznych. Wydaje się jednak, że 
wyjątkowym uproszczeniem byłaby konstatacja, że polityka rządzi się innymi 
prawami niż pozostałe dziedziny praktycznej działalności człowieka, a wy
mogi moralności nie mają w niej zastosowania. Gdyby taki miał być punkt 
wyjścia do dalszych rozważań, to -  po pierwsze -  reprezentowane stanowisko 
należałoby uznać za nazbyt cyniczne, a -  po drugie -  byłoby ono filozoficz
nie mało ciekawe, chyba że ktoś pragnąłby wykazać, dlaczego moralność nie 
ma zastosowania w polityce, a nie wychodził od przyjętego z góry takiego 
założenia. Jak zobaczymy jednak w rozdziale I, dla filozofów starożytnych 
interesującego nas okresu związek polityki z etyką był ścisły. Można nawet 
postawić tezę, że problem etyczny miał swój wymiar polityczny i na odwrót.

Wyjaśnienia wymaga teraz wprowadzenie współczesnej problematyki do 
pracy, której głównym tematem jest filozofia starożytna. Należy podkreślić, 
że w najważniejszych ośrodkach naukowych zainteresowanie klasyczną filo
zofią grecką nie słabnie, o czym świadczą kolejno wydawane książki i arty
kuły, w których próbuje się przedstawiać nowe interpretacje poszczególnych 
zagadnień. Badania te mogą przyjmować dwojaki charakter: stanowią albo 
analizę samej myśli starożytnej, albo konfrontację tejże z zagadnieniami inte
resującymi współczesnych filozofów. Drugi sposób badania starożytności nie 
musi oznaczać próby odpowiedzi na dość szkolne pytanie, w jakim stopniu 
myśl tego okresu znajduje dzisiaj praktyczne zastosowanie. Bardziej interesu
jące wydaje się bowiem to, czy pewne wątki problemowe podjęte i przeanali
zowane w przeszłości stanowiły zapowiedź sposobów ujmowania zagadnień 
współczesnych. W tym miejscu należy się także zastanowić, na ile obecne
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rozważania stanowią kontynuację myśli starożytnej. Tego rodzaju podejście 
badawcze pozwala z jednej strony na stwierdzenie obecności danego pro
blemu w historii filozofii, z drugiej natomiast chroni współczesnych przed 
częstym błędem rozpatrywania zagadnienia bez osadzenia go w kontekście 
ciągłego rozwoju kultury. Właśnie ten drugi sposób analizy myśli starożytnej 
chciałbym zastosować w niniejszej książce.

W podejściu tym bardzo istotne jest to, by nie narazić się na zarzut 
anachronizmu, błędem byłoby bowiem wprowadzanie współczesnych pojęć 
na grunt filozofii starożytnej tylko dlatego, że możemy się doszukiwać pew
nych podobieństw pomiędzy ówczesną a dzisiejszą myślą. Czym innym jest 
jednak przedstawienie współczesnego problemu, zarysowanie odpowiadają
cej mu siatki pojęciowej i analiza, w jakim stopniu poglądy reprezentowane 
przez starożytnych myślicieli dają się w nią wpisać przy zachowaniu przy tym 
wszelkich istotnych różnic. Istotą jest nie tyle więc uwspółcześnienie greckiej 
filozofii, ile raczej próba spojrzenia na nią przez pryzmat tak skonstruowa
nej siatki. Od razu można zadać pytanie o zasadność takiego podejścia. Na 
pierwszy rzut oka trudno bowiem o bardziej wyrazistą różnicę niż ta, która 
zaszła w świecie polityki od czasów starożytnych, a szczególnie od greckiej 
polis do współczesnego państwa. Niemniej jednak, jak będziemy to mogli za
obserwować, różne analizy i obserwacje zarówno Platona, jak i Arystotelesa 
są do dziś aktualne i trafne.

Klasyczny okres filozofii greckiej to bez wątpienia jeden z niewielu mo
mentów historii naszej cywilizacji, w którym w krótkim czasie doszło do 
tak ogromnego jej rozwoju intelektualnego. Już sam ten fakt uzasadnia ce
lowość podjęcia badań obejmujących właśnie ten przedział czasowy. Wtedy 
po raz pierwszy w historii ludzkości pojawiła się teoretyczna refleksja nad 
praktyczną dziedziną ludzkiego życia. Określenie granic czasowych oznacza, 
że przedmiotem zainteresowania staną się poglądy Sokratesa, Platona i Ary
stotelesa. W omawianiu dialogów, w których Sokrates wyraża myśli swoje
go ucznia, a nie własne, jego postać będzie się często pojawiać wymiennie 
z Platonem, choć jestem świadomy, że ich poglądy nie były takie same, co 
dotyczy w szczególności dialogów średnich i późnych1. Poza przytoczonymi 
filozofami w rozdziale IV skupię się także na Tukidydesie. Choć nie uważa się 
go za filozofa, nie sposób pominąć jego rozważań z Wojnypeloponeskiej, które 
daleko wykraczają poza jedynie faktograficzne i historyczne uwagi.

Próba ustalenia związków pomiędzy etyką a polityką jest zagadnieniem 
par excellence współczesnym, choć mającym intelektualne korzenie w re
fleksji nad ich wzajemnymi relacjami w starożytności klasycznej. Uważam 
więc, że bliższe przyjrzenie się etyczno-politycznej refleksji w antycznej Gre

1 Por. P.W. Juchacz, Sokrates. Filozofia w działaniu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu 
Filozofii Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2004, s. 22-24 .
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cji pozwoli na lepsze uwypuklenie dzisiejszych problemów, użycie natomiast 
współczesnego aparatu pojęciowego do scharakteryzowania myśli starożyt
nej ukaże ją  w nowym świetle, pozwoli bowiem na nowe podejście do oma
wianych już zagadnień i wskaże nową perspektywę interpretacyjną.

W swojej książce, na którą składają się cztery rozdziały, proponuję nastę
pujące podejście badawcze. W rozdziałach II-IV  rozpoczynam od zaprezen
towania współczesnego zagadnienia znajdującego się na styku etyki z polity
ką. Przedstawiam spory i dyskusje, jakie można w jego ramach wyróżnić. Na 
tym etapie nie opowiadam się za żadną interpretacją, pokazuję natomiast sła
be i mocne strony tych przytoczonych. Następnie zastanawiam się nad tym, 
czy greccy filozofowie dostrzegali problem w formie przypominającej jego 
współczesne sformułowanie. We wszystkich przypadkach odpowiedź będzie 
pozytywna, choć, co zobaczymy w toku wywodu, z pewnymi zastrzeżeniami. 
Opierając się na różnych interpretacjach, a także oferując własne, staram się 
pokazać, że omawiane kwestie można przedstawić na gruncie ich filozofii. 
Okaże się więc, że zarówno Sokrates, jak i Platon czy Arystoteles mogliby 
zająć stanowisko w referowanych współczesnych sporach. Z kolei zupełnie 
nowa perspektywa ukaże bogactwo ich myśli. Każdy rozdział rozpoczyna się 
od krótkiego zarysu problematyki i kończy się podsumowaniem dotychcza
sowych ustaleń.

W toku wywodu pragnę wykazać ścisły związek pomiędzy filozofią staro
żytną a współczesnymi zagadnieniami. Zaproponowane przeze mnie inter
pretacje poparte krytycznymi analizami innych autorów pozwolą na dostrze
żenie nowych wątków w filozofii omawianych myślicieli.

Należy od razu podkreślić, że literatura podejmująca interesujące mnie 
kwestie w aspekcie filozofii starożytnej jest bardzo uboga. Trudno znaleźć 
przyczynę tego stanu rzeczy, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że do
tyczą one tak istotnych zagadnień jak problem dylematów moralnych, mo
ralnej więzi obywatela z państwem czy moralnych aspektów prowadzenia 
polityki zagranicznej. W przytaczanych przeze mnie pracach, skądinąd mo
numentalnych, pojawiają się one często jedynie na marginesie. Omawiane 
główne kwestie stały się jednak przedmiotem zainteresowania niektórych 
badaczy i to ich prace będą stanowiły punkt wyjścia do dalszych interpre
tacji filozofii starożytnej w kontekście współczesnych analiz. W toku swoich 
rozważań odwołuję się głównie do literatury w języku angielskim. Korzystam 
z opracowań najważniejszych komentatorów filozofii starożytnej, nawiązuję 
także do artykułów krytycznych z najbardziej uznanych czasopism filozoficz
nych, w których jest poruszana interesująca mnie problematyka. Należy przy 
tym zaznaczyć, że wszystkie zagadnienia wymienione w tytułach rozdziałów, 
a więc problem brudnych rąk, politycznego zobowiązania, obywatelskiego 
nieposłuszeństwa oraz refleksji moralnej w polityce międzynarodowej, zo
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stały współcześnie najbardziej dobitnie poruszone w pracach właśnie w tym 
języku.

Zanim przejdę do krótkiej charakterystyki kolejnych rozdziałów książki, 
pragnę w kilku słowach wytłumaczyć się z jej tytułu. Podkreślenie znacze
nia samej postaci Sokratesa w omawianej problematyce nie budzi żadnych 
wątpliwości, szczególnie jeśli uznamy go za prekursora określonego myślenia 
o człowieku i moralności. Skąd jednak Waszyngton? Nie wdając się w spory 
ideologiczne i polityczne, bez specjalnych zastrzeżeń możemy stwierdzić, że 
Stany Zjednoczone to największa „machina polityczna” na świecie. Tam ro
dzą się problemy polityczne, ale także idzie za nimi refleksja moralna, nawet 
jeśli ma ona jedynie charakter akademicki.

Na rozdział I będą się składały uwagi ogólne dotyczące związków poli
tyki z etyką. Położę nacisk na to, jak można oceniać działalność polityczną 
pod kątem różnych teorii etycznych. Kolejne rozważania będą dotyczyły 
etyki politycznej jako etyki konkretnego zawodu. Współcześnie mówi się 
często o etyce adwokackiej, a przede wszystkim o etyce lekarskiej. Zobaczy
my, jaki może być związek etyk zawodowych z etyką powszechną. Ostatnią 
kwestią poruszoną w tym rozdziale będzie ujęcie związku pomiędzy ety
ką a polityką na gruncie filozofii Platona i Arystotelesa. Należy bowiem 
podkreślić, że choć filozofowie widzieli ścisłą łączność pomiędzy obiema 
sferami, doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że w rzeczywistości bardzo 
często oddalają się one od siebie. Przedmiotem mojego zainteresowania bę
dzie dyskusja Sokratesa z Trazymachem z I księgi Platońskiego Państwa2 
oraz dokonane przez Arystotelesa rozróżnienie dobrego obywatela i dobre
go człowieka.

Rozdział II dotyczy problemu brudnych rąk. Abstrahując od różnych nie
czystych zachowań polityków, w których dbają oni o interes własny lub swo
jej formacji, sfera polityki charakteryzuje się tym, że pomimo najlepszych 
chęci trudno zachować w niej moralną niewinność. Polityk może bowiem 
stanąć przed sytuacją, w której bez względu na to, co zrobi, postąpi w jakimś 
stopniu źle czy niesłusznie, a więc ubrudzi sobie ręce. Konstatacja ta mo
głaby prowadzić do niepokojącego wniosku, że polityka nieuchronnie wiąże 
się z czynami niemoralnymi. Rozważania te nabierają szczególnego znacze
nia, kiedy weźmie się pod uwagę wydarzenia ostatnich lat. Jak oceniać de
cyzję polityka nakazującego zestrzelenie cywilnego samolotu z pasażerami 
na pokładzie, który, porwany przez terrorystów, najprawdopodobniej ude
rzy w zamieszkany przez ludzi teren? Co zrobić z zatrzymanym terrorystą, 
który ma informacje o bombach mających wybuchnąć w mieście, lecz nie

2 Prof. M. Wesoły zwraca uwagę na to, iż takie tłumaczenie tytułu dzieła Platona jest 
niefortunne. Grecki tytuł Politeia  trudno oddać w języku polskim. Mając tego świadomość, 
zdecydowałem się jednak na użycie tradycyjnego tłumaczenia.
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chce ich ujawnić? Zdaniem niektórych autorów możemy odnaleźć właściwy 
sposób postępowania w tych sytuacjach, będzie on jednak w jakimś sensie 
moralnie negatywny. Inni powiedzą, że istnieje jedyne w pełni słuszne wyj
ście z tego rodzaju sytuacji. Po przedstawieniu współczesnej debaty wokół 
tego zagadnienia przejdę do szczegółowej analizy tak zwanych czynów mie
szanych na gruncie etyki Arystotelesa. Zobaczymy, czy Stagiryta dostrzega 
problem brudnych rąk, a jeśli tak, to jakie proponuje rozwiązanie. Następnie 
w kontekście problemu brudnych rąk analizie zostaną poddane szlachetne 
kłamstwa Platona, powstaje bowiem pytanie, jak filozof, będący politykiem 
w idealnej polis, może się posunąć do kłamstwa.

Przywołując obiegową opinię głoszącą, że moralność, choć powinna, nie 
odgrywa szczególnie istotnej roli w polityce, należy zwrócić uwagę, że doty
czy ona wyłącznie polityków. W rzeczywistości politycznej działają jednak 
także „zwykli ludzie”, a więc nie politycy, ale ci, którzy na przykład na nich 
głosują. Refleksja moralna może dotyczyć także ich. Powstaje pytanie, czy 
obywatel danego kraju jest z nim połączony więzami o znaczeniu moralnym, 
czy jest moralnie zobowiązany do posłuszeństwa państwu i wspierania jego 
instytucji. Jest to problem politycznego zobowiązania, które wraz z obywatel
skim nieposłuszeństwem będą stanowić temat rozdziału III. Po zarysowaniu 
samego zagadnienia będę kolejno analizował różne sposoby uzasadnienia 
tego zobowiązania, nawiązując przy tym do pierwszego dzieła podnoszące
go tę kwestię w naszym kręgu kulturowym, czyli do Platońskiego Kritona. 
Następnie zaproponuję interpretację słynnego powrotu filozofów do jaskini 
w Państwie właśnie z perspektywy politycznego zobowiązania. Po przedsta
wieniu poglądów Arystotelesa przejdę do kolejnego zagadnienia, jakim jest 
obywatelskie nieposłuszeństwo. O ile pierwsza część traktuje o moralnym 
uzasadnieniu posłuszeństwa wobec państwa, o tyle druga odwraca problem. 
Może się bowiem stać tak, że uznamy posłuszeństwo względem jakiegoś pra
wa za niemoralne. W tym kontekście pragnę się skupić na stosunku Sokratesa 
do prawa na przykładzie Obrony Sokratesa i Kritona, gdyż pomiędzy tymi 
dialogami istnieje pozorna sprzeczność w podejściu Sokratesa do posłuszeń
stwa wobec prawa. Analiza pozwoli na odrzucenie obiegowego poglądu, ja 
koby w Kritonie Sokrates argumentował za pełnym posłuszeństwem wobec 
władzy polis.

Rozdział IV traktuje o polityce międzynarodowej. Bardzo często moż
na się spotkać z opinią, że o ile w polityce wewnętrznej obowiązują pewne 
standardy moralne, o tyle znikają one na zewnątrz państwa, a więc na are
nie międzypaństwowej. Pogląd ten bierze się z przekonania, że w polityce 
zagranicznej nie ma standardów etycznych, nie ma bowiem instancji, która 
by je nadawała: nie ma międzynarodowego Lewiatana. Stanowisko, zgodnie 
z którym uważa się, iż refleksja moralna nie ma dużego znaczenia w polityce
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zagranicznej, nazywa się realizmem politycznym 3. Po drugiej stronie sporu 
sytuuje się idealizm. Rozdział będzie się koncentrować właśnie na tej dycho
tomii. Rozważania rozpocznę od ojca realizmu politycznego, czyli Tukidyde
sa. Analiza fragmentów Wojny peloponeskiej pozwoli na lepsze uwypuklenie 
stanowiska realizmu, a także na wstępne zarysowanie poglądu Platona na 
omawiane kwestie przez nawiązanie do postaci Trazymacha i Kaliklesa. Na
stępnie przejdę do przedstawienia realizmu politycznego w jego klasycznym 
sformułowaniu z XX wieku i zestawię go z idealizmem. Podkreślenia wymaga 
fakt, że spór pomiędzy tymi dwiema koncepcjami miał zasadnicze znacze
nie dla formowania się rzeczywistej polityki w ubiegłym stuleciu. Konflikt 
jest wpisany w politykę międzynarodową, ponieważ państwa prowadzą mię
dzy sobą wojny. Odwołam się do tradycji wojny sprawiedliwej, i to właśnie 
w kontekście poglądów Platona i Arystotelesa na prowadzenie wojen będzie
my mogli przeanalizować ich stosunek do refleksji moralnej w polityce za
granicznej. To pozwoli na ich umiejscowienie w sporze pomiędzy realizmem 
a idealizmem.

Przytaczając cytaty z dzieł Platona, Arystotelesa czy Tukidydesa, nie sto
suję przypisów dolnych, lecz podaję w pierwszym przypadku paginację bocz
ną Stephanusa, w drugim Bekkera, a w trzecim podział na księgi i rozdziały 
bez przytaczania numerów konkretnych stron. Korzystam z następujących 
wydań, posługując się skrótami w przypadku często cytowanych dzieł:
1) Arystoteles, Etyka eudemejska, tłum. W. Wróblewski, [w:] tegoż, Dzieła 

wszystkie, t. V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
2) Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, [w:] tegoż, Dzieła 

wszystkie, t. V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996. (EN)
3) Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, 

t. VI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. (Pol.)
4) Arystoteles, Retoryka, tłum. H. Podbielski, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, 

t. VI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. (Rhet.)
5) Platon, Gorgiasz, [w:] tegoż, Dialogi, t. I, tłum. W. Witwicki, ANTYK, 

Kęty 1999. (Gorg.)
6) Platon, Kriton, [w:] tegoż, Dialogi, t. I, tłum. W. Witwicki, ANTYK, Kęty 

1999. (Cri.)
7) Platon, Obrona Sokratesa, tłum. R. Legutko, Ośrodek Myśli Politycznej, 

Kraków 2002. (Apol.)
8) Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, ANTYK, Kęty 2003. (Rep.)
9) Platon, Polityk, [w:] tegoż, Dialogi, t. II, tłum. W. Witwicki, ANTYK, Kęty 

1999.

3 Realizm można także łączyć z polityką wewnętrzną, ta jednak nie będzie przedmiotem 
mojego zainteresowania.
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10) Platon, Prawa, tłum. M. Maykowska, Państwowe Wydawnictwo Nauko
we, Warszawa 1960.

11) Pseudo-Platon, Alkibiades I, [w:] tegoż, Alkibiades I  i inne dialogi oraz 
Definicje, tłum. L. Regner, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsza
wa 1973.

12) Tukidydes, Wojna peloponeska, tłum. K. Kumaniecki, Czytelnik, Warsza
wa 2003. (Thuc.)





R o z d z ia ł  I

EtykA i politykA : w zajem n e rE lA cje . 
W s p ó tc z e s n o ś ć  i STAROŻYtnOŚć

WSTĘP

Rozdział ten ma charakter wprowadzający i porządkujący, moim celem jest 
bowiem wyprowadzenie pewnych pojęć i zależności pomiędzy nimi tak, aby 
bardziej zrozumiałe stały się zagadnienia poruszane w książce. Przedstawia
jąc więc różne stanowiska, zaznaczam, że poniższe zestawienia nie biorą pod 
uwagę wszystkich możliwości ani interpretacji. Ujmuję je w formie syntetycz
nej i często pomijam konkretnych ich przedstawicieli. Uważam, że nie stanie 
się to z uszczerbkiem dla dalszej analizy, lecz pozwoli prowadzić ją bardziej 
klarownie.

Wychodząc od przykładowych opinii na temat polityki i polityków, pra
gnę najpierw skupić się na ocenach, jakie są w nich zawarte. Interesuje nas 
moralna ocena polityki, warto więc się zastanowić, co taką ocenę charaktery
zuje. Pojawi się także problem uchwycenia istoty norm moralnych. Przyjmu
jąc, że do świata polityki wkracza ocena moralna, możemy następnie zadać 
pytanie o to, jakie ma ona w nim znaczenie. Niektórzy uznają bowiem, że po
lityka wiąże się z koniecznością niemoralnego postępowania, a próba jej oce
niania z punktu widzenia etycznych standardów wydaje się mało rozsądna. 
Inni przyjmują, że sfera polityki jest całkowicie odrębna od sfery moralności, 
dlatego żadna ocena moralna nie ma w niej zastosowania. Ci, którzy godzą 
się z tym, że działalność polityków podlega moralnej ocenie, także różnią 
się między sobą. Zwolennicy podziału moralności na prywatną i publiczną 
twierdzą bowiem, że z określonych powodów, o których będzie mowa dalej, 
do świata polityki nie możemy przykładać norm codziennej, prywatnej mo
ralności. Ich oponenci uznają, że nie ma powodów do takiego rozgranicze
nia, a standardy moralności powinny być takie same dla obu sfer życia.



20

Oceny etyczne będą się różnić w zależności od przyjętej teorii etycznej. 
W kolejnej części rozdziału dokonuję więc krótkiej charakterystyki konse- 
kwencjalizmu, deontologii oraz etyki cnót. Następnie przechodzę do jeszcze 
jednego sposobu ujęcia relacji pomiędzy etyką a polityką, opartego na zało
żeniu, że można mówić o zawodzie bądź roli polityka, z którym wiązałyby się 
specyficzne powinności moralne. Rozważania przejdą więc na płaszczyznę 
etyki zawodowej. Zakończą one część rozdziału poświęconą przedstawieniu 
współczesnych problemów i pojęć.

Skupiając się na klasycznej filozofii greckiej, należy wskazać, jak istotne 
miejsce zajmuje w niej filozofia polityczna. Człowiek nie mógł żyć poza polis 
i to w niej dokonywał się jego rozwój, także moralny, związek pomiędzy etyką 
a polityką był więc ścisły. Warto jednak zaznaczyć, że zarówno Sokrates, jak 
i Platon czy Arystoteles doskonale zdawali sobie sprawę, że w rzeczywistości 
polityka może być pozbawiona etycznego wymiaru. Z tego powodu należy 
się skupić na rozmowie Sokratesa z Trazymachem w I księdze Państwa oraz 
na dokonanym przez Arystotelesa w Polityce rozróżnieniu dobrego człowieka 
i dobrego obywatela.

MoramA ocenA pomYki

Chciałbym zacząć od kilku wypowiedzi, pod którymi ogromna część ludzi 
bez wahania by się podpisała:
-  „Politycy kłamią!”
-  „Politycy nie dotrzymują słowa i łamią dane obietnice!”
-  „Politycy dbają wyłącznie o interes swój i swojej partii!”
-  „Politycy nie baczą na konsekwencje własnych działań!”
-  „Do polityki idą tylko źli ludzie!”

W rankingu zaufania publicznego politycy znajdują się na ogół na sza
rym końcu. Za tymi krótkimi konstatacjami stoją tak naprawdę wypowiedzi, 
w których dokonuje się pewnych ocen. Pierwsze pytanie dotyczy tego, jakie
go rodzaju są to oceny. Wygłaszane z oburzeniem, przytoczone wypowiedzi 
świadczą o tym, że w ogólnym odbiorze politycy czynią źle, kiedy kłamią, 
łamią dane słowo, dbają wyłącznie o interes własny bądź swojej formacji poli
tycznej. Zależy nam także na tym, żeby brali pod uwagę konsekwencje swoich 
działań, a polityka nie była sferą działania ludzi złych. W istocie jednak oceny 
tu wypowiedziane rozszerzamy na wszystkich. Uważamy, że w ogóle źle jest 
kłamać itd. Co więcej, twierdzimy także, że wcale nie powinno się kłamać 
ani łamać danego słowa, lecz zważać na konsekwencje swego postępowania 
i uwzględniać racje innych. Tym samym formułujemy pewnego rodzaju nor
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my. Możemy teraz stwierdzić, że za podanymi powyżej wypowiedziami stoją 
oceny i normy moralne. Czym jednak musi się charakteryzować ocena lub 
też norma moralna, by właśnie za taką była uznawana? Poniższe rozważania 
wykażą, że udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest wyjątkowo trudne.

Jak podkreśla M. Ossowska, wcale nie jest łatwe podanie charakterysty
ki oceny moralnej. W swoim artykule przywołuje ona trzy stanowiska w tej 
kwestii i choć nie przyjmuje żadnego z nich, to szczególnie drugie i trzecie 
ściśle wiążą się z naszymi rozważaniami. Zdaniem niektórych oceny moralne 
mają „zakładać istnienie pewnych dóbr czy zeł pozamoralnego charakteru”4. 
Mówiąc na przykład: „nie zabijaj”, uznajemy życie za coś dobrego.

Ponadto za istotną cechę ocen etycznych uważa się możliwość ich uogól
nienia. W ocenie moralnej musimy brać pod uwagę użyteczność danego 
działania w skali masowej. Nie możemy więc patrzeć tylko na nasz doraź
ny interes, ale także na doraźny interes kogoś drugiego. Ocena, jak zaznacza 
Ossowska, „jest moralna tylko wtedy, gdy ten, kto ją  wypowiada, gotów jest 
ją  zastosować do każdego postępującego podobnie w podobnych okoliczno
ściach”5. Podkreśla się także, że powinniśmy tak formułować oceny, by mógł 
je zaakceptować każdy bez względu na to, czy jest sprawcą, czy ofiarą danego 
czynu. Mamy tu więc do czynienia z postawą zewnętrznego i niezależnego 
obserwatora. Ossowska podkreśla jednak, że powszechność danej oceny na
leży zrelatywizować do określonego kręgu kulturowego. Za ostatni element 
w drugiej charakterystyce ocen moralnych uznaje się gotowość do ich uza
sadnienia, ono zaś ma nas odsyłać do ogólnych reguł przekraczających daną 
sytuację.

Ostatnim kryterium uznania danej oceny za moralną może być przyjęcie 
założenia, że postępowanie, które daje się ocenić pod względem moralnym, 
jest skierowane na kogoś, a nie na siebie.

Z kolei I. Lazari-Pawłowska uważa, że choć nie da się zbudować jednej 
analitycznej definicji moralności, która uwzględniałaby wszystkie jej aspek
ty, można stworzyć kilka pojęć moralności. Autorka twierdzi, że rzeczywi
ście tak czynimy, ponieważ stosujemy „zarówno w praktyce teoretycznej, jak 
i w życiu codziennym kilka kryteriów wyodrębniających spośród ogółu norm 
normy moralne”6. Pośród nich wymienia:
-  kryterium psychologiczne (przy tak ujętym kryterium z pojęciem normy

moralnej wiążemy określony stan świadomości),

4 M. Ossowska, Pojęcie moralności, „Etyka”, nr 1, 1966, s. 24.
5 Tamże, s. 25.
6 I. Lazari-Pawłowska, O pojęciu moralności, [w:] tejże, Etyka. Pisma wybrane, red. 

J. Smoczyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992, s. 78.
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-  kryterium socjologiczne (stosujemy je wtedy, gdy interesuje nas aspekt 
społeczny; o zaliczeniu danej normy do grupy norm moralnych nie decy
duje jej treść, ale typ sankcji),

-  kryterium systemowe (stosowane głównie przez historyków myśli etycz
nej; pozwala ono na zaliczenie -  lub nie -  danej normy do określonego 
systemu etycznego).

-  kryterium treściowe (na którego podstawie -  w odróżnieniu od pozosta
łych -  normę uznaje się za moralną przez wniknięcie w jej treść. Wystę
puje ono w dwóch wersjach: bez relatywizacji i z relatywizacją częściową. 
W wersji pierwszej pewne normy, właśnie ze względu na ich treść, traktu
jemy jako moralne i zawsze mają one dla nas taki charakter, na przykład 
„nie należy kraść”, „nie należy zabijać”. W drugim wypadku „uwzględ
niamy szerszy kontekst treściowy”, a więc sprawdzamy, „jakiego rodzaju 
założenia aksjologicznego jest ona [norma -  TK] konsekwencją i zależnie 
od wyniku uznajemy ją  za moralną lub nie”7. Jeśli założenie, którego jest 
konsekwencją, ma charakter moralny, to i norma jest normą moralną. 
Zgodnie z pierwszą wersją kryterium treściowego normy o określonej tre
ści miałyby moralny charakter nawet wtedy, gdyby ich przestrzeganie było 
pożyteczne wyłącznie dla osoby działającej, ponieważ mają one zawsze 
charakter moralny (ze względu na swoją treść, choć mogą mieć uzasad
nienie czysto egoistyczne). W myśl drugiego kryterium, kiedy uznamy 
określone założenia za moralne, będą one dla nas aksjomatami i będą 
miały już zawsze moralny charakter. Każda norma będąca ich konse
kwencją zostanie uznana za moralną i taka już pozostanie. Na tym polega 
owa relatywizacja: dana norma jest moralna ze względu na to, czy stanowi 
konsekwencję normy uznanej wcześniej za moralną. Jeśli więc nakazy to
warzyskie są poparte racjami moralnymi, należy je uznać za normy mo
ralne. Jak zaznacza Lazari-Pawłowska, największy problem dotyczy „wy
odrębnienia owych naczelnych założeń traktowanych jako niewątpliwie 
moralne”8. Uznając pewne normy za moralne, a przez to tworząc aksjo
maty, odwołujemy się -  zdaniem Lazari-Pawłowskiej -  do powszechnych 
intuicji semantycznych, a nie do własnych intuicji moralnych. Za zasadni
czy zrąb pojęcia moralności w wersji treściowej autorka przyjmuje dbanie 
o cudze dobro9.
W.K. Frankena w swoim artykule O definiowaniu sądów, zasad i kodeksów

moralnych10 także próbuje -  tym razem na poziomie sądów -  dokonać roz-

7 Tamże, s. 83.
8 Tamże, s. 85.
9 Tamże, s. 86.
10 W.K. Frankena, O definiowaniu sądów, zasad  i kodeksów  moralnych, „Etyka”, nr 11, 1973, 

s. 45-55 .
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różnienia sądów moralnych i innych sądów normatywnych. Autor wymienia 
trzy stanowiska, na których gruncie podjęto tę problematykę. Po pierwsze, za 
sąd moralny można przyjąć każdy sąd normatywny uznawany przez jednost
kę lub społeczeństwo, który można uogólnić. To kryterium nie jest jednak 
-  zdaniem Frankeny -  dobre, ponieważ każdy sąd normatywny da się uogól
nić. Po drugie, może to być sąd, który nie tylko jest uogólniany przez jego 
zwolenników, ale także ten, który traktują oni jako nadrzędny. Według Fran
keny występuje tu pewna dwuznaczność. Nie wiadomo bowiem, czy aby sąd 
był moralny, ktoś rzeczywiście musiałby go uznać za nadrzędny, czy też jedy
nie uważałby, że powinien za takowy go uznać. Bywa jednak tak, że określony 
sąd moralny zostaje uchylony z powodu jakiejś racji, ale tym samym nie traci 
swego moralnego charakteru. Co więcej, racja ta może mieć charakter po- 
zamoralny. Po trzecie, „sądy, zasady i kodeksy moralne można zdefiniować, 
odwołując się do pewnych uczuć, emocji i postaw, z którymi są one swoiście 
powiązane”11. Trudno jednak odróżnić moralne stany emocjonalne od poza- 
moralnych, nie biorąc pod uwagę sądów moralnych, z którymi się one wiążą.

Autor proponuje więc rozpatrzenie dwóch innych stanowisk. Zgodnie 
z pierwszym sądy moralne, zasady i kodeksy można zdefiniować poprzez od
niesienie się do „punktu widzenia”, z którego są one wypowiadane i akcepto
wane. Według drugiego przyjmuje się, że sądy moralne należy przynajmniej 
częściowo definiować przez odwołanie się do ich treści.

Często jest tak, że moralny charakter sądu nie zależy od jego treści, ale 
od racji, jakie podaje się w celu jego uzasadnienia. Można jednak spytać da
lej o to, co sprawia, że racja uzasadniająca dany sąd jest racją o charakterze 
moralnym, a nie jakąś inną. To jednak prowadzi do regresu. Aby w niego 
nie popaść, trzeba przyjąć, że uzasadnieniem jest typ racji oparty na faktach. 
W końcu Frankena przyjmuje, że:

X  przedstawia rację moralną na rzecz A (i wypowiada sąd moralny) wtedy i tylko wte
dy, jeżeli X  stara się uzasadnić A, podając fakty o wpływie A na życie istot doznających 
i znajdujących się w kręgu jego oddziaływania, włączając w to także fakty dotyczące 
konsekwencji A wobec innych istot doznających, jeżeli fakty takie mają miejsce rzeczy
wiście lub w mniemaniu X -a 12.

Nawiązując do innego artykułu Frankeny, można następująco podsumo
wać w kilku zdaniach powyższe rozważania. Za moralność uważa się system 
zawierający wskazówki co do tego, jak należy postępować (action-guide), któ
ry spełnia następujące formalne kryteria: X  uważa go za normatywny (pre
scriptive), dokonuje jego uniwersalizacji i uznaje go za rozstrzygający, osta

11 Tamże, s. 47.
12 Tamże, s. 49-50 .
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teczny, przeważający lub będący najwyższym punktem odniesienia13. Można 
także podać węższe pojęcie moralności, przyjmując, że poza dwoma pierw
szymi warunkami spełnia ona jeszcze jeden materialny i społeczny warunek, 
zgodnie z nim natomiast na moralność składają się sądy, „na mocy których 
działania i podmioty działające określa się mianem słusznych, niesłusznych, 
dobrych, złych itd. ze względu na to, jak wpływają one na uczucia, ideały itp. 
innych ludzi lub istot doznających (...). W tym miejscu inni może znaczyć 
niektórzy inni lub wszyscy inni”14.

Wydaje się, że takie ujęcie moralności dobrze oddaje pewne intuicje, jakie 
zostały zawarte w wypowiedziach przytoczonych na początku tej części roz
działu. Dokonując oceny moralnej właśnie, osoby je wygłaszające podkreśla
ły ich normatywny charakter, uniwersalność, ostateczność i to, jak oceniany 
czyn wpływa na innych ludzi.

B. Williams stwierdza, iż „powszechnie uważa się, że praktyka polityczna 
uprzywilejowuje co najmniej cynizm, a być może wręcz brutalność u swo
ich przedstawicieli”15. Zła opinia, jaka przylgnęła do świata polityki, bardzo 
często wiąże się z działaniami osób sprawujących władzę, których nie byli
byśmy skłonni uznać za rzeczywiście polityczne. Jeśli ktoś bierze łapówki, 
zleca intratne kontrakty przyjaciołom lub czyni inne tym podobne rzeczy, 
nie robi tego jako polityk sensu stricto, ale raczej wykorzystuje swoją pozycję 
do niemoralnych działań, do których posunąłby się, sprawując także inną 
funkcję. Kiedy zadamy sobie pytanie, po czym poznać dobrego polityka, my
ślę, że najczęściej myślimy o skuteczności. Głosujemy na polityków po to, by 
doprowadzili do istotnych dla nas zmian, i najczęściej z tego ich rozliczamy. 
Mówiąc, że dany polityk nie dotrzymał słowa, często wytykamy mu nie tyle 
jego niewielkie przywiązanie do moralnej normy mówiącej, że powinno się 
wypełniać dane obietnice, ile raczej to, że czegoś nie zrobił. Liczy się końco
wy wynik, a wszelkie próby usprawiedliwienia swojej porażki nie są raczej 
traktowane jako rzeczywiście istotne racje. Jeśli znajomy obiecał coś zrobić, 
lecz z pewnych powodów nie mógł tego uczynić, to na ogół -  o ile uznamy 
te powody za rzeczywiście ważne w określonych okolicznościach -  wybacza
my mu. W przypadku polityków nie jesteśmy tak pobłażliwi -  brak realizacji 
zamierzonych celów uznajemy za nieudolność, a określenie „nieudolny poli
tyk” brzmi właściwie jak oksymoron.

Jeśli oceniamy polityków głównie ze względu na ich skuteczność, często 
umyka nam pytanie o środki, jakie prowadzą do pożądanych działań, a prze

13 W.F. Frankena, The Concept o f  Morality, „The Journal of Philosophy”, Vol. 63, No. 21, 
1966, s. 688.

14 Tamże, s. 689.
15 B. Williams, Polityka i charakter moralny, tłum. I. Zwiech, [w:] M oralność i profesjonalizm. 

Spór o pozycję etyk zawodowych, red. W. Galewicz, Universitas, Kraków 2010, s. 426.
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cież z pewnością nie wszystkie bylibyśmy w stanie zaakceptować. Tu wkracza 
już ocena moralna. Nie dotyczy ona oczywiście wyłącznie środków, ale tak
że samych celów16. Cel działania polityka, podobnie jak środki, mogą mieć 
charakter moralny lub pozamoralny. Problem pojawia się jednak szczególnie 
wtedy, kiedy do osiągnięcia moralnie istotnego celu potrzebne są niemoralne 
środki. Jak stwierdza Williams, „możemy chcieć -  i to chcieć z pobudek m o
ralnych -  polityków, którzy w pewnych okolicznościach kwestie te [tj. kwestie 
moralne pojawiające się w związku z aktywnością polityczną -  TK] ignoru- 
ją”17. Problem sformułowany przez Williamsa zostanie szczegółowo omówio
ny w rozdziale poświęconym brudnym rękom. Niektórzy twierdzą, że polityką 
rządzi szczególnego rodzaju konieczność, że nie da się utrzymać w niej mo
ralnych standardów, i to ze słusznych powodów. Jak stwierdza Coady, osoby 
odwołujące się do politycznych konieczności „często poza koniecznością po
noszenia ryzyka o jawnie niemoralnym charakterze głoszą jeszcze koniecz
ność kłamstw, przemocy, a nawet morderstw. (...)  Zajmowanie się polityką, 
czasem słusznie, wymaga naruszenia podstawowych wskazań moralnych, 
obowiązujących poza światem polityki”18.

Na tym etapie naszych rozważań ważne są dwie kwestie. Jak widzimy, do 
rzeczywistości politycznej wkracza ocena moralna. Co więcej, politycy mają 
świadomość, że właśnie pod tym kątem mogą być ocenione ich działania; 
niektórzy z nich twierdzą, że świat polityki rządzi się innymi prawami niż na 
przykład codzienne życie. To dość niebezpieczna konstatacja. W skrajnym 
przypadku moglibyśmy się spotkać z poglądem, że refleksja moralna nie ma 
w ogóle zastosowania w polityce w tym sensie, że uznanie jakiegoś działa
nia za niemoralne nie ma żadnego znaczenia, jeśli pozwala osiągać określone 
cele. Jak podkreślają Gutmann i Thompson, przyjęcie tego rodzaju stanowi
ska nie oznacza całkowitego odrzucenia zasad, mogą mieć one jednak inny 
charakter, na przykład prudencjalny. Polityk będzie więc zwracał uwagę na 
to, w jaki sposób osiągnąć własne cele czy zadania stojące przed konkret
nymi instytucjami. „Roztropność pyta o to, czy działanie lub polityka służy 
interesom konkretnej jednostki bądź grupy lub narodu. Etyka pyta o to, czy 
działanie lub polityka mogą być przyjęte przez każdego, kto nie ma wiedzy 
o określonych okolicznościach”19. Jak zauważają autorzy, opozycja roztrop- 
ność-moralność oznacza konflikt pomiędzy korzyścią a zasadą (moralną), 
przy czym w praktyce nikt nie chciałby poświęcić drugiej w imię pierwszej.

16 A. Gutmann i D. Thompson mówią tu o etyce procesu i etyce przyjętej polityki (Ethics 
& Politics. Cases and Comments, red. A. Gutmann i D. Thompson, Nelson-Hall, Chicago 1990, 
s. XIII).

17 B. Williams, Polityka i charakter moralny, s. 426.
18 C.A.J. Coady, Polityka a sprawa brudnych rąk, [w:] Przewodnik p o  etyce, red. P. Singer, 

red. nauk. wyd. polskiego J. Górnicka, Książka i Wiedza, Warszawa 1998, s. 428-430.
19 Ethics & Politics. Cases and Comments, s. XII.
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Zasadę „cel uświęca środki” kojarzymy raczej z aberracją polityki niż z jej 
istotą. Możemy więc przyjąć, że powszechnie uważa się, iż refleksja moralna 
powinna mieć znaczenie w polityce, powstaje jednak pytanie o jej miejsce. 

Nowożytnemu politykowi Machiavelli zaleca:

Stąd wynika dla księcia pragnącego utrzymać się na swym stanowisku konieczność 
stosowania w życiu nie tylko zasad dobrych, lecz używania i dobrych i złych, a to wedle 
okoliczności20.

Pominąwszy interpretacje samego dzieła Machiavellego, warto zwrócić uwa
gę, że zalecając „niebycie dobrym”, musi on mieć jakieś pojęcie tego, co jest 
dobre i słuszne. Innymi słowy, polityk może być w pełni świadomy, co znaczy 
dobrze postępować, ale polityka jest taką sferą życia, w której nie można so
bie pozwolić na luksus przestrzegania różnych, powszechnie akceptowanych 
zasad moralnych. U Machiavellego pojawia się więc naczelny konflikt świa
ta polityki: konflikt pomiędzy pragnieniem trzymania się moralnych zasad 
a chęcią czy nawet koniecznością osiągania politycznych celów. Dlatego też 
stwierdza on, że książę:

( . . . )  nie może przestrzegać tych wszystkich reguł, których zachowywanie obowiązu
je ludzi uczciwych; częstokroć w obronie swego państwa bywa on zmuszony działać 
wbrew przyjętym na siebie zobowiązaniom, wbrew miłości bliźniego, wbrew poczuciu 
ludzkości, wbrew religii21.

Do samego Machiavellego nawiążę jeszcze w kolejnym rozdziale, w tym miej
scu natomiast warto zwrócić uwagę na fakt, iż w przytoczonym fragmencie 
przywołuje on wartości, które sprawiają, że ludzi charakteryzujących się nimi 
uważa się za dobrych. W polityce standardy te nie mają zastosowania. Jak 
podkreśla M. Ramsay, współcześnie autorzy widzą w machiawelizmie uza
sadnienie „zasad i praktyk moralnych właściwych dla działań politycznych 
różniących się od tych, które rządzą życiem prywatnym”22, stąd mówi się 
o prywatnej i publicznej moralności. Zwolennicy tego podziału nie twierdzą 
więc, że refleksja moralna nie ma znaczenia w polityce, uważają jednak, że 
w jej przypadku można mówić o innej moralności.

Zanim przejdę do omówienia tego innego rodzaju moralności, należy 
wspomnieć o jeszcze jednym możliwym ujęciu relacji pomiędzy etyką a poli
tyką. Zasadę „cel uświęca środki” wiąże się raczej z immoralizmem polityki. 
Najważniejsze są wtedy doraźne cele i względy praktyczne. Zamiast o dyktacie 
etyki mówimy o dyktacie samej roztropności, na co zwracali uwagę Gutmann

20 N. Machiavelli, Książę, tłum. W. Rzymowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław 1979, r. XV, s. 66-67.

21 Tamże, r. XVIII, s. 77.
22 M. Ramsay, M achiavellianism, [w:] Encyclopedia o f  Applied Ethics, red. D. Callahan, 

P. Singer, R. Chadwick, Academic Press, New York 1998, t. III, s. 103.
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i Thompson, można jednak mówić także o amoralności polityki. Niektórzy 
przyjmują bowiem, że polityka ma swoją logikę, jest sferą zupełnie niezależną 
od moralności, a działania w jej ramach nie podlegają ocenie etycznej, gdyż 
liczą się takie kwestie jak racja stanu oraz siła w relacjach pomiędzy państwa
mi23. Problem ten powróci w rozdziale IV przy okazji omawiania realizmu 
politycznego w stosunkach międzynarodowych.

Wspomniałem o charakterystycznej dla polityki moralności publicznej. 
S. Hampshire w artykule pod znamiennym tytułem Public and Private Mo
rality24 twierdzi, że sfera publiczna jest rozległa, a podmiot w niej działający 
odpowiada za znacznie większą liczbę poważnych konsekwencji mających 
wpływ na ludzkie życie, niż to się dzieje w życiu prywatnym. Egzekwowanie 
odpowiednich zachowań w sferze publicznej wiąże się z użyciem przemocy 
lub z groźbą jej użycia. Problemy te nie rodzą się w sferze prywatnej. I w koń
cu „we współczesnej polityce, szczególnie w demokracji, w uzasadniony spo
sób wymaga się ochrony interesów ludzi, których się w jakiś sposób reprezen
tuj e: czy to zwolenników w partii, czy współobywateli. Istnieją zobowiązania 
i obowiązki ściśle związane z rolami”25. Jeśli tak się opisze sferę publiczną, to 
moralność charakterystyczna dla polityki będzie kładła szczególny nacisk na 
skutki działań, a także na odpowiedzialność ciążącą na politykach za tych, 
którzy wybrali ich do sprawowania władzy, oraz tych, na których ich działa
nia mają wpływ. W życiu prywatnym znacznie większą wagę przywiązujemy 
do wewnętrznej wartości określonych czynów i nie oceniamy ich wyłącznie 
ze względu na konsekwencje26. Hampshire podkreśla, że nie jest jego zamia
rem postulowanie utworzenia dwóch całkowicie odrębnych moralności, tak 
jakby życie prywatne i życie publiczne były zupełnie od siebie niezależne. 
Jego zdaniem należy zauważyć jednak, że sfera publiczna charakteryzuje się 
inną odpowiedzialnością, a także koniecznością przeprowadzania takich 
działań, z jakimi w sferze prywatnej wiązałyby się poważne skrupuły moral
ne. Jak stwierdza Williams:

( . . . )  życie publiczne niesie ze sobą przewidywalne i prawdopodobne ryzyko wystąpie
nia okoliczności, w których wyraźnie wymagane jest podjęcie kroków moralnie przy
krych. Oparta na moralnych przesłankach odmowa uczynienia kiedykolwiek czegoś 
podobnego może z powodzeniem świadczyć o niemożności poważnego dążenia nawet 
do moralnych celów politycznych27.

23 Tamże, s. 105.
24 S. Hampshire, Public and Private M orality [w:] Public & Private Morality, red. 

S. Hampshire, Cambridge University Press, Cambridge 1978, s. 23-54.
25 Tamże, s. 49.
26 W  tym miejscu można przywołać podział M. Webera na etykę przekonań i etykę 

odpowiedzialności. Ta pierwsza ma zastosowanie w polityce. Do koncepcji Webera powrócę 
w rozdziale II.

27 B. Williams, Polityka i charakter moralny, s. 433.
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Od polityków oczekujemy więc, że przezwyciężą oni skrupuły i uczynią to, 
co w życiu prywatnym uznano by za niemoralne. Paradoksalnie to podję
cie „moralnie przykrych kroków” ma służyć moralnym celom politycznym. 
Za takie pewnie można by uznać na przykład zapewnienie bezpieczeństwa 
obywatelom danego kraju. Williams mówi także o pewnym ograniczeniu. 
Choć, jak stwierdza, worek pokutny nie jest „odpowiednim strojem polity
ka, zwłaszcza polityka odnoszącego sukcesy”28, lepiej jest, jeśli podejmując 
moralnie przykre decyzje, czuje się on przy tym źle. To może dać nam, czę
sto adresatom tych decyzji, gwarancję, że nie posunie się on do tego rodzaju 
praktyk wtedy, kiedy nie będzie to konieczne. Nie można wyposażyć polity
ków w carte blanche pozwalającą im dowolnie podporządkowywać wszystko 
skuteczności działania. Chęć usprawiedliwienia działań nie może być zachętą 
do kroczenia moralnymi skrótami.

Nie wszyscy godzą się na zastosowanie osobnej moralności do polityki. 
Przede wszystkim, jak stwierdza Coady, trudno jest określić samą sferę pu
bliczną. Jest ona szeroka i różnorodna, a „myśl, że moralność odnosi się wy
łącznie do życia w rodzinie czy też może do sfery kontaktów towarzyskich, 
jest śmiała, lecz z pewnością niemożliwa do przyjęcia”29. Część myślicieli nie 
widzi powodu do rozgraniczania moralności na obie sfery. Analogiczne ro
zumowanie pojawi się w rozdziale IV przy okazji problemu stosunków mię
dzynarodowych. Niektórzy twierdzą, że rozważania moralne mają zastoso
wanie wyłącznie do polityki wewnętrznej, nie obowiązują jednak na arenie 
międzynarodowej. Rozróżnienie to można podać w wątpliwość. Skoro sto
suje się standardy moralności w jednym przypadku, to nie ma podstaw do 
tego, by odrzucić je w drugim. Coady zauważa, że w moralności publicznej 
kładzie się nacisk na konsekwencje, te jednak w życiu prywatnym także mogą 
mieć doniosłe znaczenie. Nawet jeśli zgodzimy się z tym, że w sferze publicz
nej stosuje się różne formy nacisku z przemocą włącznie, a skutki działań 
mają w niej daleko szerszy zasięg niż w sferze prywatnej, to -  jak podkreśla 
Ramsay -  może to być dobry powód do tego, by politycy stosowali się do za
sad moralnych, a nie myśleli wyłącznie w kategoriach dających się osiągnąć 
rezultatów30. Świat polityki jest bardzo złożony, zawiera dużo zmiennych 
i łatwo można popełnić błąd w dokładnym określeniu celów, które pragnie 
się osiągnąć. Kosztem jest tu często złamanie określonej zasady moralnej, co 
może się wiązać z naruszeniem praw wielu ludzi.

Podsumujmy dotychczasowe rozważania. Stosunek etyki i polityki może 
przybierać różne formy. Politycy mogą zdawać sobie sprawę z niemoralno- 
ści swoich praktyk, lecz nie przywiązywać do tego szczególnej wagi, wyżej

28 Tamże, s. 435.
29 C.A.J. Coady, Polityka a sprawa brudnych rąk, s. 422.
30 M. Ramsay, dz. cyt., s. 110.
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stawiając wymogi roztropności. Mamy wtedy do czynienia z immoralną po
lityką. Kiedy sferze polityki przypisuje się całkowitą autonomię, staje się ona 
amoralna: nie ma z etyką żadnych punktów stycznych. Z kolei pośród sta
nowisk uznających znaczenie refleksji moralnej w polityce można wyróżnić 
kolejne. Niektórzy przyjmują, że stosuje się do niej moralność różna od tej, 
zgodnie z którą oceniamy sferę prywatną. Inni nie zgadzają się na takie roz
różnienie.

Wiemy już, że działalność polityczna może podlegać moralnej ocenie, da 
się jej jednak dokonać z punktu widzenia różnych teorii etycznych. Zostaną 
one teraz pokrótce przedstawione, a poniższe rozważania będą szczególnie 
istotne w odniesieniu do dociekań zawartych w następnym rozdziale.

Teorie etyczne: krótki pRzegLĄd

Wspominając o tym, jak podchodzimy do działań polityków, pisałem, że 
w życiu prywatnym mamy większą tendencję do oceniania czynów ze wzglę
du na ich wartość wewnętrzną, w przypadku polityków natomiast bierzemy 
głównie pod uwagę konsekwencje ich działań. Te dwa sposoby oceniania mo
żemy powiązać z dwiema teoriami etycznymi: odpowiednio z teorią deonto- 
logiczną i konsekwencjalizmem. Jak zobaczymy, problem brudnych rąk łączy 
się w dużej mierze z konfliktem pomiędzy racjami ujętymi na płaszczyźnie 
tych dwóch teorii.

Zacznę od konsekwencjalizmu, a następnie przejdę do koncepcji deonto- 
logicznych, by przedstawić je w opozycji do pierwszej teorii. W konsekwen- 
cjalizmie istotne jest to, co może się wydarzyć. Pewne stany mają swoją war
tość, ale nie jest to wartość moralna, ponieważ nie bierze się w tym przypadku 
pod uwagę oceny moralnego sprawstwa czy też charakteru, ale skutki i to, jaki 
świat może być31. I tak Darwall wskazuje, że choć przeprowadzenie zamachu 
na Hitlera można by uznać za moralnie niesłuszne, to przez konsekwencja- 
listę prawdopodobnie zostałoby ono potraktowane jako słuszne ze względu 
na dobro, jakie z niego wynika (lub ze względu na to, że dzięki niemu nie 
dojdzie do wielkiego zła w świecie)32. W obrębie konsekwencjalizmu różnice 
mogą dotyczyć na przykład tego, jaka pozamoralna wartość ma największe 
znaczenie. Z punktu widzenia dalszych rozważań istotna jest inna różnica, 
w ramach konsekwencjalizmu możemy bowiem wyróżnić konsekwencjalizm 
czynów i konsekwencjalizm reguł. W pierwszym z nich o słuszności danego

31 S.L. Darwall, Theories o f  Ethics, [w:] A Companion to Applied Ethics, red. R.G. Frey, 
C.H. Wellman, Blackwell, Oxford 2003, s. 27.

32 Tamże.
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czynu decydują konsekwencje tego właśnie działania. Zdaniem zwolenników 
konsekwencjalizmu reguł o słuszności decydują nie konsekwencje określo
nego czynu, ale konsekwencje stosowania się do określonej reguły. Załóżmy, 
że istnieje reguła zakazująca dokonywania kradzieży. Dla konsekwencjalisty 
czynów słuszne będzie jej złamanie, jeśli z konsekwencji danego działania 
(w tym przypadku kradzieży) wypłynie więcej dobra. Konsekwencjalista 
reguł powie jednak, że pomimo dobrych konsekwencji kradzieży w tym 
konkretnym wypadku nie należy jej dokonywać, ponieważ sama reguła jej 
zakazująca prowadzi do lepszych konsekwencji. Świat, w którym nie ma 
przyzwolenia na kradzież, jest lepszy od tego, w którym byłoby to dozwolone.

Najważniejszą formą konsekwencjalizmu jest utylitaryzm. Darwall wy
różnia w nim trzy istotne elementy. Po pierwsze, utylitaryzm jest konsekwen- 
cjalizmem korzyści (benefit consequentialism), co oznacza, że ocena moralna 
ostatecznie powinna się opierać na przyjęciu, że

( . . . )  wartościowe stany dotyczą dobra lub powodzenia (welfare) jakichś istot. ( . . . )  Po 
drugie, utylitaryści twierdzą, że pozamoralna wartość skutków jest określona przez 
zsumowanie korzyści oraz kosztów, jakie odnoszą się do wszystkich zainteresowanych 
stron. Po trzecie, ( . . . )  moralna słuszność czynu lub moralna dobroć cech charakteru 
zależy od tego, co wytworzy najwyższą całkowitą wartość określoną przez tę sumę33.

Skupienie się na konsekwencjach oraz welferyzmie sprawiło, że konsekwen- 
cjalizm, a szczególnie utylitaryzm właśnie, stał się istotną teorią w dziedzinie 
polityki i nauk społecznych.

Teorie deontologiczne inaczej ujmują słuszność i niesłuszność czynów. 
Najważniejsze jest dla nich pojęcie obowiązku (od greckiego słowa deon  
oznaczającego powinność). Dla zwolennika teorii deontologicznej pewne 
czyny są słuszne bądź niesłuszne właśnie dlatego, że nimi są. I tak w kon
cepcjach tych kłamstwa są niesłuszne, ponieważ są kłamstwami34. Co więcej, 
zakaz kłamania obowiązuje nawet wtedy, gdy z jego złamania mogłoby wy
płynąć więcej dobra albo mniej szkody. Na tym zasadza się istotna różnica 
pomiędzy deontologią a konsekwencjalizmem. Deontologia charakteryzuje 
się także względnością wobec podmiotu (agent-relativity), co oznacza, że 
do określenia obowiązku konieczne jest często odwołanie się do konkretne
go podmiotu działającego, ponieważ ma on te obowiązki względem kogoś. 
W konsekwencjalizmie „wartości są wyprowadzane z istnienia określonych

33 Tamże, s. 28. G. Scarre wymienia następujące cechy utylitaryzmu: welferyzm (słuszne 
są działania promujące pomyślność istot doznających), konsekwencjalizm, sumaryczność 
(założenie, że można otrzymać zsumowaną wartość użyteczności) oraz maksymalizacja 
(należy dążyć do osiągnięcia możliwie największego dobrobytu). G. Scarre, Utilitarianism, [w:] 
Encyclopedia o f  Applied Ethics, t. IV, s. 440-443.

34 Por. N.A. Davis, Deontologia współczesna, tłum. P. Łuków, [w:] Przewodnik po  etyce, 
s. 249.
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stanów i dają uzasadnienie jakim kolw iek  działaniom (...)  bez względu na 
relację podmiotu  do tych stanów”35, a więc jest on podmiotowo neutralny. 
Na tym rozróżnieniu zasadza się także przekonanie deontologa, że na przy
kład „nie wolno nam ratować czyjegoś życia za pomocą kłamstwa, nawet 
gdybyśmy mogli oszukaniem złoczyńcy, który wyraźnie zamierza zabić kil
ku niewinnych ludzi, zapobiec śmierci tej osoby”36. Podmiotowi moralnemu 
powinno zależeć przede wszystkim na własnej integralności moralnej bez 
względu na to, jakie mogą być tego skutki. Zakaz kłamstwa nie oznacza więc, 
że powinno się zmniejszać liczbę kłamstw w świecie. Informuje on podmiot 
moralny o tym, czego nie wolno mu czynić, nawet gdyby jego kłamstwo mo
gło powstrzymać większą liczbę tego samego rodzaju czynów.

O ile teorie konsekwencjalistyczne mogą być mało intuicyjne, ponieważ 
zezwalają -  jak się wydaje -  na poświęcanie na przykład życia niewinnej isto
ty w imię większego dobra lub mniejszego zła, o tyle koncepcje deontolo- 
giczne mogą się kłócić z powszechnym przekonaniem, że należy brać pod 
uwagę konsekwencje swoich działań, a nie tylko konieczność przestrzegania 
określonych norm. Wiele osób uznałoby bowiem, że w pewnych okoliczno
ściach złamanie zakazu pozwalające uniknąć katastrofalnych skutków byłoby 
uzasadnione. Uważa się także, że deontologia ma problem ze wskazaniem, 
co należy robić, kiedy pewne zakazy wejdą z sobą w konflikt. Jak zobaczymy, 
problemy te będą się pojawiać w następnym rozdziale.

Najbardziej wyrazistym przykładem koncepcji deontologicznej jest 
oczywiście etyka Kanta z jego absolutnymi zakazami. W XIX i na początku 
XX wieku dominującą rolę w etyce odgrywały teorie konsekwencjalistycz
ne37. Jak wskazywałem, popularność ta wiązała się z możliwością prostego 
ich zastosowania na szeroką skalę w społeczeństwie czy ekonomii oraz z tym, 
że rachunek utylitarystyczny dawał prostą odpowiedź na to, co należy czynić. 
Wraz z pojawieniem się w 1930 roku pracy W.D. Rossa The Right and the 
G ood  i jego koncepcji obowiązków prim a facie , do której nawiążę przy okazji 
omawiania zagadnienia brudnych rąk, nastąpiło ponowne zainteresowanie 
teoriami deontologicznymi. Ten dychotomiczny podział w filozofii moralno
ści został poddany krytyce w słynnym artykule G.E.M. Anscombe Modern 
Moral Philosophy z 1958 roku, w którym zwraca się ona przeciwko teoriom 
utylitarystycznym i deontologicznym38. Postuluje powrót do „starożytnej tra
dycji etycznej, w której nie formułowano żadnych uniwersalnych zasad, lecz

35 S.L. Darwall, dz. cyt., s. 29.
36 N.A. Davis, dz. cyt., s. 249-250.
37 Por. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 3 -4 .
38 G.E.M. Anscombe, M odern M oral Philosophy, „Philosophy”, Vol. 33, No. 124, 1958, 

s. 1-19.
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koncentrowano się na kondycji moralnej sprawcy działania, doskonaleniu 
odpowiednich dyspozycji moralnych -  cnót”39. Główny zarzut, który sfor
mułowała autorka, dotyczył tego, że zarówno utylitaryzm, jak i teorie nawią
zujące do etyki Kanta skupiły się zbytnio na pojęciach obowiązku czy powin
ności, a zupełnie pominęły tak istotne z punktu widzenia filozofii moralności 
kwestie jak intencja czy charakter podmiotu moralnego. Tym samym nastąpił 
powrót do trzeciej teorii etycznej, którą jest etyka cnót. Jak wskazuje Szut- 
ta, współczesna etyka cnót zajmuje się następującymi zagadnieniami: pro
blemem właściwego przedmiotu etyki (podmiot moralny a moralny czyn), 
problemem kryterium moralnego wartościowania (moralnie dobry charak
ter a uniwersalne zasady moralne), problemem moralnego wartościowania 
(dobro moralne a moralna słuszność)40. W jej obrębie nie są istotne pytania 
o to, co należy czynić, ale o to, jakim powinno się być człowiekiem. Przy ta
kim ujęciu problemu nie jest ważne formułowanie uniwersalnych zasad mo
ralnych, ponieważ podmioty moralne czy okoliczności, w jakich działają, są 
zbyt zróżnicowane, by te zasady miały do nich zastosowanie41. Z oczywistych 
względów uwagi te będą miały dla nas duże znaczenie, szczególnie w oma
wianiu problemu brudnych rąk na podstawie filozofii Arystotelesa. Należy 
przy tym podkreślić, że rozwój etyki cnót wskazuje na ciągłe zainteresowanie 
myślą filozofów starożytnych.

Wybrane na początku krótkie wypowiedzi stanowią przykład oceny po
lityków czy ich działań z perspektywy krótko zarysowanych różnych teorii 
etycznych. Z jednej strony pragniemy, by osoby, którym powierzamy nasze 
bezpieczeństwo, dbały o nie i nie wahały się użyć w tym celu środków, które 
mogłyby -  skądinąd -  spotkać się z potępieniem. Nie chcemy także, by poli
tyk dbał wyłącznie o swoją moralność, ponieważ w niektórych przypadkach 
nie pozwoli mu to na zrealizowanie zobowiązań, jakie ma wobec nas, czyli 
obywateli danego kraju. Myślimy wtedy o działaniach polityka z perspekty
wy konsekwencjalistycznej. Z drugiej strony, z dość jasnych powodów nie 
powinniśmy pozwalać politykom na zbyt wiele, ponieważ mogą wtedy zbyt 
często usprawiedliwiać swoje postępowanie koniecznością złamania uznawa
nych przez nas zakazów moralnych. Pragniemy więc, by się do nich stosowa
li. W tym przejawiają się intuicje, które dobrze oddają teorie deontologiczne. 
Perspektywa teorii cnót rozszerza wszystkie rozważania o perspektywę pod
miotu moralnego. Polityka wymaga podejmowania trudnych decyzji. Z pew
nością z większą sympatią będziemy patrzeć na tych decydentów, którym nie 
przychodzą one z łatwością, bo wiąże się z nimi przeżywanie określonych 
emocji. Interesuje nas więc to, czy politycy są dobrymi ludźmi, co z kolei po

39 N. Szutta, Utylitaryzm wobec krytyki etyków cnót, „Diametros”, nr 11, 2007, s. 40.
40 N. Szutta, Status współczesnej etyki cnót, „Diametros”, nr 1, 2004, s. 71.
41 Tamże, s. 72.
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zwoli przewidywać, jak postąpią w przyszłości. Mówiąc o etyce politycznej, 
możemy więc mieć na myśli trzy jej formy: konsekwencjalizm, deontologię 
i etykę cnót42. W dalszym toku książki, szczególnie w tym rozdziale, będą się 
pojawiać argumenty charakterystyczne dla każdej z nich.

Etyka zAwodowA

Wspomniałem wcześniej, że na polityku ciąży zobowiązanie wobec tych, któ
rzy go wybrali. Jest on ich reprezentantem. Odgrywa przy tym szczególną 
rolę, którą można porównać z rolą na przykład lekarza czy adwokata. Na do
datek pojawiło się także sformułowanie mówiące o tym, że politycy uciekają 
się czasami do działań, które uznajemy za konieczne, a nawet słuszne, ale któ
re w innych okolicznościach byłyby niedopuszczalne. Możemy postawić tezę, 
że w pewnych zawodach można, a nawet należy czynić coś, co w normalnych 
sytuacjach byłoby niedopuszczalne. Mówilibyśmy wtedy o etyce zawodowej 
czy profesjonalnej, która w jakimś sensie różniłaby się od etyki ogólnej.

W swoim artykule, który ukazał się w wersji oryginalnej w 1978 roku, 
Williams zwraca uwagę na to, że w obrębie polityki nie ma „solidnego po
jęcia etyki zawodowej”43. Wydaje się, że niewiele się w tej kwestii zmieniło. 
Powstają co prawda kodeksy parlamentarzystów, urzędników itd., zawiera
ją  one jednak w dużej mierze zapisy, które tak naprawdę dotyczą każdego 
człowieka: mówią na przykład o tym, że nie należy brać łapówek, poddawać 
się lobbingowi czy kierować się nepotyzmem. Szczególną uwagę zwraca się 
na to, by być uczciwym. Kiedy jednak lekarz wprowadza swojego pacjenta 
w błąd, ponieważ uważa, że prawda mogłaby zagrozić procesowi leczenia, 
lub kiedy adwokat stara się podważyć wiarygodność świadka, o którym wie, 
że jest człowiekiem o nieposzlakowanej opinii, czynią oni coś, co w innych 
przypadkach byłoby niedopuszczalne, a jednak jest usprawiedliwione (choć 
pewnie niektórzy się z tym nie zgodzą) ze względu na sprawowaną przez nich 
funkcję. Inaczej mówiąc, „czyn w moralności ogólnej kwalifikowany jako nie
dopuszczalny, w moralności zawodowej może otrzymać kwalifikację czynu 
dozwolonego, a nawet nakazanego”44. Galewicz wprowadza pojęcie profesjo
nalnego partykularyzmu czynów. Jest to pogląd, „zgodnie z którym obowią
zujące normy moralne dotyczące pewnej grupy zawodowej mogą być nie

42 L.C. McDonald, Three Forms o f  Political Ethics, „The Western Political Quarterly”, 
Vol. 31, No. 1, 1978, s. 7 -18 .

43 B. Williams, Polityka i charakter moralny, s. 427.
44 W. Galewicz, W  sprawie odrębności etyk zawodowych, [w:] M oralność i profesjonalizm. 

Spór o pozycję etyk zawodowych, s. 16.
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zgodne z obowiązującymi normami moralnymi o zasięgu uniwersalnym”45. 
Konieczne jest jednak wprowadzenie pewnego zastrzeżenia, które pozwala 
sprecyzować to stanowisko. Oczywiste jest bowiem, że przedstawiciele róż
nych zawodów mają moralne prawa czy obowiązki, których nie mają osoby 
niepiastujące podobnych stanowisk. Pytając więc o profesjonalny partyku
laryzm czynów, pytamy o to, „czy zdarza się, że przedstawiciele jakiejś pro
fesji mają moralne prawo (lub obowiązek) robić takie rzeczy, których osoby 
spoza tej profesji, w takich samych okolicznościach o bezpośrednim znaczeniu 
etycznym, nie mają prawa (lub obowiązku) robić?”46. Autor odpowiada na 
to pytanie twierdząco. Broni także stanowiska, które nazywa profesjonalnym 
partykularyzmem sądów. Uważa bowiem, że „właściwa moralność dla pew
nej grupy zawodowej może odbiegać zarówno od tej moralności, która jest 
właściwa dla innej profesji, jak i od moralności właściwej dla szerszej wspól
noty, czyli moralności ogólnospołecznej”47.

W swoim artykule Etyka zawodowa D. Luban przywołuje polityka jako 
przedstawiciela zawodu, w którym w najjaskrawszej wersji zostaje „sformu
łowany problem moralności pełnionej roli”48. Autor zastanawia się bowiem, 
czy określone role społeczne mogą generować obowiązki sprzeczne z moral
nością powszechną, a więc uznawaną przez większość ludzi bez względu na 
ich wykształcenie. Istnieją zakazy czy nakazy mające charakter uniwersalny. 
Jak podkreśla autor, zarówno imperatyw kategoryczny Kanta, jak i zasada 
użyteczności stosują się do wszystkich bez względu na sprawowaną przez 
nich funkcję. Dlatego też wydaje się, że przypisanie niektórym rolom spo
łecznym szczególnych zobowiązań moralnych jest zbędnym dodatkiem, któ
ry może służyć „zwiększeniu realnie sprawowanej władzy”49. Jednocześnie 
w społeczeństwie możemy wskazać istniejące zobowiązania zależne właśnie 
od odgrywanych ról. Luban widzi sposób na wyjście z problemu przez wpro
wadzenie czterostopniowej struktury uzasadnienia. Na przykładzie prawnika 
wygląda ona następująco:

Jednostkowy akt zachowania w tajemnicy sekretów klienta zostaje uzasadniony dzię
ki regule poufności. Sama zaś reguła uzasadniona jest znaczeniem pełnionej przez 
prawników roli społecznej ( .. .) .  W  ostatecznym rozrachunku instytucja oceniania jest 
zgodnie z tym, jak wiele korzyści przynosi społeczeństwu50.

45 Tamże, s. 64.
46 Tamże, s. 68.
47 Tamże, s. 77-78.
48 D. Luban, Etyka zawodowa, tłum. M. Klinowski, [w:] M oralność i profesjonalizm. Spór 

o pozycję etyk zawodowych, s. 229.
49 Tamże, s. 230-231.
50 Tamże, s. 234-235.
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Indywidualny akt jest uzasadniony dzięki regule. Tę z kolei uzasadnia kon
kretna rola, a sam zawód -  społeczne znaczenie określonej instytucji. Insty
tucja podlega zaś ocenie moralnej. Jak stwierdza autor, „moralność pełnionej 
roli bierze górę w sytuacji, gdy instytucja jest wystarczająco wartościowa, peł
niona rola jest wystarczająco kluczowa dla tej instytucji, a do tego specyficz
ne reguły moralne są dla pełnionej roli wystarczająco konieczne”51. Należy 
jednak brać pod uwagę środki, które zapewniają funkcjonowanie instytucji. 
Muszą być one moralnie do przyjęcia.

Rozważania Lubana pokazują, jak określone działanie polityka, choć nie 
do przyjęcia z punktu widzenia powszechnej moralności, mogłoby być jed
nak dozwolone czy nawet obowiązkowe w przypadku moralności zawodo
wej polityka. Należy przy tym zaznaczyć, że związek pomiędzy moralnością 
roli a moralnością powszechną może być różnie ujęty. J. Andre uważa, że 
Luban tworzy w tym przypadku podział dychotomiczny, który w jej opinii 
jest błędny, ponieważ „moralność ról nie jest czymś przeciwnym zwyczajnej 
moralności, lecz pewnym jej przejawem”52. Nie można więc mówić, jej zda
niem, o dwóch rodzajach moralności, gdzie jednej można przypisać większe 
znaczenie niż drugiej.

Dotychczasowe rozważania pozwoliły na wskazanie, jak można rozumieć 
oceny i normy moralne. Następnie zostały przedstawione różne sposoby uję
cia związku pomiędzy polityką a moralnością. Krótko opisałem główne teo
rie etyczne, a następnie skupiłem się na możliwości rozpatrywania polityka 
jako przedstawiciela konkretnego zawodu. Tym samym przeszedłem do roz
patrywania etyki profesjonalnej. Wszystkie dotychczasowe uwagi miały na 
celu wprowadzenie pojęć i rozróżnień, które będą pomocne w dalszym toku 
książki. Teraz przejdę do starożytności i zastanowię się nad związkiem etyki 
z polityką na podstawie filozofii interesujących mnie myślicieli.

Etyka i poLityka: starożYTność

Zagadnienia związane z filozofią polityczną miały dla Platona i Arystotelesa 
zasadnicze znaczenie. Może się to łączyć z tym, że dla obu tych filozofów 
jednostka żyjąca poza państwem nie mogła osiągnąć pełni swojego rozwoju. 
W II księdze Państwa Sokrates stwierdza:

51 Tamże, s. 239.
52 J. Andre, M oralność ról ja k o  złożony przypadek zwyczajnej moralności, tłum. M. Strąkow, 

[w:] M oralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, s. 211.



36

państwo tworzy się dlatego, że żaden z nas nie jest samowystarczalny, tylko mu po
trzeba innych. ( . . .)  W ięc tak, bierze jeden drugiego do tej, a innego do innej potrzeby, 
a że wielu rzeczy potrzebujemy, więc zbieramy wielu ludzi do jednego siedliska, aby 
wspólnie żyli i pomagali jeden drugiemu, i wspólne mieszkanie nazwaliśmy imieniem 
państwa (369b -c).

Wydaje się, że Platonowi można przypisać mocniejszą tezę, jaką znajdziemy 
u Arystotelesa. W Polityce Stagiryta podaje kilka argumentów za naturalnym 
pochodzeniem państwa. W toku jego wywodu odnajdujemy fragment:

Okazuje się z tego, że państwo należy do tworów natury, że człowiek jest z natury stwo
rzony do życia w państwie, taki zaś, który z natury, a nie przez przypadek żyje poza 
państwem, albo jest nędznikiem, albo nadludzką istotą (1253a1-3).

Można powiedzieć wręcz, że natura człowieka ma charakter polityczny, po
nieważ jest przeznaczona do życia w państwie. Sformułowanie to ma duże 
znaczenie w filozofii Arystotelesa. W Polityce czytamy, że „(. ) natura zaś 
jest właśnie osiągnięciem celu. Właściwość bowiem, jaką każdy twór osiąga 
u kresu procesu swego powstawania, nazywamy jego naturą; tak jest w od
niesieniu i do człowieka, i do konia, i do rodziny” (1252b32-34). Według 
Arystotelesa każdy proces ma swój cel, swoje urzeczywistnienie. Osiągnięcie 
celu nazywa on entelechią (od gr. telos -  cel). To, co jest złożone z materii 
i formy, w procesie rozwoju przechodzi od możności do aktu. Kiedy chcemy 
wytłumaczyć różnicę pomiędzy możnością a aktem, możemy się posłużyć 
przykładem malarza, który w danej chwili śpi (ale jest w możności namalo
wać obraz) i malarza właśnie malującego (w akcie):

Przedmiot naturalny jest w stanie możności, jeśli chodzi o pełne urzeczywistnienie 
swej formy, na przykład żołądź czy małe drzewko w stosunku do swego pełnego roz
woju. Owa możność może być zdolnością wywoływania zmiany w innym lub może 
być zdolnością samourzeczywistnienia: w obydwu wypadkach jest czymś realnym, 
czymś pomiędzy niebytem i rzeczywistością53.

W wypadku człowieka jego natura, a więc osiągnięcie celu, będzie samourze- 
czywistnieniem się. W tym sensie rzeczywistość polis znakomicie ujmuje Rit
ter: jest to rzeczywistość, „w której dochodzi do realizacji wszystko to, czym 
zdolny jest z natury być człowiek ze względu na swe zadatki i możliwości”54. 
Polityczny charakter natury człowieka oznacza, że osiąga on pełnię swoich 
możliwości jako osoba uczestnicząca w politycznym życiu polis. Z kolei ży
cie polityczne jest dla Arystotelesa życiem szczęśliwym, a więc -  konkludu
jąc -  osiągnięcie przez człowieka jego natury da mu szczęście. Z wnioskiem 
tym z pewnością zgodziłby się Platon. Należy przecież pamiętać, że jego dwa 
największe dzieła dotyczą tworzenia właściwego ustroju. Ścisły związek po

53 F. Copleston, Historia filozofii, t. I, tłum. H. Bednarek, PAX, Warszawa 1998, s. 351.
54 J. Ritter, Wielkie miasto, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XXII, z. 4, 1994, s. 156.
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między jednostką a polis widać w strategii, jaką Platon przyjmuje w Państwie. 
Chcąc wykazać, czym jest sprawiedliwość w człowieku, przechodzi na grunt 
polis, ponieważ jest ona większa i łatwiej uczynić z niej przedmiot badania:

( . . . )  naprzód w państwach będziemy szukali, czym ona jest. Potem ją tak samo roz
patrzymy i w poszczególnych jednostkach szukając podobieństwa do tego, co większe,
w postaci tego, co mniejsze (369a).

Sokrates uważa tę analogię za oczywistą, a jego rozmówcy bez żadnych za
rzutów ją  przyjmują, choć są nastawieni bardzo buńczucznie do rozważań 
myśliciela. Wskazuje to na wyjątkowo silny związek pomiędzy człowiekiem 
a jego państwem.

Słowa filozofów oddają ogólne przekonanie panujące w Atenach V i IV 
wieku p.n.e. na temat roli polis w życiu człowieka. Perykles w przytaczanej 
przez Tukidydesa mowie w Wojnie peloponeskiej stwierdza, że Ateńczycy są 
narodem, który „jednostkę nieinteresującą się życiem państwa uważa nie za 
bierną, ale za nieużyteczną” (II/40). Są to bardzo mocne słowa, które wskazu
ją  na to, że obywatel powinien być zaangażowany w życie swojej polis.

Jeśli dzięki państwu człowiek naprawdę staje się człowiekiem, to jasne 
jest, że teoretyczna refleksja nad samym państwem jako tworem czy to 
sztucznym, czy naturalnym musiała zajmować zasadnicze miejsce w grec
kiej filozofii. Przejdźmy teraz do drugiego działu filozofii praktycznej, jakim 
jest etyka. Podstawowym pytaniem, na jakie ona odpowiada, jest pytanie
0 to, jak żyć. Skoro odpowiedzią na nie Arystoteles zajmuje się w Etyce ni- 
kom achejskiej, a więc w traktacie, w którego tytule jest zawarte słowo „ety
ka”, to naturalne byłoby przyjęcie założenia, że rozważania Stagiryty moż
na zaliczyć do dziedziny etyki. Arystoteles jednak już w drugim rozdziale
1 księgi Etyki wyprowadza nas z błędu. Okazuje się bowiem, że najwyższe 
dobro, będące ostatecznym celem człowieka, jest przedmiotem innej nauki, 
„naczelnej i najbardziej kierowniczej” (1094a26), za jaką Stagiryta uznaje 
„naukę o państwie” (1094a27), a więc politykę. Można więc powiedzieć, że 
rozważania, które dziś nazwalibyśmy rozważaniami z dziedziny moralno
ści, dla Arystotelesa, ale także dla Platona, miały swój wymiar polityczny55. 
Jest to zrozumiałe dlatego, że zadaniem polis było właściwe wychowanie 
obywateli. Prawodawca musi więc posiąść wiedzę o tym, jak uczynić ludzi 
etycznie dzielnymi:

55 S.E. Cashdollar w swoim artykule Aristotle's Politics o f  Morals stawia tezę, że Stagiryta 
nie wyróżnia etyki jako osobnej nauki. Jeżeli Arystoteles wspomina o etyce, to, według 
Cashdollara, oznacza ona wyłącznie pewien zakres problematyki, ale nie naukę właśnie. To 
dość tradycyjny sposób określania zagadnień, które wiążą się z człowiekiem, problematyka 
ta jest bowiem przedmiotem nauki politycznej. S.E. Cashdollar, Aristotle's Politics o f  Morals, 
„Journal of the History of Philosophy“, No. 11, 1973, s. 145-160.
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( . . . )  człowiek, który ma być dzielny etycznie, powinien być starannie wychowywany 
i przyzwyczajany do tego, co dobre, i jeśli ma spędzać życie na godziwych zajęciach 
i ani wbrew swej woli, ani zgodnie z nią nie czynić nic złego, to jest to możliwe dla ludzi 
żyjących w myśl nakazów jakiegoś rozumu i jakiegoś właściwego porządku, który by 
posiadał odpowiednią m oc, ( . . . )  prawo natomiast m a m oc zniewalającą, będąc regułą, 
która wynikła z jakiejś mądrości praktycznej i z rozumu (EN 1180a15-21).

O odpowiedzialności, jaka spoczywa na politykach, mówi także Sokrates 
w Obronie, kiedy sprawdza wiedzę różnych grup obywateli w Atenach. Roz
mawiając z „człowiekiem z życia publicznego”, Sokrates doszedł do wniosku, 
że „z nas dwóch żaden nie wie nic o tym, co najważniejsze, lecz on, choć nie 
wie, sądzi, że coś wie, podczas gdy ja  rzeczywiście nie wiem ani nie uważam, 
że wiem” (21c-d). Polityk zdaniem filozofa powinien mieć wiedzę o tym, co 
najważniejsze (kalon kagathon), a więc o tym, co piękne i dobre. W słowie 
to kalon  zawarte jest znaczenie moralne. Mamy więc kolejny dowód na to, że 
dla polityka kwestie moralne mają zasadnicze znaczenie.

Zdaniem Cashdollara Arystoteles nie wyróżnia etyki jako osobnej nauki, 
a kwestie, które dziś uznano by za jej przedmiot, są dla niego rozpatrywane 
na gruncie polityki. Bez względu na to, czy zgadzamy się z tym poglądem, 
czy nie, musimy mieć na względzie, że Stagiryta odróżniał zagadnienia ściśle 
związane ze sprawowaniem władzy od tych, które łączyły się z formowaniem 
właściwego charakteru bądź właściwych cnót człowieka. Możemy postawić 
tezę, że problem moralny miał swoje znaczenie polityczne i na odwrót. Wy
chowanie człowieka było zadaniem polis. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, 
że zarówno Sokrates, jak i Platon czy Arystoteles nie byli zadowoleni z moral
nej kondycji ówczesnych Greków, w szczególności Ateńczyków, a za to odpo
wiadał ustrój polityczny. Jak zobaczymy w rozdziale III, dla Sokratesa był to 
jeden z podstawowych powodów, dla którego należało się wycofać z polityki. 
Twierdził on bowiem, że „człowiek, który rzeczywiście walczy o sprawiedli
wość i zamierza trochę pożyć, musi prowadzić żywot prywatny, a nie publicz
ny” (Apol. 32a).

Zdaniem R. Legutki już we wczesnych dialogach Platon wiele miejsca po
święca krytyce demokracji. Filozof zarzuca temu ustrojowi, że brakuje mu 
prawdy. Zarzut ten będzie się u Platona powtarzać w pismach późniejszych, 
ale w innym, bardziej zasadniczym znaczeniu. W dialogach okresu pierwsze
go brak prawdy ma niemal wyłącznie kontekst epistemologiczny. ( ...)  Platon 
oskarżał Ateńczyków o głupotę i krótkowzroczność oraz o uczynienie z nich 
powszechnego obyczaju56.

Mieszkańcy demokratycznej polis przestali się orientować w tym, co 
dobre, a co złe, dlatego też pierwsze dialogi stanowią próby poszukiwania

56 R. Legutko, Krytyka dem okracji w filozofii politycznej Platona, Uniwersytet Jagielloński, 
Kraków 1990, s. 53.
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różnych definicji, szczególnie pojęć etycznych. Demokracja „z niewiedzy 
uczyniła zjawisko powszechne”, a „stałe popełnianie błędów bez możliwości 
ich korygowania prędzej czy później musiało doprowadzić do katastrofy”57. 
W tekstach późniejszych krytyka ustroju demokratycznego jest zdecydowa
nie ostrzejsza i -  jak stwierdza Legutko -  ma charakter ontologiczny. „Men
talność demokratyczna nie tylko ignorowała prawdę o bycie jako najwyższy 
autorytet, ale w ogóle zatraciła świadomość jej istnienia, a co gorsza, wyda
wała się z tej nieświadomości czerpać radość i dumę”58. O ile w timokracji czy 
oligarchii można było mówić jeszcze o sprawiedliwości, o tyle demokracja 
„likwiduje poczucie porządku”59. Pytania o właściwy ustrój polityczny wiążą 
się więc ściśle z pytaniami o właściwy rozwój moralny obywateli poleis. Naj
bardziej jaskrawo dyskusja na temat roli moralności w polityce pojawia się 
w Państwie, kiedy Sokrates rozmawia z Trazymachem, jedną z najbardziej 
barwnych postaci Platońskich dialogów. Trazymach pragnie pokazać, że do 
zasad moralnych, szczególnie w polityce, stosują się wyłącznie głupcy i nie
udacznicy. Co zrozumiałe, Sokrates próbuje zbić jego stanowisko. Z punktu 
widzenia naszych rozważań trudno o istotniejszą dyskusję.

I księga Państwa zawiera rozważania na temat sprawiedliwości. Rozmów
cy Sokratesa przytaczają kolejne definicje, które filozof odrzuca. W końcu do 
dyskusji włącza się Trazymach, który, jak relacjonuje Sokrates, „już nie mógł 
dalej wytrzymać, tylko skupił się w sobie jak zwierz i rzucił się na nas, jakby 
chciał nas rozszarpać” (336b). Nie mógł już dłużej słuchać wywodów filozofa, 
który sam nie podał żadnej pozytywnej propozycji, lecz jedynie zbijał stano
wiska innych. Zdaniem Trazymacha „to, co sprawiedliwe, to nic innego, jak 
tylko to, co leży w interesie mocniejszego” (338c). I dalej: „sprawiedliwość 
i to, co sprawiedliwe, to jest w istocie swojej dobro cudze: dla mocniejsze
go i rządzącego -  interes, a dla rządzonego i poddanego -  szkoda” (343b)60. 
Trazymach przenosi całe rozważania na sferę polityczną. Jego uwagi -  jak 
się wydaje -  mają charakter opisowy. Jawi się on jako pozbawiony złudzeń 
obserwator rzeczywistości. Jego zdaniem wszędzie, bez względu na ustrój po
lityczny, władza podporządkowuje sobie słabszych, by działali zgodnie z jej 
interesem. To uznaje się za sprawiedliwe. Dla Greka przeciwieństwem spra
wiedliwości dikaiosyne była pleoneksja, którą można tłumaczyć jako chci

57 Tamże, s. 54.
58 Tamże, s. 112.
59 Tamże, s. 113.
60 Interpretacji stanowiska Trazymacha jest wiele i nie ma tu miejsca na ich przedstawienie; 

T.D.J. Chappell w swoim artykule wyróżnia ich siedem (T.D.J. Chappell, The Virtues o f  
Thrasymachus, „Phronesis”, Vol. XXXVIII, No. 1, 1993, s. 1 -17). Pragnę głównie zwrócić 
uwagę na to, jak Trazymach postrzega polityczną rzeczywistość i czym się ona jego zdaniem 
charakteryzuje.
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wość, zachłanność, nieuzasadnione roszczenie lub nienależny zysk61. A za
tem człowiek niesprawiedliwy to ten, który pragnie zagarnąć jak najwięcej 
dla siebie. Trazymacha fascynuje niesprawiedliwość doskonała, którą wiąże 
z osobą tyrana i dyktaturą:

Ona nie po małym kawałku cudze dobro zagrabia; i po cichu, i gwałtem, i święcone, 
i nie poświęcone, prywatne czy publiczne -  wszystko razem.
Gdy się ktoś jawnie dopuszcza każdej z tych zbrodni z osobna, spotyka go kara 
i obelgi na niego spadają -  najgorsze. O takich, co się dopuszczają poszczególnych 
zbrodni tego rodzaju, mówi się przecież, że to świętokradcy i porywacze ludzi, i wła
mywacze, i rabusie, i złodzieje. A jeżeli ktoś nie tylko pieniądze obywateli weźmie, 
ale jeszcze ich samych podbije i w niewolników zamieni, wtedy, zamiast tych hań
biących przydomków, spadają na niego gratulacje i wyrazy uwielbienia. Nie tylko ze 
strony obywateli, ale i z innych stron, gdzie tylko się dowiedzą, że ten człowiek miary  
zbrodni dopełnił. Bo przecież ci, co obelgi miotają na niesprawiedliwość, robią to nie 
z obawy przed wyrządzaniem krzywd, tylko z obawy przed ich doznawaniem. W  ten 
sposób, Sokratesie, krzywda i niesprawiedliwość robiona, jak się należy, jest oznaką 
większej m ocy i jest czymś bardziej szlacheckim i pańskim niż sprawiedliwość. I jak 
od początku mówiłem, sprawiedliwość to nic innego, jak tylko interes mocniejszego, 
a sprawiedliwe jest to, co mu służy i leży w jego interesie (3 4 4 a -c ).

Wizja rzeczywistości, jaką Trazymach nam przedstawia, ma charakter pe
symistyczny. Człowiek pragnie dla siebie jak najwięcej, a nie tyle, ile mu się 
rzeczywiście należy. Dąży do tego kosztem innych. Co ciekawe, wszyscy pra
gną tak postępować, ale nie wszyscy mają do tego wystarczającą moc. Niespra
wiedliwość potępia się właśnie z powodu tej słabości. Każdy chce ją  czynić, 
nie każdy potrafi się na to zdobyć. W polityce, jak zauważa Trazymach, można 
„dopełnić miary zbrodni”. Poza nią niesprawiedliwość występuje jedynie na 
małą skalę. Czynienie niesprawiedliwości można więc mierzyć, Trazymach 
patrzy więc z równym politowaniem na ludzi sprawiedliwych62, jak i na tych, 
którzy potrafią jedynie zdobyć się na odwagę, by „mieszki obrzynać” (348d), 
a na dodatek dają się złapać63. Osoba podporządkowująca sobie całe państwa 
lub narody spotyka się z uwielbieniem innych, a postawa ta ma z pewnością 
swoje źródło w strachu przed doznawaniem krzywd. Obraz świata polityki jest 
dla Sokratesa nie do przyjęcia. Zdaniem Trazymacha rządzący dbają wyłącz
nie o własny interes, tak jak pasterz ma na oku tylko dobro własne i swojego 
pana, a nie stada, którego pilnuje. Szczególnie w polityce korzystnie jest być 
niesprawiedliwym. Takie zachowanie procentuje.

61 Słownik grecko-polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, t. 2.
62 R. Weiss wdzięcznie określa sprawiedliwych mianem „frajerów” (suckers). Zob. R. Weiss, 

Wise Guys and Sm art Alecks in ‘Republic’ 1 and 2, [w:] The Cambridge Companion to P lato’s 
‘Republic’, red. G.R.F. Ferrari, Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 93.

63 Najlepiej jest bowiem czynić niesprawiedliwość i pozostać przy tym bezkarnym. Idea ta 
wróci w opowieści o Gygesie w II księdze Państwa.
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W rozważaniach w I księdze Państwa rozmówcy bardzo często odwołują 
się do pojęcia sztuki lub umiejętności (techne). We fragmencie 332c Sokrates 
wprowadza analogię pomiędzy sprawiedliwością a sztuką lekarską. Techne 
można określać za pomocą ogólnych pojęć i jej nauczać64. Ten aspekt wiedzy 
zawarty w sztukach jest dla Sokratesa bardzo ważny. Kiedy w Obronie bada 
on różne grupy społeczne w Atenach i sprawdza, czy jej przedstawiciele są 
mądrzy, najlepiej wypowiada się właśnie o rzemieślnikach. Stwierdza: „po
siadali oni wiedzę o sprawach, o których ja  nie wiedziałem, i w tym byli ode 
mnie mądrzejsi” (22d). Filozof krytykuje ich jednak za to, że próbowali zabie
rać głos także w innych, zdecydowanie ważniejszych sprawach, do czego nie 
mieli wymaganej wiedzy. Potraktowanie w I księdze Państwa sprawiedliwości 
jako sztuki prowadzi do kłopotliwych konkluzji. Posiadanie umiejętności to 
miecz obosieczny, lekarz jest bowiem tym, który potrafi najlepiej pomóc, ale 
także najlepiej szkodzić (333e). W dyskusji z Polemarchem prowadzi to do 
absurdalnego wniosku, że sprawiedliwość „to będzie pewna sztuka złodziej
ska” (334b).

Potraktowanie sprawiedliwości jako techne pozwala Sokratesowi zbić 
stanowisko Trazymacha. Przypomnijmy, że za sprawiedliwe uważa on to, co 
zgodne z interesem rządzącego. Sokrates zauważa jednak, że rządzący mogą 
się mylić co do własnego interesu, a wtedy ludzie, działając zgodnie z ich 
nakazami, mogliby czynić coś sprzecznego z interesem rządu. Trazymach 
próbuje ratować swoje stanowisko, wprowadzając pewne założenie. Rządzą
cych, o których mówi, traktuje jak mistrzów, a mistrzowie nigdy się nie mylą. 
Z obserwacji rzeczywistości przechodzi więc do porządku idealnego, w któ
rym -  jak wykazuje Sokrates we fragmencie 341e-342e -  umiejętności dbają 
zawsze o dobro swojego przedmiotu. Trazymach porównując więc rządze
nie do umiejętności i wprowadzając idealistyczne założenie o nieomylności 
władców, wpada w pułapkę zastawioną przez Sokratesa. Skoro sztuki dbają 
o swój przedmiot, to sztuka rządzenia dba o poddanych, jest „w ich intere
sie”, a nie w interesie rządzących. Można się zastanawiać, dlaczego Trazymach 
uznał rządzenie za sztukę. Ciekawą odpowiedź daje Dorter. Trazymach jako 
sofista uczy innych, jak osiągnąć sukces polityczny. Aby w ogóle możliwe 
było uczenie, trzeba uznać rządzenie za naukę (sztukę). Przeciwnik Sokratesa 
pragnie więc powiedzieć, że „istnieje nauka niesprawiedliwości, a więc na
uka rządzenia”65. Na to Sokrates nie może przystać i w dalszym toku I księgi 
Państwa będzie zbijał argumenty Trazymacha, że niesprawiedliwość bardziej 
opłaca się od sprawiedliwości. Bez względu na to, czy argumenty te są prze
konujące, czy nie -  choć sam Sokrates stwierdza, że jego zwycięstwo nie było

64 N. Pappas, Routledge Philosophy G uidebook to Plato and the ‘Republic’, Routledge, New 
York 2006, s. 35.

65 K. Dorter, The Transformation o f  Plato’s ‘Republic’, Lexington Books, Lanham 2006, s. 39.
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oszałamiające (354b) -  istotne jest to, że filozof pragnie polityki spełniającej 
wymogi moralności, w której ludzie nie sięgają po to, co się im nie należy, 
a politycy nie dbają o interes własny, ale tych, którymi rządzą.

Arystoteles także zdawał sobie oczywiście sprawę z tego, że może dojść do 
konfliktu pomiędzy wymogami moralności a wymogami stawianymi czło
wiekowi przez państwo. Dobitnie wskazuje na to wprowadzone przez niego 
w Polityce rozróżnienie dobrego obywatela i dobrego człowieka66:

Zadaniem ich wszystkich [obywateli -  TK] jest dobro wspólnoty, ta zaś opiera się na 
pewnym ustroju państwowym. Dlatego cnota obywatela musi mieć związek z ustro
jem. Jeśli więc jest więcej rodzajów ustroju, to oczywiście niepodobna, aby istniała 
jedna tylko cnota dzielnego obywatela w całej swojej pełni; dobrym zaś zwiemy czło
wieka ze względu na jedną cnotę w całej jej doskonałości. Okazuje się zatem, że można 
być dzielnym obywatelem, a nie posiadać cnoty, która stanowi o dzielności człowieka 
(1276b 27-32).
Bo cnotę dzielnego obywatela muszą wszyscy posiadać (jest to przecież konieczne 
do istnienia najlepszego państwa), niemożliwą natomiast rzeczą, by wszyscy posia
dali cnotę dobrego człowieka, chyba że [przyjmiemy, iż] do istoty doskonałego pań
stwa powinno by należeć, by wszyscy jego obywatele byli również ludźmi dobrymi 
(1277a1-6).

Arystoteles explicite wyraża pogląd, że jest wiele cnót dobrego obywatela, 
ponieważ istnieje wiele ustrojów. Inne będą zadania obywatela w demokra
cji, a inne w oligarchii. Cnota dobrego człowieka jest jedna i nie zależy od 
ustroju państwowego. Filozof zakłada także możliwość, że dobry obywatel 
nie musi wcale być dobrym człowiekiem. To z kolei można interpretować na 
dwa sposoby.

Po pierwsze, realizacja cnoty dobrego obywatela może kolidować z re
alizacją cnoty dobrego człowieka. Rozpatrzmy to na przykładzie oligarchii. 
Obywatele uczestniczą w tym ustroju w rządach, ich celem nie jest jednak 
dobro wspólne, ale dobro rządzących, a więc nie jest to ustrój właściwy. Mogą 
oni natomiast wypełniać dobrze swoje obowiązki jako obywatele tego wła
śnie rodzaju państwa. Ich rządzenie będzie się sprowadzało do działania na 
korzyść bogatych. Można założyć, że relacje w takim państwie będą się opie
rać na modelu komercyjnym, a więc strony nie będą dbały o wzajemny roz
wój moralny, co jest konieczne we właściwym państwie. Jeżeli więc uznamy, 
że celem właściwego państwa jest dobre życie jego obywateli, a celem oligar
chii jest dbanie wyłącznie o interesy ludzi bogatych, oznacza to, że w oligar
chii obywatele nie będą mieli możliwości stania się dobrymi ludźmi, a zatem 
cnota dobrego obywatela w ustroju tym wchodzi w konflikt z cnotą dobrego 
człowieka. Wydaje się, że uprawniony będzie wniosek, iż w żadnym państwie

66 Poniższe rozważania zawierają fragmenty mojego artykułu D obry człowiek a dobry  
obywatel w ujęciu ‘Polityki’ Arystotelesa, „Diametros”, nr 12, 2007, s. 60-75 . Dokonuję tam 
szczegółowej analizy II rozdziału III księgi Polityki.
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-  poza państwem, w którym panuje właściwy ustrój -  obywatele nie mają 
możliwości stania się dobrymi ludźmi, jeśli chcą być dobrymi obywatelami. 
Otwarta pozostaje kwestia, czy w ogóle w tych państwach można zostać do
brym człowiekiem, co wymagałoby izolacji od życia politycznego.

Po drugie, można właściwie wypełniać swoje obywatelskie obowiązki, ale 
nie stać się dobrym człowiekiem z różnych powodów, na przykład w wyni
ku niewłaściwego wychowania albo z racji słabego charakteru. Arystoteles 
wyraźnie zaznacza, że nawet we właściwej polis nie każdy musi być dobrym 
człowiekiem, każdy natomiast musi być dobrym obywatelem, jeżeli ma to być 
państwo właściwe.

Dokonując rozdziału, moglibyśmy postawić następujące tezy: 
dobry obywatel funkcja obywatela cel 
dobry człowiek funkcja człowieka cel 

Dobry obywatel ma za zadanie dbać o dobro swojej polis. Jeśli to robi, 
dobrze wypełnia swoją funkcję. Człowiek z kolei ma się rozwijać i dążyć do 
swojej entelechii; jego rozwój jest rozwojem moralnym. Dobry człowiek re
alizuje się w życiu politycznym, a pełnię tego życia można osiągnąć poprzez 
praktykowanie cnót moralnych. Na gruncie filozofii Arystotelesa nie można 
oddzielić od siebie polityki i etyki. Dobry obywatel ma umieć rządzić i słu
chać. Kiedy działa się

( . . . )  jako dobry obywatel, potrzebne jest tylko słuszne mniemanie, a nie praktyczna 
mądrość. Dobry obywatel musi jednak oczywiście posiadać praktyczną mądrość, sko
ro zostanie wezwany do sprawowania władzy wtedy, kiedy nadejdzie jego kolej. Cnota 
praktykowana jednak wtedy, gdy podlega rozkazom innych, nie wymaga praktycznej 
mądrości67.

Słowa Krauta wyrażają napięcie obecne w filozofii Arystotelesa. Z jednej 
strony dobry obywatel nie musi mieć praktycznej mądrości, z drugiej jednak 
jest ona wymagana, by mógł sprawować władzę. Jeśli od dobrego obywate
la wymaga się zarówno właściwego słuchania, jak i rządzenia, to znaczy, że 
musi on być dobrym człowiekiem, skoro cnota dobrego władcy jest cnotą 
dobrego człowieka. Arystoteles stwierdza jednak, jak to zauważyliśmy, że 
w najlepszym państwie nie wszyscy są dobrymi ludźmi. Wszyscy mają być 
natomiast dobrymi obywatelami, to zaś wymaga umiejętności sprawowania 
rządów, czyli bycia władcą, a „cnota dobrego władcy i dobrego męża jest ta 
sama” (1277a16). Rozwiązaniem może być przyjęcie, że dobry obywatel nie- 
sprawujący władzy nie ma takiej samej cnoty jak dobry człowiek. Kiedy jed
nak przejmie władzę i będzie ją  dobrze sprawował, stanie się także dobrym 
człowiekiem, to umożliwi mu bowiem realizowanie swojej politycznej natu

67 R. Kraut, Aristotle on the Human Good, Princeton University Press, Princeton 1989, 
s. 99.
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ry, a tym samym osiągnięcie entelechii, przy czym jest to możliwe wyłącznie 
w najlepszym ustroju. Jeśli przyjmiemy, że na gruncie filozofii Arystotelesa 
pomiędzy polityką a etyką panuje ścisły związek, cel dobrego obywatela bę
dzie celem dobrego człowieka. Dbając o własną polis, dba się o własne dobro 
moralne, jakim jest spełnienie politycznej natury człowieka.

Powyższe rozważania pozwoliły nam wskazać te miejsca w myśli Sokra
tesa, Platona czy Arystotelesa, w których dostrzegają oni rozdźwięk pomię
dzy wymogami polityki a etyki. Dokonane przez Arystotelesa rozróżnienie 
dobrego człowieka i dobrego obywatela znakomicie to wyraża. Funkcje te 
można jednocześnie wypełniać wyłącznie w idealnym ustroju. Przykład Tra- 
zymacha pokazał nam, jak można było postrzegać polityczną rzeczywistość 
tamtych czasów. Biorąc pod uwagę Platońską krytykę demokracji, być może 
uzasadniona byłaby teza, że filozof zgodziłby się z Trazymachem w kwestii 
jej opisu. Moralna degeneracja doprowadziła do tego, że konieczna stała się 
reforma mająca uchronić wszystkich przed zbliżającą się -  zgodnie z logiką 
ustrojową Państwa -  tyranią.

Podsumowanie

W rozdziale tym przedstawiłem możliwe związki pomiędzy etyką a polity
ką. Starałem się wykazać, jakiego rodzaju oceny wygłaszamy, mówiąc o po
litykach i ich działaniach. Wprowadziłem także podstawowe pojęcia, które 
będą się pojawiać w toku dalszych rozważań. Przechodząc na grunt filozo
fii starożytnej, wskazałem, jak silny był dla interesujących mnie myślicieli 
związek pomiędzy polityką a refleksją moralną. Starałem się także zwrócić 
uwagę na to, że doskonale dostrzegali oni, iż w rzeczywistości polityka bar
dzo często odbiega od moralności. Stąd widoczna szczególnie u Platona 
chęć przypisania coraz większej roli filozofom w polityce, co w końcu miało 
oznaczać przejęcie przez nich władzy (należy przy tym zaznaczyć, że po 
Państwie, w późniejszych dialogach o problematyce politycznej, myśliciel 
odchodzi od tak rozumianego idealnego ustroju).

Poruszone zagadnienia z filozofii starożytnej miały w tym rozdziale cha
rakter dość ogólny. Pragnę teraz przejść do rozważań bardziej szczegółowych. 
Po pierwsze zobaczymy, czy współczesne problemy moralne w polityce moż
na nałożyć na starożytne teorie etyczne, a więc czy znalazłyby one rozwiąza
nie w filozofii greckiej. Po drugie okaże się, czy w myśli filozofów greckich 
możemy odnaleźć zapowiedź dzisiejszych sporów.



ROZDZIAŁ II

BRUDNE RĘCE

Wstęp

Jednym z najbardziej istotnych problemów omawianych współcześnie w ra
mach związków etyki z polityką jest zagadnienie „brudnych rąk”68. Podmiot 
działający może stanąć przed koniecznością wyboru spośród dwóch sposo
bów działania, z których każdy wydaje się niesłuszny. Jest to sytuacja nie
pokojąca, ponieważ stawia człowieka przed koniecznością uczynienia czegoś 
złego. Istotne jest więc to -  przy założeniu, że wyboru powinno się dokonać
-  czy wybierając któreś z dwóch działań, podmiot uczyni moralne zło, czy 
też nie. Niektórzy powiedzą, że w takich okolicznościach jeden czyn będzie 
zły, drugi dobry, inni, że będzie on zarazem słuszny i niesłuszny. Podmiot 
moralny będzie więc można winić za popełnienie zła, choć -  jak się twierdzi
-  uczynił on to, co powinien był uczynić69. Jego ręce będą brudne. Zły czyn 
będzie wymagał jakiejś formy zadośćuczynienia, a więc oczyszczenia rąk.

W niniejszym rozdziale poświęconym politykowi zostanie przedstawiona 
współczesna debata toczona wokół zagadnienia brudnych rąk. Podstawą roz
ważań stanie się artykuł M. Walzera Działalność polityczna: problem  brudnych 
rąk70. Następnie skupię się na oponentach Walzera oraz na poglądach zbliżo
nych do jego koncepcji. Choć problem ten nie musi ograniczać się wyłącznie 
do sfery polityki, to jednak właśnie w tej dziedzinie, jak twierdzą różni myśli
ciele, mamy do czynienia z najtrudniejszymi wyborami. Polityk jest, zdaniem 
Walzera, wyróżniony spośród innych zawodów, ponieważ działa w naszym 
imieniu, kłamie i tworzy intrygi dla nas. Robi to także dla siebie. Uważamy,

68 Nazwę zaczerpnięto od tytułu sztuki J.P. Sartrea Les mains sales.
69 Pojawiają się tu pojęcia słuszności, niesłuszności, zła i dobra oraz zła czy dobra 

moralnego. Jak pokażę w tej części rozdziału, autorzy omawiający problematykę brudnych rąk 
nie zawsze stosują je ściśle i konsekwentnie.

70 M. Walzer, D ziałalność polityczna: problem  brudnych rąk, tłum. M. Strąkow, [w:] 
M oralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, s. 401-424.
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że polityk musi tak działać, ponieważ nawet gdyby chciał postępować inaczej, 
to inni, walczący o chwałę i władzę, są gotowi czynić zło71. Jeśli nie będzie 
postępował źle, przegra tę walkę. Boimy się jednak polityków, dlatego że mają 
nad nami władzę. Pomimo to przyzwoici ludzie włączają się w politykę. Wy
grywają jednak ci, którzy jednocześnie są nie tylko dobrzy, ale także potrafią 
postępować źle. Żaden polityk nie osiąga sukcesu bez ubrudzenia sobie rąk. 
A jeśli dążenie do sukcesu uznaje się za coś właściwego, to właściwe może 
być niezachowanie czystych rąk. Dlatego też, jak podkreśla Walzer, nie da się 
sprawować władzy i pozostać przy tym bez skazy. Powołuje się w tym miejscu 
na Hoerderera, komunistę ze sztuki Sartre’a, który mówi: „Mam ręce brudne 
aż po łokcie. Unurzałem je w brudzie i krwi. Czy naprawdę sądzisz, że da się 
rządzić w sposób niewinny?”72. Jak zobaczymy, według oponentów Walzera 
odpowiedź na to pytanie wcale nie musi być negatywna.

Po omówieniu współczesnych stanowisk w sporze o problem brudnych 
rąk zagadnienie to zostanie przeniesione na grunt klasycznej filozofii grec
kiej, rodzi się bowiem pytanie, czy interesujący nas tutaj myśliciele w ogóle 
dostrzegali to zagadnienie. Rozważania nad filozofią starożytną rozpocznę od 
Arystotelesa. Jak zobaczymy, zarówno Stagiryta, jak i Platon nie podjęli oma
wianego zagadnienia wprost. Podejście niejako od końca uzasadniam wy
jątkowo ubogą literaturą na temat problemu brudnych rąk w starożytności. 
Jedyne prace, z jakimi można się zapoznać, dotyczą właśnie ucznia Platona. 
Po ich przeanalizowaniu i umiejscowieniu Arystotelesa w sporze o problem 
brudnych rąk przejdę do jego nauczyciela.

BRUdne Ręce -  anauza współczesna73

W Ewangelii według św. Marka czytamy: „Piłat widząc, że nic nie osiąga, 
a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: 
»Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz«”74. We współ
czesnej etyce politycznej porusza się zagadnienie tak zwanego problemu 
brudnych rąk. Cytat z Pisma Świętego uzmysławia nam, że politycy brudzą 
sobie ręce od tysięcy lat i próbują je oczyścić, a poruszany problem istnieje

71 Jest to tzw. problem izolacji moralnej; por. N. Machiavelli, dz. cyt., r. XV i np. C.A.J. 
Coady, Polityka a sprawa brudnych rąk, s. 428-430.

72 Cyt. za: tamże, s. 403.
73 Część ta jest gruntownie zmodyfikowaną i poszerzoną wersją mojego artykułu Problem  

brudnych rąk. Jak  m oże być złe robienie tego, co słuszne?, „Diametros”, nr 24, 2010, s. 71-89.
74 Mt 27, 24. Cytaty z Pisma Świętego za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 

Biblia Tysiąclecia, wyd. III, Pallotttinum, Poznań-Warszawa 1987.
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w kulturze od wieków. Piłat próbował bowiem oczyścić swoje ręce jako funk
cjonariusz państwowy. Jako człowiek pragnął Chrystusa uratować.

Jak podkreśliłem, w problemie brudnych rąk istotne jest to, że nawet naj
bardziej moralny człowiek wchodzący w polityczną rzeczywistość może sta
nąć przed sytuacją, w której będzie musiał się poważnie zastanowić, czy jakie
kolwiek przyjęte przez niego rozwiązanie będzie możliwe do zaakceptowania 
z moralnego punktu widzenia. Polityk jawi się trochę jak osoba postawiona 
w sytuacji tragicznej. Dla człowieka pragnącego zachować moralną integral
ność teza, że pomimo największych starań integralność tę można naruszyć, 
wydaje się trudna do zaakceptowania.

Od wieków uważa się, że praktyka polityczna wiąże się z działaniami 
niemoralnymi. To dlatego Sokrates w Obronie mówi, że daimonion  sprzeci
wia się jego zaangażowaniu w politykę (31d). W ogólnym odbiorze politycy 
kłamią, kradną i dbają wyłącznie o własny interes. Jeśliby na tym zakończyć 
ich charakterystykę, z moralnego punktu widzenia przedstawiałaby się ona 
jednoznacznie. Moglibyśmy jedynie narzekać na taki, a nie inny stan rzeczy. 
Wydaje się jednak, że politycy stają przed sytuacjami, w których bez względu 
na to, jakie działanie podejmą, będzie ono w jakimś sensie złe, i to nie dlatego, 
że chcą osiągnąć swój określony interes, ale dlatego, że w sferze polityki takie 
sytuacje po prostu się zdarzają. Dzieje się to szczególnie wtedy, kiedy pragną 
z jednej strony pozostać wierni jakiejś określonej zasadzie moralnej, a z dru
giej zapobiec katastrofie. T. Nagel w słynnym artykule Wojna i masakra pisze:

[Osoba] może na przykład sądzić, że za pomocą tortur uzyskałaby informację nie
zbędną do zapobieżenia jakiemuś nieszczęściu czy też, że zbombardowanie jednego 
miasteczka powstrzymałoby ataki terrorystyczne. Jeśli uważa, że zyski wynikające 
z zastosowania pewnych środków przeważają nad kosztami, a jednak wciąż wydaje 
się jej, że nie powinna się do nich uciekać, to staje wobec dylematu, jaki rodzi konflikt 
między dwiema niewspółmiernymi kategoriami racji moralnych -  można je nazwać 
odpowiednio utylitarystycznymi i absolutystycznymi75.

Politycy stają więc przed dylematem moralnym ujętym jako wybór między 
dwoma rodzajami racji. Choć działanie może być na przykład słuszne z uty- 
litarystycznego punktu widzenia, nie oznacza to, że podmiot działający nie 
jest winny popełnienia czynu niesłusznego z punktu widzenia postawy de- 
ontologicznej. Z kolei przyjęcie postawy deontologicznej uniemożliwia do

75 T. Nagel, Wojna i m asakra, [w:] tegoż, Pytania ostateczne, tłum. A. Romaniuk, 
Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, s. 72. Będę się posługiwał pojęciem „deontologiczny” 
zamiast „absolutystyczny”, zgodnie z podziałem z rozdziału I. Polemizujący z Nagelem Hare 
także stwierdza, że ten powinien mówić o sobie „deontolog”, a nie „absolutysta”. To drugie 
określenie jest bowiem przeciwieństwem relatywisty, a za takiego nie można uznać zwolennika 
utylitaryzmu; R.M. Hare, Rules o f  War and M oral Reasoning, „Philosophy and Public Affairs”, 
Vol. 1, No. 2, 1972, s. 174. Stanowisko Nagela można by nazwać absolutystyczną wersją 
deontologii, a więc tą, w której nie ma odstępstw od przyjmowanych za słuszne zasad.
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konanie czynu właściwego z perspektywy utylitarystycznej, a także wiąże się 
z niedopełnieniem obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska76. 
By rozpocząć omawianie dyskusji wokół problemu brudnych rąk, trzeba się 
dokładnie zapoznać z koncepcją Walzera.

BRUDnE RĘCE U M. WaLZERA

Walzer omawia w swoim artykule dwie sytuacje, kiedy politycy brudzą so
bie ręce. Ponieważ druga z nich jest bardziej wyrazista, pomijam pierwszą. 
Pewien polityk wykorzystuje kryzys narodowy, jakim jest tocząca się wojna 
kolonialna, i przejmuje władzę, by doprowadzić do dekolonizacji i pokoju. 
Ani on, ani jego ekipa nie są odpowiedzialni za wojnę; byli jej przeciwnikami. 
Wyrusza do stolicy, by negocjować z rebeliantami. Okazuje się jednak, że jest 
ona opanowana przez terrorystów. Polityk staje przed wyborem: albo wyda 
zgodę na poddanie torturom schwytanego terrorystę, który wie lub najpraw
dopodobniej wie, w jakich domach mieszkalnych są ukryte mające wybuch
nąć bomby, albo -  jeśli jej nie wyda -  w ciągu 24 godzin dojdzie do tragedii. 
Decyduje się na wydanie zgody, choć uważa, że torturowanie ludzi jest zawsze 
złe i odrażające. Zgoda ta oznacza więc popełnienie zbrodni moralnej (moral 
crime) i wzięcie na siebie moralnego brzemienia. Walzer podkreśla jednak, że 
„oto moralny polityk: poznajemy go dzięki jego brudnym rękom. Gdyby był 
moralnym człowiekiem i niczym więcej, jego ręce nie byłyby brudne. Gdyby 
był politykiem i niczym więcej, udawałby, że jego ręce są czyste”77.

Według Walzera na gruncie utylitaryzmu w powyższych dwóch sytu
acjach nie ma mowy o żadnej zbrodni moralnej. Z punktu widzenia utylita- 
ryzmu czynów nie ma nawet mowy o przekraczaniu moralnych zahamowań: 
liczą się konkretne, bezpośrednie konsekwencje. Stosując się do takiej zasady, 
podmiot moralny nie tylko nie ponosi żadnej winy, ale jest po prostu słusznie 
postępującym człowiekiem. Walzer podkreśla jednak, że życie moralne jest 
fenomenem społecznym, na który składają się wspólnie wyznawane zasady. 
Utylitaryzm reguł przyjmuje już istnienie takich zasad i traktuje je jako mo
ralne wskazówki będące rezultatem przeszłych kalkulacji. Ich przekroczenie 
w określonej sytuacji nie jest jednak równoznaczne ze zbrodnią moralną. 
Można odczuwać pewne zmartwienie z powodu ich złamania, ale jeśli dzia
łanie było słuszne, podmiot moralny może się czuć z tego powodu dumny. 
Z takim ujęciem reguł jednakże Walzer się nie zgadza. Kiedy je łamiemy, to 
nie tylko uciekamy się do usprawiedliwienia tego postępowania (co wiąże 
się z zaprzeczeniem winy i stwierdzeniem niewinności), ale także stosujemy

76 Por. M. Walzer, D ziałalność polityczna: problem  brudnych rąk, s. 403.
77 Tamże, s. 410.
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wymówki, a te wiążą się z przyznaniem się do winy. Przekroczenie reguł nie 
unieważnia ich. Wiemy, że zrobiliśmy coś złego, choć w danych okoliczno
ściach było to najlepsze możliwe działanie. Trzeci argument utylitarystyczny 
odnosi się do użyteczności odczuwania winy. Ludzie -  argumentuje się -  
nie będą się spieszyć z łamaniem zasad, ponieważ towarzyszy temu poczucie 
winy. Jeśli jednak, jak zauważa Walzer, ktoś łamie zasadę z utylitarystycz- 
nych powodów, to czy może się czuć winny, skoro owo uczucie także jest 
wyjaśniane w kategoriach utylitarystycznych. Autor całkowicie odrzuca więc 
utylitarne wyjaśnienie sytuacji brudnych rąk zarówno w formie utylitaryzmu 
czynów, jak i utylitaryzmu reguł.

W ostatniej części artykułu Walzer pokazuje, że określone rozważania 
etyczne ulegają modyfikacjom wraz ze zmianami kulturowymi i podlegają 
historycznym transformacjom. Dlatego, oprócz podejścia systematycznego, 
rozważa trzy tradycje ujęcia problemu brudnych rąk: neoklasyczną, prote
stancką i katolicką. Pokrótce je wymieniam, ponieważ uwagi Walzera znaj
dą swoje odbicie w dalszej dyskusji nad problemem brudnych rąk. Pierwszą 
z nich reprezentuje, według autora, Machiavelli. Często jest mu przypisywa
ny pogląd, że złe czyny uzasadnia on dobrymi konsekwencjami. Gdyby tak 
jednak było w rzeczywistości, Machiavelli, zdaniem Walzera, nie musiałby 
uczyć, jak nie być dobrym. Określone działanie zyskiwałoby pozytywną oce
nę dlatego, że prowadzi do zamierzonych konsekwencji. Według Walzera to 
sądy polityczne w ujęciu Machiavellego mają charakter konsekwencjalistycz- 
ny, a nie sądy moralne. Patrząc na konsekwencje, wiemy, czy okrucieństwem 
posłużono się dobrze, czy źle. O tym, że źle jest używać przemocy, wiemy jed
nak z jakiegoś innego powodu. Politykowi wybacza się, kiedy ludzie uznają, 
że skutki jego działań były warte poniesionych strat. Dobry człowiek, który 
zdecyduje się pobrudzić sobie ręce, zostanie wynagrodzony tylko wtedy, gdy 
będzie czynił zło w odpowiedni sposób. Polityka zakłada ryzyko, nie ryzykuje 
się jednak własną dobrocią, ale władzą i chwałą. Niemniej Machiavelli nie 
mówi nic o stanie umysłu takiego polityka; nie wiemy, co się z nim dzieje 
w wyniku jego postępków.

Weberowi reprezentującemu drugą tradycję Walzer zarzuca sprowadze
nie problemu na płaszczyznę wewnętrznych przeżyć polityka będącego tra
gicznym bohaterem. W tym miejscu należy przywołać słynne rozróżnienie 
Webera na „etykę przekonań” i „etykę odpowiedzialności”78. „Z jednej strony 
działa się według maksymy etyki przekonań, na przykład w myśl zasady reli
gijnej, że »chrześcijanin czyni dobrze, a rezultat pozostawia Bogu«, a z drugiej 
-  według maksymy etyki odpowiedzialności, ponosząc odpowiedzialność za

78 Zob. M. Weber, Polityka jak o  zaw ód i pow ołanie, [w:] tegoż, Polityka jak o  zawód  
i pow ołanie, Wydawnictwo Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1998.
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(dające się przewidzieć) skutki swojego działania”79. Jak zauważa Weber, tych 
dwóch etyk nie da się z sobą pogodzić. Osiągnięcie celów może się wiązać 
z moralnie wątpliwymi środkami i niebezpiecznymi skutkami ubocznymi. 
Etyka przekonań musi odrzucić każde działanie, które je zakłada. W polity
ce decydującym środkiem jest przemoc, dlatego ten, kto wkracza w tę sferę, 
„zadaje się z diabelskimi mocami”80. To dla niej charakterystyczna jest etyka 
odpowiedzialności. Jak zauważa Walzer, polityk Webera traci szansę na zba
wienie, bo „demon polityki żyje z bogiem miłości, także z Bogiem chrześci
jańskim w jego kościelnej postaci, w wewnętrznym napięciu”81. Nawet jeśli 
polityk ten cierpi, to cierpienie musi mieć czasami, zdaniem Walzera, wy
miar społeczny. Polityk z brudnymi rękami potrzebuje duszy i możliwości 
osobistego zbawienia. Jeśli popełnia zbrodnię, musi ponieść za nią karę. To 
pozwoli mu oczyścić jego brudne ręce.

Na ten aspekt kładzie nacisk trzecia tradycja, którą autor przyjmuje 
z aprobatą. Walzer w tym kontekście nawiązuje do twórczości Camusa i jego 
sztuk, a w szczególności do Les Justes82. U Machiavellego działania księcia 
podlegały rozważaniu jedynie z punktu widzenia roztropności. U Webera 
polityka hamuje wyłącznie jego własna zdolność do cierpienia, a nie zdol
ność do cierpienia ludzi, dla których działa. U Camusa ważne jest natomiast 
poczucie winy, gotowość do odpokutowania za zło i sama natura kary -  to dla 
Walzera ma zasadnicze znaczenie. Jeśli polityk postąpił tak, jak powinien był 
postąpić, ale mimo to uczynił coś złego, jako osoba winna powinien ponieść 
tego konsekwencje.

Walzer i przywoływany wcześniej Nagel uważają -  wbrew zwolennikom 
utylitaryzmu oceniającym czyny ze względu na ich użyteczność -  że brudne 
ręce wiążą się z dylematem moralnym. Bez względu na to, co się wybierze, 
będzie to działanie złe. Zgodnie z definicją encyklopedyczną od podmiotu 
moralnego stającego przed moralnym dylematem „wymaga się, by uczynił 
każde z dwóch (lub więcej) działań; podmiot może uczynić każde z nich, ale 
nie oba (lub wszystkie). Podmiot wydaje się więc skazany na moralną po
rażkę: cokolwiek zrobi, zrobi coś złego (lub nie zrobi tego, co zrobić powi
nien)”83. Dla jasności dalszego wywodu należy poczynić kilka uwag na temat 
dylematów moralnych84.

79 Tamże, s. 102.
80 Tamże, s. 107.
81 Tamże.
82 Jest to historia zamachowców na życie Wielkiego Księcia Romanowa (1905 rok).
83 T. McConnell, M oral Dilemmas, [w:] Stanford Encyclopedia o f  Philosophy (Fall 2014 

Edition), red. E.N. Zalta, http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/moral-dilemmas/ 
[data dostępu: 10 listopada 2014].

84 Ograniczam się tu do rozważań istotnych z punktu widzenia problemu brudnych rąk.

http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/moral-dilemmas/
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DYLeMatY m o r a l e

B. Chyrowicz SSpS w swojej książce O sytuacjach bez wyjścia w etyce85 pisze, 
że dylemat moralny można rozpatrywać na płaszczyźnie obiektywnej i subiek
tywnej. Dylemat obiektywny to ten, którego „pojawienie się miałoby być uwa
runkowane możliwością istnienia w ramach jednej teorii etycznej dwóch wza
jemnie wykluczających się obowiązków moralnych”86. Dylemat subiektywny 
jest dylematem pozornym. Podmiot moralny nie staje rzeczywiście przed 
dwoma wykluczającymi się obowiązkami, a jedynie sądzi, że znalazł się w ta
kiej sytuacji. Nie jest jasne, jak naprawdę rozumie dylemat moralny w kontek
ście brudnych rąk sam Walzer. Jego zdaniem polityk, na którym skupia się on 
w swoim przykładzie, choć staje przed trudnym wyborem, to jednak powi
nien go dokonać. Można więc określić, co jest słuszne w jego postępowaniu. 
Nie wydaje się więc, by polityk stawał przed moralnym dylematem, ale raczej 
przed moralnym konfliktem87. Uznaje on moralną zasadę zakazu torturowa
nia. Torturowanie jest złe samo w sobie bez względu na jego konsekwencje. 
Jednocześnie mamy racje właśnie do konsekwencji się odnoszące. Polityk nie 
chce doprowadzić do śmierci niewinnych ludzi, pragnie więc uniknąć wybu
chu bomb. Problem brudnych rąk pojawia się więc wtedy, gdy:
-  z jednej strony, nie chce się uznać pewnej zasady za bezwzględnie obowią

zującą (bo nie akceptuje się skutków zastosowania się do niej),
-  z drugiej z kolei, nie myśli się wyłącznie o konsekwencjach działania, ale

także o tym, jakiego rodzaju działanie prowadzi do pożądanych skutków
(w tym wypadku torturowanie drugiej istoty ludzkiej).
Jeśli przyjmujemy, że teoria etyczna powinna dawać nam wskazówki, jak 

mamy działać, to w sytuacji brudnych rąk stajemy, jak powiedzą zwolenni
cy istnienia dylematów moralnych, przed dwoma niedającymi się pogodzić 
roszczeniami -  w tym wypadku „powinieneś torturować” i „nie powinieneś 
torturować”.

Można oczywiście przyjąć, że ktoś uznaje zasadę „nie powinno się tortu
rować drugiego człowieka” i uważa, że zawsze należy pozostać jej wiernym, 
nawet jeśli torturowanie terrorysty pozwoliłoby na uratowanie życia niewin
nych ludzi. Jako krytykę takiego stanowiska, które -  jak się wydaje -  przyj
muje Nagel, przywołuje się często łacińską sentencję: Fiat justicia pereat mun- 
dus („Niech nastanie sprawiedliwość, choćby miał zginąć świat”). Natomiast

85 B. Chyrowicz SSpS, O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Dylematy moralne: ich natura, 
rodzaje i sposoby rozstrzygania, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.

86 Tamże, s. 42.
87 Uwaga ta ma charakter porządkujący. Chyrowicz zauważa, że w literaturze autorzy 

używają zarówno pojęć dylematu, jak i konfliktu, mówiąc o tym samym. W  swojej książce 
stosuje te terminy zamiennie. Por. tamże, s. 52. Będę postępować podobnie, chyba że sami 
autorzy rozróżniają te pojęcia.
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osoba kierująca się zasadami utylitarystycznymi zważałaby głównie na dobro 
ludzi mogących zginąć w wyniku zamachów i zdecydowałaby się torturować 
więźnia. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku w obrębie stosow
nej teorii etycznej mielibyśmy do czynienia z czynami moralnie słusznymi. 
Dylemat sformułowany przez Nagela czy Walzera wydaje się jednak dylema
tem, w którym brane są pod uwagę racje z teorii deontologicznych i kon- 
sekwencjalistycznych. Niestety nie jest jasne, czy w związku z tym uważają 
oni dylemat, o jakim mówią, za obiektywny w rozumieniu podanym przez 
Chyrowicz.

Walzer zauważa, że omawiany przez niego polityk jest człowiekiem win
nym. Z tym stwierdzeniem wiąże się istotny element występujący w sytu
acjach dylematów moralnych, mianowicie „poczucie winy związane z prze
kroczeniem moralnej powinności działania”88. O tym, że podmiot uczynił 
moralne zło, ma świadczyć towarzyszące mu poczucie winy, żal i wyrzuty 
sumienia. Należy tu jednak odróżnić dylematy tak zwanego moralnego re- 
zyduum od dylematów moralnego zła. Te pierwsze „wiążą się z emocjonal
nym dyskomfortem, jaki rodzi się w nas po wybraniu, a raczej niewybraniu 
konkurencyjnej opcji nawet wówczas, gdy jesteśmy przekonani, że dokonany 
wybór był słuszny”89. Najczęściej moralnym rezyduum będzie poczucie winy 
i żalu. Istotne jest jednak to, że poczucie winy czy żalu nie oznacza od razu 
rzeczywistej winy po stronie podmiotu. Dylemat moralnego rezyduum bę
dzie właśnie takim przypadkiem, w którym podmiot odczuwa dyskomfort 
w związku z tym, co zrobił, choć postąpił słusznie, lub uczynił coś przypad
kiem, a więc nie ponosi za określone działanie odpowiedzialności, która jest 
warunkiem przypisania podmiotowi winy. Dobrze oddaje tę różnicę przy
kład B. Williamsa90. Wyobraźmy sobie kierowcę, który przypadkowo zabija 
dziecko. Jak zauważa Williams, nie ma niczego dziwnego w tym, że będzie 
on w związku z tym odczuwał żal. Będzie to żal sprawcy (agent-regret), który 
różni się od żalu, jaki może odczuwać dowolny obserwator tego zdarzenia, 
a więc od żalu świadka (spectator’s regret). Oczekujemy od kierowcy innego 
sposobu przeżywania niż ten, który towarzyszy osobom postronnym. „Kie
rowca, który nazbyt łatwo czy chętnie przyjąłby to nastawienie, postawiłby 
się w dość wątpliwym świetle”91. Jak zobaczymy, pewne odbicie koncepcji 
Williamsa odnajdziemy przy okazji analizy poglądów Arystotelesa.

88 Tamże, s. 135.
89 Tamże, s. 137.
90 B. Williams, Traf moralny, [w:] tegoż, Ile wolności pow inna m ieć wola, tłum. T. Baszniak, 

T. Duliński, M. Szczubiałka, Fundacja Aletheia, Warszawa, 1999, s. 215-238.
91 Tamże, s. 224.
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Oddwóch wyżej wspomnianych emocji Williams odróżnia skruchę (agent
-remorse), która ściśle wiąże się z rzeczywistą winą i działaniami dobrowol
nymi92.

Dylematy moralnego zła to dylematy w rozumieniu obiektywnym lub 
-  inaczej -  dylematy ontologiczne. Są one, jak podkreśla Chyrowicz, nie
rozstrzygalne93, dotyczą jednak „deontologicznie uzasadnianych, bezwa
runkowo wiążących zasad”. Z takim przypadkiem nie mamy do czynienia 
u Walzera. Skoro bowiem słuszne jest wydanie nakazu torturowania, to za
kaz jego stosowania nie może mieć dla polityka charakteru bezwzględnego. 
Inaczej sprawa ma się u Nagela. Według niego świat, w którym żyjemy, jest 
tak złym miejscem, że możemy skończyć w moralnej ślepej uliczce94. Mogą 
więc istnieć dylematy nierozstrzygalne. Trzeba jednak podkreślić, że dla Na
gela są to dylematy pomiędzy dwiema perspektywami: deontologiczną, którą 
przyjmuje on w formie bezwarunkowej (stąd mowa o absolutyzmie), i utyli- 
tarystyczną. Nie są to zatem dylematy jednej teorii. Jak zauważa Chyrowicz, 
teorie etyczne mogą udzielać nam różnych odpowiedzi na te same pytania, 
ale „na podstawie faktu, że »tu i teraz« nie znajdujemy słusznej odpowiedzi, 
nie możemy jednak od razu wnosić o istnieniu w etyce sytuacji bez wyjścia, 
chociaż mogą być one bez wyjścia dla nas”95. Gdyby Nagel wziął pod uwagę 
wyłącznie racje deontologiczne, to jego dylemat byłby albo nierozstrzygal
ny, jeśli stawiałby podmiot przed wyborem spośród dwóch równorzędnych 
bezwarunkowych opcji, albo znajdował rozwiązanie, jeśli przynajmniej jedna 
z opcji nie miałaby charakteru bezwarunkowego.

Przyjęcie mocnego stanowiska deontologicznego nie musi stawiać czło
wieka przed moralnym dylematem. W sytuacjach, o jakich wspomina Nagel 
(tortury czy bombardowanie miasteczka), zwolennik teorii deontologicznej 
staje rzeczywiście przed trudnym wyborem. Nie znaczy to jednak, że nie wie, 
jak ma postąpić, i nie dostrzega właściwego rozwiązania problemu. Uliczka, 
jaką idzie, nie jest wcale ślepa, choć pełna przeszkód. Skręcenie w przeczni
cę konsekwencjalisty nie wchodzi jednak w grę. Odwołajmy się ponownie 
do Chyrowicz. Załóżmy, że terroryści porwali samolot z pasażerami i mają 
zamiar skierować go na jakiś cel naziemny. Deontologista zastanawia się, czy 
może zestrzelić maszynę po to, by ratować tych, którzy w innym wypadku 
zginą na ziemi. Udziela odpowiedzi negatywnej. Jak podkreśla autorka, dy
lemat ten

nie jest żadną miarą dylematem deontologicznej teorii etycznej, albowiem to nie za
łożenia teorii wchodzą tutaj w konflikt. Dramat podejmowanej przez deontologistę

92 Ang. remorse można także tłumaczyć jako „wyrzuty sumienia”.
93 B. Chyrowicz, dz. cyt., s. 166.
94 T. Nagel, dz. cyt., s. 95.
95 B. Chyrowicz, dz. cyt., s. 289-290.
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decyzji wynika z przekonania, że należy chronić życie niewinnych osób. ( . . . )  Teoria 
podpowiada ( .. .)  słuszną -  zgodnie z jej założeniami -  odpowiedź, ale jest to odpo
wiedź niezwykle trudna do przyjęcia96.

Śmierć niewinnych ludzi nie może być dla niego środkiem do ratowania 
innych istnień. Chcąc minimalizować zło, deontologista nie może poświę
cić przyjmowanych przez siebie zasad moralnych. Przekroczenie uznawanej 
normy nie wchodzi w jego przypadku w rachubę. I choć, jak zostało to już 
nadmienione, postawa taka może nam się wydawać kontrowersyjna czy na
wet nieludzka, to „deontologista winien pamiętać, że jego pierwszorzędnym 
obowiązkiem moralnym jest poszanowanie norm, a o minimalizowanie strat 
powinien zabiegać wtórnie”97. Co więcej, jak podkreśla Chyrowicz, nie wolno 
go za zaniechanie działania pociągać do odpowiedzialności. Było ono tym, co 
należało uczynić zgodnie z teorią deontologiczną.

Co ciekawe, o winie i odpowiedzialności mówi Walzer, choć twierdzi, że 
wspomniany przez niego polityk uczynił to, co powinien był uczynić. Wydaje 
się, że jego pogląd bierze się z błędnego opisu sytuacji polityka. Jak podkre
śliłem wyżej, przedstawiany przez niego dylemat nie jest dylematem moral
nego zła, ponieważ trudno byłoby stwierdzić, że podmiot moralny ma moral
ną powinność uczynienia czegoś niemoralnego. Polityk postępuje słusznie, 
trudno więc winić go za ten uczynek98, co nie znaczy -  jak pokazały rozważa
nia odwołujące się do Williamsa -  że nie może się czuć winny.

BRUDne Ręce a  utYLitaRYZM i KonseKwencjaLiZM

Walzer krytykuje utylitaryzm za to, że na jego gruncie nie dostrzega się 
problemu brudnych rąk. Tam, gdzie on widzi dylemat, utylitarysta znajdu
je wyjście z sytuacji, które nie narusza moralnej integralności działającego 
podmiotu99.

96 Tamże, s. 337-338.
97 Tamże, s. 334.
98 Por. G.F. Gaus, Dirty Hands, [w:] A Companion to Applied Ethics, red. R.G. Frey, 

C.H. Wellman, Blackwell, Oxford 2003, s. 173.
99 Nie tylko utylitarysta może nie przyjmować tezy Walzera, że podmiot moralny powinien 

postąpić w sposób, który zmusi go do ofiary z moralności. Przywoływany już Nagel stwierdza: 
„(...) idea, że można być usprawiedliwionym, poświęcając własną moralność, mianowicie 
wtedy, gdy służy to dostatecznie wartościowemu celowi, jest niespójna. Jeśli bowiem byłoby 
się usprawiedliwionym, czyniąc taką ofiarę (czy wręcz moralnie do tego zmuszonym), to 
nie poświęcałoby się, lecz zachowywało własną integralność moralną, decydując się na dane 
działanie” (T. Nagel, dz. cyt., s. 83). Podobnie twierdzi Chyrowicz: „idea usprawiedliwiania 
»moralnego poświęcania się« dla dostatecznie wartościowych celów jest niespójna -  gdyby 
bowiem można było być usprawiedliwionym w tego rodzaju sytuacjach, wtedy tożsamość
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Absolutyzm Nagela -  zdaniem R.M. Hare’a będącego zwolennikiem uty- 
litaryzmu -  tylko z pozoru jest teorią atrakcyjną. Nie można na jej gruncie 
racjonalnie wytłumaczyć, co podmiot moralny ma zrobić, kiedy uznawane 
przez niego zasady wejdą z sobą w konflikt. Sam proponuje w zamian szcze
gólny rodzaj utylitaryzmu reguł. Mogą one mieć dowolnie określony charak
ter, jeśli tylko są regułami powszechnymi. A więc powinniśmy czynić to, „co 
jest wymagane przez reguły, których powszechne przestrzeganie w najlepszy 
sposób służy interesom wszystkich”100. Nagel twierdzi, że utylitaryzm prowa
dzi do konsekwencji sprzecznych z intuicjami zwykłego człowieka. Z kolei 
Hare krytykuje Nagela za tworzenie zmyślonych i zupełnie niespotykanych 
przypadków mających udowodnić tezę, że utylitarnego rachunku nie da się 
pogodzić z uznawanymi przez nas zasadami. Proponuje dwupoziomowe po
dejście do etyki. Zgadza się z tym, że różne zasady deontologiczne są istotne 
i odgrywają swoją rolę w formułowaniu się charakteru człowieka. Zdaniem 
Hare’a należy wytworzyć w sobie i rozwijać dyspozycję do podporządkowy
wania się zasadom, których ogólne wpajanie będzie miało najlepsze konse- 
kwencje101. Na pierwszym poziomie mamy więc zwykły utylitaryzm reguł, 
a na drugim szczególny rodzaj utylitaryzmu reguł. Odwołujemy się do niego 
wtedy, kiedy przyjęte na pierwszym poziomie reguły wejdą z sobą w konflikt. 
Tymi regułami z przykładu Walzera byłyby zakaz tortur i powinność ratowa
nia niewinnych istnień. Oceniamy wtedy moralność konkretnego działania 
„poprzez ustalenie użyteczności powszechnego przestrzegania ściśle określo
nej zasady, która wymaga takiego właśnie sposobu działania wyłącznie w ta
kich okolicznościach”102. Hare zdaje sobie sprawę z dwóch zagrożeń. Z jednej 
strony, zbyt usilne trzymanie się uznawanej zasady może sprawić, że pomi
niemy szczególny charakter określonego przypadku. Z drugiej, podważenie 
ogólnej zasady sprawia, że do naszej moralnej refleksji wkracza stronniczość. 
To jednak, które z tych zagrożeń jest większe w danej sytuacji, nie jest zda
niem Hare’a problemem filozoficznym. Wydaje się, że Hare zakłada -  zgod
nie z tym, co w swojej pracy twierdzi Walzer -  iż podmiot moralny w sytu
acji wyjątkowej będzie umiał znaleźć rozwiązanie pozwalające mu dokonać 
etycznie słusznego wyboru. Zgodnie z jego stanowiskiem nie ma jednak 
mowy o jakimkolwiek dylemacie. Polityk decydujący się torturować terrory
stę (zakładamy, że takie działanie zostało przyjęte na drugim poziomie reflek
sji) postępuje słusznie. Zasada zakazująca stosowania tortur zostaje w tym 
wypadku odrzucona. Hare uważa, że nie ma podstaw do tego, by w takich

moralna pozostawałaby nienaruszona, a więc problem »moralnego poświęcania się« nie 
miałby miejsca” (B. Chyrowicz, dz. cyt., s. 340).

100 R.M. Hare, Rules o f  War and M oral Reasoning, s. 170.
101 Tamże, s. 174.
102 Tamże, s. 177.
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sytuacjach uznać podmiot za winny. Jeśli jest on dobrym człowiekiem, może 
się czuć winny, ale nie jest winny. Zrobił to, co do niego należało, dlatego nie 
może być winny. Z tym, jak wiemy, nie zgadza się Walzer.

Już sam tytuł artykułu K. Nielsena Nie istnieje dylemat brudnych rąk103 
wskazuje na zajmowane przez autora stanowisko. Uważa on, że w sytuacji 
brudnych rąk stajemy przed wyborem pomiędzy dwoma złymi działaniami 
i musimy wybrać to, które jest złem mniejszym. Uchylanie się od działania 
także prowadzi do ubrudzenia sobie rąk. Uczynienie mniejszego zła oznacza 
w takich okolicznościach zrobienie tego, co powinno się zrobić. To, co powin
no się zrobić, nie może oznaczać czynienia czegoś niesłusznego. Podmiot mo
ralny może się czuć winny, ale nie jest winny w takim przypadku. Autor zazna
cza, że tego rodzaju koncepcja nie pociąga za sobą utylitaryzmu, ale jedynie 
słaby konsekwencjalizm. Oznacza on odrzucenie absolutyzmu, ale nie pociąga 
za sobą konieczności dążenia do maksymalizacji ogólnego szczęścia czy uży
teczności. Jak zauważa Nielsen, jego stanowisko jest możliwe do pogodzenia 
z deontologiczną koncepcją W.D. Rossa i jego obowiązkami prim a facie.

Według Rossa każdy obowiązek może być prim a facie słuszny lub prim a 
fac ie  niesłuszny. Znaczy to, że „pewne cechy działania przemawiają na jego 
korzyść, a inne przeciwko niemu”104. Jeśli dochodzi do konfliktu pomiędzy 
obowiązkami, należy ustalić, który z nich ma charakter aktualny. „Działanie 
staje się dla nas obowiązkiem aktualnym (właściwym) wobec braku w tym 
samym czasie innych moralnie znaczących obowiązków, czyli po uwzględ
nieniu wszelkich moralnie doniosłych okoliczności uznajemy, że winniśmy 
takie działanie spełnić”105. Może więc być tak, że jeden z obowiązków prim a 
fac ie  ustąpi innemu, który w danych okolicznościach będzie obowiązkiem ak
tualnym. Co ciekawe, kiedy dochodzimy do wniosku, że jakiś obowiązek jest 
nadrzędny wobec drugiego, nie znaczy to, że ten ustępujący nie ma znacze
nia. „Obiektywnej cechy obowiązku prim a facie  działanie takie wzięte poza 
owym szczególnym kontekstem nie traci”106. Ważne jest jednak to, że czyn 
słuszny nie może być czynem niesłusznym. Dla Rossa nie ma więc problemu 
brudnych rąk w takim ujęciu, w jakim przedstawia go Walzer.

Powróćmy do Nielsena. Omawia on w swoim artykule przykład Walze- 
ra z torturowaniem. Zgadza się, że torturowanie jest zawsze złe, a czasami 
konieczność zastosowania tortur oznacza także cierpienie osoby wydającej 
rozkaz. Cały proces przekraczania reguły zakazującej torturowania jest bo
wiem procesem trudnym. Autor nie zgadza się natomiast z tym, że polityk

103 K. Nielsen, Nie istnieje dylem at brudnych rąk, tłum. A. Tomaszewska, [w:] M oralność 
i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, s. 445-466.

104 J. Dancy, Etyka obow iązków  prim a fac ie , [w:] Przewodnik p o  etyce, s. 263.
105 B. Chyrowicz, dz. cyt., s. 366.
106 Tamże, s. 367.
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uciekający się do takiej metody -  przy założeniu, że była ona konieczna -  
popełnił zbrodnię moralną i powinien ponieść za nią karę jako osoba winna. 
Nie zrobił on niczego złego i nie jest niczemu winien. Uczynił to, co powinno 
się uczynić. Jeśli jest jednak moralnie wrażliwy, będzie do końca życia czuł się 
źle po tym, co zrobił. Ostrze krytyki jest więc wymierzone w pogląd Walzera, 
że czasami można postąpić słusznie, czyniąc to, co niesłuszne.

Propozycja Nielsena nie jest jednak do końca jasna, dlatego konieczna jest 
bliższa analiza używanych przez niego pojęć. Uważa on, że polityk decydują
cy się na tortury postępuje słusznie (right). Postępowanie słuszne nie może 
być zarazem postępowaniem niesłusznym (wrong). Postępowanie polityka, 
pomimo iż jest słuszne, prowadzi jednak do jakiegoś zła (evil). Należy nato
miast zawsze czynić mniejsze zło (lesser evil). Jak rozumieć te stwierdzenia? 
Wydaje się, że Nielsen sądzi, iż omawiany polityk, torturując, postąpił słusz
nie. Uczynił jednak zło, poddając drugiego człowieka torturom. To zło jest 
jednak mniejsze od zła, jakim jest śmierć ludzi, do której doszłoby w wyniku 
wybuchu bomb. Problem w uchwyceniu stanowiska Nielsena leży w rozumie
niu angielskich słów wrong i evil. Możemy przyjąć, że evil jest rozumiane jako 
pewne zło pozamoralne. Trudno to jednak pogodzić z tym, że samo torturo
wanie Nielsen uważa za zawsze złe, używając przy tym słowa wrong. Wydaje 
się więc, że tortur nie uznaje on za zło pozamoralne. Stwierdza, że w innych 
okolicznościach torturowanie byłoby wrong, a więc niesłuszne. Polityk postę
puje słusznie, ale czyni przy tym zło, którego ujęcie u Nielsena nie jest jedno
znaczne. Pozostaje także pytanie o zasadę czynienia mniejszego zła. Czy Nie
lsen, posługując się słowem evil, ma na myśli zło moralne, czy pozamoralne? 
Tego także nie wyjaśnia. Jak zauważa Chyrowicz, autorzy posługujący się

( . . . )  »zasadą mniejszego zła« ( . . . )  opierają się na dwóch różnych rodzajach wartościo
wania: moralnym i pozamoralnym, odnoszących się odpowiednio do dobra (respective 
zła) moralnego, czyli związanego wprost z rozumną i wolną decyzją podmiotu, oraz 
dobra (respective zła) pozamoralnego -  dotyczącego wymiernych skutków, które pod
miot chce poprzez swą decyzję uzyskać107.

W analizowanym przez Nielsena przykładzie to mniejsze zło należałoby rozu
mieć jako zło moralne, ponieważ decyzja o torturowaniu wiąże się z „rozum
ną i wolną decyzją podmiotu”. Chyrowicz podkreśla także, że należy odróżnić 
„zło konieczne” od „zła mniejszego”: „To ostatnie dotyczyło zewnętrznych 
skutków działania, rozmiarowi straty, których moglibyśmy ewentualnie za
pobiec i które miały jakieś wymierne odniesienie. Zło konieczne to zło mo
ralne, czyli związane z przekroczeniem uznanej za słuszną normy”108. Dla 
Chyrowicz koncepcja Rossa sankcjonuje „konieczne zło”, a nie „mniejsze

107 B. Chyrowicz, dz. cyt., s. 148-149.
108 Tamże, s. 363.
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zło”109. Powstaje więc pytanie, czy rzeczywiście propozycję Nielsena można 
pogodzić z teorią Rossa. Choć Nielsen używa sformułowania „zło konieczne”, 
to można się zastanawiać, czy nie dokonuje on utożsamienia koniecznego zła 
(zła moralnego) z mniejszym złem (złem pozamoralnym), w obu przypad
kach mówi bowiem o torturach.

Wątpliwości pojawiają się również przy ujmowaniu przez niego problemu 
winy. Według Nielsena torturujący polityk powinien czuć się winny. Nielsen 
używa nawet mocniejszych słów, stwierdza bowiem, że podmiot moralny 
powinien w takiej sytuacji mieć wyrzuty sumienia. Możemy jednak zapytać, 
dlaczego ma odczuwać winę, skoro postąpił słusznie? Odczuwanie winy by
łoby dla Nielsena jakimś emocjonalnym dodatkiem, którego domagamy się 
od moralnych i wrażliwych ludzi. Autor nie dostrzega jednak kolejnego pro
blemu. Poczucie winy i wyrzuty sumienia to dwa różne stany. Można mieć 
poczucie winy, ale nie być w rzeczywistości winnym. Niemniej z wcześniej
szej analizy wiemy, że nie jest tak przypadku wyrzutów sumienia110. Autor 
stwierdza, że wzbudzenie poczucia winy u moralnego człowieka jest nie tylko 
uzasadnione, ale także -  i to właśnie w przypadku takiego człowieka -  wyma
gane. Nie jest jednak jasne, czym to poczucie winy różniłoby się od tego, któ
re towarzyszy wspomnianemu przez Williamsa kierowcy. Doprowadził on 
przecież do złych skutków zupełnie przypadkowo. Z kolei polityk z przykładu 
Walzera działa świadomie i intencjonalnie. Wydaje się więc, że poczucie winy 
w tym drugim przypadku ma mocniejsze uzasadnienie. To, że Nielsen uważa, 
iż polityk powinien odczuwać dyskomfort, pozwala wysunąć tezę, że w jego 
działaniu musi być coś takiego, co wywołuje w nim poczucie winy. Nielsen 
mógłby odpowiedzieć, że dokonywany czyn w normalnych okolicznościach 
jest moralnie niedopuszczalny, ale w sytuacji brudnych rąk jest tym, co nale
ży zrobić. Takie stanowisko zajmuje właśnie Walzer, dodając, że pomimo to 
podmiot popełnia zbrodnię moralną. Jeśli nie ma różnicy pomiędzy tym, co 
Nielsen oddaje przez wrong i przez evil, to bliżej mu do stanowiska Walzera, 
niż sam może sądzić. Człowiek postępowałby bowiem słusznie, ale brudziłby 
sobie ręce czynem moralnie złym, jakim są tortury.

Z Nielsenem polemizuje S. de Wijze111. Skoro, jak twierdzi Nielsen, czy
niąc mniejsze zło w przypadku brudnych rąk, podmiot moralny postąpił

109 Zob. tamże, s. 374.
110 Opis uczucia związanego z sytuacją brudnych rąk zob. S. de Wijze, Tragic-Remorse 

-  The Anguish o f  Dirty Hands, „Ethical Theory and Moral Practice”, Vol. 7, No. 5, 2005, 
s. 453-471. Przedstawia on w swoim artykule uczucie, które nazywa „tragicznymi wyrzutami 
sumienia” (tragic-remorse). Ma ono być wyrazem tego, że „nasza moralna niewinność może 
zostać zniszczona pomimo usilnych starań, by temu zapobiec” (s. 465). O tej możliwości piszę 
poniżej przy omawianiu stanowiska Stockera.

111 S. de Wijze, The Real Issues Concerning Dirty Hands -  A Response to Kai Nielsen, „South 
African Journal of Philosophy”, Vol. 15, Issue 4, 1996, s. 149-151.
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właściwie i nie można go za to winić, to nie jest jasne, jak uzasadnić fakt, że 
w ogóle pobrudził sobie ręce. De Wijze nie zgadza się także z tym, że do
konując brudnego czynu, podmiot moralny nie jest winny. W swojej odpo
wiedzi112 Nielsen podkreśla, że twierdzenie, iż czyniąc mniejsze zło, podmiot 
postępuje niesłusznie, jest błędne. Postępuje słusznie, ale ponieważ dokona
ny czyn jest straszny, podmiot brudzi sobie ręce i czuje się winny, ale nie jest 
winny. Znaczna część krytyki Nielsena dokonana przez de Wijzego opiera się 
na nawiązaniu do koncepcji M. Stockera. Jego ujęcie problemu brudnych rąk 
należy do najbardziej złożonych. Stocker próbuje także przenieść je na grunt 
filozofii starożytnej. Z oczywistych względów musimy się nim teraz zająć.

KONCEPCJA BRUDNYCH RĄK U M. STOCKERA

Zdaniem Stockera działania w sytuacji brudnych rąk są uzasadnione, a nawet 
obowiązkowe, choć w jakiś sposób niesłuszne. Stara się więc on odpowie
dzieć na pytanie zadane przez Walzera: „Jak zatem może być niewłaściwe 
zrobienie tego, co jest właściwe?”113. Teza Stockera wielu myślicielom wyda
je się problematyczna. Jest tak jego zdaniem dlatego, że teorie etyczne zbyt 
mocno skupiły się na całościowych ocenach działań dających zalecenia, jak 
należy postępować (overall, action-guiding act evaluations)114. Oceny zalece- 
niowe115 (action-guiding evaluations) są ograniczone do działań, do których 
stosuje się zasada, że powinność zakłada możność. Możność tę można rozu
mieć zarówno kauzalnie, jak i moralnie. Gdy powinność zakłada możność 
i gdy mamy do czynienia z ocenami zaleceniowymi, wtedy to, czego podmiot 
nie może zrobić, nie może być tym, co zrobić powinien. Z kolei uczynienie 
tego, co uczynić należy, spełnia warunek idealnego działania lub tego, któ
rego -  tak jak podmiotu go wykonującego -  nie można poddać złej ocenie. 
Przyjęcie zasady „powinność zakłada możność” pomija zdaniem Stockera 
moralne znaczenie niemożliwych powinności (impossible oughts) -  powin
ności, których nie jesteśmy w stanie wypełnić -  a to właśnie one występują 
w sytuacjach brudnych rąk.

Stocker przyjmuje, że oceny działań są ocenami całościowymi. Zaznacza, 
że możemy podać argumenty zarówno „za”, jak i „przeciw” robieniu czegoś. 
Ocena, jaką ma na myśli Stocker, musi być ostateczna: albo powinniśmy coś

112 K. Nielsen, There Is No D ilem m a o f  Dirty Hands. Response to Stephen de Wijze, „South 
African Journal of Philosophy”, Vol. 15, Issue 4, 1996, s. 155-158.

113 M. Walzer, D ziałalność polityczna: problem  brudnych rąk, s. 406.
114 M. Stocker, Dirty Hands and Ordinary Life, [w:] tegoż, Plural and Conflicting Values, 

Oxford University Press, Oxford 1989, s. 10.
115 Z. Szawarski w przekładzie tekstu Hare’a (Sąd moralny, tłum. Z. Szawarski, „Etyka”, 

Vol. 11, 1973) tłumaczy zwrot action-guiding function  jako „funkcję zalecania lub kierowania”.
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zrobić, albo nie. W przypadku brudnych rąk nie mamy do czynienia wyłącz
nie z taką oceną. To, co decyduje o brudnym charakterze działania116, nie 
jest tylko negatywnym dodatkiem do niego. Ono przez cały czas pozostaje 
w mocy, nawet jeśli działanie jest uzasadnione lub obowiązkowe. Negatywną 
wartość należy mieć na uwadze i żałować, że się ją zrealizowało. Brudną ce
chę bierze się pod uwagę dwukrotnie: przy określaniu ogólnej wartości czynu 
i jako ją  samą. W tym drugim wypadku ocena ta nie ma już charakteru zale- 
ceniowego. Pomimo tej brudnej cechy należy wykonać określone działanie. 
Brudne ręce zawierają więc niemożliwe powinności (podwójnie rozpatrywa
ne) i oceny niebędące zaleceniami działań.

Brudna cecha jest pozostałością (remainder), która, jak wiemy, zostaje 
przez cały czas w mocy117. Jej przekroczenie, a więc podjęcie działania po
mimo zdania sobie sprawy z tego, że będzie ono miało brudny charakter, 
nie polega na tym, że jej niemoralność zostaje anulowana, lecz jedynie na 
tym, że nie jest już ona zaleceniem do działania118. A więc osoba, choć czyni 
to, co czynić powinna, popełnia jakieś zło. Stocker znajduje więc teoretycz
ne wytłumaczenie intuicji Walzera. O pozostałości mówi także Williams, 
który podkreśla, że sytuacje brudnych rąk szczególnie pojawiają się w sfe
rze polityki. Wspomina o „»moralnych wyzwaniach« polityki”. W niektó
rych przypadkach racje polityczne mają wystarczający charakter moralny, 
by moralnie uzasadnić dane działanie (przeważyć racje moralne przeciwko 
niemu). Jest tak na ogół wtedy, kiedy opiera się ono na ocenie konsekwen- 
cjalistycznej, a „tym, co podupada, jest pewne prawo”119. To także jednak nie 
unieważnia jego negatywnego charakteru. Jak zaznacza Williams, choć ist
nieją działania polityczne uzasadnione przez odwołanie się do konsekwen
cji, to ciągle mogą być one moralnie niejednoznaczne (morally disagreeable). 
Mimo to włosiennica nie jest odpowiednim strojem dla polityka. Musi być 
on gotowy do ponoszenia kosztów moralnych. Wadą utylitaryzmu jest to, 
że tych kosztów nie dostrzega. Konieczność ich ponoszenia może być źró
dłem żalu: „konflikt moralny (...)  ma tę właściwość, że rozstrzygnięcie go 
na mocy decyzji niekoniecznie prowadzi do eliminacji jednej z niezgodnych 
racji: ta racja, która nie staje się podstawą działania, może przetrwać, na 
przykład, pod postacią żalu”120.

116 Stocker używa tu określenia dirty feature, a więc „brudna cecha”. Zob. M. Stocker, Dirty 
Hands and Ordinary Life, dz. cyt., s. 12-13.

117 Chyrowicz zauważa, że „rezyduum” jest określane również mianem „tezy pozostałości” 
(B. Chyrowicz, dz. cyt., s. 137).

118 M. Stocker, Dirty Hands and Ordinary Life, s. 17.
119 B. Williams, Polityka i charakter moralny, s. 434.
120 B. Williams, Spójność etyczna, [w:] tegoż, Ile wolności powinna m ieć wola, tłum. 

T. Baszniak, T. Duliński, M. Szczubiałka, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, s. 105.
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Stocker także mówi o tego rodzaju emocjach. Wspomina o poczuciu winy, 
o wstydzie i o możliwej potrzebie zadośćuczynienia, na przykład w postaci 
poniesienia kary. Jak podkreśla, przypadki brudnych rąk zdarzają się w oko
licznościach w szczególny sposób niemoralnych. Podmiot narusza moralną 
autonomię ludzi, łamie zasady czy wartości, ponieważ jest w niemoralny 
sposób przymuszony do brania udziału w złych zamierzeniach innych ludzi, 
a czasem nawet im w tym dopomaga. To właśnie wprowadzenie w życie czy
jegoś niemoralnego planu jest charakterystyczne dla sytuacji brudnych rąk. 
„Nawet jeśli dokonujemy aktu brudnych rąk po to, by zminimalizować zło, 
czyniąc to, pomagamy w realizacji złego planu. (...)  nasze działanie ( ...)  po
dąża za rozkazami zła”121. Stocker nie twierdzi, że jest to warunek konieczny 
zaistnienia sytuacji brudnych rąk. Jest on jednak tak istotny, w szczególno
ści w poważnych przypadkach brudnych rąk, że zła osoba może sprawić, iż 
człowiek biorący pod uwagę względy moralne nie będzie mógł działać bez 
naruszenia zasad, wartości czy dokonania jakiegoś zła (zabicie, tortury, kłam
stwa, zwodzenie) wobec innych ludzi. Bez takiego zagrożenia nie wikłamy się 
raczej w sytuacje brudnych rąk. Naruszenie zasad obecne w sytuacjach brud
nych rąk prowadzi Stockera do wniosku, że człowiek może w nich narazić na 
szwank swoją moralność.

Stockera krytykuje zarówno Nielsen w swojej odpowiedzi na tekst de Wij- 
zego, jak i Gaus w przytaczanym już artykule. Pierwszy z nich zarzuca mu 
zaciemnianie problemu i dodawanie zbędnych rozróżnień. Niestety, Nielsen 
nie uzasadnia swojej krytyki. Gaus skupia się z kolei na często rozważanym 
w przypadku problematyki brudnych rąk przykładzie Zofii, kobiety znajdu
jącej się w obozie koncentracyjnym. Hitlerowiec proponuje jej wskazanie, 
które z jej dwojga dzieci ma zostać zabite. Jeśli tego nie uczyni, zginie jed
no i drugie. Stocker uważa, że kobieta powinna dokonać wyboru, ale czy
ni to z brudnymi rękami122. Dla Gausa jest to zupełnie nie do przyjęcia. Po 
pierwsze, w takiej sytuacji nie można mówić o wyborze. Po drugie, Stocker 
posługuje się archaicznym, jego zdaniem, rozumieniem winy: ktoś może się 
splamić, pomimo że nie jest odpowiedzialny za dane działanie. Ciekawie in
terpretuje dylemat Zofii Chyrowicz. Uważa, że mamy tu do czynienia z dwo
ma wyborami. Pierwszy dotyczy tego, czy w ogóle wybierać. Drugi dotyczy 
wskazania dziecka, które zostanie zabite. Według Chyrowicz Zofia nie po
winna w ogóle wybierać, ponieważ istnieją granice tego, co można uczynić, 
by zminimalizować zło123. Można powiedzieć, że Zofia nie powinna dać się 
zmusić do dokonania wyboru. Jak zobaczymy, również Arystoteles uważa,

121 M. Stocker, Dirty Hands and Ordinary Life, s. 22.
122 Tamże, s. 19.
123 B. Chyrowicz, dz. cyt., s. 187-189.
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że są uczynki, do których wykonania nie należy dać się zmusić, nawet gdyby 
wiązało się to ze skrajnym cierpieniem.

Najważniejsze dla Stockera w jego koncepcji brudnych rąk wydaje się 
położenie nacisku na to, że człowiek nie ma pełnej kontroli nad moralnym 
charakterem swoich działań. Zależą one od jego poprzednich uczynków, ale 
także od innych ludzi i tego, jak oni postępują. Jest to zgodne, jak nazywa sam 
Stocker, z „archaicznym” poglądem, że „niemoralność świata może w nieod
wracalny sposób splamić nasze działania i nasze życia”124. W toku dalszego 
wywodu zobaczymy, czy ten archaiczny pogląd można przypisać Platonowi 
czy Arystotelesowi.

PODSUMOWANIE

Teorie etyczne nie mogą wziąć pod uwagę wszystkich przypadków, jakie za
chodzą w codziennym życiu, jest ono bowiem bogatsze niż jakakolwiek teoria. 
Przedstawiona dyskusja wokół problemu brudnych rąk pokazuje, że człowiek 
może stanąć przed wyjątkowo trudnym wyborem. Dla niektórych -  na przy
kład dla Nagela -  część z nich może być nierozstrzygalna; stąd mowa o ślepej 
uliczce. Inni twierdzą z kolei, że nawet w trudnych sytuacjach człowiek może 
znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Tu, jak wiemy, różnice będą dotyczyć oce
ny tego, czy podjęcie odpowiedniego działania było słuszne tout court, czy też 
będzie ono brudzić ręce, a więc wiązać się z popełnieniem jakiegoś zła. Dla 
zwolenników koncepcji brudnych rąk, takich jak Walzer czy Stocker, brud
ny czyn jest tym, co należy uczynić, ale -  ponieważ oznacza także złamanie 
uznawanej zasady -  łączy się z popełnieniem zła moralnego. To z kolei może 
się wiązać z przeżywaniem przez podmiot odpowiednich emocji, takich jak 
poczucie winy, żalu czy nawet wyrzutów sumienia, które są charakterystycz
ne dla kogoś, kto rzeczywiście jest winny popełnionego czynu.

W sytuacji brudnych rąk istotne jest także to, że często rodzą się one w ne
gatywnym kontekście moralnym. Polityk Walzera najchętniej nie wydawałby 
zgody na tortury, ale w tych konkretnych okolicznościach uważa, że nie może 
postąpić inaczej. Tym samym naraża swoją moralną integralność na szwank. 
Czyniąc to, co powinien uczynić z moralnego punktu widzenia, dopuszcza się 
złamania normy uważanej za bezwzględną. Podobnie twierdzi Stocker. Nie 
widzi on niczego zaskakującego w tym, że moralna niegodziwość innych lu
dzi może splamić podmiot moralny. Najdobitniej wskazuje na to analizowany 
przez niego przykład Zofii. Jak zostało to jednak podkreślone, idea moralne
go poświęcenia się jest dla pewnych myślicieli niespójna. Nie zgadzają się oni 
z poglądem, że człowiek może ponosić winę w sytuacji, kiedy nie jest odpo

124 M. Stocker, Dirty Hands and Ordinary Life, s. 22.
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wiedzialny za określony stan rzeczy, lub że jest winny wtedy, kiedy uczynił to, 
co powinien był uczynić, a winę tę z moralnego punktu widzenia ma przyjąć 
i złożyć niejako w ofierze.

Problem z przekroczeniem określonej normy będzie miał każdy zwolennik 
teorii deontologicznej. To, co postanowi uczynić, zależy od tego, na ile bez
względne są przyjmowane przez niego zasady. Jeśli ktoś, tak jak Kant, wyznaje 
ich absolutny charakter, bez względu na sytuację będzie się ich trzymał. Waż
niejsze jest dla niego nieuczynienie zła moralnego niż doprowadzenie do złych 
skutków (zło pozamoralne). Deontologista przyjmujący słabsze rozumienie 
przyjmowanych zasad będzie mógł w danych okolicznościach przekroczyć - 
uważaną skądinąd za słuszną - normę w obliczu wyjątkowo fatalnych skut
ków; wtedy słuszny będzie czyn, który w innych okolicznościach uznałby za 
tej słuszności pozbawiony. Jest bowiem pewien kłopot z koncepcją Walzera, 
który z jednej strony przypisuje politykowi absolutystyczne rozumienie zaka
zu tortur, a z drugiej zaleca mu złamanie tego zakazu. Czy można rzeczywiście 
twierdzić, że torturowanie jest zawsze niesłuszne, a następnie właśnie takie 
postępowanie zalecać?

Zarzuty kierowane przez Walzera pod adresem utylitarystów sprowadzają 
się do tego, że zwolennicy tej koncepcji zbyt szybko i bezproblemowo znajdu
ją  wyjście w sytuacjach, w których w celu uniknięcia negatywnych skutków 
wyrządza się ogromną krzywdę jakiemuś człowiekowi. Nie jest także jasne, 
jak mogą oni wytłumaczyć postulowanie odczuwania przez podmiot nega
tywnych emocji w związku z wyborem określonego sposobu działania uzna
wanego przez nich za słuszne. Jak pokazała analiza poglądów Nielsena, nie 
wiadomo, jak rozumie on zło, którego dopuszcza się omawiany polityk, wy
daje się bowiem, że ma raczej na myśli zło moralne, a nie zło nieuchronnych 
skutków działania. Jeśli z kolei czyn polityka był słuszny, to apel o zadość
uczynienie jest niezrozumiały. Jak pisze Chyrowicz: „Gdy uznamy konse- 
kwencjalizm za słuszny, wówczas skrzywdzeni przez nas ludzie, założywszy, 
że nasze działanie przyczyniło się do maksymalizacji dobra, nie mają prawa 
do jakichkolwiek skarg czy roszczeń”125.

Problem brudnych rąk ma złożony charakter. Zaprezentowane stanowi
ska pokazują, że zajęcie określonego miejsca w tym sporze zależy od przyjętej 
teorii moralnej. Należy zdawać sobie jednak sprawę, że opisywane przykłady 
wcale nie muszą być fikcyjne, a polityk rzeczywiście może stawać przed wy
borami, które zdaniem niektórych pobrudzą jego ręce.

Przywoływany Stocker przypisuje Arystotelesowi określone stanowisko 
w sporze o problem brudnych rąk. Należy więc przejść w naszych rozważa
niach na grunt filozofii starożytnej.

125 B. Chyrowicz, dz. cyt., s. 390.



64

BRUDNE RĘCE U ARYSTOTELESA

Jak nadmieniłem we wstępie, zadziwiające jest, że ciekawy problem brud
nych rąk nie znalazł w praktyce zainteresowania wśród badaczy filozofii sta
rożytnej. W rozdziale I pokazałem, jak istotna dla filozofów klasycznej Grecji 
była kwestia związku pomiędzy etyką a polityką. Myśliciele antyczni musieli 
mieć świadomość, że polityka stawia człowieka przed trudnymi wyborami. 
Powstaje więc pytanie, czy mogą one być tak trudne, że sprawią, iż człowiek 
narazi na szwank swoją moralność?

Z powodów, o których wspomniałem na początku rozdziału, rozważania 
zaczynam od Arystotelesa. Dokładnej analizie zostanie poddany I rozdział 
III księgi Etyki nikomachejskiej126, wydaje się bowiem, że właśnie w nim Ary
stoteles rozważa możliwość istnienia czynów, które można by uznać za słusz
ne i niesłuszne równocześnie. Najpierw zostaną wytłumaczone pojęcia czy
nów zależnych i niezależnych od woli, a także czynów mieszanych. Analiza 
tych ostatnich pozwoli na rozpatrzenie problemu brudnych rąk na gruncie 
filozofii Arystotelesa. Poglądy przypisujące Filozofowi koncepcję brudnych 
rąk zostaną zestawione ze stanowiskiem przeciwnym. Ich rozpatrzenie do
prowadzi do wniosku, że u Arystotelesa nie można mówić o czynach bru
dzących ręce, tak jak rozumie je Walzer. Ocena moralna czynu jest bowiem 
dla Stagiryty czymś jednoznacznym: albo mamy do czynienia z czynem, za 
który podmiotowi należy się pochwała, albo z tym, który powinien spotkać 
się z naganą.

A n aliza  i ro z d z ia łu  iii księgi Et y k i  n i k o m a c h e js k ie j

Księgę III Etyki nikomachejskiej otwiera rozdział, w którym Arystoteles anali
zuje czyny zależne i niezależne od woli. Zwróćmy uwagę na pewien fragment:

Co się zaś tyczy czynów, których się dokonuje z obawy przed większym złem lub ze 
względu na jakieś dobro -  np. jeśliby tyran jakiś kazał popełnić czyn haniebny człowie
kowi, którego rodziców i dzieci ma w swojej m ocy (z tym, że w razie popełnienia tego 
czynu ocaleją, a w razie zaniechania zginą) -  to jest rzeczą wątpliwą, czy taki czyn jest 
od woli zależny, czy też niezależny (1110a4-7).

Opisana przez Filozofa sytuacja to idealny przykład do analizy w ramach 
problemu brudnych rąk. Ktoś staje bowiem przed sytuacją, w której -  jak się 
wydaje -  postąpi zarazem słusznie i niesłusznie, a tak właśnie, jak pamięta
my, rozumie brudne ręce Walzer. Za słuszną uznamy w tym wypadku chęć

126 W  znacznym stopniu będę się koncentrował właśnie na tym najważniejszym etycznym 
dziele Arystotelesa, nie zabraknie jednak odniesień do Etyki eudemejskiej.
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ratowania rodziny, za niesłuszny haniebny czyn, który zapewni jej bezpie
czeństwo. Na przykładzie z tyranem, a także na dwóch kolejnych, skupia się 
Stocker w swojej pracy na temat brudnych rąk u Arystotelesa. Co zrozumiałe, 
będą one przedmiotem naszego zainteresowania.

Zanim jednak przejdziemy do analizowania stanowiska Arystotelesa 
w sprawie brudnych rąk, należy zająć się problemem zależności czynów od 
woli na gruncie jego filozofii. Podany powyżej przykład pojawia się właśnie 
w toku wywodu Filozofa na temat dobrowolności czy też niedobrowolności 
spełnianych czynów. Jak twierdzi Arystoteles, „pochwała i nagana odnoszą 
się do tego, co zależne od woli” (1109b31). Kiedy podmiot moralny staje w sy
tuacji brudnych rąk, interesuje nas to, czy postąpił słusznie, czy też nie, a więc 
czy należna jest mu pochwała czy nagana. Przykład Arystotelesa z tyranem 
ukazuje jego wahanie, czy czyn, jaki ma popełnić dana osoba, jest zależny czy 
też niezależny od woli. Nie ma więc pewności, czy można go w ogóle poddać 
ocenie moralnej. Skąd to wahanie? Wydaje się, że ma ono zdroworozsądko
we podstawy. Oto tyran każe komuś dokonać haniebnego czynu pod groźbą 
śmierci jego rodziny. Niejako zmusza do wyboru: albo popełnisz haniebny 
czyn, albo twoja rodzina zginie. Powstaje więc pytanie o to, czy rzeczywiście 
mamy tu do czynienia z sytuacją wyboru, bo przecież jest to wybór wymu
szony, a owo sformułowanie ma charakter oksymoronu. Gdyby Arystoteles 
zakwalifikował czyny brudzące ręce jako niezależne od woli, dalsza analiza 
jego stanowiska w tej kwestii byłaby zakończona. Trudno byłoby wtedy nawet 
mówić o brudnych rękach, skoro podmiot nie zasługiwałby na naganę, ani
0 odpowiednim rozwiązaniu dylematu brudnych rąk, skoro nie stosowała
by się do niego pochwała. Jak jednak wykaże analiza I rozdziału III księgi, 
Arystoteles rozumie przymus w ściśle określony sposób, a także wprowadza 
pojęcie tak zwanych czynów mieszanych, jego koncepcja jest więc zdecydo
wanie bardziej złożona. Dopiero zdefiniowanie tego, czym są czyny zależne
1 niezależne od woli oraz mieszane, utoruje drogę do określenia stanowiska 
Arystotelesa w sprawie brudnych rąk.

Jak zauważa Susan Meyer127, w grece czasów Platona i Arystotelesa para 
pojęć „zależny od woli” („dowolny”, gr. hekousion, ang. voluntary) i „nieza
leżny od woli” („mimowolny”, gr. akousion, ang. involuntary) odnosiła się do 
dwóch rozumień. Pierwsze z nich dotyczy tego, co „rozmyślne” i „nieroz- 
myślne”, drugie tego, co „chętne” i „niechętne”. Zdaniem autorki prowadzi to 
do wniosku, że to, co możemy zakwalifikować jako niezależne od woli, jest 
takie z powodu niewiedzy i z powodu przymusu. Rozróżnienie to ma jednak 
pewną wadę, gdyż dane działanie może równocześnie być zależne i nieza
leżne od woli. Kiedy bowiem ktoś wymierzy do nas z pistoletu i każe nam

127 S.S. Meyer, Aristotle on the Voluntary, [w:] The Blackwell Guide to Aristotle’s 
»Nicomachean Ethics«, red. R. Kraut, Blackwell Publishing, Hoboken 2006, s. 141.
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oddać portfel, wówczas -  jeśli to uczynimy -  będziemy doskonale wiedzieć, 
co robimy, ale stanie się to pod przymusem. Stąd, jak twierdzi Meyer, bierze 
się uwaga Arystotelesa, że nie ma pewności co do tego, jak zaklasyfikować 
przykładowy czyn z tyranem128. W wywodzie z początku III księgi wyłania 
się, jej zdaniem, metoda Arystotelesa, by rozważania rozpoczynać od tego, co 
jest znane. W I księdze Etyki nikomachejskiej Stagiryta stwierdza: „Otóż za
czynać trzeba od rzeczy znanych, te zaś są dwojakie: jedne bowiem są znane 
nam , inne zaś są znane w bezwzględnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście, 
że my musimy zaczynać od tego, co jest nam znane” (1095b2-4; wyróżnienia 
-  TK). I rzeczywiście, Filozof odwołuje się do potocznej opinii, na co może 
wskazywać zdanie: „za niezależne od woli uchodzą te rzeczy, których się do
konywa bądź pod przymusem, bądź skutkiem nieświadomości” (1110a1-2; 
wyróżnienie -  TK). Owo rozróżnienie Arystoteles podtrzyma w dalszym 
toku wywodu129, ale to nie znaczy, że niezmienione pozostanie jego potocz
ne rozumienie. Uważam, że pragnie on dokonać pewnej jego modyfikacji. 
Pod przytoczone powyżej potoczne rozumienie mimowolności można pod
ciągnąć czyny, które spełnia się niechętnie, co prowadzi do niebezpiecznych 
konsekwencji. Ludzie często czynią coś niechętnie, a przyjęcie, że działanie 
niechętne jest działaniem mimowolnym, otwiera możliwość nieustannego 
uchylania się przed jakąkolwiek odpowiedzialnością130. Arystoteles będzie się 
starał uniknąć tego niepożądanego skutku, to bowiem czyny zależne od woli 
podlegają pochwale lub naganie. Kryterium zależności i niezależności od 
woli jest także istotne z punktu widzenia tworzenia prawa, pożyteczne „dla 
prawodawców przy przyznawaniu zaszczytów i wymierzaniu kar” (1109b35).

Przymus

Zacznijmy od pojęcia przymusu (bia). Arystoteles stwierdza, że:

przymusowe zaś jest to, czego przyczyna tkwi poza podmiotem i jest tego rodzaju, 
że ten, kto jest podmiotem lub przedmiotem odnośnego działania, wcale się do nie
go nie przyczynia, np. jeśli kogoś wiatr uniósł lub ludzie, w których m ocy to leżało 
(1110a2-4).

128 Tamże, s. 142.
129 Por. D. Bostock, Aristotle’s Ethics, Oxford University Press, Oxford 2006, s. 104.
130 Por.: „Śmieszną więc jest rzeczą ( . . .)  przypisywać sobie zasługę czynów szlachetnych, 

winę zaś haniebnych zwalać na to, co przyjemne” (EN, 1110b13-15). Fragment ten dotyczy 
co prawda innego zagadnienia, ale wskazuje na pewną skłonność pośród ludzi, żeby 
brać odpowiedzialność za czyny szlachetne, a uchylać się przed nią w przypadku czynów 
haniebnych. Dokładna analiza tego fragmentu zob. W. Galewicz, Z Arystotelesem przez greckie 
tragedie, t. II, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, s. 47-51 .
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Rozumienie przymusu przez Arystotelesa jest wyjątkowo rygorystyczne. 
Podmiot nie może w żaden sposób przyczyniać się do przymusowego dzia
łania, a także jego przyczyna musi leżeć poza nim. Jeśli weźmie się pod uwa
gę przykład podany przez samego Filozofa, wątpliwe okaże się nawet to, czy 
można mówić tu o działaniu, chyba że działa wiatr, a przedmiotem tego dzia
łania jest żeglarz. To, jak rozumieć zastrzeżenie Arystotelesa, lepiej wyjaśnia 
fragment na temat czynu zależnego od woli:

przyczyna bowiem ruchu tych części ciała, które służą jako narzędzia takich czynów,
tkwi w samym działającym. Jeśli zaś przyczyna jakichś czynów tkwi w działającym, to
od niego zależy, czy ich dokona, czy też nie (1110a14-17).

Te dwa warunki przymusu ujmuje Galewicz następująco:

-  (W 1) „Aby jakieś działanie można było uznać za przymusowe, musi ono posiadać
przyczynę zewnętrzną, tj. mieszczącą się poza podmiotem.

-  (W 2) Aby jakieś działanie można było uznać za przymusowe, musi ono mieć taką
przyczynę, do której podmiot niczym się nie przyczynia”131.

Tak rozumiany przymus jest czystym przymusem fizycznym. Aby być zmu
szonym w tym ścisłym sensie do zabicia człowieka -  do czynu, który byłby 
niezależny od woli -  nie wystarczy przyłożony do głowy pistolet. Wtedy bo
wiem użycie broni przez moją rękę przeciwko drugiej osobie ciągle zależy 
ode mnie. By był to czyn ściśle niezależny od woli, ktoś musiałby kierować 
moją ręką i moim palcem nacisnąć spust. Dalej Arystoteles łagodzi swoje sta
nowisko i stwierdza, że „niektóre znowu czyny spotykają się nie z pochwałą, 
lecz z pobłażaniem, mianowicie kiedy ktoś popełnia coś, czego nie powinien, 
z obawy przed czymś, co przechodzi siły ludzkie” (1110a23-25). Z kolei 
wcześniej zaznaczył, że to właśnie czyny niezależne od woli „spotykają się 
z pobłażaniem”. Możemy więc przyjąć, że w pewnych okolicznościach, kiedy 
grozi nam coś, co przekracza ludzkie siły, możemy popełnić czyn, który zo
stanie uznany za niezależny od woli, a więc nie będzie przedmiotem pochwa
ły i nagany. Inną kwestią jest pytanie, czy dotyczy to omawianego przykładu 
z bronią.

To jednak nie koniec rozważań nad pojęciem przymusu. Przede wszyst
kim, jak zauważa Bostock, Arystoteles nie ogranicza się wyłącznie do analizy 
fizycznej. Rzeczywiście, we fragmencie na temat czynów zależnych od woli 
wspomina o „częściach ciała, które służą jako narzędzia”, ale podkreśla przy
czynę ich ruchu. Ona tkwi w działającym, zależy od niego. Bostock dopowia
da, że znajduje się w rozumie podmiotu, w jego wyborze czy decyzji, inaczej 
bowiem należałoby uznać kichnięcie za czyn zależny od woli, ponieważ jego 
przyczyna także tkwi w podmiocie.

131 Tamże, s. 24.
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Przejdźmy jednak do istotniejszej kwestii, która będzie się ściśle wiązać 
z analizą czynów mieszanych. We fragmencie 1110b12 czytamy: „Kto czyni 
coś, ulegając przymusowi i wbrew woli, czyni to z przykrością”. Mamy więc 
kolejny wyznacznik przymusu, jakim jest odczuwanie przykrości przy popeł
nianiu czynu, do którego jesteśmy zmuszeni. Arystoteles najwyraźniej nawią
zuje tu do drugiego potocznego rozumienia czynów niezależnych od woli, 
a więc do tego, że są one wykonywane niechętnie. Nie jest to zresztą nowy 
element w jego rozważaniach na temat czynów zależnych i niezależnych 
od woli, pojawia się on bowiem w Etyce eudemejskiej, dziele uważanym za 
wcześniejsze od Etyki nikomachejskiej. Czytamy w nim: „Stąd, jeśli coś spra
wia przykrość, dokonuje się tego pod przymusem, a jeżeli pod przymusem, 
to sprawia przykrość” (1223a30). Można więc sformułować trzeci warunek 
przymusowego działania:

-  (W 3) „Aby jakieś działanie można było uznać za przymusowe, jego podmiot musi
go dokonywać wbrew chęci i nie bez przykrości”132.

Galewicz uważa, że u Arystotelesa można wyróżnić dwa ujęcia przymusu: 
szersze (składają się na nie W1 i W2) oraz węższe, poszerzone o W3, które 
wtedy brzmiałoby: „Przymusowe jest to, co posiada przyczynę zewnętrzną 
i to taką, że podmiot niczym się do niej nie przyczynia, a co dokonuje się 
wbrew chęci i nie bez przykrości podmiotu”133.

Gwoli ścisłości, krótkiego omówienia wymaga jeszcze jeden fragment 
z Etyki eudemejskiej:

Mówimy bowiem, że pod przymusem i z konieczności kamień wzniesie się do góry, 
a ogień opadnie w dół. Ilekroć przedmioty poruszają się zgodnie z naturą i swoim wła
snym popędem, a nie pod przymusem, nie używa się określenia „dobrowolny”, ale dla 
takiego przypadku nie m a nazwy. A ilekroć przedmioty poruszają się wbrew popędo
wi, mówimy o przymusie. I podobnie w odniesieniu do istot obdarzonych duszą i istot 
żyjących widzimy, że wiele cierpią i czynią pod przymusem, ilekroć wbrew tkwiącemu 
w nich popędowi zostają wprawione w ruch z zewnątrz (1224a18-21).

Jasno wynika z tego, że oprócz zewnętrznej przyczyny czyn przymusowy 
musi być sprzeczny z popędem czy skłonnością przymuszonego podmiotu, 
a więc tym, co go porusza. Niestety, jak zauważa Meyer134, w rozumowaniu 
Arystotelesa przeprowadzonym w Etyce eudemejskiej jest dostrzegalna pew
na luka. Kończąc swoje rozważania na temat tego, co zależne i niezależne od 
woli, dobrowolność łączy on z myśleniem (dianoia). Tym samym wyklucza 
rozumienie tego, co mimowolne, jako sprzecznego ze skłonnością, ponieważ 
dianoia „nie wprawia niczego w ruch” (EN 1139a36). Zostaje więc porzucone

132 Tamże, s. 27.
133 Tamże, s. 28.
134 S.S. Meyer, dz. cyt., s. 145.
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potoczne rozumienie zależności i niezależności od woli jako tego, co czynio
ne chętnie i niechętnie, a co więcej to, co niezależne od woli, jest tłumaczone 
wyłącznie niewiedzą, nie zaś przymusem: „czego [człowiek -  TK] nie wie 
i działa w niewiedzy, to robi bez udziału woli”. Analiza z Etyki nikomachejskiej 
nie zawiera już tego błędu. Zamiast o zgodności ze skłonnością mowa jest 
o przyczynie (arche) tkwiącej w działającym. Przejdźmy teraz do problemu 
niewiedzy.

N iew iedza

Zwróciliśmy uwagę, że niewiedza to drugi obok przymusu warunek, by czyn 
można było uznać za niezależny od woli. Brak wiedzy dotyczy oczywiście 
działającego podmiotu. Przytoczmy fragment, który stanie się przedmiotem 
dalszej analizy:

Co się tyczy czynów dokonywanych skutkiem nieświadomości, to żaden z nich nie jest 
od woli zależny, niezależne zaś od niej są [tylko] te, które wywołują żal i skruchę; bo 
jeśli ktoś uczyniwszy coś skutkiem nieświadomości, nie odczuwa wcale żalu z powodu 
swojego postępku, to nie uczynił wprawdzie tego, z czego sobie nie zdawał sprawy, 
zgodnie ze swą wolą, ale nie uczynił znowuż tego wbrew swej woli, skoro go to prze
cież nie martwi. Co się więc tyczy czynów popełnionych skutkiem nieświadomości, 
to czyn wywołujący żal dokonany został -  jak się zdaje -  wbrew woli, czyn zaś, który 
nie wywołuje żalu, skoro różni się od poprzedniego, niechaj nosi nazwę dokonanego 
niechcący; wszak skoro różni się od poprzedniego, to lepiej, by miał też osobną nazwę 
(1110b 18-25).

Arystoteles posługuje się tu sformułowaniem „czyn dokonany skutkiem nie
świadomości” (ang. through ignorance, gr. diagnoian). Taki czyn jest nieza
leżny od woli, a więc nie stanowi przedmiotu pochwały lub nagany. Wywód 
dotyczący tego rodzaju czynów będzie prowadzony przez niego w następ
nym akapicie. Arystoteles przechodzi bowiem do czynów, które nazywa „do
konanymi niechcący” (ang. non-voluntary, gr. ouk hekon). Jest to ciekawy 
fragment, ponieważ łączy się z zagadnieniami poruszonymi w poprzednim 
podrozdziale na temat brudnych rąk. Załóżmy, że ktoś „skutkiem nieświa
domości” popełnia czyn, który -  gdyby był czynem świadomym i na doda
tek niedokonanym pod przymusem, a więc dobrowolnym -  zasługiwałby na 
naganę. Wydaje się, że Arystoteles twierdzi, iż z moralnego punktu widzenia 
lepszym człowiekiem jest ten, kto -  pomimo że jego czyn był od woli nie
zależny -  żałuje go. Jest to obserwacja zdroworozsądkowa. Odczuwany żal 
wskazuje bowiem na charakter człowieka, a więc na człowieka jako całość, co 
było charakterystyczną cechą etyki starożytnej. I choć Arystoteles nie stwier
dza, że fakt nieodczuwania tego rodzaju emocji zmienia kwalifikację czynu 
na dobrowolny, co byłoby oczywiście absurdalne, to jednak nie uznaje go za
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w pełni niezgodny z wolą. Żal jest oznaką naszego stosunku do określonego 
czynu, tego, w jakim stopniu się z nim identyfikujemy. Jeśli odczuwamy tak 
silną emocję, jest to sygnał, że rzeczywiście dany czyn uważamy za wyjąt
kowo niepożądany, że chcemy się od niego odciąć. Jej brak wskazuje na to, 
że popełnienie określonego czynu przynajmniej nam nie przeszkadza, a być 
może w istocie jesteśmy zadowoleni z tego, że tak się stało, choć nie mieliśmy 
w tym żadnego celowego udziału.

Uwidacznia się tu pewne podobieństwo między stanowiskiem Arystotele
sa a koncepcją Williamsa przedstawioną wcześniej. Możemy bowiem przyjąć, 
że Filozof uznaje, iż niektórym naszym czynom spełnionym niezależnie od 
woli może towarzyszyć uczucie żalu, które odpowiadałoby „żalowi spraw
cy” (agent-regret), o jakim pisze Williams135. Paralelę można wzmocnić, jeśli 
zwróci się uwagę na greckie słowo metameleia. Tłumaczy się je zarówno jako 
„żal”, jak i „skruchę”136. Tym pierwszym torem idzie angielskie tłumaczenie, 
także autorstwa Rowe’a137. Pojawia się w nim słowo regret (oznaczające żal), 
a nie remorse (oznaczające skruchę lub wyrzuty sumienia). Skruchę bowiem 
wiąże się raczej z rzeczywistą odpowiedzialnością za popełnione zło, a w tym 
miejscu Arystotelesa interesują czyny, za które nie można przypisać ich 
sprawcy winy. Z tego powodu wydaje się, że słowo „skrucha” nie powinno 
pojawić się w tłumaczeniu138. Podkreślmy na koniec rozważań dotyczących 
tego fragmentu, że czyn „dokonany niechcący” nie jest czynem mieszanym. 
To określenie zostało zarezerwowane dla innego przypadku, którym wkrótce 
się zajmiemy.

W następnym akapicie Arystoteles wprowadza rozróżnienie czynów do
konanych skutkiem nieświadomości139 (była o nich mowa powyżej) i czynów 
dokonanych bezwiednie. Podaje przykład: „człowiek bowiem pijany lub roz
gniewany zdaje się postępować w pewien sposób nie na skutek nieświado
mości, lecz skutkiem jednej ze wspomnianych wyżej przyczyn, nie zdając so
bie jednak sprawy i bezwiednie” (1110b25-27). Do czynów dokonywanych 
diagnoian  dochodzą te dokonane bezwiednie (agnoon). Jaka jest pomiędzy 
nimi różnica? Wydaje się, że sprowadza się ona do tego, czy podmiot jest 
odpowiedzialny za brak wiedzy, jaki towarzyszy mu w działaniu. Pomimo iż

135 Por. B. Williams, Traf moralny, s. 224.
136 Słownik grecko-polski, t. 2.
137 Aristotle, N icom achean Ethics, tłum. Ch. Rowe, wstęp i komentarz S. Broadie, Oxford 

University Press, Oxford-New York 2002.
138 W  tłumaczeniu wyrażenie „żal i skruchę” oddaje greckie to epilypon kai en metameleiai. 

Należy więc mówić o przykrości i żalu. Lype to właśnie przykrość.
139 Będę się także posługiwał sformułowaniem „wskutek niewiedzy”, co może lepiej 

odpowiadać greckiemu diagnoian  w tym kontekście, ponieważ czyny dokonane agnoon  nie są 
nazywane nieświadomymi. W  angielskim tłumaczeniu mamy odpowiednio: through ignorance 
oraz in ignorance.
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pijany człowiek działa bezwiednie i nie musi zdawać sobie sprawy ze swojego 
postępowania, to przecież, mówiąc krótko, mógł się nie upijać. Przyczyną 
jego niewiedzy jest stan upojenia, ale podmiot za ten stan odpowiada i dlate
go jego działanie można poddać ocenie moralnej. Inna sytuacja wystąpiłaby 
wówczas, gdyby kogoś upito bez żadnego udziału z jego strony, na przykład 
przez podanie specyfiku, który nie miałby smaku alkoholu. Gdyby wtedy do
szło do popełnienia czynu, jaki w normalnych okolicznościach zasługiwałby 
na naganę, to -  zgodnie z wywodem Arystotelesa -  należałoby go uznać za 
niezależny od woli. Czyn ten byłby niezależny od woli w pełnym znaczeniu 
tego słowa, gdyby podmiot go żałował, co świadczyłoby o jego dobrym cha
rakterze.

Wiemy już, że człowiek może popełnić czyn wskutek niewiedzy lub bez
wiednie. Tylko w tym pierwszym przypadku działa niezależnie od woli. 
Pozostaje więc pytanie o dozwolony brak wiedzy, a więc o to, jakiej wiedzy 
podmiot może nie mieć i nie być przy tym winnym popełnionego czynu. 
Arystoteles stwierdza:

Przyczyną bowiem postępowania od woli niezależnego nie jest błąd w postanowie
niu (który prowadzi raczej do nikczemności) ani nieznajomość ogólnych zasad (bo ta 
właśnie niewiedza jest przedmiotem nagany), lecz nieznajomość okoliczności jednost
kowych, tj. warunków, w których czynu się dokonuje, i przedmiotów, których on do
tyczy; ona bowiem spotyka się z litością i z pobłażaniem, ponieważ człowiek, któremu 
nie znane są któreś z tych okoliczności jednostkowych, postępuje niezależnie od woli 
(1110b 32-1111a2).

Zajmijmy się najpierw drugim elementem, którego Arystoteles nie uważa za 
przyczynę postępowania niezależnego od woli, a więc za element usprawie
dliwiający. Otóż nie jest nim brak wiedzy na temat ogólnych zasad. Przez 
ogólne zasady należy rozumieć ogólne reguły moralne. Człowiek odpowiada 
za swoją wiedzę moralną i ponosi odpowiedzialność za jej brak. Czyn po
pełniony w wyniku jej braku jest czynem zależnym od woli. Dlatego właśnie 
niewiedza ta jest przedmiotem nagany.

Postępowanie niezależne od woli nie jest także wynikiem błędu w posta
nowieniu (proairesis). Proairesis jest dla Arystotelesa przyczyną działania, 
„przyczyną zaś postanowienia jest pragnienie, któremu towarzyszy myśl 
o celu” (1139a33). Człowiek postanawia czynić to, co dobre, lub to, co złe. 
Od tego zależy nasz charakter. Nasze postanowienia wskazują także na to, jak 
jesteśmy ukształtowani, ponieważ uwidaczniają się w nich wartości, którym 
przypisujemy znaczenie140. Dlatego też Arystoteles stwierdza, że postanowie
nie „jest najściślej związane z dzielnością etyczną i jest sprawdzianem war
tości etycznej lepszym aniżeli [same] czyny” (1111b5-6). Meyer wskazuje,

140 Por. D.S. Hutchinson, Ethics, [w:] The Cam bridge Companion to Aristotle, red. J. Barnes, 
Cambridge University Press, Cambridge 1995, s. 210.
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że możemy spełnić określony czyn z różnych powodów. Ktoś może pomóc 
drugiemu człowiekowi, ponieważ liczy, że dzięki temu zdobędzie lepszą re
putację. Kimś drugim z kolei będą kierować inne pobudki, jak choćby chęć 
pomagania bliźniemu w potrzebie. To właśnie proairesis wskazuje na to, czy 
czyn był rzeczywiście cnotliwy141. Stąd uwaga Arystotelesa, że „dzielność 
etyczna jest trwałą dyspozycją do pewnego rodzaju postanowień” (1106b35). 
Jak więc rozumieć uwagę Arystotelesa o błędzie w przekonaniu? Pomocna 
będzie tu interpretacja Galewicza. Według niego Arystoteles nie ma tu na 
myśli błędnego postanowienia,

( . . . )  lecz pewien mylny sąd, który występuje niejako w „towarzystwie” błędnego po
stanowienia ( .. .) .  Tym mylnym sądem, towarzyszącym postanowieniu „zrobię to a to”, 
jest norm a lub ocena dotycząca pewnego konkretnego czynu, a zatem „powinienem 
zrobić to a to” lub też „postąpię dobrze, robiąc to a to”. Mylność tej indywidualnej oce
ny lub normy ( .. .)  nie wynika jednak z nieznajomości faktów jednostkowych ( .. .) ,  lecz 
właśnie z błędnej reguły ogólnej142.

Podobnie przyjmuje Broadie, twierdząc, że obie uwagi Arystotelesa dotyczą
ce błędu w postanowieniu i nieznajomości ogólnych zasad opisują człowieka, 
który ma zły system wartości i złą hierarchię ich ważności143. Dlatego też błę
dy w postanowieniu prowadzą do nikczemności, czyli tworzą i utrwalają zły 
charakter człowieka.

Kiedy więc człowiek postępuje wskutek niewiedzy? Wtedy, gdy nie dyspo
nuje wiedzą na temat okoliczności jednostkowych. Należy przy tym dodać, 
że za brak tej wiedzy podmiot działający nie może być odpowiedzialny. Czyn 
popełniony wskutek braku wiedzy o tym, co szczegółowe (w przeciwieństwie 
do wiedzy o zasadach ogólnych), zasługuje w takich okolicznościach na litość 
i pobłażanie. Zaznaczmy, że gdyby czyn, o jakim mowa, został popełniony 
dobrowolnie, musiałby się spotkać z naganą, skoro jako czyn mimowolny za
sługuje na litość i pobłażanie. Gdyby był czynem zasługującym na pochwałę, 
wtedy jako niezależny od woli musiałby się spotkać z inną reakcją, choć Ary
stoteles tego nie wyjaśnia. Stagiryta określa, jakie okoliczności jednostkowe 
ma na myśli: „można nie wiedzieć, kto działa i co działa, czego się działanie 
tyczy i w jakim odbywa się materiale, czasem też -  za pomocą czego się dzia
ła (np. za pomocą narzędzia) i dlaczego (np. dla ocalenia), i w jaki sposób 
(np. łagodnie lub gwałtownie” (1111a3-5). Jak trzeźwo podsumowuje Ary
stoteles, jedynie szaleniec mógłby nie być świadomy tych wszystkich okolicz
ności równocześnie.

Wspominałem wcześniej, że rozważania na temat tego, co zależne i nie
zależne od woli, mają także znaczenie z punktu widzenia tworzenia prawa.

141 S.S. Meyer, dz. cyt., s. 140.
142 W  Galewicz, Z Arystotelesem przez greckie tragedie, t. I, s. 98.
143 Aristotle, N icom achean Ethics, s. 313.
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Analiza czynów popełnianych wskutek niewiedzy czy też bezwiednie znajdu
je swoje odbicie w prawie:

Karzą oni [prawodawcy -  TK] bowiem złoczyńców i biorą na nich odwet, o ile ci nie 
popełnili czynów swych pod przymusem lub skutkiem nie zawinionej przez nich sa
mych nieświadomości ( .. .) .  Bo nawet za samą nieświadomość też karzą [prawodaw
cy], jeśli ktoś zdaje się być winnym tej nieświadomości, tak np. za czyny popełnione 
po pijanemu kary są podwójne; bo przyczyna tkwi tu w sprawcy, jako że mógł uniknąć 
stanu nietrzeźwości, który wywołał jego nieświadomość (1113b 23-33).

Podsumujmy dotychczasowe rozważania. Czyn zależny od woli to ten, 
którego „przyczyna tkwi w samym działającym podmiocie, zdającym so
bie sprawę z jednostkowych okoliczności, wśród których czynu dokonuje” 
(1111a23-24). Czyn niezależny od woli to czyn spełniony pod przymusem 
lub wskutek niewiedzy, która dotyczy okoliczności dokonywanego czynu 
i nie jest zawiniona przez podmiot działający. Należy przejść teraz do analizy 
czynów mieszanych.

CZYNY MIESZANE

Zaczynam od ponownego przytoczenia przykładu Arystotelesa z tyranem, 
rozszerzając cytowany fragment:

Co się zaś tyczy czynów, których się dokonuje z obawy przed większym złem lub ze 
względu na jakieś dobro -  np. jeśliby tyran jakiś kazał popełnić czyn haniebny człowie
kowi, którego rodziców i dzieci ma w swojej m ocy (z tym, że w razie popełnienia tego 
czynu ocaleją, a w razie zaniechania zginą) -  to jest rzeczą wątpliwą, czy taki czyn jest 
od woli zależny, czy też niezależny. ( . . .)  Takie więc czyny mają charakter mieszanych, 
lecz zbliżają się bardziej do czynów od woli zależnych. W  chwili bowiem, kiedy się ich 
dokonywa, przekłada się je nad inne [jako środki prowadzące do pewnego celu], a cel 
czynu zależy od okoliczności. Określając tedy czyny jako zależne od woli lub od niej 
niezależne, należy uwzględniać chwilę, w których się ich dokonywa. Owóż czynów 
takich dokonywa się zgodnie ze swą wolą; przyczyna bowiem ruchu tych części ciała, 
które służą jako narzędzia takich czynów, tkwi w samym działającym. Jeśli zaś przy
czyna jakichś czynów tkwi w działającym, to od niego zależy, czy ich dokona, czy też 
nie. Takie więc czyny są od woli zależne, choć w bezwzględnym tego słowa znaczeniu 
są może od niej niezależne: nikt bowiem nie postanowiłby żadnej z tych rzeczy samej 
w sobie (1110a5-19).

Arystoteles wprowadza w powyższym fragmencie pojęcie czynu mieszanego. 
Nazwa ta bierze się z tego, że nie jest do końca jasne, jak zaklasyfikować czyn, 
który jest na przykład haniebny, ale dokonuje się go „z obawy przed więk
szym złem”. Czy czyn taki jest zależny, czy też niezależny od woli? Ktoś mniej 
wnikliwy mógłby od razu przyjąć, że jest niezależny od woli. Tyran przecież 
zmusza kogoś do popełnienia haniebnego czynu. Jak już jednak wykazałem
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wcześniej, Arystoteles przymus rozumie w ściśle określony sposób. Choć 
w przypadku z tyranem osoba mająca dokonać haniebnego czynu działa pod 
presją, że jej rodzinie zostanie wyrządzona krzywda, Arystoteles stwierdza, 
iż w określonej chwili -  a to właśnie chwilę dokonywania czynu należy brać 
pod uwagę -  jej działanie będzie zależało od tej osoby, ponieważ przyczyna 
działania będzie tkwiła w niej samej. Warunek przymusu (bia) nie zostaje 
więc spełniony, wydaje się więc, że czyn jest zależny od woli. Podkreślmy tak
że, że Filozof nie uważa, iż w tym konkretnym przypadku podmiot działający 
czyniłby coś, co przekraczałoby ludzkie siły. Nie znaczy to oczywiście, że nie 
można tak zmodyfikować analizowanego przykładu, by warunek ten nie zo
stał spełniony, należy mieć bowiem na uwadze stwierdzenie Arystotelesa, że 
„przypadki jednostkowe różnią się wielce między sobą” (1110b-9). Dlaczego 
jednak nie przyjmuje on, że analizowany czyn w przykładzie z tyranem jest 
zależny od woli tout court? By udzielić odpowiedzi na to pytanie, przywołaj
my jeszcze jeden przykład czynu mieszanego:

Podobnie ma się rzecz przy wyrzucaniu dobytku ze statku w czasie burzy na morzu; 
nikt bowiem nie pozbawia się -  w bezwzględnym tego słowa znaczeniu -  dobrowolnie 
dobytku, każdy jednak rozumny człowiek czyni to dla ocalenia siebie samego i innych 
osób (1110a8-10).

Aby ratować załogę, kapitan pozbywa się czasami ładunku podczas burzy. 
Możemy powiedzieć, że zmusza go do tego burza, nie jest to jednak przymus 
bezwzględny. Decyzja należy do kapitana. Może podjąć ryzyko i nie robić 
niczego, może wyrzucić część ładunku i czekać na rozwój wydarzeń, ale każ
de z tych działań będzie działaniem dobrowolnym, którego przyczyną jest 
sam kapitan statku. Zaniechanie działania w powyższych okolicznościach też 
będzie jakąś formą działania. Wszystkie one mogą podlegać ocenie moral
nej. Jeśli kapitan zdecyduje się na wyrzucenie ładunku, to jego działanie nie 
będzie dobrowolne w bezwzględnym znaczeniu tego słowa, ponieważ -  jeśli 
nie jest człowiekiem szalonym -  przy spokojnej pogodzie tego by nie uczynił. 
Robi to „z obawy przed większym złem”, jakim byłaby utrata części załogi 
lub zatonięcie statku. Co jest więc mieszanego w jego czynie? Na tym etapie 
rozważań możemy przyjąć za Bostockiem, że czyny mieszane popełniamy 
niechętnie. Kapitan, by ratować załogę, pozbywa się ładunku, ale z pewnością 
nie czyni tego z lekkim sercem. Z jednej strony chce to zrobić, z drugiej -  naj
chętniej by tego nie czynił144. Dodajmy, że w czynie mieszanym mielibyśmy 
więc zawarte zwykłe znaczenie greckiego akousion, to, które wiąże działanie 
niezależne od woli z tym, co jest czynione niechętnie. Na takie ustępstwa wo
bec potocznego poglądu Arystoteles może się zgodzić. Trzeba jednak jeszcze 
raz podkreślić, że czyn dokonywany niechętnie nie jest czynem niezależnym

144 D. Bostock, Aristotles Ethics, s. 106.
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od woli, a więc czyny mieszane są zależne od woli. Podmiot ich dokonujący 
można za nie pochwalić lub zganić.

Taki właśnie był przedmiot naszych ustaleń w tej części książki. Przejdź
my teraz do analizy stanowiska Arystotelesa w sprawie brudnych rąk.

ARYSTOTELES A PROBLEM BRUDNYCH RĄK

Z pierwszą poważną refleksją na temat problemu brudnych rąk w starożytnej 
filozofii mamy do czynienia u Stockera w jego Dirty Hands and Conflicts o f  
Values and o f  Desires in Aristotle’s Ethics145. Praca ta stanie się więc punk
tem wyjścia do naszych rozważań. Przytoczę dokładnie argumenty Stockera, 
który twierdzi, że Arystoteles dostrzega problem brudnych rąk i rozwiązu
je go na podstawie swojego systemu etycznego, przyjmując, że ludzie stają 
przed sytuacjami, w których mogą pobrudzić sobie ręce. Argumenty Stoc
kera wzmocnią uwagi poczynione przez M. Nussbaum w jej The Fragility o f  
Goodness146. Następnie przedstawię uwagi polemiczne zawarte w artykule 
K.M. Nielsen Dirtying Aristotle’s Hands? Aristotle’s Analysis o f  „Mixed Acts” 
in the „Nicomachean Ethics”III, 1147. Rozważania zostaną wzbogacone o uwa
gi z cytowanych już wcześniej prac W. Galewicza. Choć nie zajmuje się on 
problemem brudnych rąk, to jego analizy będą pomocne w ocenie poszcze
gólnych argumentów. Przedstawiając kolejne rozumowania, będę się starał 
wykazać, że argumentacja Stockera i Nussbaum jest błędna, Arystoteles zaś 
nie uważał, iż istnieją czyny słuszne, a zarazem w jakimś sensie niesłuszne.

Argumentacja  M. Stockera

Dla ścisłości przypomnijmy, jak Stocker rozumie czyn brudzący ręce. Jest on 
„(1) słuszny, nawet obowiązkowy, (2) ale mimo to w jakimś sensie niesłusz
ny, hańbiący, itp.”148. Czyn ten zakłada moralną powinność uczynienia tego, 
czego moralnie robić nie można. Dlatego Stocker mówi o niemożliwych po
winnościach, które bierze się pod uwagę dwukrotnie. Po pierwsze wtedy, gdy 
ocenia się, czy dany czyn należy w ogóle wykonać. Po drugie wówczas, kiedy

145 M. Stocker, Dirty Hands and Conflicts o f  Values and o f  Desires in Aristotle’s Ethics, [w:] 
tegoż, Plural and Conflicting Values, Oxford University Press, Oxford 1989. Jest to poprawiona 
wersja jego artykułu pod tym samym tytułem, który okazał się w „Pacific Philosophical 
Quarterly”, Vol. 67, 1986, s. 36-61.

146 M. Nussbaum, The Fragility o f  Goodness, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
147 K.M. Nielsen, Dirtying Aristotle’s Hands? Aristotle’s Analysis o f  „M ixed Acts” in the 

„Nicomachean Ethics” III, 1, „Phronesis”, Vol. 52, 2007, s. 270-300.
148 M. Stocker, Dirty Hands and Conflicts o f  Values and o f  Desires in Aristotle’s Ethics, s. 52.
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niemożliwą powinność rozważa się jako samą w sobie; choć przemawia ona 
przeciwko dokonaniu analizowanego czynu, to jednak należy go wykonać. 
Niemożliwa powinność i związana z nimi brudna cecha (bo przemawia prze
ciwko spełnieniu czynu) pozostaje jednak w mocy i jest źródłem negatyw
nych uczuć działającego podmiotu.

Swój wywód Stocker rozpoczyna od wykazania, że Arystoteles zezwalał 
na brudne ręce, to znaczy twierdził, iż podmiot moralny może ubrudzić sobie 
ręce, czyniąc to, co powinien uczynić. Skupia się przy tym na analizowanym 
przez nas fragmencie na temat czynów mieszanych. Zaczyna od przykładu 
z kapitanem i wyrzucaniem ładunku. Czyn ten nie jest oczywiście czynem 
brudzącym ręce, ponieważ pozbycie się ładunku nie jest w tym przypadku 
czynem niemoralnym. Ma on jednak podobną strukturę: mamy tu do czynie
nia z pewną ujemną wartością (pozbycie się ładunku), która pomimo swoje
go charakteru nie powstrzymuje kapitana przed działaniem. Nie zmienia się 
ona w wartość pozytywną i jest najprawdopodobniej źródłem negatywnych 
uczuć u dowódcy.

Stocker przechodzi następnie do omówienia przypadku Alkmeona, do 
którego odwołuje się sam Arystoteles. Celowo pominąłem ten fragment we 
wcześniejszych rozważaniach, by teraz poświęcić mu więcej miejsca. Wiemy 
już, że czasami ludzie decydują się na popełnienie czynu haniebnego w oba
wie przed większym złem lub ze względu na jakieś dobro, co -  jak zauważa 
Stocker -  może prowadzić do niebezpiecznego wniosku, że dla każdego czy
nu niemoralnego zawsze możemy znaleźć usprawiedliwienie. Tak jednak nie 
jest, gdyż Arystoteles stwierdza:

Nędznikiem jest bowiem, kto znosząc hańbę, czyni to bądź nie ze względu na jakiś 
cel wielki, bądź ze względu na jakiś mało znaczący. (. ) Są wreszcie może niektóre 
czyny, do których popełnienia nie należy dać się zmusić, lecz raczej umrzeć wśród naj
straszniejszych mąk; śmiechu bowiem warte wydają się [np.] powody, które „zmusiły” 
Eurypidesowego Alkmeona do zabicia matki (1110a22-29).

Hańbę może znosić człowiek jedynie wtedy, gdy w grę wchodzi jakieś 
wielkie dobro. Nie można więc czynić czegoś hańbiącego z błahego powo
du. Wspomnieliśmy także w analizie pierwszego rozdziału III księgi Etyki 
nikomachejskiej, że czasami człowiek popełnia czyn, którego nie powinien 
popełnić, jeśli obawia się czegoś (zapewne cierpienia), co przerasta ludz
kie siły. Przykład Alkmeona jest jednak inny. Miał on zabić własną matkę 
na rozkaz ojca. W razie jego niespełnienia groziła mu klątwa bezdzietności 
i nieurodzaju. Arystoteles jednoznacznie potępia czyn Alkmeona. Powstaje 
pytanie o powód takiej oceny. Według Stockera przykład z Alkmeonem po
kazuje, że nie należy sądzić, iż istnieje usprawiedliwienie każdego niemoral
nego czynu. Pewnych postępków należy się wystrzegać, do ich popełnienia 
„nie należy dać się zmusić”. Przymus, o jakim tu mowa, to nie bia, a więc
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przymus fizyczny, któremu poświęciliśmy już sporo miejsca. Arystoteles po
sługuje się w omawianym fragmencie pojęciem bardziej ogólnym -  ananke. 
W swojej analizie przykładu z Alkmeonem Galewicz proponuje następujące 
rozumienie „powodów” i przymusu, o jakim mówi tu Filozof: „istnieją czyny 
tak nieetyczne, że racje przemawiające za ich dokonaniem nie mogą nigdy 
posiadać oczywistej przewagi nad tymi, które przemawiają przeciwko ich po- 
pełnieniu”149. Powstaje pytanie, czy Arystoteles ma na myśli każdy przypadek 
matkobójstwa, czy ten konkretny. Choć Stocker najpierw bierze pod uwagę 
drugą możliwość i stwierdza, że zabójstwo matki -  kiedy ta chciała wydać 
miasto wrogowi -  może być nawet obowiązkiem, skłania się jednak ku moż
liwości pierwszej z powodu, o którym wspomniałem powyżej. Wydaje się, że 
jego stanowisko jest zbyt mocne. Przykład z Alkmeonem pokazuje, że są czy
ny, za których niedokonanie może grozić śmierć „wśród najstraszniejszych 
mąk”, mimo to nie należy ich dokonywać. To uchyla możliwą wątpliwość, 
że Arystoteles dopuszcza usprawiedliwienie każdego czynu, nie oznacza jed
nak, że potępia wszystkie przypadki matkobójstwa. Za śmieszne uważa racje 
Alkmeona, a nie wszelkie racje, jakie można przedstawić za matkobójstwem. 
Poza tym stwierdza: „niejednokrotnie trudno jest rozstrzygnąć, co kosztem 
czego wybrać należy” (1110a29-30). Nasuwa się więc istotny dla dalszych 
rozważań wniosek, że ocena czynu może być różna w zależności od okolicz
ności, jakie mu towarzyszą150.

Następnie Stocker skupia się na przykładzie z tyranem. Jego zdaniem Ary
stoteles twierdzi, że człowiek ulegający rozkazowi tyrana działa dobrowolnie 
i słusznie, ale i tak spełniany czyn jest haniebny. A więc „mogą istnieć słuszne 
czyny, które mimo to są haniebne (base)151”, to zaś oznacza, że Arystoteles 
zezwala na brudne ręce. Stocker nie zgadza się z interpretacją, zgodnie z któ
rą czyny, o jakich mowa, są niesłuszne w normalnych okolicznościach, ale 
w tych konkretnych takie nie są. Skupia się bowiem na znaczeniu tego, co 
jest złe w popełnionym czynie. Ponadto, jak stwierdza, sprawa nie polega na 
tym, że haniebność czynu ma moralne znaczenie wyłącznie w normalnych 
okolicznościach, a nie na przykład w wypadku rozkazu tyrana, lecz na tym,

149 W  Galewicz, Z Arystotelesem przez greckie tragedie, t. II, s. 110.
150 Galewicz zestawia przykład Alkmeona z Orestesem, bardziej znanym w kulturze 

matkobójcą. Jego zdaniem wcale nie jest oczywiste, że Arystoteles potępiłby czyn tego 
drugiego. Orestes także uważa, że był zmuszony do swojego postępowania przez zniewalające 
racje. Filozofowi można przypisać tezę: „istnieją takie indywidualne czyny, do których nie 
możemy być zmuszeni przez jak iekolw iek  najsilniejsze racje” (tamże, s. 123). Jak widzimy, 
mowa jest konkretnych czynach, a nie ich rodzajach. Alkmeon nie był rzeczywiście zmuszony 
do swojego postępku, nie zasługuje więc na pobłażanie. Jeśli jednak teza Arystotelesa dotyczy 
indywidualnych czynów, a nie ich rodzajów, to wcale nie jest oczywiste, że Orestes także nie 
zasługuje na pobłażanie.

151 M. Stocker, Dirty Hands and Conflicts in Aristotle, s. 57.
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że w normalnych okolicznościach haniebność czynu ma znaczenie decydu
jące, a tu nie. W przypadku rozkazu tyrana hańba związana z popełnieniem 
czynu nie sprawia, że czynu tego nie należy dokonać. Przeciwnie, słuszne 
będzie jego wykonanie. Na czym więc polega mieszany charakter czynu we
dług Stockera? Na tym, że podmiot mający go dokonać ma racje zarówno za 
działaniem, jak i przeciw niemu. Mówiąc krócej, mieszanych czynów nikt nie 
popełniłby, gdyby nie konkretne okoliczności. To jednak, zdaniem Stockera, 
nie wyjaśnia problemu. Proponuje on wyróżnić za Arystotelesem czyny, któ
re popełniamy:
-  ze względu na nie same;
-  ze względu na nie same i na coś innego;
-  ze względu na coś innego.

Wydaje się, że czyny mieszane przynależą do trzeciej kategorii. Dokonuje
się ich wyłącznie ze względu na coś innego. W tym przypadku jest to chęć
uniknięcia zła lub dokonania jakiegoś dobra. Powstaje jednak pytanie, czy 
takie rozumienie czynów mieszanych nie jest zbyt szerokie, wydaje się bo
wiem, że człowiek dokonuje wielu czynów właśnie ze względu na coś innego. 
Stocker wprowadza więc rozróżnienie. To, co „sprawia, że mieszane czyny 
mają charakter mieszany, jest ich związek z eudajmonią. Stoją na przeszko
dzie w jej osiągnięciu, choć z moralnego punktu widzenia muszą być doko
nane. Tym, co odróżnia je od siebie, jest sposób, w jaki utrudniają osiągnięcie 
eudajmonii”152. Eudajmonia to inaczej szczęście, które jest dla Arystotelesa 
„celem wszelkiego dążenia” (EN1094a4)153. Osiągnięcie szczęścia wymaga 
czasu. Jak stwierdza Filozof: „Jedna bowiem jaskółka nie stanowi o wiośnie 
ani jeden dzień; tak też jeden dzień ani krótki czas nie dają człowiekowi bło
gości ani szczęścia” (1098a18-19). Powstaje pytanie, czy można je utracić. 
Stocker przywołuje fragment, który stanie się później przedmiotem naszych 
rozważań. Arystoteles stwierdza:

152 Tamże, s. 64.
153 Dokładnie: „Wszelka sztuka i wszelkie badanie, a podobnie też wszelkie zarówno 

działanie, jak i postanowienie, zdają się zdążać do jakiegoś dobra i dlatego trafnie określono 
dobro jako cel wszelkiego dążenia” (EN 1094a1-4). I następnie: „panuje u większości ludzi 
niemal że powszechna zgoda; zarówno bowiem niewykształcony ogół, jak i ludzie o wyższej 
kulturze upatrują je [dobro -  TK] w szczęściu” (EN 1095a17-19).

W  książce będę posługiwał się słowem „eudajmonia”. Pozwoli uniknąć to znanych z li
teratury przedmiotu wątpliwości co do odpowiedniego tłumaczenia tego pojęcia. Szczęście 
jest bowiem raczej pewnym stanem, eudajmonia natomiast aktywnością: „najwyższym do
brem człowieka jest działanie duszy zgodne z wymogami tej dzielności, o ile zaś istnieje wię
cej rodzajów tej dzielności, to zgodnie z wymogami najlepszego i najwyższego jej rodzaju” 
(EN 1098a18). Pomijam także spór o to, czy eudajmonia to wyłącznie teoretyczna kontempla
cja. Problemem tym zająłem się w artykule Is Political Life A Happy Life According To Aristotle?, 
„Diametros”, nr 8, 2006, s. 56-67.
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(. ) niełatwo bowiem i nie byle jakie niepowodzenia wytrącą go [człowieka szczę
śliwego -  TK] ze stanu szczęśliwości, lecz chyba ciężkie i rozliczne; po ich doznaniu 
zaś nierychło może wrócić do owego stanu, lecz jeśli w ogóle, to po upływie jakiegoś 
bardzo długiego czasu, w którym dane mu będzie przeżyć rzeczy doniosłe i piękne 
(1101a9-13).

Według Stockera fragment ten pozwala na dokonanie wspomnianego roz
różnienia czynów mieszanych i pozostałych, których dokonujemy dla czegoś 
innego. Otóż czyny mieszane stają na drodze do osiągnięcia eudajmonii, po
zostałe natomiast, choć mogą oznaczać jakieś nieszczęście czy niepowodze
nie dla podmiotu działającego, nie stanowią takiej przeszkody. I jak ogrom
ne nieszczęścia, które spotkały legendarnego Priama, sprawiają, że nikt nie 
nazwie go szczęśliwym154, tak zdaniem Stockera człowiek dobry pod wzglę
dem moralnym, który będzie musiał uczynić coś haniebnego, może mieć 
trudności z osiągnięciem (bo dopiero jest na tej drodze) lub z utrzymaniem 
eudajmonii. Powołując się jednak na przytoczone powyżej cytaty, Stocker 
przyjmuje, że jeden taki czyn nie musi od razu przekreślać drogi powrotnej 
(„jedna bowiem jaskółka nie stanowi o wiośnie”), to znaczy, że podmiot mo
ralny, który powinien był dokonać haniebnego czynu i rzeczywiście to zrobił, 
„po upływie jakiegoś bardzo długiego czasu” będzie mógł wrócić do eudaj- 
monii. Podsumowując, „tym, co sprawia, że czyny mieszane są mieszane, 
jest to, że poza określonymi okolicznościami można przyjąć, że nie zaszłyby 
w szczęśliwym życiu”155.

Stocker przyjmuje więc, że Arystotelesowi można przypisać podobną do 
jego koncepcję brudnych rąk. Moralnie prawy człowiek może stanąć przed 
sytuacją, w której narazi na szwank swoją eudajmonię. Moralny polityk de
cydujący się na poddanie torturom terrorysty z przykładu Walzera dokonuje 
czynu haniebnego. Minie jakiś czas, zanim uda mu się wrócić do stanu po
czątkowego.

Argumentacja  M. Nussbaum

Przedmiotem naszej analizy w tej części książki będą fragmenty imponującej 
pracy M. Nussbaum The Fragility o f  Goodness. Porusza ona problem trafu 
moralnego w myśli starożytnych Greków, przekonania, że to, co składa się 
na wartościowe życie podmiotu moralnego, może być wystawione na szwank 
w wyniku zewnętrznych okoliczności, a więc także wpływu innych ludzi. 
Poza filozofią skupia się, co zrozumiałe, na greckich tragikach. Dla nas istotne 
są fragmenty poświęcone myśli Arystotelesa.

154 Por. 1100a7-8.
155 M. Stocker, Dirty Hands and Conflicts in Aristotle, s. 66.
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Można zadać pytanie, dlaczego w ogóle został podniesiony problem trafu 
moralnego. Jak zaznaczyłem w analizie zagadnienia brudnych rąk we współ
czesnej filozofii, podmiot moralny może się znaleźć w sytuacji, w której nie 
zachowa czystych rąk nie ze swojej winy, nie w wyniku własnego działania, 
ale czynów innych ludzi. Element ten wyraźnie podkreśla w swojej koncep
cji Stocker. Problem brudnych rąk uderza nas swoją wymową, kiedy dotyka 
człowieka zacnego, prawego, a nie tego, dla którego kompromisy moralne są 
na porządku dziennym. Wizja, że mimo najlepszych starań kondycja moral
na dobrego człowieka może ucierpieć nie z jego winy, zdaniem jednych może 
być całkowicie nie do przyjęcia, zdaniem innych zaś świadczy o złożoności 
ludzkiego życia.

Nussbaum zauważa, że zagadnienie stopnia, w jakim eudajmonia jest po
datna na okoliczności, które mogą ją  narazić na szwank, ma ogromne znacze
nie dla Arystotelesa156. Filozof w charakterystyczny dla siebie sposób swoje 
rozważania o roli przypadku w osiągnięciu eudajmonii rozpoczyna od przy
toczenia dwóch skrajnych stanowisk na ten temat. Zwolennicy pierwszego 
z nich twierdzą, że jest ona po prostu dziełem przypadku, co jednak Arysto
teles nazywa „szczytem niedorzeczności” (EN 1099b24). Nie można uważać, 
że to, co najważniejsze i moralnie najpiękniejsze, nie zależy od człowieka. 
Stanowisko drugie, którego głosiciele uznają, że eudajmonia nie zależy w ża
den sposób od tego, co zewnętrzne, a więc od tego, co zależne od przypadku, 
także jest błędne. Dlatego tak pouczający może być przykład Priama: „Wszak 
zmienne bardzo są życia koleje i różne bywają zrządzenia losu, i może się 
zdarzyć, że ten, kto największej zażywa pomyślności, popadnie w wielkie nie
szczęścia na starość” (EN 1100a5-7). W VII księdze Etyki nikomachejskiej 
czytamy także:

Ci zaś, co utrzymują, że człowiek, który znosi tortury i na którego spadł jakiś ciężki 
los, jest szczęśliwy, jeśli tylko jest cnotliwy -  ci, chcąc czy nie chcąc, mówią od rzeczy. 
Owóż ponieważ -  obok innych rzeczy -  potrzeba nam losu pomyślnego, przeto nie
którzy utożsamiają ów los ze szczęściem; niesłusznie jednak ( . . . )  (1153b 19-22).

Przytoczone dwa cytaty mają nam, zdaniem Nussbaum, uzmysłowić, że Ary
stoteles dopuszcza zależność eudajmonii od pewnych okoliczności, na jakie 
podmiot działający nie ma wpływu. Nikt nie nazwie torturowanego człowie
ka szczęśliwym, choćby był on najlepszym z ludzi. Zauważmy jednak, że oko
liczności zewnętrzne, o jakich tu mowa, nie sprawiają, że człowiek dokonuje 
czynu mieszanego, który mógłby pobrudzić jego ręce. Nawet wtedy, kiedy 
mowa jest o torturach, Arystoteles w swoim przykładzie wskazuje człowieka 
cnotliwego. Na razie możemy więc jedynie stwierdzić, że sama cnota i odpo
wiednio uformowany charakter nie wystarczą do tego, by nazwać człowie-

156 Tamże, s. 318.
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ka szczęśliwym. Arystotelesa nie można zatem łączyć z tezą utożsamiającą 
szczęście wyłącznie z cnotą. Ciągle jednak nie wiemy, czy Stocker ma rację, 
przypisując mu pogląd, że podmiot moralny może utracić swoją moralną 
niewinność, czyniąc to, co uczynić powinien.

Nussbaum uważa jednak, że „uwagi Arystotelesa na temat przypadku 
Priama i jemu podobnych są sprzeczne z tradycją utrwaloną zarówno w sta
rożytnej, jak i we współczesnej filozofii moralnej, zgodnie z którą moralna 
dobroć, będąca właściwym przedmiotem etycznej pochwały lub nagany, nie 
może zostać nadszarpnięta lub poddana wpływowi zewnętrznych okolicz
ności”157. By wywód Nussbaum był dla nas jaśniejszy, przytoczenia wymaga 
odpowiedni fragment z Etyki nikomachejskiej:

Jeśli jednak istotnie -  jak już powiedzieliśmy -  rozstrzygające dla życia jest działa
nie, to nikt ze szczęśliwych (m akarion )  nie może stać się nieszczęśliwym (athlios), 
bo nigdy nie popełni nic haniebnego ani niegodziwego. Kto bowiem jest prawdziwie 
dzielny i mądry, ten -  zdaniem naszym -  znosi każdy los z godnością i czyni zawsze 
w danych warunkach to, co jest najlepsze ( .. .) .  Jeśli zaś tak, to człowiek szczęśliwy 
nie może wprawdzie nigdy stać się nieszczęśliwym (oudepote g en o it’ an ho  eu daim on ), 
ale i najwyższej szczęśliwości (m akarios) nie zazna, o ile spotka go los Priama. Nie 
jest jednak na przemian raz jednym, raz drugim i niełatwo podlega zmianom (. ) 
(1100b 33-1101a10).

Stanowisko przeciwne do tego, które Nussbaum przypisuje Arystotelesowi, 
wzięło się -  jej zdaniem -  z nadawania zbyt wielkiego znaczenia dokonane
mu przez Filozofa rozróżnieniu szczęścia (eudaimonia) i bycia w najwyższym 
stopniu szczęśliwym czy błogosławionym (makariotes). To pierwsze ozna
czałoby działanie zgodne z cnotą, to drugie eudajmonię poszerzoną o do
bra dane przez los. Przy takiej interpretacji nie można by utracić eudajmonii 
w wyniku działań fortuny. Nussbaum uważa jednak, że w interesującym nas 
fragmencie słowa te występują synonimicznie. Podobnie twierdzi Gromska 
w przypisie do swojego przekładu158. Jak jednak można utrzymać interpreta
cję Nussbaum, skoro sam Arystoteles twierdzi, że „nikt ze szczęśliwych nie 
może stać się nieszczęśliwym”? Autorka podkreśla, że tylko złe czyny spra
wiają, że człowiek pozbawia się eudajmonii całkowicie. Utrata eudajmonii, 
tak jak w przypadku Priama, nie oznacza, że wiedzie on życie wypełnione 
złem i podłością lub zasługuje na potępienie. Wydaje się więc, że tę utratę 
należy rozumieć w kategoriach uszczerbku, często dotkliwego. Istnieje jed
nak szansa powrotu do stanu wyjścia, odzyskania pożądanego stanu159. Priam 
utracił eudajmonię, ale nie stracił jej całkowicie. Przytoczony powyżej pogląd

157 Tamże, s. 329, wyróżnienie -  TK.
158 Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, t. V, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 98 -99 , przyp. 105.
159 M.C. Nussbaum, The Fragility o f  Goodness, s. 333-334.
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Nussbaum na temat możliwości nadszarpnięcia moralnej dobroci nie wydaje 
się trafny. Do popełniania czynów cnotliwych człowiek potrzebuje dóbr ze
wnętrznych. Arystoteles stwierdza:

Szczodremu trzeba będzie pieniędzy, aby dokonywał aktów szczodrości, sprawiedli
wemu -  aby mógł odwdzięczać się (same bowiem chęci są niedostrzegalne, a nawet 
ludzie, którzy są niesprawiedliwi, twierdzą, że pragną postępować sprawiedliwie); 
mężnemu trzeba będzie siły, jeśliby miał dokonać jakiegoś z tych czynów, które odpo
wiadają jego cnocie, a umiarkowanemu -  odpowiedniej sposobności; bo inaczej jakżeż 
można będzie poznać, że ktoś posiada taką czy inną cnotę (EN 1178a28-34).

Priam rzeczywiście został pozbawiony wielu dóbr. Nie znaczy to jednak, że 
utracił całkowicie środki do cnotliwego postępowania. Nie jest więc wcale 
oczywiste, że jego moralna dobroć została naruszona przez koło fortuny. Wy
daje się to właściwie niemożliwe. Człowiek szczęśliwy nie popełni żadnego 
haniebnego ani niegodziwego czynu. Nadszarpnięcie eudajmonii Priama nie 
dotyka jego moralnej integralności, ale raczej innych dóbr, od których szczę
ście także zależy. Przykład z Priamem -  wbrew temu, co twierdzi Nussbaum 
-  nie pokazuje więc, że moralna dobroć podmiotu może zostać nadszarpnię
ta przez zewnętrzne okoliczności.

W toku swojego wywodu Nussbaum nawiązuje do rozpatrzonych przez 
nas wcześniej czynów mieszanych. Interpretuje je podobnie jak Stocker, 
choć nie używa pojęcia brudnych rąk. Jej zdaniem, wprowadzając tę kate
gorię, Arystoteles pragnie opisać sytuacje, w których dobry człowiek musi 
pod wpływem pewnych okoliczności zrobić coś, czego w normalnej sytuacji 
nigdy by nie uczynił, i choć będzie działał, jak potrafi najlepiej, uczyni coś 
złego. Jedna jej uwaga wydaje się wyjątkowo interesująca z naszego punktu 
widzenia. Jak pamiętamy, „za tego rodzaju czyny otrzymują ludzie niekiedy 
nawet pochwały, kiedy w celu osiągnięcia rzeczy wielkich i pięknych narażają 
się na hańbę jakąś czy ból”. To prowadzi Nussbaum do wniosku, że „Arysto
teles nie przyznaje racji tym, którzy -  czy to w polityce, czy w życiu prywat
nym -  tak bardzo wzbranialiby się przed wzięciem na siebie winy i przed 
niedopuszczalnym działaniem, że nie mogliby podjąć najlepszej decyzji”160. 
Autorka twierdzi więc, że Arystoteles odrzuca możliwość ucieczki przed 
działaniem, które może brudzić ręce. Jeśli powinnością byłoby działanie, jego 
zaniechanie należałoby konsekwentnie uznać za coś niemoralnego. Cytat ten 
pozostawiam na razie bez dalszego komentarza. Wrócę do niego przy rozpa
trywaniu kontrargumentów Nielsen.

W rozdziale I zwróciłem uwagę, jak istotne dla starożytnych Greków 
było życie publiczne. Odpowiednie funkcjonowanie państwa miało zapew
nić właściwe wychowanie i rozwój obywateli. Dlatego też, jak można było to

160 Tamże, s. 335.
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zauważyć w analizie poglądów Arystotelesa na temat czynów dobrowolnych, 
refleksja etyczna przeplata się z rozważaniami ważnymi dla prawodawców, 
a więc dla tych, od których zależy właściwe wychowanie obywateli. W Etyce 
nikomachejskiej czytamy:

Dlatego prawa muszą nakazywać, jakie ma być ich [ludzi, zwłaszcza młodych -  TK] 
wychowanie i wykształcenie; bo nie będą już przykre, jeśli wejdą w przyzwyczajenie. 
I nie dość może jest otrzymać w młodości właściwe wychowanie i odpowiedniej do
znać opieki, lecz i w wieku dojrzałym trzeba dbać o te rzeczy i przyzwyczajać się do 
nich, tak że potrzebowalibyśmy praw tyczących się również tego wieku i w ogóle całe
go życia; szeroki bowiem ogół ulega raczej konieczności aniżeli argumentom i kieruje 
się względem na karę raczej aniżeli na to, co moralnie piękne (1179b -1180a).

Jeśli dodamy do tego pogląd Arystotelesa, że „człowiek jest z natury stworzo
ny do życia w państwie, taki zaś, który z natury, a nie przez przypadek żyje 
poza państwem, jest albo nędznikiem, albo nadludzką istotą” (Pol. 1253a2), 
to widzimy, jak ogromne znaczenie ma dla Filozofia sfera polityki. Człowiek 
w pełni może się zrealizować wyłącznie w państwie. Poza społecznością, 
a więc życiem samotnika, może żyć wyłącznie bóg lub barbarzyńca, czyli ktoś 
o zezwierzęconej naturze. Do osiągnięcia eudajmonii potrzebni są współo
bywatele, rodzina, potomstwo (EN 1097b7-11). Wszystkie te dobra są po
datne na zmiany losu. W szczególności, jak podkreśla Nussbaum, dotyczy to 
całej sfery polityki. Arystoteles -  zdając sobie sprawę z kruchości tych dóbr, 
z tego, że życie praktyczne jest narażone na zewnętrzne przeszkody -  nie za
leca zdaniem Nussbaum ucieczki w życie samotnika. Na prawdziwie ludzkie 
życie składają się także konflikty wartości, gdy nie wszystko jest do końca 
pewne. Jak stwierdza autorka, „państwo u Arystotelesa nie eliminuje ryzy- 
ka”161. Podczas gdy Platon pragnie wyeliminować konflikt pomiędzy rodziną 
a państwem, czyniąc to drugie jedyną rodziną, Arystoteles podkreśla plura
lizm i zalety płynące z tego dla życia człowieka. W odróżnieniu od swojego 
mistrza „zamiast ustanawiać z góry, że jedyne istotne rzeczy to te, które są już 
pod kontrolą człowieka”162, Filozof chce po prostu zwiększyć kontrolę nad 
tym, co naprawdę istotne. Nie zaleca porzucenia niepewnych sfer rzeczywi
stości, a jedynie lepsze przygotowanie do radzenia sobie z nimi.

Wydaje się, że poglądy Nussbaum wzmacniają argumenty Stockera. Obo
je twierdzą, że w swojej etyce Arystoteles przyjmuje, iż istnieje miejsce dla 
czynów, które -  choć należy je wykonać z moralnego punktu widzenia -  są 
jednak w jakimś sensie niesłuszne. Zaznaczają także, że eudajmonia, jaką 
może osiągnąć człowiek, nie jest dana na zawsze i może zostać utracona z po
wodu czynników, na które podmiot działający nie ma wpływu. W połączeniu

161 Tamże, s. 353.
162 Tamże, s. 352.
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z tezą, że w pewnych okolicznościach nie należy uciekać przed działaniem, 
prowadzi to do wniosku, że mogą istnieć czyny:
-  przed których dokonaniem nie można się uchylić,
-  które są tym, co należy zrobić, ale mimo to są niesłuszne,
-  które z powodu swojego charakteru prowadzą do uszczerbku w eudajmo- 

nii człowieka.
Rozpatrzenia wymaga więc teraz stanowisko polemiczne wobec tego pre

zentowanego przez Stockera i Nussbaum.

kontrargum entacja  K.M. N ielsen

Celem autorki jest wykazanie, że Arystoteles odrzuca istnienie czynów, które:
1) są dobrowolne w danych okolicznościach,
2) wszystko razem wziąwszy, są słuszne w tych okolicznościach, ale mimo to
3) są hańbiące lub niesłuszne z moralnego lub prudencjalnego punktu wi

dzenia.
Szczegółowa analiza jej wywodu, który uważam za przekonujący, pozwoli 
nam następnie na dookreślenie stanowiska Arystotelesa w sprawie brudnych 
rąk.

Sposób ujęcia przez Stockera czynów mieszanych pozwolił mu przypi
sać Arystotelesowi koncepcję brudnych rąk zgodnie z wymienionymi wyżej 
trzema punktami. Jak zauważa jednak Nielsen, mieszany czyn nie jest taki 
dlatego, że zawiera w sobie połączenie dobra i zła, słuszności i niesłuszności 
czy tego, co korzystne i niekorzystne. Według autorki dla Arystotelesa jest on 
jakby dowolny i mimowolny równocześnie. Czyn mieszany wydaje się mi
mowolny, ponieważ wynika z gróźb czy zagrożenia, za które odpowiada albo 
inny człowiek (przykład tyrana), albo siły natury (przykład z kapitanem)163. 
Mamy tu do czynienia z pewnym przymusem, ale nie jest to przymus w sen
sie bia, lecz ananke. Decyzja, co do tego, czy działać i w jaki sposób, należy 
bowiem do podmiotu. Ma on także wiedzę na temat okoliczności i z tego 
powodu jego czyn jest zależny od woli. To jednak nie znaczy, że Arystoteles 
czyny mieszane uważa za brudne. Zdaniem Nielsen, zgodnie z etyką Filozofa, 
jeden czyn nie może spełnić podanych przez Stockera warunków 2 i 3 jedno
cześnie, nie może więc być czynem słusznym i hańbiącym.

Nielsen nawiązuje także do stanowiska Nussbaum. Poza przytoczony
mi przez nas poglądami zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt jej wywodu. 
Nussbaum przywołuje przykład Agamemnona, który musi poświęcić życie 
swojej córki, by zyskać przychylność Artemidy i pomyślne wiatry w wypra
wie przeciw Troi. Staje przed trudnym wyborem. Decyduje się jednak na po

163 K.M. Nielsen, dz. cyt., s. 273.
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święcenie dziecka, ponieważ inaczej ściągnąłby na siebie gniew bogów i na
raził na niepowodzenie całą wyprawę. W takich okolicznościach trudnych 
wyborów, jak twierdzi Nussbaum, podmiot moralny, choć dokona tego, co 
uważa za słuszne, będzie żałował swojego działania i -  jeśli to możliwe -  pró
bował naprawić wyrządzone zło. Towarzyszącą mu emocją nie będzie zwykły 
żal, który może odczuwać i wyrażać bezstronny, nawet całkowicie niewin
ny obserwator. Podmiot moralny będzie raczej odczuwał wyrzuty sumienia, 
które ściśle wiążą się z uznaniem, że uczyniło się coś złego164. Jak pamiętamy, 
rozróżnienie żalu i wyrzutów sumienia miało duże znaczenie dla zwolenni
ków koncepcji brudnych rąk. Nussbaum uważa, że koncepcja czynów mie
szanych potwierdza, iż Arystoteles był świadomy „konfliktów podobnych do 
konfliktu Agamemnona”165. Wydaje się więc, że Nielsen całkowicie zasadnie 
wnioskuje, iż uwaga autorki The Fragility o f  Goodness na temat wyrzutów su
mienia odnosi się także do przypisywanego przez Nussbaum Arystotelesowi 
stanowiska w sprawie czynów mieszanych. Osoba dokonująca takiego czynu 
miałaby -  przy założeniu, że mamy do czynienia z kimś prawym -  wyrzu
ty sumienia. Nielsen twierdzi, że Nussbaum, podobnie jak Stocker, traktują 
niezrealizowaną powinność jako „resztę” (remainder)166. To ona decyduje 
o brudnym charakterze określonego czynu. Powinność, której nie można 
było z moralnych powodów spełnić, pozostaje w mocy.

Według Nielsen w dziełach Arystotelesa nie można znaleźć poglądów, 
które pozwalałyby uzasadnić przypisywaną mu przez Nussbaum i Stockera 
koncepcję brudnych rąk167. Jest tak dlatego, że Filozof „z pewnymi wyjątkami 
uważa, że nie można z góry ustalić, ( ...)  jakiego rodzaju działania są hańbią
ce, mężne, umiarkowane, sprawiedliwe itd.”168 Choć pewne działania na ogół 
bywają na przykład sprawiedliwe, to istnieją wyjątki w specyficznych oko
licznościach. Problem brudnych rąk zdaniem Nielsen „pojawia się na płasz
czyźnie metaetycznej, na której przyjmuje się istnienie pozbawionych wy
jątków reguł moralnych, obowiązujących zawsze i w każdym przypadku bez 
wyjątku, jak również moralnie uzasadnionych wyjątków od tych reguł”169. 
Przypisanie Arystotelesowi stanowiska w sprawie brudnych rąk w propozycji 
Stockera i Nussbaum wydaje się więc niemożliwe -  pogląd Filozofa Nielsen 
nazywa „łagodnym relatywizmem sytuacyjnym” (mitigated circumstantial re
lativism). Reguły moralne są wtedy regułami przybliżonymi (rules o f  thumb).

164 M. Nussbaum, dz. cyt., s. 43.
165 Tamże, s. 335.
166 Por. B. Chyrowicz, dz. cyt., s. 150.
167 Choć, jak wspomniałem, Nussbaum nie używa tego określenia, to jednak jej 

interpretacja jest bardzo podobna do tej zaproponowanej przez Stockera. Dla uproszczenia 
zakładam, że przypisuje ona Arystotelesowi określone stanowisko w sprawie brudnych rąk.

168 K.M. Nielsen, dz. cyt., s. 276.
169 Tamże.
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Obowiązują w większości przypadków, ale istnieją od nich wyjątki w kon
kretnych sytuacjach. Dlatego tak znaczny nacisk Arystoteles kładzie na to, co 
konkretne, bo -  jak pamiętamy -  „przypadki jednostkowe różnią się wielce 
między sobą” (EN 1110b8-9).

Nielsen przyjmuje, że czyny mieszane są bezwarunkowo niepożądane, co 
oznacza, że żadna rozsądna osoba nie chciałaby ich dokonać, gdyby nie ściśle 
określone okoliczności. Jak pamiętamy, rozumienie czynu jako niepożądane
go wiąże się ściśle z potocznym znaczeniem słowa akousion. Powstaje jednak 
następujące pytanie: Skoro czyn mieszany jest zależny od woli, a więc nie zo
stał dokonany pod przymusem ani wskutek niewiedzy, to czy taka kategoria 
czynów jest Arystotelesowi w ogóle potrzebna. Autorka udziela odpowiedzi 
negatywnej. Termin „czyn mieszany” służy Arystotelesowi do określenia ta
kich czynów jak czyn kapitana, ponieważ wydają się one problematyczne, 
to znaczy zarówno zależne, jak i niezależne od woli. Nikt bowiem nie chce 
ich dokonać „w bezwzględnym tego słowa znaczeniu”, czyli nikt nie pragnie 
ich dla nich samych. Czyny mieszane jednak, jak zauważył to Stocker, cha
rakteryzują się tym, że nie dokonuje się ich ze względu na nie same, ale na 
coś innego. To zdaniem Nielsen prowadzi Arystotelesa do przyjęcia czynów 
„uważanych za mieszane” (putatively mixed acts), ale niemieszanych w rze
czywistości. Ich ujęcie schematyczne wygląda następująco (A -  podmiot, 
x  -  czyn). Czyn, jakiego dokonuje podmiot (ze względu na y), jest uważany 
za mieszany wtedy i tylko wtedy, gdy:
-  x  nie uważa się za bezwzględnie godne wyboru, ale
-  A sądzi, że x  jest godne wyboru w danych okolicznościach dla jakiegoś 

innego celu y 170.
W toku swojego wywodu Nielsen dodaje jeszcze dwa warunki:
-  A sądzi, że x  jest jedynym sposobem (lub jednym z równie niepożąda

nych) na osiągnięcie y, gdzie y  jest koniecznym warunkiem lub składni
kiem dobrego życia;

-  A sądzi, że x  jest wyjątkowo niepożądane samo w sobie171.
To pozwala odróżnić czyn uznawany za mieszany od czynu jedynie instru
mentalnego, jak na przykład zażycie niesmacznego lekarstwa.

Czynom mieszanym błędnie przyznaje się taki charakter, ponieważ łączy 
się w nich abstrakcyjnie ujęte różne rodzaje czynów z tym, co podmiot dzia
łający wykonuje dobrowolnie w określonych okolicznościach.

Jeśli jednak czyny uważane za mieszane są całkowicie dobrowolne, to -  jak 
zauważa Nielsen -  argumenty Stockera i Nussbaum mogą się wydać jeszcze 
bardziej przekonujące. Jak podkreślałem, w sytuacji brudnych rąk podmiot

170 Tamże, s. 280-281.
171 Tamże, s. 298.
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odpowiada za swoje działanie i dokonuje go dobrowolnie. Zdaniem autorki 
jest to wniosek zbyt pochopny.

W przykładzie z tyranem czynem haniebnym mogłaby być, zdaniem przy
wołanego przez Nielsen komentatora dzieł Arystotelesa Aspasjosa, koniecz
ność noszenia przez mężczyznę publicznie kobiecego stroju172. Nie czyni on 
tego dla samego czynu. I choć czyn taki wydaje się haniebny sam w sobie, to 
nie jest taki w ściśle określonych okolicznościach. W tym wypadku środek 
znajduje swoje usprawiedliwienie ze względu na cel, jakim jest uratowanie 
rodziny, co nie zmienia faktu, że może być przykry czy bolesny, a to z kolei 
sprawia, że podmiot działa niechętnie. Jeśli jednak działanie tu i teraz nie jest 
haniebne, dlaczego człowiek „naraża się na hańbę” (EN 1110a21)? Według 
Nielsen Arystoteles chce w tym miejscu podkreślić, że określony czyn, który 
nie jest haniebny w pewnych okolicznościach, może być za taki uznany przez 
innych ludzi, ponieważ „wstyd mieszka w oczach” (Rhet. 1384a22)173.

Nussbaum i Stocker mogliby jednak podkreślić, że w przykładzie z tyra
nem Arystoteles mówi o „popełnieniu czynu haniebnego”, a nie o „narażeniu 
się na hańbę”. Nielsen uważa, że używając sformułowania „czyn haniebny”, 
Arystoteles ma na myśli to, co normalnie byłoby uznane za haniebne. Czy tak 
jest w tym konkretnym przypadku, rozpatruję poniżej. Ponieważ czyn miesza
ny okazuje się czynem dobrowolnym, podlega pochwale lub naganie. W takim 
razie czyn haniebny albo oznacza, że rzeczywiście ktoś dokonał czegoś hań
biącego, a więc tego, czego nie należało czynić (cel nie usprawiedliwia środka), 
i spotyka go za to nagana, albo oznacza czyn haniebny w ogóle, ale nie w tych 
konkretnych okolicznościach, dlatego podmiot spotyka wtedy pochwała. To 
nie zmienia faktu, że w tym drugim przypadku czyn ten może się łączyć z pu
bliczną dezaprobatą174. Trzeba jeszcze raz podkreślić, że istnieją oczywiście 
czyny, które są hańbiące i których nie wolno popełnić. Taki był postępek Alk- 
meona. Przykład ten prowadzi Nielsen do wniosku, że Arystoteles wydaje się 
twierdzić, iż matkobójstwo jest zawsze niemożliwe do usprawiedliwienia.

W swoim dalszym wywodzie Nielsen przechodzi do uwag Arystotelesa na 
temat poczucia wstydu i wyrzutów sumienia. Jak wiemy, jest to istotny ele-

172 Przykład ten wydaje mi się w tym kontekście mało kontrowersyjny. Achillesowi nie 
wypominano, że jako młody chłopak był przebrany za dziewczynę. Rzeczywisty problem 
powstaje wtedy, kiedy mielibyśmy do czynienia z czynem, który w normalnych okolicznościach 
uznalibyśmy za niemoralny. Trudno bowiem, jak sądzę, rozpatrywać problem noszenia 
przez mężczyznę damskiego stroju w takich kategoriach. Kwestię tę rozwinę w toku dalszego 
wywodu.

173 W  Etyce nikom achejskiej „czyn haniebny” odpowiada greckiemu aischron ti praksai, 
w Retoryce natomiast „wstyd mieszka w oczach” to greckie to en ophthalmois einai aido. Mamy 
tu więc dwa różne słowa aidos oraz aischros, które można oddawać zarówno przez wstyd, jak 
i przez hańbę.

174 K.M. Nielsen, dz. cyt., s. 285.
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ment i w koncepcji Nussbaum, i Stockera. Dla nich czyn brudzący ręce, czyli 
określony czyn mieszany u Arystotelesa, jest zarówno usprawiedliwiony, jak 
i godny potępienia. Wywołuje on w podmiocie wyrzuty sumienia. W Etyce 
nikomachejskiej czytamy jednak:

Nie jest rzeczą człowieka prawego wstydzić się, ponieważ przecież wstydzi się człowiek 
tego, co złe (a takich właśnie rzeczy człowiek prawy nie powinien czynić; obojętne 
przy tym, czy jedne rzeczy są haniebne naprawdę, inne zaś tylko zgodnie z powszech
nym mniemaniem; nie należy czynić ani jednych, ani drugich, tak by nie musieć się 
wstydzić). Powinien natomiast wstydzić się człowiek zły, że jest taki, iż popełnia jakieś 
czyny haniebne. Niedorzecznością zaś byłoby tak stawiać kwestię, iż jeśli ktoś wstydzi 
się, ponieważ coś takiego popełnił, to na tej podstawie należy go uważać za człowieka 
prawego; wstyd bowiem dotyczy tego, co zależne od woli, zgodnie zaś z wolą człowiek 
prawy nigdy nic złego nie popełni (1128b 22-29).

Skupiając się na drugiej części cytowanego fragmentu, Nielsen podkreśla, 
że w oczywisty sposób Arystoteles odrzuca tu przypisywaną mu koncepcję 
brudnych rąk. Człowiek prawy nie popełnia złych czynów, ponieważ inaczej 
nie byłby prawy. Odczuwanie wstydu nie jest oznaką dobrego charakteru. 
Przeciwnie, wskazuje, że człowiekowi brakuje cnoty.

Wstyd jest ściśle związany z osądem, że uczyni się coś złego. Jeśli jest on prawdziwy, 
świadczy to źle o podmiocie, ponieważ nie jest on osobą cnotliwą. Jeśli jest fałszywy, 
to także źle świadczy o podmiocie, ponieważ oznacza, że brakuje mu wiedzy na temat 
natury swoich działań, a więc że nie posiada osądu moralnego, czyli pełnej cnoty175.

Człowiek prawy musi więc postępować tak, by nie odczuwał w związku z tym 
wstydu.

Nielsen pomija w swoim artykule pierwszą część przywołanego cytatu, 
choć jej dalsze uwagi można by do niego odnieść. Arystoteles stwierdza, że 
nie należy popełniać ani czynów naprawdę haniebnych, ani tych, które są 
takie „zgodnie z powszechnym mniemaniem”, ponieważ należy unikać sytu
acji przynoszących wstyd. Jednocześnie uważa, że czasami za narażenie się 
na hańbę może człowieka spotkać pochwała. Ta z kolei odnosi się do tego, 
co jest moralnie wartościowe. Wstyd czy hańba wiążą się z tym, co moralnie 
złe. Jak to pogodzić? Trzymając się mało fortunnego przykładu z noszeniem 
przez mężczyznę kobiecego stroju, należałoby przyjąć, że człowiek, który de
cyduje się na ten czyn pod groźbą stracenia rodziny przez tyrana, nie popeł
nia niczego haniebnego. Gdyby w tych okolicznościach czyn był haniebny, 
byłby czynem złym, którego nie wolno popełnić. Choć noszenie przez męż
czyznę kobiecego stroju w normalnych okolicznościach byłoby hańbiące, nie 
jest takie w tym przypadku. Co więcej, należy przyjąć, że prawy człowiek nie 
odczuwałby w takiej sytuacji wstydu, pomimo że ludzie mogliby uznać taki

175 Tamże, s. 289.
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czyn za hańbiący. Nie dbałby więc o to, co „mieszka w oczach innych”. Tym 
samym, choć dokonał czynu „zgodnie z powszechnym mniemaniem” hań
biącego, nie wstydziłby się tego. Jak konkluduje Nielsen, Arystoteles uważa, 
że podmiot działający w sytuacji z tyranem nie ma powodu do tego, by wsty
dzić się swojego postępku.

Kończąc rozważania nad artykułem Nielsen, należy przytoczyć meta- 
etyczną koncepcję przypisywaną przez nią Arystotelesowi. Jest ona ściśle 
związana z teorią obowiązków prim a fac ie  Rossa, na której skupiłem się już 
w pierwszej części tego rozdziału. Uznając Arystotelesa za łagodnego rela- 
tywistę sytuacyjnego, Nielsen przyjmuje, że dla Filozofa reguły moralne są 
regułami przybliżonymi, które mogą zostać przeważone (overriden) w okre
ślonej sytuacji176. Ross odrzuca istnienie konfliktów moralnych zakładających 
istnienie niemożliwych powinności. Uważa jednak, że w związku z tym, iż 
jakiś obowiązek przeważył inny, podmiot moralny może mieć skrupuły mo
ralne. Nie jest to jednak poczucie winy ani wyrzuty sumienia związane z tym, 
że postąpiło się niesłusznie. Choć, zdaniem Nielsen, Arystoteles uważa, że 
nigdy nie powinno się czynić źle, to nie znaczy, iż podjęcie właściwej decyzji 
nie wiąże się z trudnościami czy pewnymi kosztami. Życie człowieka może 
być moralnie złożone, ale nie jest to równoznaczne z istnieniem paradoksu 
brudnych rąk. Powołuje się ona przy tym na cytowany wcześniej częściowo 
fragment:

Niejednokrotnie trudno jest rozstrzygnąć, co kosztem czego wybrać należy i co w imię 
czego należy wytrzymać, a jeszcze trudniej jest wytrwać w przekonaniu, do którego się 
doszło; przeważnie bowiem bolesne jest to, czego oczekiwać należy, haniebna zaś jest 
rzecz, do której się jest zmuszonym, gdy zależnie od tego, czy się uległo przymusowi, 
czy też nie, otrzymuje się pochwałę lub naganę (EN 1110a29-1110b1).

Filozof stwierdza, że człowiek może stanąć przed trudnymi wyborami i nie 
ma podanego z góry zalecenia, jak należy postąpić. Rodzą się pewne wątpli
wości, na które będę starał się znaleźć odpowiedź w następnej części rozdzia
łu. Arystoteles mówi tu o bólu, który utrudnia wytrwanie w podjętej decy
zji. Czy to znaczy, że człowiekowi postępowanie słuszne może w pewnych 
okolicznościach przychodzić z trudem? Czy będzie on odczuwał w związku 
z tym skrupuły, ponieważ robi coś, co w normalnych okolicznościach byłoby 
hańbiące? Wspominałem bowiem, że w powszechnej opinii panuje przeko
nanie, iż odczuwanie pewnych emocji jest uznawane za oznakę bycia prawym 
człowiekiem. Będziemy musieli ustalić, czy Arystoteles ją podziela.

Krótko podsumowując argumentację Nielsen, możemy stwierdzić, że cał
kowicie odrzuca ona interpretację Stockera i Nussbaum. Uważa, że czyniąc 
to, co słuszne, człowiek -  zgodnie z filozofią Arystotelesa -  w żaden sposób

176 Tamże, s. 293.
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nie oddala się od własnej eudajmonii. Nie zgadza się także z tezą, że cnota 
podmiotu moralnego może być wystawiona na szwank z powodu wad in
nych. Nie jest więc tak, że działając pod dyktando tyrana, człowiek koniecz
nie niszczy swój charakter, nawet jeśli czyni coś, co w innych okolicznościach 
byłoby haniebne.

PROBLEM BRUDNYCH RĄK U ARYSTOTELESA -  
PRÓBA ROZSTRZYGNIĘCIA

Po zapoznaniu się z różnymi poglądami na temat interesującego nas zagad
nienia w tej części pragnę ostatecznie umiejscowić stanowisko Arystotelesa 
w sporze o problem brudnych rąk. Będzie to pewna próba, ponieważ -  jak się 
okaże w toku mojej argumentacji -  nie sposób znaleźć jednoznacznej wypo
wiedzi filozofa na ten temat. Jak pamiętamy, dla Stockera kwestia brudnych 
rąk to problem szczególnego rodzaju konfliktów. Czyny brudzące ręce to te, 
które są „uzasadnione, a nawet obowiązkowe, ale w jakiś sposób złe”177. Osoba 
ich dokonująca, choć postępuje słusznie, czyni coś złego i naraża na szwank 
swoją moralną integralność. Do podobnych wniosków dochodzi Nussbaum, 
analizując przykład z Priamem, choć wskazywałem, że należy je odrzucić. 
Mówi, że moralna dobroć podmiotu może zostać nadszarpnięta przez ze
wnętrzne okoliczności czy działania innych ludzi. Ale czy rzeczywiście taki 
jest pogląd Arystotelesa?

W odpowiedzi na to pytanie pomoże nam analiza Galewicza zawarta 
w podrozdziale O usprawiedliwionej krzywdzie w jego Z Arystotelesem przez 
greckie tragedie178. Omawiając fragment 1110a19-23 Etyki nikomachejskiej 
mówiący o tym, że ludzie otrzymują czasem pochwałę za narażenie się na 
hańbę dla jakiegoś ważnego celu, nawiązuje do Sofoklesowego Filokteta 
i sceny, w której Odyseusz namawia Neoptolemosa do kłamstwa mającego 
skłonić Filokteta do wzięcia udziału w wojnie pod Troją. Odyseusz zdaje so
bie sprawę z tego, że ma do czynienia z człowiekiem szlachetnym, któremu 
trudno będzie zdobyć się na kłamstwo. Za tym, że uważa czyn za haniebny, 
mogą przemawiać jego słowa: „Uczciwi możemy być później”179. Galewicz 
formułuje następujące, możliwe do przypisania Odyseuszowi, stanowiska, 
które z kolei stanowiłyby różne interpretacje interesującego nas fragmentu 
z Etyki nikomachejskiej.

177 M. Stocker, Dirty Hands and Ordinary Life, dz. cyt., s. 10.
178 W. Galewicz, Z Arystotelesem przez greckie tragedie, t. I, s. 226-241.
179 Sofokles, Filoktet, tłum. J. Łanowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975, 

s. 82.
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1) Preferencyjny immoralizm. Odyseusz uznaje wartości i racje moralne, 
ale uważa, że racje te nie mają bezwzględnej przewagi nad innymi. Od 
Neoptolemosa domaga się więc niejako ofiary z moralności, choć ofiary 
tymczasowej180.

2) Preferencyjny utylitaryzm. Opierając się na tym stanowisku, Odyseusz 
przypisywałby różną wagę różnym wartościom moralnym, a o moralno
ści danego czynu decydowałaby jego całościowa wartość moralna. „Zba- 
wienność jakiegoś nieuczciwego czynu (...)  brałaby niejako górę nad jego 
nieuczciwością i rozstrzygała o tym, że pozostając czynem nieuczciwym 
i w tym cząstkowym sensie moralnie haniebnym, byłby on w całości 
mimo to moralnie godziwy czy nawet godny pochwały”181. Wzgląd na po
żytek byłby najważniejszy.

3) Etyczny sytuacjonizm. Na pytanie Neoptolemosa: „A więc nie myślisz, że 
szpetnie jest kłamać?”, Odyseusz odpowiada: „Nie, jeśli kłamstwo może 
nas ocalić”182. Galewicz stwierdza, że Odyseusz chce przez to powiedzieć, 
iż może być tak, że „cel oczyszcza środki”183. Cel usuwa niemoralność 
kłamstwa. Gdybyśmy uznali, że żaden czyn nie jest nigdy zły ani nigdy 
dobry, mielibyśmy do czynienia ze skrajnym etycznym sytuacjonizmem.

4) Ostatnia interpretacja odnosi się już do samego Arystotelesa. Zgodnie 
z nią wspominając o hańbie, Filozof miałby na myśli nie czyn, który za
sługuje na dezaprobatę, ale samą dezaprobatę (niezasłużoną)184. W tym 
wypadku mówilibyśmy jedynie o tym, co „w oczach” innych.
Galewicz nie stwierdza, którą z tych interpretacji uważa za trafną. Spró

bujmy więc udzielić odpowiedzi. Najpierw należy poczynić kilka uwag wstęp
nych. Podstawowym założeniem, które towarzyszy nam cały czas przy poru
szaniu problematyki brudnych rąk, jest to, że osoba stająca w trudnej sytuacji 
wyboru jest osobą moralną. Dla Arystotelesa musi więc to być osoba cnotli
wa. Kim dla filozofa jest człowiek cnotliwy? Filozof wyróżnia dwa rodzaje 
dzielności, „z których jeden stanowią zalety dianoetyczne, drugi zaś -  zalety 
etyczne, czyli cnoty” (EN 1103a13-14). Cnoty dianoetyczne to inaczej cnoty 
intelektualne. Cnót etycznych nabiera się w wyniku przyzwyczajenia: „z na
tury jesteśmy tylko zdolni do ich nabywania, a rozwijamy je w sobie dzięki 
przyzwyczajeniu” (1103a24-25). To właśnie one będą przedmiotem naszego 
zainteresowania. Poruszamy się bowiem w sferze polityki, w sferze działania. 
Etyka nikomachejska rozpoczyna się od określenia ostatecznego celu działa
nia człowieka. Dobro to cel wszelkiego dążenia (1094a2). Jest ono przedmio

180 W. Galewicz, Z Arystotelesem przez greckie tragedie, t. I, s. 233-234.
181 Tamże, s. 237-238.
182 Sofokles, dz. cyt., s. 108-109.
183 W. Galewicz, Z Arystotelesem przez greckie tragedie, t. I, s. 238.
184 Tamże, s. 240.
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tem „nauki naczelnej i najbardziej kierowniczej, za taką zaś uchodzi polityka, 
nauka o państwie” (1094a27). Najwyższe dobro jest utożsamiane ze szczę
ściem. „Co się tyczy tych, którzy upatrują szczęścia w dzielności etycznej lub 
w jakimś jej rodzaju, to z tym poglądem zgadza się nasze określenie zupełnie: 
należą bowiem do dzielności zgodne z nią czynności” (1098b30-32). Pytanie 
o cnotliwe postępowanie ma więc istotny związek ze szczęściem.

Cnota powstaje w wyniku przyzwyczajenia, a więc jest ściśle związana 
z działaniem. Arystoteles nazywa ją  trwałą dyspozycją, „dzięki której czło
wiek staje się dobry i dzięki której spełniać będzie należycie właściwe sobie 
funkcje” (1106a21-22). Poza działaniem dzielność etyczna „dotyczy dozna
wania namiętności” (1106b16). Każdemu postępowaniu towarzyszy dozna
wanie przyjemności i przykrości. Dlatego, jak stwierdza Arystoteles, czło
wiek często dokonuje czynów niecnych ze względu na przyjemność, a unika 
czynów pięknych ze względu na wiążącą się z nimi przykrość (1104b9-11). 
Człowiek musi więc od młodości być wychowywany tak, by odpowiednio się 
radował i martwił tym, czym należy się cieszyć lub martwić.

Ponieważ ludzka dzielność dotyczy duszy, a nie ciała, polityk powinien 
także ją  uczynić przedmiotem swoich dociekań. Arystoteles wyróżnia trzy 
części duszy: rozumną, uczestniczącą poniekąd w rozumie i nierozumną. 
Cnoty etyczne wiążą się z częścią duszy uczestniczącą w rozumie. Część 
druga uczestniczy w rozumie o tyle, o ile jest mu posłuszna. Cnoty etycz
ne to trwałe dyspozycje wyrażające się odpowiednią reakcją emocjonalną. 
Przyjemność lub przykrość towarzyszące czynnościom są oznaką trwałej 
dyspozycji (EN 1104b). O prawidłowej reakcji emocjonalnej decyduje część 
rozumna duszy, a dokładniej -  rozsądek, czyli phronesis. To on „nakłania do 
postępowania słusznego i najlepszego” (1102b15). Jego przedmiotem nie jest 
„tylko to, co ogólne -  żąda się odeń, by dawał poznanie rzeczy jednostko
wych; dotyczy bowiem działania, a w działaniu mamy zawsze do czynienia 
z tym, co jednostkowe” (1141b14-16). Cechą ludzi rozsądnych jest to, że 
mają zdolność trafnego namysłu nad tym, co dobre i pożyteczne w odniesie
niu do „należytego sposobu życia w ogóle” (1140a27). Jak zauważa Bostock, 
człowiek mający phronesis (ang. practical wisdom) ma właściwie ujęty osta
teczny cel, czyli eudajmonię185. Dzielność etyczna „sprawia, że cel jest trafnie 
obrany, a rozsądek, że są nimi środki wiodące do celu” (1144a8-9). Należy 
przy tym podkreślić, że funkcja phronesis nie jest zdolnością, która po prostu 
podaje środki do osiągnięcia jakiegoś celu. Cel musi być „moralnie piękny” 
(1144a25), w przeciwnym razie mówimy bowiem o sprycie.

Właściwą funkcją rozsądku jest wprowadzić w życie właściwie uporząd
kowane wartości, które podsuwają cnoty moralne. Można posiadać właściwe 
wartości bez wiedzy o tym, jak zrealizować je w praktyce, a więc rodzaj mo

185 D. Bostock, Aristotles Ethics, s. 85.
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ralnej niezdarności. I  podobnie, można wiedzieć, jak realizować obrane cele, 
i nie posiadać przy tym odpowiednich wartości. W tym wypadku jesteśmy 
może sprytni, ale nie mądrzy186.

To wszystko prowadzi Arystotelesa do wniosku, że „nie można posiadać 
rozsądku, nie będąc dzielnym etycznie” (1144a35-36).

Dotychczas cnota została nazwana trwałą dyspozycją. Trzeba teraz do- 
określić, jaka jest to dyspozycja. Cnota dotyczy doznawania namiętności 
i postępowania,

( . . . )  a w ich właśnie obrębie istnieje nadmiar, niedostatek i właściwy środek. ( .. .)  
Owóż dzielność etyczna dotyczy doznawania namiętności i postępowania, w których 
nadmiar jest błędem, niedostatek -  przedmiotem nagany, środek zaś przedmiotem po
chwał i czymś właściwym ( .. .) .  Jest tedy dzielność etyczna pewnego rodzaju umiarem, 
skoro zmierza do środka jako do swego celu. ( . . . )  A więc dzielność etyczna jest trwałą 
dyspozycją do pewnego rodzaju postanowień, polegającą na zachowywaniu właściwej 
ze względu na nas średniej miary, którą określa rozum, i to w sposób, w jaki by ją okre
ślił człowiek rozsądny (1106b 16-1107a2).

Arystoteles stwierdza, że cnota jest środkiem pomiędzy dwiema skrajnościa
mi. Rozum określa właściwą miarę w taki sposób, w jaki określiłby ją  czło
wiek mający praktyczną mądrość, czyli phronesis. Co jednak istotne, określe
nie właściwego postępowania wcale nie jest sprawą łatwą. Wszystko zależy 
od okoliczności, w których przychodzi nam działać:

Otóż kwestie dotyczące postępowania i tego, co pożyteczne, nie dopuszczają żadnych 
stałych określeń, podobnie jak zagadnienie tego, co jest zdrowe. Jeśli zaś tak się rzecz 
ma w odniesieniu do kwestii ogólnych, to tym bardziej nie może być dokładne opra
cowanie poszczególnych kwestii jednostkowych; nie podpada ono bowiem pod żad
ną sztukę ani pod żadne przepisy, lecz sami działający muszą zawsze stosować się do 
danych okoliczności, jak się to dzieje przy wykonywaniu sztuki lekarza czy sternika 
(1104a4-10).

Jak widać, Arystoteles uważa, że w omawianych kwestiach nie należy ocze
kiwać dokładnego opracowania, a w szczególności dotyczy to przypadków 
jednostkowych.

W cytowanym już wcześniej fragmencie 1101a1 Arystoteles podkreśla, że 
ten, kto osiągnął eudajmonię, „nigdy nie popełni nic haniebnego ani niego
dziwego”. To pozwala nam zająć stanowisko w kwestii dwóch pierwszych in
terpretacji przytoczonych przez Galewicza. Zgodnie z pierwszą kłamstwo jest 
czymś zawsze moralnie złym, ale „może być dobre wszystko razem wziąwszy, 
czyli godne racjonalnego wyboru”187. To wydaje się nie do przyjęcia. Skoro 
człowiek, który osiągnął eudajmonię, nie dokona czynu niemoralnego, nie 
może skłamać, jeśli kłamstwo uważamy za zawsze złe pod względem moral

186 D.S. Hutchinson, dz. cyt., s. 208.
187 W. Galewicz, Z Arystotelesem przez greckie tragedie, t. I, s. 239.
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nym. Ofiara z moralności nie może być zasadna. Arystoteles jasno stwierdza, 
że człowiek „etycznie wysoko stojący (...)  nad wszystko przekłada to, co mo
ralnie piękne” (1169a32).

W interpretacji drugiej kłamstwo ciągle pozostaje czymś nieuczciwym, 
moralnie złym. Pożytek, rozumiany w sytuacji Neoptolemosa jako dobro 
ogółu, jest tu przedkładany nad inne wartości moralne, a szczególnie nad 
sprawiedliwość. I choć czyn jest moralnie godziwy czy godny pochwały, to 
pozostaje w nim cząstkowa haniebność, ponieważ tak ocenia się kłamstwo 
w ogóle. Interpretację tę trzeba odrzucić z dwóch powodów. Ponownie mówi 
się tu o dokonaniu czynu niemoralnego, mimo że, mówiąc ściślej, jest to ra
czej negatywny składnik całkowitej wartości moralnej czynu188. Argumenta
cja za odrzuceniem interpretacji drugiej będzie więc w tym wypadku powtó
rzeniem rozumowania z uwag na temat interpretacji pierwszej. Jest jednak 
drugi powód, nad którym trzeba się zatrzymać.

Jak stwierdza Galewicz, zgodnie z interpretacją drugą „bywa i tak, że ja 
kieś postępowanie jest w stosunku do pewnej osoby niesprawiedliwe, ale ta 
wyrządzana jej krzywda jest mimo wszystko usprawiedliwiona”189. Tu poja
wia się jednak zasadniczy problem. Przy takim rozumieniu drugiej interpre
tacji mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której postępowanie moralnie 
słuszne oznaczałoby postępowanie niezgodne z jedną cnotą, a zgodne z inną. 
Dochodziłoby więc do konfliktu pomiędzy cnotami, na przykład cnoty praw
domówności i cnoty współczucia, sprawiedliwości i roztropności190. By zde
cydować się na określone działanie, jedną musielibyśmy poświęcić dla dru
giej. To jednak w myśl etyki Arystotelesa jest całkowicie nie do przyjęcia. Za 
Sokratesem Filozof przyjmuje bowiem tezę o jedności cnót. W Etyce nikom a
chejskiej czytamy:

Z powyższych więc wywodów wynika, że niepodobna być we właściwym tego słowa 
znaczeniu dzielnym etycznie, nie będąc rozsądnym -  ani też rozsądnym bez dzielności 
etycznej. Ale w ten sposób można też odeprzeć ewentualny zarzut, wedle którego róż
ne cnoty istniałyby każda z osobna: nie ten sam człowiek byłby z natury najzdolniejszy 
do wszystkich, tak że jedną z nich już by posiadł, drugiej zaś jeszcze nie. To jednak jest 
możliwe w odniesieniu do wrodzonych cnót, ale nie jest możliwe w odniesieniu do 
tych cnót, które sprawiają, że nazywa się kogoś w znaczeniu bezwzględnym dzielnym 
etycznie (1144b 31-1445a1).

Cnota w bezwzględnym tego słowa znaczeniu nie jest czymś wrodzonym, 
ponieważ tworzy się przez działanie, mówimy jednak o ludziach, że są na 
przykład z natury uczciwi, szlachetni itd. Na tym etapie człowiek może mieć 
wrodzoną skłonność do jednej z nich, inne natomiast będzie musiał w sobie

188 Tamże, s. 240.
189 Tamże.
190 Por. D. Bostock, Aristotle’s Ethics, s. 52.
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wykształcić. Pełna cnota to odpowiednie postępowanie przy odpowiednim 
nastawieniu. Na tym poziomie nie ma już miejsca na wyjątki. Jeśli ktoś jest 
dzielny etycznie w znaczeniu bezwzględnym, ma wszystkie cnoty, a nie tylko 
niektóre z nich. Postępowanie człowieka cnotliwego musi być więc zgodne 
z cnotą jako całością, a więc ze wszystkimi cnotami. Konflikt pomiędzy nimi 
jest więc niemożliwy, dlatego też interpretację drugą należy odrzucić.

Interpretacja czwarta, zdaniem samego Galewicza, nie jest tak ciekawa jak 
trzy pozostałe. Wydaje się także, że samego problemu, który Arystoteles po
rusza na początku księgi III Etyki nikomachejskiej, a więc popełnienia czynu 
haniebnego dla jakiegoś dobra, nie należy sprowadzać wyłącznie do jego ze
wnętrznego odbioru, a więc do niesławy mogącej się wiązać z tym, że ludzie 
odbiorą coś za hańbę. Filozof ma raczej na myśli popełnienie czynu, który 
w innych okolicznościach byłby czynem haniebnym, a nie jedynie przyno
szącym hańbę. Tak też rozumie to Nielsen w przytoczonej przez nas pracy.

Czy powyższe wnioski prowadzą nas do przyjęcia interpretacji trzeciej 
jako właściwej? Odpowiedź twierdząca byłaby zbyt pochopna. Kwestia ta wy
maga bardziej szczegółowego rozpatrzenia. Wyjdźmy od dokładnego przyto
czenia stanowiska Galewicza:

Interpretowana w trzeci sposób, teza Arystotelesa stwierdzałaby wreszcie, że dla waż
nego i słusznego celu jest czasem rzeczą dobrą i godziwą czynić użytek ze środków, 
które byłyby złe i niegodziwe, gdyby nie służyły takiemu celowi. O tego rodzaju czy
nach nie można właściwie orzec, że są haniebne lub też niegodziwe. Można jedynie 
stwierdzić, że byłyby takie, gdyby nie łączyły się z owym celem, z którym faktycznie 
się łączą191.

Takie ujęcie etycznej koncepcji Arystotelesa może prowadzić do niebezpiecz
nego wniosku, jakim byłoby przypisanie mu stanowiska skrajnego etyczne
go sytuacjonizmu. Z poprzednich wywodów wiemy już jednak, że pewnych 
czynów człowiek nie może popełnić nigdy, lepiej więc dla niego jest nawet 
„umrzeć wśród najstraszniejszych mąk”. Trzecią interpretację można jed
nak złagodzić. Jak zauważa Kraut192, z tego, że cnota leży pośrodku, a oso
ba cnotliwa do niego dąży, nie wynika, iż człowiek dzięki temu dysponuje 
procedurą decyzyjną. To, co należy uczynić, zależy od okoliczności, w jakich 
przyjdzie działać podmiotowi moralnemu, i nie można tego ustalić z góry. To 
oczywiście nie oznacza, że dla Arystotelesa każda reguła moralna dopuszcza 
odstępstwa. Przeciwnie, Filozof w Etyce nikomachejskiej stwierdza:

Nie każde jednak postępowanie i nie każda namiętność dopuszcza średnią miarę; 
z samych bowiem już nazw niektórych z nich wynika, że są czymś niegodziwym, tak

191 W. Galewicz, Z Arystotelesem przez greckie tragedie, t. I, s. 240.
192 R. Kraut, Aristotle’s Ethics, [w:] Stanford Encyclopedia o f  Philosophy (Summer 2014 

Edition), http://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/aristotle-ethics/ [data dostępu: 
10 listopada 2014].

http://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/aristotle-ethics/
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np. radość z powodu niepowodzenia drugich, bezwstydność lub zawiść, a spomiędzy 
sposobów postępowania: cudzołóstwo, kradzież i morderstwo; wszystkie te i tym po
dobne namiętności i sposoby postępowania są przedmiotem nagany, ponieważ one 
same są niegodziwe, nie zaś ich nadmiar lub niedostatek (1107a7-14).

Jasno widać, że Arystotelesowi nie można przypisać skrajnego etycznego sy- 
tuacjonizmu, ponieważ pewne czyny są dla niego zawsze złe, bez względu 
na okoliczności. Wydaje się jednak, że skoro człowiek może czasami uczynić 
coś, co normalnie byłoby z moralnego punktu widzenia nie do przyjęcia, to 
moralna ocena pewnych czynów nie jest z góry ustalona. Tak to rozumie na 
przykład Bostock. Jego zdaniem jeśli w konkretnej sytuacji słuszne jest nie- 
powiedzenie prawdy, to uczciwy człowiek jej nie wyjawi, a ponieważ ma on 
rozsądek, to kontroluje także swoje emocje i pragnienia. Kiedy więc uzna, 
że nie należy mówić prawdy, nie będzie pragnął postąpić inaczej, gdyż to 
oznaczałoby, że jego pragnienie nie jest poddane kontroli rozumu, co z kolei 
wskazywałoby na to, że nie posiada on cnoty193.

Jeżeli zadamy sobie pytanie o to, jakie czyny Arystoteles dopuszcza w sy
tuacji, kiedy ktoś musi uczynić coś haniebnego w celu uratowania swojej ro
dziny, to nie znajdziemy na nie dobrej odpowiedzi. Nie ma listy czynów, które 
są dozwolone i zabronione, poza kilkoma wyjątkami. W szczególności nie ma 
takiej listy dla konkretnych przypadków, ponieważ po prostu nie można jej 
sformułować, bo okoliczności są różne. Komentatorzy Etyki nie byli zgod
ni co do ciężaru gatunkowego czynów, jakie mogą być w tej sytuacji uspra
wiedliwione. C.C.W. Taylor w swoim tłumaczeniu Etyki nikomachejskiej 
przedstawia w komentarzu dwie uwagi na ten temat. Pierwsza to znana nam 
już propozycja Aspasjosa. Druga pochodzi od anonimowego komentatora. 
Wspomina on o kłamstwie, na które ktoś decyduje się dla ważnego celu, oraz 
o uwiedzeniu żony tyrana z zamiarem pozbawienia go władzy194. Sam Tay
lor nie uważa, że w III księdze Etyki nikomachejskiej Arystoteles podejmu
je problem usprawiedliwionych czynów hańbiących. Za tezą tą stoi pogląd, 
że Arystoteles mówi w omawianym fragmencie raczej o znoszeniu hańby, 
a nie dokonywaniu czynów hańbiących. Tę kwestię rozpatrzyliśmy już wcze
śniej. Nawet jednak tak sformułowane stanowisko nie przeszkadza Taylorowi 
w przyjęciu, że „jest całkiem prawdopodobne, że Arystoteles przyjmuje, iż 
jeśli coś jest wyjątkowo hańbiące, na przykład zamordowanie kogoś, to nie

193 Bostock nie odnosi się do fragmentu 1127a Etyki nikom achejskiej, w którym Arystoteles 
zaznacza, że „Kłamstwo jednak jest samo w sobie czymś złym i nagany godnym, prawda zaś 
czymś moralnie pięknym i chwalebnym”. Wydawać by się mogło, że kłamać nie należy nigdy. 
Jak zauważa jednak Broadie (Aristotle, N icom achean Ethics, s. 333.), Arystoteles nie rozważa tu 
przypadków wyjątkowych, kiedy osoba prawdomówna kłamie, by kogoś uratować. To sugeruje, 
że kłamstwo w pewnych okolicznościach może być jednak czynem moralnie słusznym.

194 Aristotle, N icom achean Ethics. B ooks I I -IV , tłum., wstęp i komentarz C.C.W Taylor, 
Oxford University Press, Oxford 2006, s. 133.
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należy tego czynić nawet w celu ratowania własnej rodziny. Jeśli coś jest je 
dynie umiarkowanie hańbiące, jak w przykładzie Aspasjosa, powinno się to 
uczynić”195. Przykład Aspasjosa, a więc konieczność publicznego noszenia 
przez mężczyznę kobiecego stroju, jest raczej przykładem „znoszenia hańby”. 
Zauważmy jednak, że to, co umiarkowanie hańbiące, wcale nie musi mieć 
tego biernego charakteru. Nie jest więc wykluczone, że Arystoteles dopuścił
by możliwość kłamstwa w celu ratowania własnej rodziny. Czy zgodziłby się 
na uwiedzenie żony tyrana? To wydaje się wątpliwe, skoro potępia cudzołó
stwo. Nie wprost Arystoteles potępia kłamstwo Neoptolemosa. Młodzieniec 
w pewnym momencie wyjawia Filoktetowi, że skłamał. Arystoteles komentu
je to w następujący sposób: „zasługuje bowiem [Neoptolemos -  TK] na po
chwałę za to, że nie trwa przy tym, do czego namówił go Odyseusz, ponieważ 
mówienie nieprawdy sprawia mu przykrość” (1146a21). I dalej:

Są jednak i tacy, co odstępują od swych poglądów nie z powodu braku opanowania, 
jak np. Neoptolemos w Filoktecie  Sofoklesa. Co prawda, jego odstępstwo podyktowane 
było względem na przyjemność, lecz na moralnie piękną: pięknym wydawało mu się 
bowiem mówienie prawdy, Odyseusz zaś namówił go do kłamstwa (1151b 17-20).

Neoptolemos jest młodzieńcem szlachetnym z natury. Postępuje już zgodnie 
z pewnymi cnotami, ale nie jest to postępowanie całkowicie cnotliwe. Nie 
wykształcił go jeszcze. Gdyby był człowiekiem w pełni cnotliwym, posiadał
by także mądrość praktyczną. W przypadku Filokteta popełnił błąd. To pra
widłowe nastawienie, odczuwanie prawidłowych emocji, które już w sobie 
wykształcił, pozwoliły mu na naprawienie błędu. Gdyby miał pełną cnotę, 
a więc także praktyczną mądrość, to przy założeniu, że w tym wypadku uzna
jemy kłamstwo za niedopuszczalne, nie posłuchałby Odyseusza.

Czy, zgodnie z tezą Nielsen, stanowisko Arystotelesa można nazwać „ła
godnym relatywizmem sytuacyjnym”? Określenie Filozofa mianem moralne
go relatywisty z pewnością byłoby błędne. Dla człowieka cnotliwego zawsze 
najważniejsze jest postępowanie moralne. W ustalaniu sposobu zachowania 
mamy się kierować tym, jak postąpiłby człowiek rozsądny mający cnotę. Nie 
jest więc tak, że w różnych sytuacjach wszystko jest dozwolone. Należy szu
kać właściwej miary, choć nie zawsze jest to proste. Wzbogacając swoje sta
nowisko o pewne czyny, których nigdy nie należy popełniać, Arystoteles wy
daje się więcej zabraniać, niż dopuszczać w trudnych sytuacjach. To prawda, 
że określone okoliczności mogą wpływać na to, jakie powinno być właściwe 
postępowanie, ale jest tak z licznymi ograniczeniami. Może więc lepiej byłoby 
mu przypisać łagodny sytuacjonizm.

Do tego problemu można także podejść od drugiej strony. Galewicz zauwa
ża, że „etyczne pryncypia autora Etyki nikomachejskiej nie są całkiem »pryn-

195 Tamże, s. 134.
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cypialne«”196. Przez pryncypializm rozumie „pogląd uznający coś takiego jak 
czyny bezwzględnie złe lub -  korelatywnie bezwarunkowe zakazy etyczne”197. 
Jak twierdzi, stanowiska takiego nie można przypisać Arystotelesowi. I rze
czywiście, z naszych rozważań wynika, że w bezwzględnym znaczeniu tego 
słowa Filozofa nie można nazwać pryncypialistą. Jeśli -  na podstawie tego sta
nowiska -  przyjmiemy absolutny zakaz kłamstwa, to musi on zawsze obowią
zywać. Zwolennicy pryncypializmu nie mogą się zgodzić na żadne odstępstwa 
od przyjętych reguł. Dlatego, jak zauważa Lazari-Pawłowska, pryncypialiści 
dokonują zabiegów semantycznych i na przykład ograniczają zakres znacze
nia słowa „kłamstwo”, tak że w pewnych wypadkach uprawnione kłamstwo 
nazywają przemilczeniem prawdy198. Jak już wykazałem, Arystoteles mógłby 
uznać, że w pewnych okolicznościach kłamstwo jest tym, co należy uczynić. 
Zamiast więc mówić o łagodnym relatywizmie sytuacyjnym, stanowisko Fi
lozofa można nazwać umiarkowanym pryncypializmem, a więc tym, który 
pozwala na pewne wyjątki od niektórych (i to słowo należy podkreślić) reguł. 
Byłoby to więc stanowisko niejako pośrednie między pryncypializmem sensu 
stricto a relatywizmem, choć szala przeważałaby się jednak w stronę pryncy- 
pializmu, niektóre bowiem czyny byłyby zawsze złe.

Brak możliwości przypisania pryncypializmu Arystotelesowi nie powi
nien nas dziwić z jeszcze jednego powodu. Powyższe rozumienie przedsta
wianego stanowiska kieruje nas w stronę deontologii. Mocny pryncypializm 
to nic innego, jak wspomniany już wcześniej absolutyzm, a więc właśnie sta
nowisko deontologiczne w jego skrajnym ujęciu, na przykład w wersji Kanta. 
Jak pamiętamy, Anscombe zarzucała teoriom deontologicznym i konsekwen- 
cjalistycznym zbytnie skupianie się na samych czynach, a więc pominięcie 
w refleksji znaczenia samego podmiotu działającego i tego, jak działanie 
wpływa na jego charakter. Odpowiedzią miało być tu nawiązanie do etyki 
cnót i do Arystotelesa właśnie. Arystoteles nie formułuje właściwie „żad
nych uniwersalnych zasad”, co było zresztą charakterystyczne zarówno dla 
Sokratesa, jak i Platona199. Skoro nie ma katalogu nakazanych i zakazanych 
czynów, wszystko zależy od rozumności podmiotu działającego. Pamiętajmy 
jednak, że ostatecznym celem działania jest eudajmonia, a ta ściśle wiąże się

196 Tamże, s. 128.
197 Tamże, s. 116. Pomijam tu rozważania na temat stosunku Filozofa do czynu Orestesa. 

Zaznaczmy jednak, że znaczna część przywoływanych autorów (Stocker, Nielsen, Taylor) 
twierdzi, że Arystoteles uważa matkobójstwo za czyn bezwzględnie zakazany. Nie ma także 
zgody co do tego, czy czyny „przechodzące ludzkie siły” są dobrowolne.

198 I. Lazari-Pawłowska, Problemy etyki sytuacyjnej, [w:] tejże, Etyka. Pisma wybrane, 
s. 42-58 .

199 Por. pogląd skrajny na temat Platona, gdy autor przypisuje mu stanowisko, zgodnie 
z którym każda reguła moralna mogłaby zawierać wyjątek: D. Sachs, A Fallacy in Plato’s 
Republic, „The Philosophical Review”, Vol. 72, No. 2, 1963, s. 157-158.
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z wypełnieniem właściwej funkcji człowieka, dlatego nie ma mowy o dowol
ności w postępowaniu. Mamy działać tak, by jak najbardziej zbliżyć się do 
osiągnięcia szczęścia. Dlatego też nie jest możliwe przypisanie Arystotelesowi 
etycznego sytuacjonizmu.

Jak wynika z powyższych ustaleń, działającemu politykowi nie można dać 
instrukcji, jak ma czynić. W opinii starożytnych należało przede wszystkim 
kierować się własnym rozwojem moralnym. Arystoteles, jak podkreślałem, 
zwraca uwagę na złożoność życia moralnego i pokazuje, że nie wszystko jest 
przedmiotem wyliczeń: „niejednokrotnie trudno jest rozstrzygnąć, co kosz
tem czego wybrać należy ( . . .)” (1110a29-30). Nie mamy więc, jak zauważył 
to przywołany Kraut, procedury decyzyjnej. Jeśli jednak wybraliśmy słusz
nie, mamy pewność, że nie zboczyliśmy z drogi prowadzącej do szczęścia. 
Gdyby przełożyć to na język współczesny, polityk w sytuacji brudnych rąk 
ma, zgodnie z filozofią Arystotelesa, szansę na pozostanie politykiem w pełni 
moralnym.

Można więc teraz stwierdzić, że zdaniem Arystotelesa nie ma czynów, któ
re byłyby zarazem słuszne, a nawet obowiązkowe, ale w jakimś sensie niesłusz
ne. Jeśli czyn jest zależny od woli -  a taki jest w sytuacji brudnych rąk -  pod
lega albo pochwale, albo naganie200. Nie ma trzeciej możliwości. Walzer uważa 
swojego polityka za winnego człowieka, choć uczynił to, co powinien. W myśl 
etyki Arystotelesa musiałaby przysługiwać mu równocześnie pochwała i na
gana, co jest całkowicie nie do przyjęcia. Czyn jest albo dobry i należy się za 
niego pochwała, albo zły i należy się za niego nagana. Tertium non datur. Jeśli 
więc ktoś kłamie, a postępuje przy tym cnotliwie, należy mu się pochwała. 
Człowiek cnotliwy nie uczyni przecież nigdy niczego złego. Jeśli ktoś postana
wia uwieść żonę tyrana, by doprowadzić do obalenia jego władzy, to najpraw
dopodobniej należy mu się nagana. Nie ma u Arystotelesa miejsca na brudne 
czyny, takie jak wskazywane przez Walzera, Stockera czy innych.

Zwolennicy brudnych rąk podkreślają, że podmiot dokonujący brudnego 
czynu będzie odczuwał w związku z tym pewne emocje. Może mu towarzy
szyć poczucie winy, ale także wyrzuty sumienia, ponieważ, ich zdaniem, brud
ny czyn jest w jakimś sensie niesłuszny. Wykazałem, że można Arystotelesowi 
przypisać tezę, iż poczucie żalu wskazuje na charakter człowieka, który popeł
nił coś złego skutkiem nieświadomości, co oznacza, że nie jest on winny do
konanego czynu. Czy można jednak na gruncie jego etyki mówić o wyrzutach 
sumienia lub o poczuciu wstydu przy popełnieniu tego, co słuszne, choć w ja 
kimś sensie niesłuszne czy hańbiące? Odpowiedź na to pytanie została podana

200 Jeśli przyjmiemy, że pobłażanie dotyczy także czynów zależnych od woli, to niektóre 
z nich „spotykają się z pobłażaniem”. Dotyczy to jednak czynów, których nie powinno się 
popełniać, a dochodzi do nich w okolicznościach przechodzących ludzkie siły. Nie należy się 
za nie pochwała.
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już wcześniej i jest ona w obu przypadkach negatywna. Wstydowi poświęciłem 
już wiele miejsca, omawiając artykuł Nielsen. Może odczuwać go jedynie ten 
człowiek, który nie jest cnotliwy, ponadto wiąże się on ściśle ze złymi czynami. 
Tych osoba cnotliwa nie popełnia, nie będzie więc odczuwać wstydu. Nie bę
dzie miała także wyrzutów sumienia, bo skoro postąpiła słusznie, to nie ma do 
nich podstaw. Jeśli wyrzuty sumienia czy wstyd pojawiają się tam, gdzie zostało 
popełnione zło moralne, to nie mogą towarzyszyć człowiekowi cnotliwemu. 
On nie popełnia czynów złych. Nie może dokonać także brudnego czynu, po
nieważ nie ma na nań miejsca w etycznym systemie Arystotelesa.

Czy podmiot moralny może odczuwać choćby żal z powodu dokonanego 
czynu? Tu odpowiedź także wydaje się negatywna. Dokonanie właściwego 
wyboru może być trudne, człowiek może odczuwać pewną przykrość. Wska
zuje na to fragment mówiący o osobie mężnej:

Jeśli więc i z męstwem podobnie się rzecz ma, to śmierć i rany będą dla człowieka męż
nego czymś przykrym i woli jego przeciwnym, będzie się jednak na nie narażał, ponie
waż takie postępowanie jest moralnie piękne lub ponieważ jego przeciwieństwo jest 
haniebne. A im dzielniejszy pod każdym względem jest taki człowiek i im szczęśliwszy, 
tym ciężej przyjdzie mu umierać; dla takiego bowiem człowieka życie ma największą 
wartość i zdaje on sobie sprawę z tego, że straci największe dobra; to zaś jest bolesne 
(lyperon de touto). ( . . .)  Nie przy wszystkich tedy cnotach wykonywanie ich łączy się 
z przyjemnością, chyba o tyle tylko, że osiąga się tym sposobem cel (EN 1117b 7-15).

Zwróćmy uwagę na to, że w cytacie tym nie pojawia się słowo metameleia 
oznaczające żal, który we fragmencie 1110b był znakiem tego, że człowiek 
żałuje dokonanego skutkiem nieświadomości zła. I choć pojawiają się tam 
słowa lype oraz lypoumenos oznaczające przykrość, to dalej Arystoteles uży
wa słowa m etam eleia. Wynika z tego, że człowiek nieświadomie czyniący zło 
powinien odczuwać pewien dyskomfort i żal. Kiedy Arystoteles omawia cno
tę dzielności, zwraca uwagę na to, że droga do cnoty może być bolesna, że 
może się z nią wiązać pewien dyskomfort. W obu przypadkach występują 
negatywne emocje, ale mają one inne podłoże. U człowieka mężnego nie ma 
mowy o żalu, który wskazywałby na to, że w jego postępowaniu jest coś złego. 
Jeżeli postępowanie jest właściwe, nie ma miejsca na żal, nie ma także miej
sca na bycie zmartwionym samym czynem. Człowiek dzielny odczuwa przy
krość, ponieważ może stracić zewnętrzne dobra. Najważniejsze są jednak, 
jak to już zostało zaznaczone, dobra moralne. Być może osoba dzielna będzie 
odczuwać pewną przykrość, ale nie będzie ona przeszkadzać jej w uczynieniu 
tego, co moralnie piękne, to zaś jest źródłem przyjemności. Nikt jednak nie 
może zagwarantować, że życie cnotliwe będzie łatwe. Czasami przecież lepiej 
„umrzeć wśród najstraszliwszych mąk”. Wydaje się jednak, że po podjęciu 
decyzji racjonalny podmiot o pełnej cnocie nie będzie miał wątpliwości co do 
wybranego sposobu postępowania.
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Podsumowując, interpretacje Nussbaum i Stockera należy odrzucić. Na 
gruncie etyki Arystotelesa nie ma problemu brudnych rąk, nie ma więc mowy 
o możliwości czy konieczności ich oczyszczenia. Czyn mieszany, który miał 
stanowić podstawę do przypisania Stagirycie koncepcji brudnych rąk, może 
być albo dobry, albo zły, zasługiwać na pochwałę lub na naganę. Nie jest na
tomiast czynem słusznym, ale w jakimś sensie niesłusznym czy haniebnym. 
Taką interpretację czynów mieszanych trzeba odrzucić.

Brudne ręce u Platona

Znamienne jest to, że literatura poruszająca zagadnienie brudnych rąk nie 
odnosi się do Platona czy Sokratesa. W cytowanej przy okazji omawiania fi
lozofii Arystotelesa pracy Stockera autor stwierdza, że istnieje przekonanie, 
iż zarówno Sokrates, Platon, jak i Stagiryta przedstawiają wizję uproszczo
nego świata moralnego201. Wydaje się więc, że w ich rozważaniach nie ma 
miejsca na problem brudnych rąk. Jak wiemy, Stocker stara się pokazać, że 
zagadnienie to nie tylko występuje w filozofii Arystotelesa, ale także Filozof 
zajmuje konkretne stanowisko w tej kwestii. Niestety w swoich rozważaniach 
autor nie zajmuje się ani Sokratesem, ani Platonem. Czytelnik jest pozosta
wiony samemu sobie. Polemizująca ze Stockerem Nielsen także odnosi się 
wyłącznie do jego głównego argumentu, a więc skupia się na filozofii samego 
Arystotelesa. W żaden sposób nie pomogą nam również rozważania Nuss
baum. Nie znajdziemy u niej jakichkolwiek uwag na temat filozofii Platona, 
pozwalających przyjąć, że rozważał on zagadnienia, które można by uznać za 
zajęcie stanowiska w sporze na temat problemu brudnych rąk. Powstaje więc 
pytanie, czy brak literatury na interesujący nas temat oznacza, że Platon rze
czywiście go nie podjął. Przecież, jak wskazała analiza dokonana w rozdzia
le I, zdawał on sobie doskonale sprawę z tego, że moralność i polityka wcale 
nie muszą w rzeczywistości iść z sobą w parze. Wprost przeciwnie, postać 
Trazymacha pokazuje dobitnie, że może być dokładnie na odwrót. Adwersarz 
Sokratesa z I księgi Państwa jest jednak przypadkiem skrajnym. To człowiek 
inteligentny, ale zły. A jak zauważa Platon, niewłaściwie wychowany człowiek 
im jest mądrzejszy, tym więcej zła czyni:

Czyś jeszcze nigdy nie zwrócił uwagi na ludzi, o których się mówi, że są źli, ale mądrzy, 
jak bystro taka duszyczka patrzy, jak ostro widzi na wskroś wszystko, do czego się weź
mie; ma widać, niezły wzrok, a tylko musi słuchać złych skłonności, tak że im ostrzej 
patrzy, tym więcej złego robi (Rep. 519a)?

201 M. Stocker, Dirty Hands and Conflicts o f  Values and o f  Desires in Aristotle’s Ethics, s. 53.
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Ręce Trazymacha-władcy byłyby zawsze brudne, ponieważ jest on człowie
kiem zepsutym. Nie przeżywa dylematów moralnych: kieruje się wyłącznie 
własnym interesem i zgodnie z nim podporządkowuje sobie poddanych. Jeśli 
to wymaga ubrudzenia sobie rąk, należy to uczynić bez wahania. Powstaje 
jednak pytanie, czy prawdziwy władca, dbający o dobro rządzonych, może 
ubrudzić sobie ręce w polityce, wydaje się bowiem, że jako człowiek spra
wiedliwy nie będzie postępował w sposób, który może budzić wątpliwości 
moralne. Platon mógłby sugerować, że ręce przyzwoitego rządzącego pozo
staną zawsze czyste, a sprawowanie władzy pozwoli zachować moralną nie
winność. Jest jednak pewien fragment w Państwie, który nakazuje ostrożność 
w przyjęciu takiego wniosku. Jak wiemy, dialog ten rozpoczyna się od pró
by zdefiniowania sprawiedliwości. Zwycięstwo Sokratesa nad Trazymachem 
w I księdze było niesatysfakcjonujące nie tylko dla rozmówców filozofa, ale 
także dla niego samego. Jak pyta Adejmant na początku II księgi: „Sokra
tesie, ty nie uważasz chyba, że nasz temat został w tej mowie wyczerpany” 
(362d)? Sokrates, choć mówił ciągle o sprawiedliwości, nie określił, czym ona 
jest. Adejmant ponownie formułuje zadanie, jakie stawia razem z Glaukonem 
przed filozofem:

W ięc mówiąc nie tylko nam dowody dawaj, że sprawiedliwość jest od niesprawiedli
wości lepsza, ale powiedz, co takiego człowiekowi robi jedna i druga sama przez się, 
kiedy w kimś zamieszka, czy tam to będzie w sekrecie, czy nie w sekrecie przed bogami 
i ludźmi: czemu właściwie jedna jest dobrem a druga złem (367e).

Sokrates proponuje przeniesienie dyskusji na płaszczyznę bardziej nama
calną. Stwierdza, że sprawiedliwość występuje zarówno w człowieku, jak 
i w państwie. Ponieważ państwo jest większe i sprawiedliwość w nim więk
sza, a to, co większe, łatwiej się obserwuje, należy odnaleźć sprawiedliwość 
w państwie, by móc określić, czym ona jest w człowieku (368c-369a). So
krates zaczyna przedstawiać idealne państwo202. Najpierw zastanawia się nad 
genezą państwa w ogóle.

Państwo tworzy się dlatego, że żaden z nas nie jest samowystarczalny, tylko mu po
trzeba wielu innych. ( . . .)  bierze jeden drugiego do tej, a innego do innej potrzeby, 
a że wielu rzeczy potrzebujemy, więc zbieramy wielu ludzi do jednego siedliska, aby 
wspólnie żyli i pomagali jeden drugiemu (369b -c).

Podstawowym powodem narodzin państwa są ludzkie potrzeby, których nie 
można zaspokoić w pojedynkę. Pomijając dalsze rozważania Platona na te
mat rozwoju państwa, podkreślmy pewne istotne założenie, jakie on przyj
muje. Zdaniem filozofa ludzie różnią się między sobą z natury i każdy po
winien wykonywać jakąś jedną „robotę”, do której się nadaje (370a-b). Tak

202 Poniższe uwagi mają charakter skrótowy, pragnę bowiem jak najszybciej określić temat 
dalszych rozważań.
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też ma być w sprawiedliwej polis. Żyją w niej trzy grupy mieszkańców: rze
mieślnicy, strażnicy i rządzący, których starannie dobiera się ze środkowej 
warstwy. W toku dalszego wywodu w księdze III Platon doskonałymi strażni
kami nazwie członków klasy najwyższej, a więc rządzącej, dotychczasowych 
strażników natomiast, a więc klasę środkową, określi jako pomocniczą, jako 
„czeladź rządu” (414b). Rządzący będą ludźmi rozumnymi, mądrymi (428d), 
a interes państwa zawsze będzie stał dla nich na pierwszym miejscu (412e). 
Platon oddaje bowiem władzę w ręce filozofów.

Znaczną część II i III księgi poświęca Platon wychowaniu strażników, czy
li późniejszych pomocników. Ich rolą jest ochrona państwa przed nieprzyja
ciółmi z zewnątrz: „oni powinni być w stosunku do ludzi z miasta łagodni, 
a tylko wrogom niechby robili przykrości” (375c). Wychowanie strażników 
ma pod pewnym względem przypominać wychowanie tradycyjne, a więc 
składać się będzie na nie gimnastyka i „służba Muzom” (376e). To właśnie 
w tym miejscu następuje słynne rozliczenie dzieł Homera i Hezjoda. Obraz 
bogów i bohaterów, jaki według Platona pojawia się w ich dziełach, jest nie 
do przyjęcia, ponieważ mówi się o nich źle (377d-e). Przypominają oni lu
dzi wraz ze wszystkimi ich przywarami, stąd późniejszy postulat usunięcia 
większości poetów z idealnego państwa. Dla naszych rozważań ciekawy jest 
jednak fragment 377a. Służba Muzom to opowiadania (mythoi). Są ich dwa 
rodzaje: prawdziwe i fałszywe. W procesie wychowywania dzieci należy się 
posługiwać zarówno jednymi, jak i drugimi. Problem fałszu powraca pod ko
niec III księgi, kiedy zostaje wprowadzony podział na doskonałych strażni
ków i pomocników. Sokrates stwierdza, że należy ludziom opowiedzieć fałsz, 
dzięki któremu można wpłynąć na rządzących lub na resztę państwa. Fałsz 
ten w literaturze przedmiotu nazywa się szlachetnym kłamstwem (ang. noble 
lie, noble falsehood). Składają się na niego dwa mity założycielskie idealnego 
państwa. Celem pierwszego jest „ugruntowanie społecznej tożsamości całej 
rdzennej ludności w naturalnym braterstwie”, a drugiego „oparcie struktury 
klasowej państwa na boskim zarządzeniu”203. Jak okaże się w toku dalszego 
wywodu, nie będzie to jedyne kłamstwo w idealnym państwie, a sam Platon 
zezwoli rządzącym na posługiwanie się tego rodzaju metodami w stosunku 
do rządzących.

Powyższe rozważania mogą prowadzić do wniosku, że w sprawiedliwym 
państwie okłamuje się ludzi, i to od dzieciństwa. Kolejnym pokoleniom będą 
przedstawiane te same historie. Za odpowiednie wychowanie odpowiadają 
rządzący i to do nich będzie należało właściwe wpojenie mitów założyciel
skich. Powstaje pytanie, jak można pogodzić bycie sprawiedliwym władcą, 
który interes rządzonych przedkłada nad swój, i jednocześnie ich okłamy
wać, budować ich przywiązanie do państwa na czymś, co nie jest prawdą.

203 M. Schofield, The Noble Lie, [w:] The Cam bridge Companion to Plato’s ‘Republic’, s. 138.
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Czy kłamiąc, rządzący nie brudzi sobie rąk? A może Platon uważa, że nie ma 
niczego złego w posługiwaniu się kłamstwem, jeśli służy ono jakiemuś waż
nemu celowi? Czy państwo, którego celem jest odpowiednie ukształtowanie 
obywateli, może się posługiwać metodami uznawanymi za niemoralne? Od 
razu widać, że pytania te mają duże znaczenie dla poruszanych w tym roz
dziale zagadnień. W powszechnym odbiorze politycy kłamią. Zwracał na to 
uwagę Walzer w swoim artykule. Pomimo że polityka jest rzeczywiście sferą, 
w której prawda to towar deficytowy, nie uważamy tego stanu za pożądany, 
choć do pewnego stopnia istnieje na niego przyzwolenie. Skoro kłamstwo 
czy zwodzenie było zawsze obecne w polityce, Platon natomiast, budując na 
stronach swojego dialogu idealne państwo, wskazuje, że nawet taka polis nie 
może się bez kłamstwa obejść, to trudno o lepszy przykład potencjalnego 
konfliktu pomiędzy etyką a polityką204.

W tej części przedstawię dokładnie Platońskie szlachetne kłamstwa. 
Najpierw podejmę kwestię, czy szlachetne kłamstwo jest w ogóle kłam
stwem, niektórzy sądzą bowiem, że należy tu mówić raczej o fikcji. Na
stępnie omówię ich znaczenie dla idealnego państwa. W końcu postaram 
się umiejscowić stanowisko Platona w sporze o problem brudnych rąk. 
Poniższe rozważania zostaną wzbogacone analizą Platońskiej koncepcji 
thymosu, środkowej części duszy. Jak zobaczymy, thymos odgrywa pewną 
rolę w przedstawieniu koncepcji szlachetnych kłamstw. Dostrzeżemy także 
podobieństwa w koncepcji Platona i jego ucznia, Arystotelesa. Zaznaczam 
także, że nie oddzielam poglądów Sokratesa od poglądów Platona. Państwo 
to dialog późniejszy, ze średniego okresu twórczości filozofa, w którym jest 
on już samodzielnym myślicielem, a nie jedynie kimś, kto częściowo zerwał 
z filozofią Sokratesa205. Przedstawione w Państwie poglądy, choć wypowia
dane przez Sokratesa, nie muszą być poglądami historycznej postaci mi
strza Platona.

SZLACHETNE KŁAMSTWA

Jak zaznaczyłem wcześniej, szlachetne kłamstwa to mity założycielskie ideal
nego państwa. Pierwszy z nich dotyczy pochodzenia mieszkańców idealnej 
polis. Jak stwierdza Sokrates, należy przekonać mieszkańców, że to, co do tej

204 Na problem szlachetnego kłamstwa w kontekście zagadnienia brudnych rąk zwraca 
uwagę L. Calhoun w swoim artykule. Niestety poświęca mu tylko jeden przypis. L. Calhoun, 
The Problem  o f ‘Dirty H ands’ and Corrupt Leadership, „The Independent Review”, Vol. VIII, 
No. 3, 2004, s. 363-385.

205 R. Kraut, Introduction to the Study o f  Plato, [w:] The Cambridge Companion to Plato, 
red. R. Kraut, Cambridge University Press, Cambridge 1992, s. 9.
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pory wiedzieli na ten temat, było snem. Tak naprawdę wyszli bowiem z ziemi. 
To ona wydała ich na świat jak matka:

W ięc teraz, ponieważ to ich matka jest i karmicielka -  ta ziemia, w której mieszkają 
-  powinni o nią dbać i bronić jej, gdyby ją ktoś nachodził, a inni obywatele to są ich 
bracia, bo to też synowie ziemi, więc się ich dobrem interesować powinni (414d -e).

Ten mit ma służyć powiązaniu ludności z ziemią, na której mieszkają. Ma 
także sprawić, by wszyscy byli dla siebie braćmi206. Mit drugi nawiązuje do 
Hezjoda207. Uzasadnia różnice pomiędzy mieszkańcami, stanowi niejako 
boskie uzasadnienie podziału na klasy. Kiedy bóg formował ludzi, wmieszał 
w nich jeden z czterech metali: złoto, srebro, brąz lub żelazo. Odpowiadają 
im kolejno: strażnicy, pomocnicy oraz rolnicy i rzemieślnicy. Jeżeli jednak 
stanie się tak, że urodzi się potomek, w którym będzie inny metal niż u jego 
rodziców, należy mu się odpowiednie miejsce w hierarchii. Zostanie albo 
przeznaczony do wyższej, albo do niższej klasy. Nie może być bowiem tak, 
żeby państwem rządził ktoś z domieszką brązu lub żelaza, bo to oznacza jego 
upadek. Wydaje się także, że mit ten można połączyć z pojęciem „roboty”,
0 której była mowa przy okazji omawiania początków państwa. Przeznacze
nie do konkretnej klasy oznacza bowiem wykonywanie określonego zadania.
1 tak naturalny podział uzyskuje boskie usankcjonowanie.

Sokrates zastanawia się, czy ludzie uwierzą w ten mit. Glaukon udziela 
odpowiedzi negatywnej i dodaje, że zdecydowanie łatwiej będzie skłonić do 
tego następne pokolenia (415d). Jak zauważa Dorter, jedynie pierwsi rządzą
cy w idealnym państwie będą przekonywani do tego, że tak właśnie się uro- 
dzili208. To zadanie jest najtrudniejsze do realizacji. Sokrates nie mówi, jak 
uda mu się ich przekonać, ale musi przyjąć, że jest to wykonalne. W przypad
ku przyszłych pokoleń, zdaniem Dortera, łatwiej jest przekonać ludzi do tego, 
że kiedyś ktoś w przeszłości był świadkiem rzeczywistej obecności czegoś bo
skiego, niż próbować zaszczepić takie przekonanie żyjącej osobie209.

Wydawać by się mogło, że Sokrates konstruuje kolejną opowieść, których 
w Państwie jest wiele, poczynając od pierścienia Gygesa, a na micie o Er koń
cząc. Kiedy jednak pojawiają się przytoczone dwie opowieści, Sokrates używa 
słowa „fałsz” (gr. rzeczownik pseudos, przymiotnik pseudes):

A czy byłoby to możliwe, żebyśmy tak wybrali jeden z tych fałszów wskazanych, o któ
rych się niedawno mówiło; gdyby tak wybrać jakiś lepszy i tym fałszem wpłynąć przede 
wszystkim na samych rządzących, a jeśliby nie szło, to na resztę państwa (414b -c)?

206 Podobnemu celowi służy likwidacja instytucji rodziny. Wtedy bowiem ludzie nie będą 
wiedzieli, czy mają do czynienia z kimś obcym, czy z krewnymi (457c-d , 463c).

207 Zob. Hezjod, Prace i dni, tłum. J. Łanowski, różne wydania, w. 109-211.
208 K. Dorter, dz. cyt., s. 101.
209 Tamże.
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Jak zauważa Dąmbska, w grece pseudes, czyli fałszywy

( . . . )  może być zarówno byt świadomy, jak i nieświadomy; fałszywe mogą być zarów
no czynności, jak i wytwory człowieka (sądy, uczucia, język, dzieła sztuki), fałszywe 
bądź nieświadomie, bądź świadomie, niezamierzone lub podjęte z zamiarem osiągania 
pewnego celu. Nierzeczywistość, niebyt, ułuda, błąd, fikcja, kłamstwo to samo w języ
ku greckim noszą imię: p seu dos210.

Wieloznaczność użytego przez Platona słowa doprowadziła do tego, że niektó
rzy odrzucili pogląd, iż filozof w interesującym nas fragmencie mówi o kłam
stwach. H. Arendt w swoim eseju Prawda i polityka stwierdza: „Mam nadzieję, 
że już nikt mi nie powie, że Platon był wynalazcą »szlachetnego kłamstwa«. 
Przekonanie to opiera się na błędnym odczytaniu kluczowego fragmentu (414) 
Państwa, gdzie Platon mówi o jednym ze swych mitów -  »bajce fenickiej« jako 
o pseudos”211. Jej zdaniem, kiedy Platon pragnie mówić o błędzie lub fikcji, gre
ka „zmusza go do mówienia o »mimowolnym« i »rozmyślnym« pseudos”212. 
Interpretacja omawianego fragmentu powinna, za tłumaczeniem Cornforda, 
iść w stronę rozumienia pseudos jako czegoś fikcyjnego, jako „śmiałego pory
wu wyobraźni”. Platon nie zaleca, zdaniem Arendt, kłamstwa, choć -  co także 
zauważa -  w innych miejscach Państwa nie wyklucza jego użycia213. Odpo
wiednie fragmenty zostaną przywołane poniżej. Trzeba jednak podkreślić, że 
współcześni komentatorzy Państwa nie podzielają stanowiska Arendt. Używają 
oni angielskiego słowa lie albo falsehood214.

Nie twierdzą, że Platon posługuje się jedynie mitem, co oczywiście nie wyklucza fikcji, 
ale że ma on tutaj na myśli specyficznie rozumiane kłamstwo. Za taką interpretacją 
przemawia sam tekst dialogu. Sokrates mówi bowiem o fa łszach  wskazanych, o których  
się niedaw no m ów iło  (414b, wyróżnienie -  TK).

Temat kłamstwa pojawia się we fragmencie 377a, o którym była mowa wcze
śniej. Sokrates dzieli w nim opowiadania na prawdziwe i fałszywe. Następnie 
mówi:

210 I. Dąmbska, Pseudos i pseudes w filozofii Platona, „Roczniki Filozoficzne”, t. XXVII, z. I, 
1979, s. 121-133.

211 H. Arendt, Prawda i polityka, [w:] tejże, M iędzy czasem minionym a przyszłym. Osiem  
ćwiczeń z myśli politycznej, tłum. M. Godyń, W. Madej, Fundacja Aletheia, Warszawa 1994, 
s. 273.

212 Tamże.
213 Tamże, s. 274.
214 Por. M. Schofield, dz. cyt.; K. Dorter, dz. cyt.; C.D.C. Reeve, Philosoper-Kings. The 

Argument o f  Plato’s ‘Republic’, Hackett, Princeton 2006, s. 208-213 ; N. Pappas, dz. cyt.; 
J. Lear, Allegory and Myth in Plato’s ‘Republic’, [w:] The Blackwell Guide to Plato’s Republic, red. 
G. Santas, Blackwell, Oxford 2006, s. 25-43 . Lear posługuje się słowem fa lsehood , pozostali 
autorzy słowem lie.
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Jeżeli mamy jakoś ludziom wpoić to przekonanie, że między obywatelami nigdy nie 
ma nienawiści wzajemnej i że to jest obraza boska, to lepiej mówić to już dzieciom 
-  niech im to mówią starcy i staruszki, a kiedy dzieci podrastają, to i poetów trzeba 
zmusić, żeby jakoś tak około tego swoje opowiadania układali. A jak tam syn Herę 
skrępował i jak ojciec rzucił Hefajstosem, kiedy ten matki nie chciał bronić, bo ją ojciec 
bił ( . . .) .  Bo młody człowiek nie potrafi ocenić, co jest przenośnią, a co nie, a co w tym 
wieku weźmie w siebie jako pogląd, co się lubi przyczepiać tak, że później ani tego nie 
zmyjesz, ani nie przestawisz (378c-e).

Uwagi na temat mitów pozwolą nam na lepsze zrozumienie pojęcia szla
chetnego kłamstwa. Dzieci uczy się za pomocą opowiadań. Młody człowiek, 
a w szczególności dziecko, nie potrafi ocenić, czy to, co jest mu przedstawia
ne, stanowi „przenośnię”, czy też nie. To jednak właśnie w tym okresie życia 
przyswajamy sobie pewne poglądy, które później trudno usunąć. Mówiąc 
krótko: „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. W Pań
stwie mamy zresztą na to żywy przykład. W I księdze, przy okazji omawiania, 
czym jest sprawiedliwość, Kefalos stwierdza, że na starość człowiek zaczyna 
się obawiać tego, co czeka go po śmierci. Choć świadomy, że w dzieciństwie 
opowiadano mu bajki -  a o tym, że były to bajki, wtedy oczywiście nie wie
dział -  to pod koniec życia zaczyna się obawiać, że może być w nich ziarenko 
prawdy. To skłania go do tego, by wynagrodzić krzywdy uczynione innym 
ludziom w przeszłości (330d-331b). Mit spełnia więc funkcję wychowawczą.

Kiedy Sokrates atakuje Homera i Hezjoda, zarzuca im, że mówią niepraw
dę. Jednocześnie uważa, że w procesie wychowywania należy się także po
sługiwać opowiadaniami fałszywymi. Jak to pogodzić? Zdaniem Sokratesa 
opowieść o tym, jak Kronos wykastrował Uranosa, jest po prostu niepraw
dziwa (377e-378a). Z kolei poczynania Kronosa i obalenie jego władzy przez 
Zeusa, nawet gdyby były prawdą, powinny zostać pominięte. Tej historii nie 
wolno opowiadać głupim, młodym ludziom (378a). Jak stwierdza Schofield, 
Platon zarzuca opowieściom poetów nie to, że zawierają nieprawdę, ale że 
są bezbożne215. Jeżeli podstawą krytyki nie jest nieprawdziwość, lecz raczej 
to, że niektóre mity sprawiają, iż dziecko może zostać źle wychowane pod 
względem moralnym, ponieważ nie będzie miało szacunku do bogów przed
stawionych jako mających wady zwykłych śmiertelników, to -  pamiętając, że 
są dopuszczalne opowiadania fałszywe -  można postawić tezę, że fałsz jest do 
przyjęcia wyłącznie wtedy, gdy pełni funkcję pomocniczą we właściwym pro
cesie wychowawczym. Kłamstwa Homera i Hezjoda nie są więc złe dlatego, 
że są kłamstwami, ale dlatego, że są bezużyteczne w odpowiednim wychowy
waniu młodych ludzi, a nawet niebezpieczne pod względem moralnym. Za 
przyjęciem tej tezy przemawia dalszy wywód Sokratesa.

215 M. Schofield, dz. cyt., s. 143.
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We fragmencie 382a-b filozof wprowadza rozróżnienie fałszu prawdziwe
go i fałszu w słowach. Rozmowa dotyczy tego, jaki obraz bogów powinien być 
przedstawiony strażnikom216. Bóg -  ponieważ „ma się najlepiej” (380e) -  jest 
prosty „i zgoła nigdy z własnej postaci nie wychodzi” (380d). Opowiadania
0 bogach nie mogą więc przedstawiać ich jako zmieniających swoją postać. 
To by oznaczało, że albo bogowie są zmienni, co zostało wykluczone, albo 
wywołują w nas złudzenie, że się zmieniają. Bogowie jednak, tak jak ludzie, 
nienawidzą prawdziwego fałszu. Jest to fałsz rozumiany jako:

( . . . )  zawarta w duszy niewiedza człowieka, który jest w błędzie (382b). [A] w swojej 
najwyższej instancji, jeżeli chodzi o sprawy donioślejsze, mylić się nikt nie chce, ale 
więcej niż czegokolwiek innego boi się, żeby mu się tam fałsz nie dostał. ( . . . )  wpuścić 
do duszy fałsz i mieć go tam na stałe, i być głupim, i zostawać w tym stanie, i nabawić 
się fałszu na stałe -  tego by nikt za nic nie chciał -  ludzie zgoła tego w sobie nie znoszą 
(382a-b ).

Fałsz prawdziwy to -  jak stwierdza Dąmbska -  „fałsz wewnętrzny, błąd, nie
wiedza, sąd fałszywy akceptowany jako prawdziwy”217. Oprócz niego Sokra
tes mówi o „fałszu zawartym w słowach”, który jest „pewnym naśladowaniem 
stanu cechującego duszę, jest widziadłem, które później powstaje -  nie jest 
to fałsz czysty, niezmieszany” (382b). Jaka jest więc pomiędzy nimi różni
ca? Fałsz prawdziwy to fałsz w duszy, to błąd w sprawach największej wagi. 
To, co w nim najgorsze, to nie wypowiedzenie czegoś nieprawdziwego ani 
chęć zwiedzenia kogoś, ale „powiedzenie czegoś nieprawdziwego w umyśle 
do samego siebie”218. To fałszywy sąd uznany za prawdę, a więc fałsz nie
świadomy. Świadomość fałszu, jak podkreśla Dąmbska, pozwala bowiem 
osobie rozumnej unikać go, jest także warunkiem jego wyeliminowania219. 
Nie musi to więc być fałsz wysłowiony. Fałsz w słowach, co zrozumiałe, musi 
zostać w jakiejś formie wypowiedziany, ale osoba go wypowiadająca musi być 
świadoma, że jest to fałsz. Jeżeli tej świadomości nie ma, a więc sąd fałszy
wy uznaje za prawdziwy, będzie to prawdziwy fałsz, a więc gorszy od fałszu 
w słowach. Tego „istotnego fałszu” (382c) nienawidzą zarówno bogowie, jak
1 ludzie. Powstaje pytanie, dlaczego fałsz w słowach „jest pewnym naślado
waniem stanu cechującego duszę, jest widziadłem” (382b). Dobrą odpowiedź 
daje Schofield. Okłamywanie jest pojęciem dwuznacznym. Może oznaczać 
bycie okłamanym przez siebie samego lub przez kogoś innego, co -  ponieważ 
doprowadziło do zamieszkania fałszu w duszy -  jest fałszem prawdziwym. 
Jeśli jednak jest próbą okłamania kogoś drugiego, to stanowi kłamstwo w sło-

216 Mowa tu o pomocnikach i przyszłych doskonałych strażnikach. To rozróżnienie 
pojawia się, jak pamiętamy, dopiero we fragmencie 414b.

217 I. Dąmbska, dz. cyt., s. 126.
218 M. Schofield, dz. cyt., s. 144.
219 I. Dąmbska, dz. cyt., s. 127.
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wach, o ile osoba je wypowiadająca wie, że mówi nieprawdę. Ponieważ nie 
mówi prawdy, wydaje się, że sama została okłamana. Tak jednak nie jest. Dla
tego kłamstwo w słowach jedynie naśladuje kłamstwo w duszy.

Sokrates stwierdza, że kłamstwo w słowach jest dopuszczalne w trzech 
wypadkach: w pierwszym w stosunku do wrogów, w drugim w stosunku do 
przyjaciół, którzy w wyniku szaleństwa lub głupoty mogliby zrobić coś złego. 
Te dwa przypadki przywołują rozważania z I księgi Państwa na temat spra
wiedliwości. Definicja Polemarcha sprowadzała się do czynienia źle wrogom, 
a dobrze przyjaciołom (332c). Z kolei drugi przypadek dozwolonego kłam
stwa przypomina oczywiście odrzucenie przez Sokratesa definicji sprawie
dliwości zaproponowanej przez Kefalosa. Według niego sprawiedliwość to 
prawdomówność i oddawanie długów. Jak wykazał jednak Sokrates, oddania 
miecza przyjacielowi, który oszalał, nie można uznać za czyn sprawiedliwy. 
W ten sposób w rozważaniach na temat fałszu okazuje się, że jest dopuszczal
ne okłamanie nawet własnego przyjaciela, ale musi to być, jak należy rozu
mieć, podyktowane dobrem osoby najbliższej. Mielibyśmy tu do czynienia 
z kłamstwem, ale z kłamstwem usprawiedliwionym. Trzecim przypadkiem 
usprawiedliwionego fałszu są opowiadania mitologiczne. Należy je jednak 
jak najbardziej upodobnić -  jeśli to możliwe -  do prawdy (382d).

To sformułowanie o upodobnianiu fałszu do prawdy na tyle, na ile to moż
liwe, wymaga wyjaśnienia, ponieważ jest wyjątkowo istotne z punktu widze
nia filozofii Platona. Wiąże się ono z ogólniejszym zagadnieniem stosowania 
przez niego mitów i różnego rodzaju przypowieści w swoich dialogach. Dla 
Platona w pełni istnieją wyłącznie idee, a najwyżej stoi Idea Dobra. Wszyst
ko to, co otacza nas w rzeczywistości poznawanej zmysłowo, jest „skażone 
fałszem”, ponieważ brakuje mu pełni bytu220. Dlatego w V księdze Państwa 
Sokrates podkreśla, że coś, co uznajemy za piękny przedmiot, może być rów
nie dobrze przykładem czegoś brzydkiego, a to, co wydaje się sprawiedliwe, 
jest tak naprawdę niesprawiedliwe. „Rzeczy też tak się chwieją w obie strony 
i niepodobna myślą ująć i ustalić, czy tam pośród nich coś istnieje, czy nie ist
nieje, czy jedno i drugie, czy też ani jedno, ani drugie” (479c). Dlatego o ota
czającym świecie nie można mieć prawdziwej wiedzy, ponieważ jej przed
miot w pełni nie istnieje. Dysponujemy jedynie opinią (doksa). To sprawia, że 
„zdania szerokich kół o pięknie i tam dalej kręcą się gdzieś tak pomiędzy tym, 
co nie istnieje w ogóle, a tym co istnieje najczyściej” (479d). Prawdziwe po
znanie, a więc poznanie tego, co rzeczywiście prawdziwe, tego, co najczystsze, 
to poznanie myślą idei, a w końcu Dobra samego (507c). Mity z konieczności 
muszą zawierać fałsz, ponieważ wykorzystują symbole lub inne obrazy. Jak 
podkreśla Schofield, „absolutystyczne stanowisko w kwestii mówienia praw
dy okazuje się nie do pogodzenia z platonizmem. W platonizmie rzeczywi

220 Tamże, s. 129.
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stością tego, co absolutne, są Idee, a nie świat ludzkiego doświadczenia i dzia- 
łania”221. Człowiek w swojej twórczości „wytwarza wizerunki przedmiotów 
empirycznych, odwzorowuje pewne stany rzeczy w sądach, naśladuje pewne 
postaci, własności i relacje”222. Dlatego Platon z taką podejrzliwością pod
chodził do malarzy, poetów i innych artystów. Jak jednak zauważa Dąmbska, 
w wytworach można odnaleźć „daleki odblask prawdy”223. Szczególne miejsce 
zajmują tu mity, których pseudos filozofia może wykorzystać do przybliżania 
prawdy, Platon odwołuje się bowiem do fikcyjnych opowieści wtedy, kiedy 
„chce zasygnalizować i przekazać pewne swoje intuicje, których nie może 
sprecyzować za pomocą pojęć właściwych dyskursywnemu myśleniu”224. Mit 
może więc zbliżyć człowieka do poznania prawdy, ale tylko wówczas, gdy 
zawiera w sobie odpowiednią do tego celu fikcję.

W tym miejscu jeszcze raz można podkreślić sens ataku Platona na Ho
mera i Hezjoda. Filozof zarzuca im nie tyle mówienie nieprawdy, ile mówie
nie niewłaściwej nieprawdy, która źle oddziałuje na człowieka, ponieważ od
dala go od poznania prawdy. Mit może zawierać fikcję, ale tylko tę, dzięki 
której będzie dobrze oddziaływać na człowieka. W tym kontekście Platon 
odwołuje się do analogii z medycyną, która często pojawia się w jego dialo
gach. Kłamstwo jest jak lekarstwo. To porównanie pojawia się we fragmencie 
382d i jest później powtórzone w III księdze (389b-c) i V księdze (459c-d). 
Lekarzami są tutaj rządzący i to wyłącznie oni mogą posługiwać się kłam
stwem: „zatem jeżeli w ogóle ktokolwiek, to rządzący w państwie mają pra
wo kłamać; albo w stosunku do wrogów, albo własnych obywateli, dla do
bra państwa” (389b-c). Poddani nie mają takiego prawa: „gdyby człowiek 
prywatny takich rządzących okłamywał, uznamy to za taki sam, a nawet za 
większy grzech, jak gdyby chory lekarzowi albo ćwiczący się nauczycielowi 
gimnastyki mówił nieprawdę o tym, jak się ma jego ciało” (389c). Rodzą się 
teraz następujące pytania: Jeśli kłamstwo jest lekarstwem, to na jaką dole
gliwość ma pomagać? Drugie pytanie dotyczy samych lekarzy, a więc rzą
dzących. W Państwie Platon wielokrotnie podkreśla konieczność dążenia do 
prawdy. Stwierdza na przykład, że „kto istotnie kocha naukę, ten musi zaraz 
od najmłodszych lat jak najwięcej pragnąć wszelkiej prawdy” (485d). Nikt 
nie kocha nauki bardziej niż filozof. Z kolei to właśnie filozof, jako rządzący, 
ma prawo okłamywać poddanych. Czy w takim razie będzie robił coś, co nie 
leży w jego naturze? A może, jak kapitan z przykładu Arystotelesa, uczyni to, 
ale z ciężkim sercem? Szlachetne kłamstwa będą powtarzane z pokolenia na 
pokolenie. Filozofowie wystąpią w związku z tym w podwójnej roli: jako wy-

221 M. Schofield, dz. cyt., s. 148.
222 I. Dąmbska, dz. cyt., s. 129.
223 Tamże.
224 Tamże, s. 131.
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słuchujący i jako opowiadający przytoczone przez Sokratesa mity. Co skłoni 
ich do przekazywania nieprawdy?

Szlachetne kłamstwo ma być lekiem. Jego funkcję ciekawie wyjaśnia 
J. Lear. Platon doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że los człowieka zale
ży od jego wychowania, które musi się rozpoczynać na początku jego życia, 
a więc w młodości. Zdaniem Leara to właśnie Platon jako pierwszy w tradycji 
zachodniej poważnie zajął się tym problemem225. Niewłaściwie uformowany 
światopogląd może prowadzić do zwyrodnienia, czego najbardziej jaskra
wym przykładem był Trazymach. W cytowanym już wcześniej fragmencie 
II księgi Sokrates stwierdza, że młodzi ludzie nie potrafią ocenić tego, „co jest 
przenośnią (hyponoia), a co nie” (378d-e). Jest to istotne, ponieważ właśnie 
na tym etapie życia kształtuje się ich osobowość, a poglądy wtedy przyjęte są 
trudne do wyrugowania. Dlatego tak ważne jest to, by były odpowiednie. Jak 
zauważa Lear, hyponoia to nie tylko przenośnia (ang. allegory), ale także to, co 
ma ukryte znaczenie, którego młody człowiek nie zauważa. Brak umiejętno
ści uchwycenia tego, że ma się do czynienia z przenośnią, nie pozwala na do
tarcie do niego. Lear nazywa to brakiem orientacji226. W jej wyniku zatraca się 
pojęcie tego, co powierzchowne. Przenośnię przyjmuje się dosłownie, a nie 
jako coś, co przez wskazanie na powierzchnię odnosi nas w głąb, w ukryte 
znaczenie. Powierzchnia staje się jedyną dostępną rzeczywistością. Zdaniem 
Leara w przywołanym fragmencie Platon chce zwrócić także uwagę na pe
wien stan umysłu, jaki towarzyszy dzieciom. Kiedy opowiada im się bajkę, 
mogą wiedzieć, że „to tylko bajka”, ale emocje, jakie się wtedy i tak pojawiają, 
oraz brak umiejętności ostatecznego odróżnienia prawdy od fikcji sprawiają, 
że -  tak jak w przypadku Kefalosa -  opowieść odgrywa rolę w dorosłym ży
ciu, kiedy ma się zdolność do rozpoznania przenośni. Mamy więc trzy etapy: 
na pierwszym przyjmuje się opowieść jako taką, następnie jest ona wyśmie
wana, aż w końcu, kiedy śmierć zbliża się nieuchronnie do człowieka, lęk 
z dzieciństwa powraca. Przy stosownym wychowaniu i dzięki odpowiednim 
opowieściom możemy kształtować właściwe reakcje u przyszłego dorosłego.

Ponieważ dzieciom brakuje orientacji, nie można mówić im prawdy, to 
znaczy nie można w stosunku do nich używać słów w takim rozumieniu, 
jakie przyjmują dorośli, ponieważ nie zdołają ich pojąć227. To oznacza, że 
w procesie wychowawczym są potrzebne przenośnie, które nie zostaną roz
poznane przez dzieci jako przenośnie, a przy tym będą dla nich zrozumiałe 
i będą się odnosić do tego, co chcemy im wpoić. Lear zauważa, że szlachetne 
kłamstwo, będąc fałszem w słowach, ma podobną strukturę jak nierozpo

225 J. Lear, dz. cyt. s. 25.
226 Tamże, s. 27.
227 Tamże, s. 31.
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znana przenośnia. Wskazuje na coś, co ma głębszy sens, ale nie jest z nim 
bezpośrednio związane228.

Lear podkreśla, że szlachetne kłamstwo ma znaczenie filozoficzne. Po 
pierwsze, traktuje dotychczasowe doświadczenie ludzi jak sen (414d). Po 
drugie, każe człowiekowi z rezerwą podchodzić do tego, czego do tej pory 
się nauczył. Interpretacja Leara opiera się na rozszerzonym rozumieniu wy
powiedzi Sokratesa na temat dotychczasowego życia mieszkańców polis. 
Wcześniej odnosiłem słowa filozofa wyłącznie do pochodzenia obywateli. Ich 
dotychczasowe przekonanie na ten temat miało być snem. Nowe ma spra
wić, że wszyscy będą dla siebie braćmi, a związek z ojczystą ziemią zostanie 
wzmocniony i podniesiony do rangi relacji matka-dzieci. Rozszerzone rozu
mienie Leara skupia się natomiast na dotychczasowym utrzymywaniu i wy
chowywaniu ludzi. Jeśli przyjmiemy, że całość odebranego wychowania była 
snem, to interpretacja Leara znajduje mocne uzasadnienie w tekście, Sokrates 
bowiem dokonywałby rewizji doświadczenia, jakie do tej pory towarzyszyło 
ludziom229. I jak szlachetne kłamstwo jest politycznie konserwatywne, ponie
waż utrwala pewien naturalny porządek i chroni przed jego zmianą, tak też 
jest filozoficznie rewolucyjne, ponieważ neguje prawdziwość dotychczasowe
go doświadczenia. W tym miejscu możemy zaznaczyć, że jego rola polityczna 
ściśle wiąże się z koncepcją politycznego zobowiązania, które zostanie omó
wione w następnym rozdziale. Na tym jednak zdaniem Leara znaczenie szla
chetnego kłamstwa się nie wyczerpuje. Tym, co w nim istotne, jest to, że uczy 
ludzi epistemologicznej podejrzliwości. To z kolei przygotowuje do przyjęcia 
teorii idei w późniejszym wieku230. Glaukon zwrócił Sokratesowi uwagę, że 
trudno będzie przekonać ludzi, by uwierzyli w szlachetne kłamstwo. Dorośli, 
którzy do tej pory żyli ułudą, biorąc rzeczywistość zmysłową za to, co praw
dziwe, nie będą umieli odnieść kłamstwa do ukrytego znaczenia, do którego 
ma ono prowadzić. Kłamstwo może być lekarstwem jedynie wtedy, gdy zbliża 
do prawdy. Na jej przyjęcie trzeba być jednak przygotowanym, a pokolenie 
dorosłych, którzy jako pierwsi mają je usłyszeć, nie spenia tego warunku.

228 Tamże.
229 Podobnie rozumuje Pappas (dz. cyt., s. 74). Wydaje się, że nawet jeśli odrzucimy szersze 

ujęcie wypowiedzi Sokratesa, to możemy przypisać szlachetnemu kłamstwu podobną rolę, 
o jakiej mówi Lear, wskazuje ono bowiem na hierarchię pośród ludzi. Odpowiedni podział 
pracy -  przy założeniu, że każdy ma swoją „robotę” -  sprawi, że państwo będzie dobrze 
funkcjonować, a wszyscy obywatele będą czynić to, do czego z natury są przeznaczeni. To 
z kolei pozwoli na właściwe wychowanie kolejnych pokoleń. W  przypadku przyszłych filozofów 
będzie to oznaczało konieczność wyrobienia podejrzliwości w stosunku do doświadczenia 
zmysłowego. Bez odpowiedniej hierarchii nie będzie przyszłych rządzących filozofów, bo -  jak 
zauważa Platon -  filozof może pełnić funkcję polityczną wyłącznie w idealnej polis (592a). 
Szlachetne kłamstwo tę hierarchię ugruntowuje.

230 Tamże, s. 33.
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Lear łączy szlachetne kłamstwo z alegorią jaskini. Jej zadaniem jest wska
zanie rozmówcom Sokratesa, że to, co do tej pory postrzegali, było ułudą. 
Szlachetne kłamstwo nie może być przeznaczone dla nich, ponieważ wiedzie
liby, że to przenośnia (nie są już tak młodzi), ale nie umieliby dotrzeć do jej 
głębszego znaczenia. Ponieważ są jednak ludźmi zacnymi, można ich zmie
nić pomimo dotychczasowego błędnego wychowania231, stworzenie idealnej 
polis nie jest więc sprawą beznadziejną. Alegoria jaskini pozwala także za
łożycielom idealnego miasta na przekazanie rządzonym szlachetnego kłam
stwa, jego znaczenie jest bowiem podobne do metafory jaskini, a więc polega 
na wyrobieniu podejrzliwości wobec zdobytego w przeszłości doświadczenia. 
Rządzący, którzy poznali już idee, będą z większym przekonaniem opowia
dać szlachetne kłamstwo, skoro jego rolą jest umożliwienie przyszłym filozo
fom prawdziwego poznania.

Dotychczasowe rozważania pozwalają na przyjęcie wniosku, że Platon 
rzeczywiście mówi o wykorzystywaniu przez rządzących kłamstw w stosunku 
do rządzonych. Szlachetne kłamstwa nie są „śmiałym porywem wyobraźni”. 
Choć w naszym wywodzie pojawiało się słowo „fikcja”, to nie należy w taki 
sposób rozumieć zawartego w niej fałszu. Kiedy mówimy o fikcji zawartej 
w jakimś opowiadaniu, na ogół obie strony, a więc opowiadająca i słuchająca, 
zdają sobie sprawę z tego, że opisywane zdarzenia nie zaszły. Kiedy jednak 
przedstawia się coś jako prawdę i pragnie się, by tak zostało to odebrane, 
mamy do czynienia z kłamstwem, a nie z fikcją. Należy również podkreślić, 
że w przypadku innych opowieści -  także fikcyjnych -  Sokrates nie ma za
hamowań przed ich wprowadzeniem. Tu jednak pojawiają się u niego opory, 
o których będę pisał poniżej. Trzeba też zaznaczyć, że Platon we fragmencie 
389c wyraźnie mówi o możliwości posługiwania się kłamstwami przez rzą
dzących. Dlatego poglądy podobne do tego wyrażonego przez Arendt nale
ży odrzucić. Przemawia za tym uważna lektura przytoczonych fragmentów 
Państwa.

Nadmieniłem, że polityczna funkcja szlachetnego kłamstwa wiąże się 
ściśle z problemem politycznego zobowiązania, który zostanie omówiony 
w następnym rozdziale. Nie sposób jednak nie wspomnieć o reakcji, z jaką 
spotkało się wprowadzenie przez Platona kłamstw jako istotnego elementu 
uzasadniającego ścisły związek jednostki z polis. Najbardziej skrajna i zarazem 
najsłynniejsza krytyka spotkała filozofa ze strony K. Poppera w jego wpły
wowej książce Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Słowa Platona o tym, 
że filozofowie mogą kłamać dla dobra państwa, komentuje on następująco: 
„Ponownie stwierdzamy, że apel do zasady kolektywnej użyteczności jest osta
tecznym kryterium moralnym. Moralność totalitarna unieważnia wszystko,

231 Tamże, s. 36.
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nawet definicję, ideę filozofa”232. Popper przyrównuje także samego Platona do 
Kritiasza, jednego z Trzydziestu Tyranów. Poglądy Poppera są dziś odrzucane 
przez znawców filozofii Platona. Uważa się przypisywanie mu totalitarnych 
skłonności za wyjątkowo krzywdzące i całkowicie sprzeczne z jego filozofią. 
Zagadnienie to nie będzie jednak przedmiotem naszych dalszych rozważań. 
Jak zauważa Reeve, Państwo wydaje się autorytarne i represyjne w swojej wy
mowie nie z powodu zawartej w nim treści, ale ze względu na to, z czym przy
stępujemy do jego lektury233. Dostrzega on także w szlachetnym kłamstwie 
siłę, a nie słabość idealnej polis234, pozwala ono bowiem rozwijać naturalne 
zdolności obywateli. Reeve przyjmuje, że jeśli rządzeni żyją w fałszywym prze
konaniu, iż w swoim kraju są szczęśliwsi niż gdziekolwiek indziej, a przeko
nanie to opierają na fałszywej wizji świata przedstawionej przez rządzących, 
którzy są świadomi tego fałszu, to padają ofiarą fałszywej ideologii. Jeśli prze
konanie mieszkańców jest prawdziwe i opiera się na prawdziwej wizji świata, 
to państwo jest wolne od ideologii. Jeśli z kolei przekonanie jest prawdziwe, 
ale wizja świata je podtrzymująca fałszywa, a rządzący są świadomi tego fał
szu, to mamy do czynienia z fałszywie podtrzymywaną ideologią. Idealna polis 
Platona zaliczałaby się do trzeciej grupy państw. Wizja świata przedstawiona 
jej mieszkańcom, choć fałszywa, jest zbliżona do prawdy na tyle, na ile jest to 
możliwe. Jest to zgodne z ograniczeniami, jakie Sokrates wymienił przy okazji 
omawiania dopuszczalnych kłamstw. Trzeba jednak zaznaczyć, że w toku edu
kacji filozofowie dowiedzą się, iż szlachetne kłamstwo jest jedynie kłamstwem, 
które miało pomóc im w dojściu do teorii idei. Jako miłośnicy prawdy będą 
mogli ją  osiągnąć. Pozostałe warstwy dokonają tego, na czym im najbardziej 
zależy, a więc na gromadzeniu pieniędzy (rzemieślnicy) i na zaszczytach pły
nących z dokonywania mężnych czynów (pomocnicy). Zdaniem Reeve’a wy
bór takiego państwa może być w pełni racjonalny.

Powstaje jednak pytanie o to, jak filozof może pogodzić podtrzymywanie 
fałszywej ideologii z miłością do prawdy. W świecie greckim ceniono praw
domówność, dlatego -  jak zauważa Schofield -  Platon musiał zdawać sobie 
sprawę z tego, że wprowadzając szlachetne kłamstwa, czyni coś sprzecznego 
z normami ówczesnej ateńskiej demokracji235. Ateńczycy podkreślali, że do 
podstępów posuwają się Spartanie. Perykles w słynnej mowie pogrzebowej 
z Wojny peloponeskiej stwierdza: „mamy bowiem zaufanie nie tyle do przy

232 K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tłum. H. Krahelska, seria Wielcy 
Filozofowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2010, 
s. 202.

233 C.D.C. Reeve, dz. cyt., s. 231.
234 Tamże, s. 212.
235 Por. M. Schofield, dz. cyt., s. 140; D.L. Williams, Platos N oble Lie, materiały 

zaprezentowane na dorocznym spotkaniu The Midwest Political Science Association, Chicago, 
2 kwietnia 2009, s. 4 -6 .
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gotowań i podstępów wojennych, ile do własnej odwagi w działaniu” (II/39). 
Czy rzeczywiście istniała tak istotna różnica w postępowaniu pomiędzy stro
nami konfliktu wojny peloponeskiej -  to już inna kwestia. Z pewnością moż
na jednak stwierdzić, że Ateńczycy z ogromną rezerwą traktowali mówców, 
których podejrzewali o manipulację. Wydaje się więc, że Platon, formułując 
szlachetne kłamstwa, każe filozofom idealnej polis czynić coś, co spotykało się 
z ogólnym i szerokim potępieniem. To prowadzi Schofielda do wniosku, że 
filozof uczyni to, co konieczne z politycznego punktu widzenia, ale przyjdzie 
mu to wyjątkowo trudno, będzie nienawidził tego, co robi236. Rodzą się py
tania o to, czy stanie on w obliczu moralnego konfliktu? Czy tezę Schofielda 
można rzeczywiście przypisać Platonowi? Czy stan, jaki będzie towarzyszył 
filozofom z powodu głoszenia kłamstw, może być porównany z dylematem 
moralnego rezyduum, o którym mówiła Chyrowicz? A może -  choć koniecz
ne i słuszne -  szlachetne kłamstwo, ponieważ jest kłamstwem, będzie także 
w jakimś sensie moralnie złe? Pytania te wymagają odpowiedzi, która będzie 
zarazem odpowiedzią na pytanie o stanowisko Platona w sprawie problemu 
brudnych rąk.

Jak wskazał Reeve, filozof w idealnej polis będzie mógł spełniać swoją po
trzebę dążenia do prawdy. Choć sam, jak każdy obywatel, został okłamany 
w dzieciństwie przez rządzących, jako przedstawiciel najwyższej klasy pozna 
prawdę i dowie się, że to, co przyjął kiedyś za rzeczywiste, było jedynie szla
chetnym kłamstwem. Teraz sam jako sprawujący władzę powtórzy je kolej
nemu pokoleniu obywateli. Tym samym będzie w sposób fałszywy podtrzy
mywał ideologię państwa. Reeve nie zastanawia się, czy fakt okłamywania 
rządzonych będzie stanowił dla filozofa jakiś kłopot natury moralnej. Jest coś 
paradoksalnego i niepokojącego w tym, że miłośnik prawdy i mądrości ma 
okłamywać innych ludzi. Na ten niepokój wskazuje także sposób, w jaki So
krates przedstawia szlachetne kłamstwa swoim rozmówcom. Przede wszyst
kim waha się, czy mówić dalej: „Zdaje się, że ty się wahasz, czy ją  powiedzieć, 
czy nie”. I odpowiada; „Jak powiem, to zobaczysz, żem się słusznie wahał” 
(414c). Filozof boi się powiedzieć, co ma na myśli, i nie wie, jak to zrobić: 
„Chociaż nie wiem, skąd wziąć odwagę i jakich użyć słów” (414d). Po przed
stawieniu pierwszego mitu Glaukon odpowiada mu: „Nie bez powodu tyś się 
wstydził mówić nieprawdę” (414e). Jak widzimy, Sokrates spodziewa się, że 
jego propozycja nie spotka się z przychylnym przyjęciem. Jeżeli filozof wsty
dzi się swoich słów, to być może sam uważa, że okłamywanie obywateli przez 
rządzących zasługuje na krytykę. Rodzi się w nim pewien konflikt. Z jednej 
strony uważa, że szlachetne kłamstwo ma duże znaczenie dla prawidłowego 
rozwoju polis, z drugiej -  z powodu, który trzeba będzie wyjaśnić -  sam ma 
do siebie w związku z tym zastrzeżenia.

236 M. Schofield, dz. cyt., s. 148.
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Poniżej, przywołując Platoński podział duszy, zastanowimy się, na czym 
polega konflikt Sokratesa. Jak wykażę, jest tu kilka możliwości, a jedna z nich 
dotyczy konfliktu pomiędzy dwiema częściami duszy: rozumnej i tempe
ramentu (thymos)237. Reakcję Sokratesa zestawię z przykładami Leontiosa 
i Odyseusza, które przytacza Sokrates w Państwie. To pozwoli wyjaśnić rolę, 
jaką Platon przypisuje thymosowi, a w końcu ustalić, czy okłamywanie oby
wateli przez filozofów jest moralnie wątpliwe.

THYMOS

Swojego postępowania wstydzi się także, podobnie jak Sokrates, przywołany 
przez Platona w IV księdze Państwa Leontios. Człowiekowi temu przyjem
ność sprawiało oglądanie trupów, które leżały przy domu kata. Jak opowiada 
Sokrates:

( . . . )  równocześnie i zobaczyć je chciał, i brzydził się, i odwracał, i tak długo walczył 
z sobą i zasłaniał się, aż go żądza przemogła i wytrzeszczywszy oczy przybiegł do tych 
trupów i powiada: „No macie teraz, wy moje oczy przeklęte, napaście się tym pięknym 
widokiem” (439e-440a).

Przedstawiając podział duszy na trzy części, Sokrates omawia konflikty pra
gnień, które towarzyszą człowiekowi. Pragnienie jedzenia, picia czy popęd 
seksualny wiążą się z najniższą częścią duszy, jaką jest pożądliwość (to epithy- 
metikon). Ktoś spragniony pragnie pić. Jeśli coś go od tego odciąga, to znaczy, 
że w duszy musi być coś różnego od pragnienia, ponieważ „jedno i to samo 
nie może z pomocą tej samej swojej części robić dwóch rzeczy przeciwnych 
sobie w stosunku do tego samego przedmiotu” (439b). Tym, co powstrzymu
je człowieka od picia, jest intelekt (to logistikon), który „rozumuje, rachuje, 
co też takiego będzie dla mnie z największym pożytkiem”238. Może się więc 
okazać, że pomimo spragnienia lepsze będzie powstrzymanie się od picia, 
jeśli na przykład byłoby to szkodliwe dla zdrowia.

Przykład z Leontiosem ujawnia inny konflikt. Bohater opowieści nie 
może się powstrzymać od oglądania ciał zabitych w egzekucji. Z jednej strony 
oglądanie to sprawia mu przyjemność, z drugiej złości się na siebie za swoje 
postępowanie. Jest mu wstyd przed samym sobą, na co wskazuje jego reakcja. 
Dystansuje się od swoich oczu, które pragną oglądać trupy, mówi do nich jak 
do kogoś innego, pragnie bowiem nie być kimś, kto oddaje się tak perwer

237 W  dalszej części pracy będę się posługiwał greckim słowem thymos.
238 W. Galewicz, Leontios i trupy. O Platońskiej etyce godności, „Kwartalnik Filozoficzny”, 

t. XXVI, z. 2, 1998, s. 47-69 . Należy od razu dodać, że filozoficzny element w duszy zostaje 
omówiony dopiero w księdze IX. Tu mamy do czynienia raczej z rozumem praktycznym, tam 
z teoretycznym.
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syjnym przyjemnościom239. Konflikt Leontiosa to konflikt thymosu i pożądli
wości, do głosu nie dochodzi bowiem w tym przypadku rozum. Leontios nie 
zastanawia się nad tym, czy oglądanie trupów jest dla niego dobre, czy też 
nie. Jego to brzydzi. Ponieważ nie potrafi zapanować nad żądzami, wstydzi 
się tego i gniewa się na siebie, a thymos jest właśnie tym, „czym się gniewa
my” (439e). Możemy założyć, że gdyby Leontios kierował się rozumem, nie 
oglądałby ciał zabitych.

Drugi przykład, do jakiego odwołuje się Sokrates, dotyczy Odyseusza. 
Kiedy bohater Homera dotarł już do Itaki, wpadł w złość, dowiadując się, że 
niektóre ze służących Penelopy oddawały się zalotnikom próbującym zdobyć 
rękę królowej. Odys w gniewie zapragnął natychmiastowej zemsty. Rozum 
podpowiadał mu jednak, że powinien się opanować, jeśli plan zgładzenia za
lotników miał się powieść. W tym przykładzie thymos występuje przeciwko 
rozumowi. Nie wydaje się jednak, żeby był tu sojusznikiem najniższej części 
duszy, a więc pożądliwości. Działa niejako na własny rachunek.

Sokrates stwierdza, że thymos jest często sojusznikiem intelektu w walce 
z żądzami (440b). Powstaje pytanie o to, jak rozumieć ten sojusz thymosu 
z rozumem. Stwierdzenie o tym przymierzu pojawia się od razu po przedsta
wieniu przykładu z Leontiosem. Stwierdziłem wcześniej, że gdyby u Leontio- 
sa rozum miał jakąkolwiek władzę nad pozostałymi częściami duszy, ten nie 
oglądałby trupów. Nie znaczy to jednak, że nie miałby na to ochoty. Gdyby 
był człowiekiem w pełni cnotliwym, nie przejawiałby oczywiście perwersyj
nych skłonności240. Rozum utracił kontrolę nad żądzami Leontiosa. Pozostał 
jednak thymos i to on spełnia częściowo funkcję to logistikon. Odciągał Leon
tiosa od oglądania trupów, a kiedy poniósł przy tym porażkę, stał się źródłem 
gniewu i wstydu z tym związanych. Thymos odpowiada także, jak zauważa 
Galewicz, za „moralne oburzenie”241. Wskazuje na to fragment 440c, w któ
rym Sokrates mówi, że thymos osoby krzywdzonej „oburza się i sprzymierza 
z tym, co się wydaje sprawiedliwe”. Udziela on sądom rozumu dodatkowej 
mocy. Poza tą funkcją Galewicz wymienia jeszcze jedną. Jego zdaniem thy
mos może naprowadzać kogoś na dobry trop postępowania, jeśli tego tropu 
rozum nie odnalazł albo go zgubił242.

W VIII księdze Platon mówi o człowieku rządzonym przez thymos, że jest 
dumny i ambitny (550b). W IX księdze obraz ten jest dopełniony o „dążenie 
do mocy, do zwyciężania, do zdobycia sobie opinii i sławy” (581a). Człowie-

239 Por. tamże, s. 54.
240 Używając terminologii Arystotelesa, mówilibyśmy o człowieku enkratycznym 

i akratycznym. Ten pierwszy potrafi zapanować nad swoimi skłonnościami. Drugi ponosi w tej 
walce porażkę.

241 W. Galewicz, Leontios i trupy. O Platońskiej etyce godności, s. 53.
242 Tamże, s. 66.
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kowi takiemu zależy na dobrej opinii, i to -  jak podkreśla Galewicz -  nie 
każdego, ale tych, których on sam ceni. Tym samym pragnieniem kogoś, kim 
rządzi thymos, jest godność243. Choć Leontios nie jest człowiekiem, w któ
rym thymos jest pierwiastkiem dominującym, to jego złość na samego siebie 
można tłumaczyć w kategoriach godności, ma on bowiem poczucie, że jego 
skłonność jest uwłaczająca, moralnie szpetna. Domeną thymosu są uczucia. 
Rozum z kolei mówi, że należy robić to, co dobre, i nie czynić tego, co złe. 
Tych pojęć thymos nie zna. „Różnica między postępowaniem dobrym a złym, 
właściwym i niewłaściwym, jest dla niego równoznaczna z różnicą pomię
dzy tym, co szlachetne (godne, »przystojne« czy też »na poziomie«), a tym, 
co szpetne (niegodziwe, niskie lub nie przystojące)”244. Rozum Leontiosa nie 
bardzo wie, co jest dla niego dobre. Thymos jednak daje sygnał, że oglądanie 
trupów jest czymś szpetnym, czymś nieszlachetnym.

Platon zauważa, że nie sposób podać przykłady, kiedy thymos sprzymierzał
by się z żądzami przeciwko rozumowi (440b). Dodaje także, iż jest to „natural
ny pomocnik intelektu, jeżeli się nie popsuj e pod wpływem złego wychowania” 
(441a). Powstaje zatem pytanie, jak rozumieć przykład z Odyseuszem, kiedy to 
bohater musi rozumem uspokajać swój thymos. Wspomniałem już, że nie ma 
w tym przypadku mowy o sojuszu thymosu z pożądliwością. Wydaje się jednak, 
że Platon twierdzi, iż thymos przestaje być pomocnikiem intelektu z powodu 
złego wychowania, ale nie ma słowa o tym, że wychowanie Odysa było niewła
ściwe. Może jest więc tak, że jego thymos niejako wyrywa się przed wskazania 
rozumu, ale w istocie się z nimi zgadza. Rozum podpowiada bowiem bohatero
wi, że należy ukarać służące Penelopy. Thymos pragnie to uczynić natychmiast, 
ale co do meritum obie części duszy są ze sobą zgodne. Kara się należy, ale po
winna być wymierzona później. Jak podkreśla Ferrari, kłopot Odysa ma raczej 
znaczenie czysto praktyczne niż moralne245, rozum bowiem nie podpowiada, 
że nie należy poszukiwać uprawnionej zemsty, ale raczej przekonuje, że należy 
z nią poczekać do odpowiedniego momentu. Tym samym nie byłoby rzeczywi
stego konfliktu między rozumem a thymosem .

U człowieka sprawiedliwego nie ma miejsca na jakikolwiek konflikt w du
szy. Jasno stwierdza to Platon we fragmencie pojawiającym się po omówieniu 
jej części:

A naprawdę sprawiedliwość ( . . . )  nie polega na zewnętrznym działaniu czynników we
wnętrznych człowieka, tylko na tym, co się w nim samym z tymi czynnikami dzieje. 
Na tym, że on nie pozwala, żeby którykolwiek z nich robił mu w duszy to, co do niego 
nie należy, ani żeby spełniał kilka różnych funkcji naraz. Taki człowiek urządził sobie

243 Tamże, s. 56.
244 Tamże, s. 67.
245 G.R.F. Ferrari, The Three-Part Soul, [w:] The Cambridge Companion to Plato’s ‘Republic’, 

s. 172.
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gospodarstwo wewnętrzne, jak się należy, panuje sam nad sobą, utrzymuje we wła
snym wnętrzu ład, jest dla samego siebie przyjacielem; zharmonizował swoje trzy 
czynniki wewnętrzne ( .. .) .  Opanowany i zharmonizowany postępuje też tak samo, 
kiedy coś robi ( . . .) ,  we wszystkich tych sprawach i dziedzinach on uważa i nazywa 
sprawiedliwym i pięknym każdy taki czyn, który tę jego równowagę zachowuje i do 
niej się przyczynia (443d -443d).

Sprawiedliwość, której poszukiwał Sokrates ze swoimi rozmówcami, to har
monia w duszy. Nie ma w niej konfliktów pomiędzy częściami, a wszystko 
jest pod kontrolą rozumu, a więc najwyższego jej pierwiastka.

Dotychczasowe rozważania na temat thymosu należy teraz odnieść do 
Sokratesa i jego reakcji związanej z wprowadzeniem szlachetnych kłamstw. 
Można ją  rozumieć na kilka sposobów. Po pierwsze, choć jest to interpretacja 
najmniej ciekawa, Sokratesowi może nie podobać się sama forma, w jakiej 
szlachetne kłamstwo zostaje przedstawione. Krytykując różne mity, filozof 
sam się nimi posługuje. Należy jednak zauważyć, że czyni tak w wielu frag
mentach Państwa i innych dialogów bez specjalnego skrępowania tym, że 
do mitu się odnosi. Poza tym niektóre opowieści sam uznał za przydatne do 
wychowywania młodych ludzi. Po drugie, Sokrates może mieć pewne opory 
przed wprowadzeniem szlachetnych kłamstw, ponieważ obawia się reakcji 
swoich rozmówców. Biorąc pod uwagę stosunek ówczesnych Greków do fał
szu, nie byłaby to reakcja zaskakująca. Odpowiedź Glaukona sugeruje takie 
wytłumaczenie: „Nie bez powodu tyś się wstydził mówić nieprawdę” (414e). 
Ten, kto kłamie, powinien się tego wstydzić. Przy takiej interpretacji Sokrates 
w rzeczywistości nie wstydziłby się wprowadzenia szlachetnych kłamstw, ale 
niejako wyprzedzałby reakcję swoich rozmówców, dlatego przedstawił swoją 
koncepcję z pewną niechęcią. Nie ma jednak powodu, żeby tego wstydu nie 
przypisać samemu Sokratesowi. Z tym wiążą się jednak konsekwencje, które 
mogą się wydać mało intuicyjne. Kłopot Sokratesa może polegać na kon
flikcie rozumu i thymosu. Obraz idealnego państwa jest oczywiście dziełem 
tego pierwszego. Kiedy jednak w grę wchodzi kłamstwo, odzywa się thymos, 
ponieważ uważa je za coś szpetnego, za coś, co spotka się ze słuszną, potępia
jącą reakcją innych. Jeżeli przyjmiemy taką interpretację, musimy w związku 
z tym uznać, że Sokrates nie odebrał należytego wychowania, jak bowiem 
pamiętamy, thymos jest naturalnym sojusznikiem rozumu. Możemy przyjąć, 
że Sokrates nie odebrał właściwego wychowania w tym sensie, że nie urodził 
się w idealnej polis, nie przeszedł drogi, jaką sam zarysowuje w Państwie. Nie 
znaczy to, że jest źle wychowany, ale raczej że brakuje mu czegoś do ideału 
filozofa-władcy. Filozof może sprawować władzę wyłącznie w idealnej polis. 
W warunkach tego świata nie będzie się zajmował polityką (592a), szlachet
ne kłamstwo nie będzie więc mu potrzebne. Thymos Sokratesa działa w tym 
przypadku zgodnie z dawnym wychowaniem potępiającym kłamstwo, a nie 
zgodnie z rozumem, który zaleca je w idealnej polis.
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Filozofowie w idealnej polis to ludzie sprawiedliwi, części ich duszy są 
więc zharmonizowane. To miłośnicy mądrości i nauki, przez cały czas dą
żący do tego, by poznać prawdę (581b), ponieważ ich duszą rządzi rozum. 
Dwa pozostałe typy ludzi odpowiadają dwóm kolejnym pierwiastkom duszy. 
Są to zatem ludzie lubiący zwyciężać (w nich panuje thymos) i lubiący zyski 
(w nich panuje pożądliwość). Jeżeli duszą rządzi rozum, inne jej części nie 
uczynią niczego, co byłoby sprzeczne z jego zaleceniami. Należy też pamię
tać, że filozofowie w idealnym państwie odebrali należyte wychowanie. Dla
tego teza Schofielda, jakoby posuwali się oni do kłamstwa, ale miałoby temu 
towarzyszyć poczucie dyskomfortu, jest nie do przyjęcia, nie ma tu bowiem 
miejsca na jakikolwiek dyskomfort. Jeśli rozum przyjmuje, że w danych oko
licznościach należy skłamać, to człowiek w pełni sprawiedliwy uczyni to i nie 
będzie w tym niczego złego. Nie ma więc podstaw do przypisywania filozo
fom negatywnych uczuć. Te mogłyby wystąpić, gdyby thymos nie znajdował 
się pod pełną kontrolą rozumu. Nie stają więc oni przed dylematem moralne
go rezyduum, dlatego nie ma niczego paradoksalnego w tym, że filozof jako 
miłośnik prawdy posuwa się do kłamstwa246. Ma ono bowiem służyć innym 
do tego, by zbliżyli się do prawdy na tyle, na ile jest to możliwe, zgodnie z ich 
naturalnymi zdolnościami. Szlachetne kłamstwo nie jest wątpliwe moralnie. 
Wprost przeciwnie, służy temu, by ludzie żyli najlepiej, jak potrafią.

Powyższe rozważania pozwalają rozwiązać ostatecznie kwestię brudnych 
rąk w filozofii Platona. Człowiek moralnie doskonały i sprawiedliwy kłamiąc, 
nie brudzi sobie rąk. A skoro tak, to nie ma powodu, by mówić o ich oczysz
czeniu. Filozof czyni to, co uczynić powinien. Widzimy więc, że stanowisko 
Platona w sprawie brudnych rąk, choć niewyrażone przez niego wprost, jest 
podobne do tego, jakie zajmuje Arystoteles. W myśl ich filozofii nie można 
mówić o problemie brudnych rąk, nie może bowiem istnieć czyn, który jed
nocześnie byłby czynem słusznym i w jakimś sensie niesłusznym. Ktoś -  tak 
jak przypuszczalnie Trazymach -  albo ma brudne ręce i będzie je miał, albo 
ma ręce czyste i, będąc człowiekiem moralnym, zachowa je w czystości.

Kłamstwo w stosunku do rządzonych jest znakomitym przykładem, w któ
rym w normalnych warunkach wymogi etyki i polityki się rozmijają. Kłam
stwo może być politycznie słuszne w sensie dążenia do określonych celów, ale 
moralnie naganne. Nie jest tak w przypadku polis Platona i jego szlachetnych 
kłamstw. Nie służą one bowiem celom innym niż cel moralny, który jest tak
że celem przyświecającym filozofowi w konstrukcji idealnego państwa. Nie 
są narzędziem w rękach rządzących, które miałoby pomóc w realizacji ich 
partykularnych interesów, ponieważ takich interesów nie ma. Najważniejsze 
jest dobro całej polis.

246 Przez cały czas należy mieć na uwadze, że jest to kłamstwo w słowach, a nie prawdziwy 
fałsz.
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PODSUMOWANIE

W niniejszym rozdziale został podjęty problem brudnych rąk. Mówiąc naj
krócej, zwolennicy koncepcji brudnych rąk uważają, że istnieją działania, 
które mogą być zarazem słuszne i niesłuszne. Stocker stawia sprawę mocniej 
i stwierdza, że czyny brudzące ręce mogą mieć nawet charakter obowiązkowy.

Ujęcie problemu brudnych rąk -  jak pokazała to część poświęcona współ
czesnej debacie na ten temat -  jest ściśle związane z określonym podejściem 
do dylematów moralnych. Dla tych myślicieli, którzy uważają, że nie ma rze
czywistych dylematów moralnych, problem brudnych rąk nie istnieje. Oka
zało się także, że zaprezentowane stanowiska nie są do końca jasne. Walzer 
wychodzi od bezwzględnego zakazu torturowania, a następnie sam zaleca 
jego złamanie. Nielsen nie wyjaśnia różnicy między złem koniecznym a złem 
mniejszym. Zwolennicy teorii konsekwencjalistycznych mają problem z uza
sadnieniem poczucia winy, jakie postulują u człowieka brudzącego sobie 
ręce. Nie ma także zgody w kwestii idei moralnego poświęcenia.

Analiza filozofii Platona i Arystotelesa wskazała, że na gruncie ich filozofii 
nie można mówić o czynach, które byłyby jednocześnie słuszne i niesłuszne. 
Człowiek moralny -  jako istota racjonalna -  czyni to, co powinien, i nie prze
żywa przy tym sprzecznych uczuć. Poczucie winy czy wstyd mogą towarzyszyć 
jedynie złym ludziom. Ani szlachetne kłamstwa Platona, ani czyny mieszane 
Arystotelesa nie są brudnymi czynami w rozumieniu Walzera czy Stockera. 
Starożytni filozofowie nie okazali się więc w swojej etyce tacy archaiczni247.

247 Oczywiście w takim rozumieniu, o jakim wspomina Gaus czy Stocker.





ROZDZIAŁ III

POLITYCZNE ZOBOWIĄZANIE 
I OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO

WSTĘP

Poprzedni rozdział był poświęcony politykowi i konfliktom lub dylematom 
moralnym, przed jakimi może stanąć przy pełnieniu swojej funkcji. Świat 
polityki to nie tylko świat decydentów. To świat tych, którzy podlegają wła
dzy, wypełniają jej polecenia, a czasem odmawiają jej posłuszeństwa. Polity
cy także muszą przestrzegać określonych przepisów, choć ciekawszy problem 
wiąże się z tym, dlaczego obywatele z moralnego punktu widzenia powinni 
przestrzegać prawa. Zagadnienie to dotyczy także polityków, ale jako oby
wateli, a nie jako przedstawicieli władzy. Powstaje więc pytanie, czy jesteśmy 
zobowiązani do przestrzegania prawa, i to nie z powodów czysto roztropno- 
ściowych, a więc na przykład z chęci uniknięcia przykrych konsekwencji, ale 
z powodów moralnych. Czy wiąże nas z naszym państwem jakaś moralna 
więź? A może otrzymując z jego strony określone dobra, powinniśmy pań
stwo wspierać? Czy ma to charakter obowiązku czy zobowiązania? Te pytania 
rozważa się w obrębie problemu politycznego zobowiązania (ang. political 
obligation). Jak zobaczymy, starożytni Grecy także je podejmowali. Uczynił to 
przede wszystkim Platon w Kritonie, dialogu uznawanym za pierwsze dzieło 
cywilizacji zachodniej poruszające to zagadnienie.

W pierwszej części rozdziału wytłumaczę samo rozumienie problemu po
litycznego zobowiązania. Stałym punktem odniesienia będzie praca A.J. Sim- 
monsa Moral Principles and Political Obligations248 i inne jego artykuły. Sim
mons jest najważniejszym teoretykiem tej problematyki, a książka napisana 
przez niego 30 lat temu została okrzyknięta mianem oszałamiającej w swojej

248 A.J. Simmons, M oral Principles and Political Obligations, Princeton University Press, 
Princeton 1979.
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krytycznej wymowie. Następnie przechodząc do Kritona, pokażę, jakie współ
czesne teorie Platon zapowiada w swoim dziele. Wymienię każdą z nich wraz 
z najważniejszymi argumentami polemicznymi. W kolejnej części rozdziału 
omówię zagadnienie politycznego zobowiązania na gruncie filozofii Platona, 
na podstawie słynnego powrotu filozofów do jaskini. W końcu przejdę do po
glądów Arystotelesa. Refleksja nad argumentami Stagiryty pozwoli na ujęcie 
kolejnego problemu, jakim jest obywatelskie nieposłuszeństwo.

Na gruncie politycznego zobowiązania pytamy o moralną powinność 
przestrzegania prawa, istnieją jednak sytuacje, w których uznajemy, że nie 
możemy się podporządkować władzy czy jej nakazom właśnie z pobudek 
moralnych. Wypowiadamy władzy posłuszeństwo. Jak się wydaje, Sokrates 
w Kritonie argumentuje za pełnym podporządkowaniem się prawu. Z kolei 
w Obronie podaje przykłady, w których nie posłuchał poleceń rządzących. 
Będę się starał wykazać, że pomiędzy tymi dialogami nie ma żadnej sprzecz
ności i że wbrew opinii wielu komentatorów Sokrates zezwalał na złamanie 
prawa wtedy, kiedy wiązało się to z koniecznością uczynienia czegoś niespra
wiedliwego. Zanim poruszę problem stosunku Sokratesa do przestrzegania 
prawa, przedstawię najważniejsze rozróżnienia i spory dotyczące tego, jak 
współcześnie rozumie się obywatelskie nieposłuszeństwo. Niejednokrotnie 
w toku wywodu będę nawiązywać do opracowań encyklopedycznych, co po
zwoli na lepsze pogrupowanie i uwypuklenie omawianych zagadnień. Biorąc 
pod uwagę część współczesną, przytaczam najważniejsze punkty sporne po
jawiające się w dyskusjach. Niektóre argumenty polemiczne zaznaczam jedy
nie w przypisach wraz z przykładową literaturą.

POLITYCZNE ZOBOWIĄZANIE: WPROWADZENIE

Pojęcie politycznego zobowiązania weszło do użycia dzięki T.H. Greenowi i jego 
Lectures on the Principles o f  Political Obligation z 1895 roku249. Green uważał to 
zagadnienie za najważniejsze w całej myśli politycznej. Poza rozważaniami na 
bardziej abstrakcyjnym poziomie twierdził, że teoria politycznego zobowiąza
nia może być pomocna także w rozstrzyganiu kwestii o charakterze bardziej 
praktycznym: od państwowych regulacji dotyczących sprzedaży alkoholu aż 
po uzasadnienie kary śmierci250. Jak stwierdza Simmons, problem politycznego 
zobowiązania stanowi podstawowe zagadnienie w filozofii politycznej251.

249 T. Hopton, Political Obligation, [w:] Encyclopedia o f  Applied Ethics, s. 596.
250 Tamże.
251 A.J. Simmons, Political Obligation, [w:] Routledge Encyclopedia o f  Philosophy, red. 

E. Craig, Routledge, London-New York 1998.
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Nie ma pełnej zgody co do tego, jak w ogóle rozumieć zagadnienie poli
tycznego zobowiązania. I tak T. Hopton twierdzi, że pojęcie to oznacza gru
pę zagadnień dotyczących relacji pomiędzy etyką a polityką. Najistotniejszą 
kwestią jest pytanie o to, dlaczego jednostka ma moralną powinność prze
strzegania prawa czy bycia posłuszną rządowi, państwu czy -  ogólniej -  wła
dzy politycznej252. Jak zauważa przywoływany wcześniej Simmons, wbrew 
Hoptonowi, ograniczenie problemu politycznego zobowiązania do moralnej 
powinności przestrzegania prawa jest nieuzasadnione. Z zobowiązaniem 
tym łączy się bowiem idea dobrego obywatela, a od niego oczekuje się czegoś 
więcej niż jedynie życia zgodnego z prawem. Jednym z wymogów, jakie na 
nim spoczywają, jest wspieranie instytucji własnego państwa253. Polityczne 
zobowiązanie należy więc odróżnić od zobowiązania prawnego lub obywa
telskiego. R. Dagger przywołuje w tym kontekście pogląd B. Parekha, zgodnie 
z którym osoba niechętnie płacąca podatki wypełnia swoje prawne zobowią
zanie, ten natomiast, kto nie tylko płaci, „ale dobrowolnie uczestniczy w pu
blicznych projektach, wypełnia rzeczywiste zobowiązanie polityczne”254. Jak 
podkreśla jednak Dagger, choć wielu myślicieli rzeczywiście odróżnia oba te 
rodzaje zobowiązania, to zamiast mówić o zobowiązaniu politycznym, po
sługuje się pojęciem zobowiązania obywatelskiego. Wydaje się bowiem, że 
to właśnie z nim łączymy takie wymogi jak udział w wyborach, kupowanie 
obligacji, oszczędzanie wody i innych zasobów czy pomoc państwu w czasie 
kryzysu. Można więc postawić tezę, że nie ma sensu mówić o zobowiązaniu 
politycznym, skoro mamy już pojęcie zobowiązania obywatelskiego.

Simmons odróżnia polityczne zobowiązanie od zobowiązania obywatel
skiego. Przede wszystkim podkreśla, że zobowiązania tego nie należy ro
zumieć jako instytucjonalnego wymogu. W tym przypadku problem spro
wadzałby się do analizy instytucji i nie byłby zbyt interesujący dla filozofa. 
Zobowiązanie polityczne wskazuje na zagadnienie o charakterze moral

252 Tamże, s. 595-596. H. Pitkin (Obligation and Consent I, „The American Political Science 
Review”, Vol. 59, No. 4, s. 990-999) stwierdza, że problem politycznego zobowiązania można 
ująć w czterech pytaniach:

1. Kiedy jesteś zobowiązany do bycia posłusznym, a kiedy nie?
2. Komu  jesteś zobowiązany do bycia posłusznym?
3. Czy istnieje rzeczywista różnica pomiędzy władzą mającą legitymizację a władzą opartą 

na przymusie; czy jest się naprawdę zobowiązanym?
4. Dlaczego jesteś w ogóle zobowiązany, nawet wobec władzy mającej legitymizację?
253 Autor nawiązuje tu do J. Rawlsa i jego Teorii sprawiedliwości (dz. cyt., s. 163-164): 

„Z punktu widzenia teorii sprawiedliwości jako bezstronności fundamentalnym obowiązkiem 
naturalnym jest obowiązek sprawiedliwości. Obowiązek ten wymaga od nas, byśmy wspierali 
i podporządkowywali się sprawiedliwym instytucjom, które istnieją i mają do nas zastosowanie”.

254 R. Dagger, D. Lefkowitz, Political Obligation, [w:] Stanford Encyclopedia o f  Philosophy 
(Fall 2014 Edition), http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/political-obligation 
[data dostepu: 10 listopada 2014].

http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/political-obligation
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nym255. Istnienie obowiązków związanych ze sprawowaniem jakiejś funkcji 
(positional duty) Simmons uważa za moralnie neutralne. „Jeśli spoczywa na 
nas obowiązek związany ze sprawowaniem określonej funkcji, to jest tak dla
tego, że istnieje podstawa moralnego wymogu, by ten obowiązek spełniać, 
która jest niezależna od tej funkcji i schematu ją  określającego”256. Jeśli ktoś 
jest natomiast moralnie zobowiązany do przestrzegania prawa, to podstawa 
tego zobowiązania jest „niezależna od instytucji prawnych i politycznych”. 
Należy jej szukać w zasadach moralnych, które mają charakter „naturalny” 
lub „nieinstytucjonalny”257. Dla Simmonsa zobowiązanie obywatelskie jest 
związane z pełnieniem określonej funkcji, w tym przypadku funkcji obywa
tela. Choć mamy tendencję do przypisywania takim zobowiązaniom mo
ralnego znaczenia, to są one go pozbawione. Aby mieć zobowiązanie tego 
typu, wystarczy związek pomiędzy określonym działaniem a pełnieniem da
nej funkcji. Samo jest jednak całkowicie moralnie neutralne. Jak podkreśla 
Simmons:

( . . . )  pragniemy odróżnić „zobowiązanie do przestrzegania prawa”, które stanowi wy
móg o charakterze m oralnym , od „prawnego zobowiązania”, które nim nie jest. Mówie
nie o „prawnych zobowiązaniach” jest jedynie wygodnym skrótem, za pomocą którego 
odnosimy się do reguł narzuconych przez nasz system prawny, jakich istnienie samo 
w sobie nie jest podstawą do zaistnienia moralnych wymogów. Podobnie możemy 
odróżnić „polityczne zobowiązania” od „obywatelskich”. W  obu przypadkach różnica 
istnieje pomiędzy moralnym wymogiem wypełnienia obowiązków związanych z peł
nieniem określonej funkcji a samymi obowiązkami258.

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę zobowiązanie prawne, to można je od
różnić od zobowiązania politycznego także w inny niż u Parekha sposób. Jeśli 
ktoś żyje w niesprawiedliwym państwie, nadal będzie się poruszał zgodnie 
z przepisami ruchu drogowego lub brał ślub zgodnie z prawem, a więc będzie 
miał zobowiązanie do przestrzegania niektórych praw, ale nie do przestrze
gania prawa jako takiego. Z kolei osoba wyjeżdżająca za granicę będzie miała 
zobowiązania prawne względem kraju, w jakim obecnie przebywa. Po jego 
opuszczeniu zobowiązanie to zanika. Inaczej jest z zobowiązaniem politycz
nym wobec własnego państwa, które obowiązuje cały czas259.

Wspomniałem wyżej, że -  wbrew tezie Daggera260 o pełnej zgodności 
w rozumieniu tego, czym jest polityczne zobowiązanie -  Simmons rozumie 
tę kwestię szerzej. W tym miejscu należy podkreślić, że obaj uważają, iż pro-

255 A.J. Simmons, M oral Principles and Political Obligations, s. 4.
256 Tamże, s. 21.
257 Tamże, s. 23.
258 Tamże.
259 R. Dagger, Political Obligation, dz. cyt. Por. także R. Dagger, W hat Is Political Obligation?, 

„The American Political Science Review”, Vol. 71, No. 1, 1977, s. 93.
260 R. Dagger, Political Obligation.
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blemu politycznego zobowiązania nie da się sprowadzić do pytania o to, dla
czego powinno się przestrzegać prawa. Jak widzimy, nie pojawia się w nim 
explicite odwołanie do moralności, występuje natomiast pojęcie powinno
ści. I tak w swoim artykule Dagger pokazuje, na jakiej podstawie można 
odrzucić ujęcie problemu politycznego zobowiązania jako odpowiedzi na 
pytanie o powinność przestrzegania prawa. By w ogóle zrozumieć to pojęcie, 
należy rozstrzygnąć dwie kwestie. Po pierwsze, jaka jest różnica pomiędzy 
zobowiązaniem a powinnością. Po drugie, jaki jest związek zobowiązania 
z przymusem261.

Niektórzy utożsamiają znaczenie powinności (ought) i zobowiązania (ob
ligation). Jest to jednak błędne, ponieważ pojęcia te spełniają różne funkcje. 
Przede wszystkim powinność wiąże się z dawaniem rady. Zwrot zawierający 
pojęcie zobowiązania nie jest dawaniem rady, ale wskazaniem, że osoba je 
posiadająca stoi w określonej relacji do innych ludzi262. Kiedy ktoś jest do cze
goś zobowiązany, wiąże się to z jakimś jego wcześniejszym działaniem. Zobo
wiązania się podejmuje, zaciąga i wypełnia bądź jest się z nich zwalnianym. 
Co istotne, dotyczą one zawsze drugiej strony: mamy zobowiązania wzglę
dem kogoś. W przypadku powinności tak nie jest. Nie musiało zajść żadne 
zdarzenie w przeszłości, by można było o niej mówić. Nie musi także istnieć 
druga strona -  powinniśmy coś robić, bo jest to dobre lub słuszne, a nie dla
tego, że ta powinność kogoś dotyczy. I tak jak bycie zobowiązanym do A daje 
podstawę do tego, by powiedzieć, że powinno się uczynić A, to odwrotna 
zależność nie zachodzi. Z faktu, że coś powinienem zrobić, nie wynika, że 
jestem do tego zobowiązany263. Za Simmonsem należy jednak podkreślić, że 
nie zawsze jest tak, iż jeśli X  jest zobowiązany do A, to X powinien zrobić A. 
Jeśli lekarz zobowiązał się do wygłoszenia przemówienia, ale okazuje się, że 
w sąsiednim mieście wybuchła epidemia, to choć zobowiązał się do wypeł
nienia obietnicy, powinien pomóc w walce z chorobą264.

Simmons zaznacza jeszcze jedną różnicę pomiędzy powinnością a zobo
wiązaniem. Kiedy mówimy komuś, że powinien coś zrobić, jest to rada, którą 
daje się „wszystko razem wziąwszy” (all things considered), a więc po przeana
lizowaniu wszystkich racji „za” danym działaniem i „przeciw” niemu. Kiedy 
z kolei stwierdzamy, że ktoś jest do czegoś zobowiązany, nie przedstawiamy 
mu ostatecznej racji za określonym działaniem, ale jedną z racji, która może 
zostać przeważona przez inne265.

261 R. Dagger, W hat Is Political Obligation?, s. 86.
262 Tamże, s. 87.
263 Tamże, s. 88.
264 A.J. Simmons, M oral Principles and Political Obligations, s. 8.
265 Tamże, s. 10.
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Wracając do drugiego pytania Daggera związanego z wyjaśnieniem po
jęcia zobowiązania, zauważa on, że niektórzy łączą zobowiązanie z przymu
sem. Przyjmują tezę, że jesteśmy do czegoś zobowiązani (obligated), ponie
waż jesteśmy do tego zmuszeni (bound), a nie dlatego, że musimy coś zrobić, 
ponieważ się do tego zobowiązaliśmy. Dagger, który przypisuje taki pogląd 
na przykład Hobbesowi, nie zgadza się z nim. Przymus może zabezpieczać 
wywiązanie się z zobowiązania, ale samo zobowiązanie nie jest w nim zako
rzenione. Jak podkreśla Simmons, pytając o polityczne zobowiązanie, filozo
fa interesuje to, czy poza zinstytucjonalizowanym przymusem oraz więzami 
emocjonalnymi czy opartymi na zwyczaju istnieją mocne racje moralne wią
żące nas z państwem266.

Dagger konkluduje, że problemu politycznego zobowiązania nie da 
się sprowadzić do odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego powinno się prze
strzegać prawa. Po pierwsze, może być tak, że jesteśmy zobowiązani do jego 
przestrzegania, ale nie powinniśmy tego robić, a więc powinniśmy go nie 
przestrzegać. Po drugie, powinność, o jakiej mowa w tym pytaniu, można 
rozumieć roztropnościowo. Do przestrzegania prawa może skłaniać kogoś 
chęć uniknięcia kary, a nie wymagania o charakterze moralnym. Jak jednak 
zaznaczyłem, problem politycznego zobowiązania jest zagadnieniem o zna
czeniu moralnym. Dlatego też pytanie: „dlaczego powinienem przestrzegać 
prawa?”, w kontekście politycznego zobowiązania powinno brzmieć: „czy je 
stem zobowiązany do przestrzegania prawa?”.

Dotychczas w toku wywodu pojawiało się zarówno pojęcie zobowiąza
nia, jak i obowiązku. W pewnych kontekstach były one używane właściwie 
zamiennie. Oba te pojęcia różnią się jednak między sobą i warto w tym miej
scu przywołać uwagi Simmonsa o charakterze porządkującym. Poza obo
wiązkami związanymi z pełnieniem określonej funkcji, o których była już 
mowa, wyróżniamy obowiązki, które nie są związane ze stanowiskiem czy 
rolą. Można je nazwać raczej „obowiązkami moralnymi”. I tak mówimy, że 
„naszym obowiązkiem jest niesienie pomocy tonącemu”267. Obowiązki do
tyczące wszystkich ludzi bez względu na status czy wykonywane działanie 
Rawls nazywa „obowiązkami naturalnymi”268. Pośród nich wymienia: „po
winność udzielenia pomocy komuś, kto jest w potrzebie bądź niebezpieczeń
stwie, jeśli jest to możliwe bez narażenia się samemu na nadmierne ryzyko 
lub stratę, zakaz czynienia krzywdy czy narażania kogoś na szwank, nakaz 
niepowodowania zbędnego cierpienia”269. Inaczej jest z zobowiązaniami. Są 
one generowane przez dobrowolne działania (lub w wyniku dobrowolnego

266 A.J. Simmons, Political Obligation.
267 Tegoż, M oral Principles and Political Obligations, s. 14.
268 Zob. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, dz. cyt., s. 162.
269 Tamże.
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ich niepodjęcia). Różnica ta jest zaznaczona w języku, ponieważ mówimy, 
że się do czegoś zobowiązujemy, obowiązki natomiast mamy. Zobowiąza
nie, jak podkreślał to już Dagger, jest niejako „czyjeś” w stosunku do kogoś 
innego. Moralne obowiązki dotyczą wszystkich wobec wszystkich. Istnienie 
zobowiązania pociąga za sobą istnienie powiązanego z nim prawa (right), 
które obowiązuje w stosunku do określonej osoby. Obowiązki z kolei wiążą 
się z prawami, które obowiązują wszystkich ludzi. Ostatnią rzeczą, na którą 
zwraca uwagę Simmons, jest fakt, że

( . . . )  to natura wymiany czy transakcji, w którą wkraczają strony zobowiązania, a nie 
natura pożądanego działania, sprawia, że działanie to staje się konieczne do spełnie
nia. I tak jak to, że działanie jest moralnie niedopuszczalne, może sprawić, iż działanie 
nie będzie obowiązkowe, ( . . .)  tak moralna dopuszczalność działania ( . . . )  nie może 
uczynić działania koniecznym  do spełn ienia. Zobowiązań nie tworzy natura obowiąz
kowego działania270.

Jak zostanie to ukazane w przeglądzie teorii politycznego zobowiązania, 
w zależności od koncepcji myśliciele posługują się zarówno pojęciem zobo
wiązania, jak i obowiązku.

Zanim zostaną wymienione teorie politycznego zobowiązania, należy 
wskazać, jakie elementy według Simmonsa powinna taka teoria zawierać lub 
co należy w niej pominąć271. Po pierwsze, jak podkreśla autor, nie należy za
kładać, że teoria politycznego zobowiązania ma mocne i bezpośrednie prze
łożenie na praktykę, nie udzieli ona bowiem odpowiedzi na to, jak powinni
śmy postępować w dziedzinie polityki. Po drugie, powinna spełniać „wymóg 
partykularności” (particularity requirement), a więc ukazywać moralny 
związek pomiędzy jednostką a określoną władzą czy rządem, a nie władzą 
w ogóle. Po trzecie, zobowiązanie polityczne nie musi mieć jednej podstawy. 
Jak zobaczymy, w Kritonie jest ich kilka. Po czwarte, teoria politycznego zo
bowiązania nie musi dotyczyć wszystkich ludzi. Zdaniem Simmonsa nie ma 
niczego złego w przyjęciu, że niektórzy ludzie w danym państwie nie mają 
tego rodzaju zobowiązania. Nie oznacza to, że rząd pozbawiony jest wtedy 
legitymizacji. Przy tworzeniu teorii politycznego zobowiązania jest także wy
magana ostrożność, by nie doszukiwać się zobowiązania tam, gdzie go nie 
ma. Dzieje się tak wtedy, kiedy -  zdaniem Simmonsa -  próbuje się przypisać 
zobowiązanie wszystkim jednostkom. Problem ten powróci przy okazji oma
wiania politycznego zobowiązania opartego na zgodzie.

W refleksji nad politycznym zobowiązaniem możemy się spotkać z po
glądem, że pytanie o to, dlaczego jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa 
względem rządu czy władzy, jest wynikiem pojęciowych niejasności. H. Pit-

270 A.J. Simmons, M oral Principles and Political Obligations, s. 15.
271 Zob. tamże, s. 29-38.
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kin w swoim artykule Obligation and Consent II272 stawia tezę, że z samego 
pojęcia władzy mającej legitymizację wynika, że należy jej się posłuszeństwo. 
Autorka porównuje polityczne zobowiązanie z zobowiązaniem dotrzymywa
nia słowa. Ich status jest podobny. Można jednak zapytać, dlaczego zwolennik 
teorii umowy uznaje zobowiązanie do dotrzymywania słowa za oczywiste, 
natomiast nie uważa tak w przypadku zobowiązania politycznego. Jak stwier
dza Pitkin, „pytać o to, dlaczego obietnice zobowiązują, to pytać, dlaczego 
(...)  zobowiązania zobowiązują. A na pytanie o to, dlaczego zobowiązania 
zobowiązują, może istnieć, jak się wydaje, tylko jedna odpowiedź: to wła
śnie znaczą te słowa”273. Podobnie jest z politycznym zobowiązaniem. „Rząd 
mający legitymizację to ten, któremu należy się podporządkować i na niego 
zgodzić, ponieważ to właśnie znaczą te słowa”274.

Z Pitkin polemizuje Simmons275. Autorka w swoim tekście posługuje się 
takimi pojęciami jak „słuszne prawo” (valid law), „prawowita władza” (ge
nuine authority) czy „rząd mający legitymizację” (legitimate government). 
Simmons kolejno wykazuje, że w zwrotach określających władzę czy prawo 
nie ma niczego takiego, co samo w sobie zakładałoby posłuszeństwo. Przede 
wszystkim można powiedzieć, że jesteśmy zobowiązani do przestrzegania 
wyłącznie słusznych praw, ale tego Pitkin nie twierdzi. Co najwyżej można 
jej przypisać pogląd na temat zobowiązania prawnego, a to -  jak wiemy -  
nie jest zobowiązaniem politycznym. Pojęcia „prawowitej władzy” czy „rządu 
mającego legitymizację” można rozumieć na różny sposób. Nawet jeśli ściśle 
je określimy, to tak przedstawiona koncepcja politycznego zobowiązania nie 
będzie spełniała wymogu partykularności, a więc nie wskaże, której władzy 
należy się posłuszeństwo. Okaże się bowiem, że takie same zobowiązania 
mamy wobec wszystkich rządów mających legitymizację. Zdaniem Simmon
sa zbyt duży nacisk kładzie się tu także na samą jakość rządu, a pomija się 
sposób, w jaki władza wpływa na jednostki. To właśnie odwołanie się do „jed
nostkowych historii” pozwoli na określenie rzeczywistej jakości rządów.

Załóżmy jednak, że przyjmujemy, iż „rząd mający legitymizację” to rząd, 
jakiemu posłuszeństwo są zobowiązani ci, nad którymi sprawuje on rze
czywistą władzę. Nadal możemy jednak pytać, w jaki sposób rząd dochodzi 
do tej władzy i nad kim ją  sprawuje. Jeśli odpowiemy, że jest tak, ponieważ 
obywatele ją  nadali, to docieramy do problemu politycznego zobowiązania. 
Jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa, ponieważ uczyniliśmy coś, co to zo
bowiązanie konstytuuje. Choć wiemy, że magnes przyciąga metal, to ciągle

272 Pitkin H., Obligation and Consent II, „The American Political Science Review”, Vol. 60, 
No. 1, 1966, s. 39-52.

273 Tamże, s. 47.
274 Tamże, s. 48.
275 A.J. Simmons, M oral Principles and Political Obligations, s. 39-45.
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możemy pytać o to, dlaczego tak się dzieje. Podobnie nawet jeśli przyjmiemy, 
że zdanie: „Jesteśmy zobowiązani posłuszeństwo rządom mającym legitymi
zację i sprawującym prawowicie władzę”, ma charakter analityczny, to nadal 
interesuje nas kwestia, dlaczego tak właśnie jest.

Ostatnim punktem tej części rozdziału jest klasyfikacja teorii politycz
nego zobowiązania. Najprostszego podziału dokonuje Dagger276. Za współ
czesne teorie politycznego zobowiązania uznaje się koncepcje opierające się 
na zgodzie, wdzięczności, bezstronności, przynależności lub zrzeszeniu oraz 
naturalnym obowiązku. Teorie, w których odrzuca się istnienie politycznego 
zobowiązania nazywa się filozoficznym anarchizmem. Podobną klasyfikację 
stosuje Simmons w swojej książce. Każda z tych koncepcji zostanie pokrótce 
omówiona.

Dla porządku należy wspomnieć o dwóch innych klasyfikacjach, które są 
bardziej złożone i -  co ciekawe -  choć wychodzą od podobnych założeń, to 
inaczej porządkują niektóre z teorii. Autorem pierwszej jest Simmons. W swo
im haśle zawartym w Routledge Encyclopedia o f  Philosophy, które powstało 
20 lat po opublikowaniu przez niego książki Moral Principles and Political 
Obligations, wyróżnia on cztery grupy teorii politycznego zobowiązania277. 
Podstawowy podział przebiega pomiędzy teoriami komunitarystycznymi 
a indywidualistycznymi. Według komunitarystów polityczne zobowiązanie 
wynika z funkcji spełnianej w społeczeństwie, która częściowo konstytuuje 
naszą tożsamość. Zdaniem indywidualistów polityczne zobowiązanie nie wy
nika z naszych instytucjonalnych ról, ale z relacji pomiędzy stowarzyszenia
mi politycznymi a jednostkami. Zgodnie z tymi koncepcjami człowiek nie 
jest postrzegany jako istota polityczna.

Teorie indywidualistyczne można podzielić dalej na dwie grupy: wolun- 
tarystyczną i niewoluntarystczyną. Na gruncie tych pierwszych uważa się, że 
zobowiązanie polityczne tworzy się przez dokonywanie przez ludzi dobro
wolnych działań istotnych z politycznego punktu widzenia, takich jak zgo
da na władzę, obietnica przestrzegania umowy czy przyjmowanie korzyści. 
Do indywidualistycznych teorii woluntarystycznych zaliczamy teorię zgo
dy i teorie opierające polityczne zobowiązanie na bezstronności (choć nie 
wszystkie). Zwolennicy teorii niewoluntarystycznych uważają, że żadne do
browolne działanie nie jest potrzebne do tego, by ukonstytuowało się poli
tyczne zobowiązanie. Wystarczy do tego mimowolne przyjmowanie korzyści 
lub odpowiednia jakość rządu sprawującego władzę. Dlatego też można do 
nich zaliczyć niektóre teorii bezstronności, a także teorie opierające politycz
ne zobowiązanie na wdzięczności oraz teorie hipotetycznej umowy. Jakość

276 R. Dagger, Political Obligation.
277 Zob. A.J. Simmons, Political Obligation. Bardziej złożony podział zob. T. Hopton, 

Political Obligation.
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rządów będzie miała także znaczenie dla stanowisk utylitarystycznych. Na 
czwartą grupę składają się stanowiska anarchistyczne.

Inny podział proponuje Hopton. Wychodzi od rozróżnienia teorii tego, 
co słuszne, i teorii tego, co dobre. Te pierwsze dzielą się na woluntarystycz- 
ne i niewoluntarystyczne. W obrębie teorii woluntarystycznych można wy
różnić teorię zgody i teorię bezstronności. Teorie zgody dzielą się na teorie 
kontraktualistyczne oraz teorie zgody: milczącej, hipotetycznej, opartej na 
głosowaniu i reformatorskiej (reformist consent). Jak widzimy, koncepcja hi
potetycznej zgody jest według Hoptona koncepcją woluntarystyczną, w prze
ciwieństwie do Simmonsa, który uznaje ją  ze niewoluntarystyczną. Teorie 
niewoluntarystyczne dotyczą obowiązków posłuszeństwa wypływających 
albo z wdzięczności, albo z naturalnego obowiązku. W ramach teorii dobra 
autor wyróżnia utylitaryzm, pozostałe teorie oraz -  osobno -  Arystotele- 
sowską teorię dobra. Hopton zauważa, że w filozofii Stagiryty trudno mówić 
o politycznym zobowiązaniu. Problem ten zostanie poruszony w dalszej czę
ści rozdziału. W tym miejscu należy zauważyć, że Simmons łączy Arystotele
sa -  w odniesieniu do problemu politycznego zobowiązania -  z komunitary- 
zmem, a nie z teoriami dobra.

Warto poświęcić także kilka uwag filozoficznemu anarchizmowi. Zda
niem Simmonsa może on przyjąć dwie formy: a priori i a posteriori278. Czoło
wym przedstawicielem tej drugiej jest właśnie on sam. Jak podkreśla, w myśl 
politycznego anarchizmu nie twierdzi się, że władza nie jest potrzebna lub 
że nie powinno się wspierać niektórych rządów279. Simmons uważa, że bar
dzo niewiele osób wiąże polityczne zobowiązanie, a dotychczasowe próby 
jego uzasadnienia się nie powiodły. Z pierwszą formą anarchizmu łączy się 
R. Wolffa280. Jego zdaniem idea politycznego zobowiązania jest sprzeczna 
z indywidualną autonomią. „Autonomiczne jednostki mogą czynić to, cze
go wymaga od nich prawo, ale nie mogą tego czynić tylko dlatego, że jest to
prawem”281.

Dotychczasowe rozważania pozwoliły przybliżyć problem politycznego 
zobowiązania. Zostały zarysowane różnice między pojęciem zobowiązania, 
powinności i obowiązku. Wiemy, na czym polegają odmienności w ujmo
waniu zagadnienia, a także jakie są najważniejsze teorie ujmujące problem 
politycznego zobowiązania. Należy więc przejść teraz do analizy Platońskie
go Kritona.

278 R. Dagger, Political Obligation.
279 A.J. Simmons, The Anarchist Position: A Reply to Klosko and Senor, „Philosophy and 

Public Affairs”, Vol. 16, No. 3, 1987, s. 269.
280 R.P Wolff, In Defense o f  Anarchism, University of California Press, Berkeley-Los 

Angeles-London 1970.
281 T.M. Hughes, Against Political Obligation, materiały zaprezentowane na dorocznym 

spotkaniu The Midwest Political Science Association, Palmer House Hilton, Chicago 2006, s. 8.
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KR1TON A POLITYCZNE ZOBOWIĄZANIE282

Jak zaznaczyłem we wstępie do niniejszego rozdziału, Kriton jest uważany 
za pierwszy tekst cywilizacji zachodniej, w którym porusza się problem po
litycznego zobowiązania. Odwołania do dialogu Platona znajdziemy w wielu 
pracach poruszających to zagadnienie. Jak zobaczymy, filozof zawarł w nim 
argumenty na rzecz zobowiązania, które stanowią zapowiedź kilku współcze
snych teorii. Co ciekawe, jeśli spotykamy się z nawiązaniami do Platona, to 
dotyczą one wyłącznie Kritona. Jak stwierdza jednak J.T. Bookman w swoim 
artykule Plato on Political Obligation, w filozofii Platona możemy wyróżnić 
dwie teorie politycznego zobowiązania. Pierwszą z nich autor przedstawia 
w Obronie Sokratesa oraz w Kritonie, a drugą łączy z Państwem, Politykiem  
oraz Prawami. Punktem wyjścia dla Bookmana jest rozróżnienie braku zgo
dy (dissent) i nieposłuszeństwa (disobedience)283, teorie politycznego zobo
wiązania często bowiem łączą się z problemem nieposłuszeństwa. Jeśli pyta
my o moralne zobowiązanie do przestrzegania prawa, ważna staje się także 
kwestia, kiedy to zobowiązanie przestaje mieć moc, a więc kiedy mamy mo
ralne racje do złamania prawa. Bookman nawiązuje przy tym do cytowanej 
już Pitkin i do pierwszego z czterech pytań, które składają się, jej zdaniem, na 
problem politycznego zobowiązania. Brzmi ono: „Kiedy jesteś zobowiązany 
do bycia posłusznym, a kiedy nie?”. Związek pomiędzy politycznym zobowią
zaniem a nieposłuszeństwem jest więc dla Pitkin i Bookmana ścisły. Należy 
jednak podkreślić, że na przykład dla Simmonsa takie powiązanie nie jest 
istotne. Jak zaznacza, odchodzi on w tym przypadku od znacznej części kla
sycznych i współczesnych filozofów podejmujących tę problematykę284.

Brak zgody Bookman łączy z wolnością słowa. Jego rozróżnienie dissent 
i disobedience należy więc rozumieć w sposób opisany poniżej. Brak zgody 
jest wyrażony w słowach i nie oznacza działalności niezgodnej z prawem. To 
raczej ograniczona forma protestu. Nieposłuszeństwo jest czynnym przeciw
stawieniem się władzy, zakładającym złamanie prawa. Bookman uważa, że 
Sokratesa oskarżono o łamanie prawa z tego powodu, że jawnie manifestował 
swoje odmienne zdanie. Analiza Bookmana przebiega więc następująco: wy
chodzi on od problemu politycznego zobowiązania, ten łączy z nieposłuszeń
stwem i brakiem zgody. Z kolei by ludzie mogli manifestować swój brak zgo
dy, konieczna jest wolność słowa. I tak Bookman analizuje, jak problem ten

282 Po napisaniu rozprawy doktorskiej opublikowałem artykuł (Platona „Kriton” -  w okół 
obywatelskiego nieposłuszeństwa i politycznego zobow iązania, „Peitho. Examina Antiqua”, 
Vol. 1(2), 2011, s. 139-158), który zawiera kluczowe tezy z tego rozdziału.

283 J.T. Bookman, Plato on Political Obligation, „The Western Political Quarterly”, Vol. 25, 
No. 2, 1972, s. 260.

284 A.J. Simmons, M oral Principles and Political Obligation, s. 30.
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postrzega Platon. Abstrahując od tego, czy Platon odróżnia nieposłuszeństwo 
od braku zgody, możemy zauważyć, na jakiej podstawie Bookman wykazuje, 
że u Platona mamy dwie teorie politycznego zobowiązania.

Proponuję inne podejście do omawianego zagadnienia. Kriton zawiera 
niezależne od refleksji nad wolnością słowa argumenty na rzecz istnienia po
litycznego zobowiązania, należy je więc rozpatrzyć osobno. Następnie skupię 
się na Państwie i w toku analizowania problemu politycznego zobowiązania 
odwołam się do konieczności powrotu filozofów do jaskini, na co Bookman 
także zwraca uwagę285. Problem nieposłuszeństwa wobec prawa, a więc tego, 
co zdaniem Bookmana czy Pitkin tak mocno łączy się z koncepcją politycz
nego zobowiązania, rozpatrzę, zestawiając z sobą Obronę Sokratesa i Kritona. 
W Obronie nie ma bezpośredniego odwołania do tego rodzaju zobowiązań. 
Sokrates przedstawia tam jednak sytuacje, w których sprzeciwił się władzy 
państwowej. Wtedy także nawiążę do Polityka i do Praw286. Uważam, że roz
dzielenie problemów nieposłuszeństwa i politycznego zobowiązania pozwoli 
na lepsze uwypuklenie omawianych zagadnień.

W Kritonie znajdujemy Sokratesa w więzieniu, w którym oczekuje on na 
powrót okrętu z Delos. Dzień po jego przybiciu miał umrzeć zgodnie z wy
rokiem wydanym przez sąd w Atenach. Jak pamiętamy, Sokratesowi posta
wiono dwa rodzaje oskarżeń. Pierwsze z nich towarzyszyło mu od dawna 
i nie miało charakteru formalnego. Można by je nazwać oskarżeniem tłumu. 
Zgodnie z nim „Sokrates jest winny, gdyż robi to, co do niego nie należy, 
badając rzeczy pod ziemią i na niebie, czyniąc twierdzenie słabsze mocniej
szym oraz innych tych samych rzeczy nauczając” (Apol. 19b-c). Upraszcza
jąc, filozofowi zarzucano zajmowanie się filozofią przyrody, którą łączono 
z ateizmem, oraz zajmowanie się sofistyką. Drugie oskarżenie wniósł do sądu 
Meletos. Oskarżono Sokratesa o to, że „popełnia niesprawiedliwość przez to, 
że demoralizuje młodzież oraz nie uznaje bogów uznawanych przez państwo, 
lecz inne nowe duchy” (Apol. 24b).

Filozof oczekuje więc na śmierć. W więzieniu odwiedza go jego przyjaciel 
Kriton. Przez chwilę patrzy na śpiącego filozofa. Przyszedł z jedną intencją: 
chce za wszelką cenę uwolnić swojego przyjaciela. Kriton był człowiekiem 
bardzo majętnym, dlatego przekupienie strażników i zorganizowanie uciecz
ki Sokratesa nie stanowiło dla niego problemu. Uważa pomoc przyjacielo

285 J.T. Bookman, dz. cyt., s. 264.
286 Dokonuję tutaj podobnego zastrzeżenia jak w poprzednim rozdziale. Przedmiotem 

analizy będą poglądy Sokratesa występującego w dialogach Platona. Choć można przypisywać 
argumenty z wcześniejszych dzieł Platona historycznej postaci Sokratesa, to nie jest tak 
w przypadku dialogów z okresu późniejszego. Podział Bookmana nie przebiega dokładnie 
w zgodzie z podziałem twórczości Platona, Państwo klasyfikuje się bowiem jako dzieło okresu 
średniego, Polityk i Prawa natomiast należą do okresu późnego. Zob. R. Kraut, Introduction to 
the Study o f  Plato, s. 9 i 15.
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wi za swój obowiązek. Ani razu nie przechodzi mu przez głowę myśl, że to, 
co chce zrobić, jest niezgodne z prawem i wbrew wyrokowi sądu. Kritonowi 
można by z pewnością przypisać posługiwanie się jedną z definicji sprawie
dliwości z I księgi Państwa, zgodnie z którą sprawiedliwość to „przyjaciołom 
czynić dobrze, a wrogom źle” (332d). Pragnie więc pomóc Sokratesowi, a za
szkodzić tym, którzy go skrzywdzili. Kritonem kieruje jeszcze jeden motyw: 
opinia ludzi. Stwierdza bowiem:

Ja, doprawdy, ja się i za ciebie, i za nas, za twoich przyjaciół wstydzę; to wszystko, co się 
z tobą stało, będzie tak wyglądało, że się przez jakiś brak woli u nas takie rzeczy poro
biły, i to wniesienie skargi do sądu; przecież weszła, choć mogła była nie wpłynąć, i sam 
przebieg procesu, jak się odbył; i ten koniec teraz, jak na śmiech na to wszystko; przez 
jakieś tchórzostwo, przez niemrawe postępowanie z rąk się nam wszystko wymknęło, 
powiedzą, bośmy cię wcale nie wyratowali ani ty samego siebie; a można było przecież 
i dałoby się, gdybyśmy my byli choć coś trochę warci (45e-46a).

Kriton ma pretensje do siebie, do Sokratesa i do innych przyjaciół. Skoro 
mają możliwości i środki ku temu, by filozofa uratować, to powinni to zro
bić, bo inaczej wszyscy pomyślą, że stchórzyli. Dla Kritona ważna jest opi
nia „szerokich kół”. Zwrot ten pojawia się bardzo często w dialogach Platona 
i wskazuje na ogół ludzi, na masę, na tych, których jest wielu (gr. hoi polloi). 
Kriton obawia się ich opinii: „szerokie koła potrafią nie najmniejsze nieszczę
ścia powodować, ale największe po prostu, jeśli kogo przed nimi oczernią” 
(44d). Do Sokratesa argumenty przyjaciela nie przemawiają i postanawia on 
pozostać w więzieniu.

Kriton ma specyficzną budowę. Najprościej można wyróżnić w dialogu 
dwie części, a linię podziału wyznaczyć słowami Kritona „Nie umiem ci, So
kratesie, odpowiedzieć na to pytanie; nie rozumiem” (50a). Słowa takie bar
dzo często wypowiadają rozmówcy Sokratesa. Na tym polegała jego słynna 
metoda elenktyczna. Filozof uwidaczniał ludziom ich niewiedzę, wykazując, 
że przyjmowana przez nich teza, wraz z przesłankami wysuniętymi przez 
Sokratesa, prowadzi do zaprzeczenia tezy wyjściowej287. W tym momencie 
następowała faza majeutyczna, w której Sokrates wraz z rozmówcą docho
dzili do poznania288. W Kritonie sytuacja wygląda inaczej. W pierwszej części 
dialogu, która stanie się przedmiotem analizy w dalszej części rozdziału, kie
dy będzie poruszany problem posłuszeństwa Sokratesa wobec prawa, filozof 
dyskutuje ze swoim przyjacielem i jeszcze raz potwierdza najważniejsze po
glądy, którym chce pozostać wierny. Kriton nie bardzo rozumie wywód So

287 Zob. G. Vlastos, The Socratic Elenchus, „The Journal of Philosophy”, Vol. 79, No. 11, 
1983, s. 712.

288 Można się spierać, czy faza ta rzeczywiście często się pojawiała. Znanym wyjątkiem 
jest M enon, ale uzyskana wiedza dotyczy matematyki, a nie moralności. Por. R. Legutko, 
Sokrates. Filozofia m ęża sprawiedliwego, Zysk i S-ka, Poznań 2013, s. 316-324.
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kratesa. W końcu kapituluje. Specyfika tego dialogu wiąże się właśnie z jego 
drugą częścią. Nie ma ona charakteru rozmowy, ale jest właściwie monolo
giem Sokratesa, w którym personifikuje on ateńskie prawa, pragnie bowiem 
pokazać Kritonowi, dlaczego postanawia zostać w więzieniu i umrzeć.

W swoim haśle na temat politycznego zobowiązania Dagger wyróżnia 
cztery rodzaje argumentów z Kritona, które stanowią zapowiedź współcze
snych teorii289. W dialogu mamy więc do czynienia z rozumowaniem przypo
minającym utylitarystyczne uzasadnienie politycznego zobowiązania, a tak
że możemy wyróżnić argumenty odwołujące się do bezstronności, umowy 
i wdzięczności. Przedstawienie wywodu Sokratesa pozwoli na krótkie omó
wienie różnego sposobu ujmowania politycznego zobowiązania z uwzględ
nieniem najważniejszych myślicieli oraz najpoważniejszych zarzutów kiero
wanych pod adresem poszczególnych stanowisk. Sama ocena argumentów 
Sokratesa w świetle Platońskiej filozofii znajdzie swe miejsce przy okazji ze
stawienia Kritona z Obroną Sokratesa.

Argum ent utylitarystyczny

Pierwszy argument, jaki wytaczają prawa słowami Sokratesa, jest następujący:

Słuchaj, Sokratesie, co ty zamyślasz zrobić? Chyba nic innego, tylko tym czynem, któ
ry podejmujesz, myślisz nas, prawa, zgubić i całe państwo, o ile w twojej mocy? Czy 
sądzisz, że potrafi jeszcze istnieć i nie wywrócić się do szczętu państwo, w którym wy
dane wyroki m ocy żadnej nie mają, ale im ludzie prywatni władzę odejmują i ważność 
(50a-b )?

Jak wiemy, Dagger uważa, że argument ten zawiera rozumowanie o charak
terze utylitarystycznym. Wydaje się, że można tu mówić raczej o podejściu 
konsekwencjalistycznym, w tym przypadku bowiem Sokrates z pewnością 
ocenia słuszność postępowania przez odwołanie się do jego konsekwencji, 
nie mówi jednak niczego o maksymalizowaniu użyteczności. Należy jed
nak podkreślić, że w debacie wokół politycznego zobowiązania wymienia 
się argumenty o charakterze utylitarystycznym właśnie, i to one będą dalej 
rozpatrywane. Najpierw jednak interpretacji wymagają słowa samego So
kratesa.

Jak wskazuje A.D. Woozley, jeśli argument Sokratesa sprowadza się do 
tego, że jego działanie miałoby dla państwa destrukcyjny charakter, to nie jest 
on przekonujący290. Ze względu na różne konsekwencje można przedstawić 
sześć możliwości:

289 R. Dagger, Political Obligation.
290 A.D. Woozley, Socrates on D isobeyingthe Law, [w:] The Philosophy ofSocrates. A Collection 

o f  Critical Essays, red. G. Vlastos, University of Notre Dame Press, Notre Dame 1980, s. 316.
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1) Niektórzy ludzie nie przestrzegają niektórych praw.
2) Wszyscy ludzie nie przestrzegają niektórych praw.
3) Niektóre prawa nie są przestrzegane przez żadnego człowieka.
4) Wszystkie prawa nie są przestrzegane przez niektórych ludzi.
5) Niektórzy ludzie nie przestrzegają żadnego prawa.
6) Wszyscy ludzie nie przestrzegają żadnego prawa291.
Zdaniem Woozleya zdania 1. i 2. są prawdziwe właściwie w każdym społe
czeństwie. Jeśli prawo, o którym mowa w zdaniu 3., jest złe, to konsekwencje 
braku jego przestrzegania będą dobre. Konsekwencje sytuacji 4. nie mają ka
tastrofalnego charakteru. Skutki sytuacji 5. -  jeśli liczba ludzi nieprzestrze- 
gających żadnego prawa nie będzie wielka -  nie zagrożą istnieniu państwa. 
Zostaje więc wyłącznie ewentualność szósta, która jest nadzwyczaj niepraw
dopodobna. I tak Woozley przyjmuje, że argument za posłuszeństwem od
wołujący się do samych konsekwencji nie ma zastosowania w pojedynczym 
przypadku Sokratesa292. Aby był on przekonujący, należałoby przywołać 
zasadę bezstronności bądź sprawiedliwości. Wyjątek polegający na złama
niu prawa byłby wtedy niesłuszny: „Jeśli praktyka zachowania wszystkich 
w określony sposób jest uzasadniona społeczną potrzebą, to niesprawiedliwe 
wobec innych jest uczynienie dla siebie wyjątku i skorzystanie na tym, jeśli 
wyjątek ten nie niszczy owej praktyki”293. Argument z konsekwencji miałby 
zastosowanie wtedy, gdy określone postępowanie wpływałoby negatywnie 
na praktykę. W przypadku Sokratesa tak nie jest, ponieważ jego pojedynczy 
czyn nie zaszkodzi państwu. Aby więc argument podany przez filozofa miał 
zastosowanie, potrzebne są dodatkowe warunki.

Woozley rozważa także argument Sokratesa w kategoriach użyteczno
ści. Argument z użyteczności jest argumentem za utrzymaniem określonej 
praktyki. Jeśli jednak jakieś działanie jest wyjątkiem od niej, ale nie ma ne
gatywnego wpływu na samą praktykę, to nie ma argumentu, zdaniem au
tora, odwołującego się do użyteczności, który takie działanie określiłby za 
niesłuszne. Wydaje się, że w tym miejscu Woozley popełnia błąd, jaki często 
pojawia się w dyskusji nad utylitaryzmem. Jak zauważa Rawls w swoim słyn
nym artykule Two Concepts o f  Rules294, czym innym jest uzasadnienie prakty
ki, a czym innym uzasadnienie działania pod nią podpadającego. Zwolennik 
utylitaryzmu reguł nie będzie oceniał użyteczności każdego działania, nawet 
jeśli bardziej użyteczne będzie złamanie określonej reguły. Trzyma się reguły,

Argument ten krytykuje także na przykład R. Martin, Socrates on D isobedience to Law, „Review 
of Metaphysics”, Vol. XXIV, No. 1, 1970, s. 24-27.

291 A.D. Woozley, Socrates on Disobeying the Law, s. 316.
292 Tamże, s. 318.
293 Tamże, s. 316.
294 J. Rawls, Dwa pojęcia  reguł, [w:] M oralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk 

zawodowych , s. 125-155.
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nawet jeśli w niektórych przypadkach daje to w konsekwencji niższy poziom 
użyteczności. Utylitarysta reguł uznający zasadę dotrzymywania obietnic nie 
złamie danego słowa, nawet jeśli w konkretnym przypadku byłoby to bardziej 
korzystne. Argument Woozleya ma więc zastosowanie wyłącznie do zwolen
nika utylitaryzmu czynów.

Przytoczonego argumentu praw nie krytykuje R. Kraut w swojej książce 
Socrates and the State295. Zauważa, że sposób ich argumentacji może prowa
dzić do przyjęcia tezy, iż w swoim rozumowaniu odwołują się one do argu
mentu z uogólnienia (generalization argument)296. Na jej podstawie z prze
słanki „byłoby źle, gdyby wszyscy czynili A” wysuwa się wniosek, że „nikt nie 
powinien czynić A”297. Bez wątpienia fatalne skutki miałoby nieposłuszeń
stwo wszystkich obywateli i rzeczywiście prowadziłoby ono do upadku pań
stwa. Z tego jednak nie wynika, że samo działanie Sokratesa do takich kon
sekwencji doprowadzi. Argument praw byłby więc nieprzekonujący. Kraut 
proponuje inną jego interpretację. Rozważa następujący przykład. Załóżmy, 
że bardzo chory mężczyzna musi pić wyłącznie filtrowaną wodę. Na zmianę 
opiekuje się nim jego 10 synów. Jeden z nich nienawidzi ojca i podaje mu 
wodę niefiltrowaną. Wie, że taka ilość nieoczyszczonej wody ojcu nie zaszko
dzi, ma jednak świadomość, że jeśli trzech braci pójdzie w jego ślady, ojciec 
umrze. Postanawia nie dzielić się z nimi swoim zamiarem, ale liczy na to, że 
może sami oni zdecydują się postąpić podobnie. Jak twierdzi Kraut, można 
powiedzieć, że zły syn pragnie zabić swojego ojca, „o ile w jego mocy”. Teraz 
można się odwołać do tego, jak prawa postrzegają Sokratesa. Mają wszelką 
podstawę do tego, by przyjąć, że filozof ma powód do zemsty, ponieważ zo
stał niesprawiedliwie skazany na śmierć (50b-c). Ponieważ Sokrates nie jest 
w stanie przewidzieć, z jaką reakcją spotkałoby się jego nieposłuszeństwo, nie 
może całkowicie odrzucić możliwości, że jego zachowanie przyczyni się do 
zniszczenia Aten, bo przecież taką intencję prawa mu przypisują. Kraut nie 
zgadza się także z opinią, że prawdopodobne zniszczenie Aten byłoby jedynie 
skutkiem ubocznym ucieczki filozofa. Jego rzeczywistą intencją miałaby być 
wtedy wyłącznie chęć zachowania życia. Kraut zauważa, że gdyby tak rzeczy
wiście było, to można by zarzucić Sokratesowi, że w trakcie procesu miał spo
sobność wyboru wygnania w majestacie prawa. Jeśli teraz planuje ucieczkę, 
to ze szkodą dla systemu prawnego polis. Gdyby z kolei przyjąć, że działanie 
Sokratesa wpisuje się w liczne działania innych ludzi, a ich rezultatem było
by zniszczenie Aten, to filozof rzeczywiście przyczyniałby się do tego, „o ile 
w jego mocy”.

295 R. Kraut, Socrates and the State, Princeton University Press, Princeton 1984, s. 128-137.
296 Tamże, s. 42.
297 Por. tamże, s. 126.
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Kraut podkreśla, że prawa nie pytają Sokratesa: „a co, gdyby inni tak ro
bili?”, ale: „co zamyślasz zrobić?”298. To pierwsze jest charakterystyczne dla 
argumentu z uogólnienia. Choć argument ten sam w sobie jest błędny, to nie 
wydaje się, by pytanie: „a co, gdyby inni tak robili?”, było kompletnie pozba
wione sensu i nie stanowiło powodu, by przynajmniej jeszcze raz przemyśleć, 
czy dane postępowanie będzie słuszne. Nie trzeba przy tym odwoływać się do 
bezstronności. Pytanie takie bardzo często zadajemy dzieciom, kiedy chcemy 
im wytłumaczyć jakiś zakaz. Wtedy argument praw nie jest zapewne zbyt 
złożony, ale za to zdroworozsądkowy. A jeśli, jak zostanie to pokazane przy 
okazji porównania Obrony z Kritonem, mowa praw miała przekonać przyja
ciela Sokratesa, do którego nie przemawiała filozoficzna refleksja, bardziej 
zrozumiałe staje się wykorzystanie przez Platona tego rodzaju rozumowania.

Po omówieniu pierwszego argumentu praw należy przejść do utyli- 
tarystycznej koncepcji politycznego zobowiązania. Jak zauważa Dagger, 
w klasycznym utylitaryzmie poświęcono temu zagadnieniu niewiele miej
sca, a współcześnie utylitaryzm rzadko pojawia się jako próba uzasadnie
nia zobowiązania do przestrzegania prawa. Jedną z przywoływanych prac 
zwolenników utylitaryzmu na temat politycznego zobowiązania jest artykuł 
wspomnianego już w poprzednim rozdziale R.M. Hare’a299. Definiuje on po
lityczne zobowiązania jako „moralne zobowiązania, które mamy jako oby
watele danego państwa posiadającego system prawny”300. Pytanie o to, jakie 
mam polityczne zobowiązania, to dla Hare’a pytanie o powszechne zalecenie, 
jakie miałoby zastosowanie do wszystkich obywateli w takich warunkach, 
w jakich ja  się znajduję. Ważne jest tu zastrzeżenie, że nie stawia się własne
go interesu ponad interesy innych ludzi, na których moje działanie ma jakiś 
wpływ. Jak podkreśla Hare, można by odnosić zalecenia do każdego indywi
dualnego przypadku, ale „w praktyce nie tylko użyteczne, ale także konieczne 
jest stosowanie prostych, ogólnych i w miarę nieprzekraczalnych zasad”301. 
Ma to bowiem znaczenie w formowaniu się moralnej osobowości, a także 
pozwala na podejmowanie decyzji w sytuacjach, w których możemy nie być 
dostatecznie pewni, co zrobić. Zdaniem autora należy ludziom wpajać zasadę 
głoszącą, iż mamy moralną powinność przestrzegać praw, choć mogą istnieć 
okoliczności, w których trzeba będzie ją  złamać.

Hare proponuje rozpatrzenie następującego przykładu. Stu rozbitków 
znalazło się na wyspie. Zanim pojawi się między nimi porządek prawny, 
każdy z nich ma roztropnościowe oraz moralne racje do tego, by zachowy

298 Tamże, s. 136.
299 R.M. Hare, Political Obligation, [w:] tegoż, Essays on Political Morality, Oxford 

University Press, Oxford 1998, s. 8-20.
300 Tamże, s. 8.
301 Tamże, s. 11.
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wać czystość. Kiedy jednak rodzi się prawo regulujące tę kwestię, zdaniem 
Hare’a pojawiają się nowe racje o charakterze moralnym302. Po pierwsze, nie
przestrzeganie zasad higieny, której stosowanie jest prawnie narzucone, na
razi innych na choroby w znacznie większym stopniu, niż miało to miejsce 
przed wprowadzeniem prawa, teraz bowiem panuje ogólna czystość. Po dru
gie, nieprzestrzeganie prawa przeze mnie wymusza reakcję ze strony aparatu 
represji, a ten mógłby się zajmować czymś innym. Po trzecie, złamanie prawa 
może zachęcić innych do naruszenia tego bądź innych przepisów, co w kon
sekwencji będzie niekorzystne dla społeczeństwa i w końcu może doprowa
dzić do załamania się systemu prawnego. Po czwarte, „jeśli złamię prawo, 
skorzystam na tym, że inni go przestrzegają, choć także chcieliby uczynić to, 
co zabronione, i tym samym skrzywdzę ich przez złamanie ich życzenia do 
niebycia wykorzystanym”303. Racja ta ma na celu wyeliminowanie sytuacji, 
w której można zyskać na złamaniu prawa bez negatywnego wpływu na inte
resy innych. Te cztery racje nakładają polityczne zobowiązania. Dodatkowo 
człowiek ma zobowiązanie do pomocy w stanowieniu i egzekwowaniu do
brego prawa. Najważniejsza dla Hare’a jest racja pierwsza. Ogólnie mówiąc, 
zakazuje ona działania, które w wyniku złamania prawa naraziłoby w znacz
nym stopniu realizację interesów innych ludzi lub wiązałoby się z wyrządze
niem im szkody.

Jak zauważa Dagger, istnieje zgoda, że bardziej złożone próby przedsta
wienia utylitarystycznego uzasadnienia politycznego zobowiązania nie po
wiodły się. Część zarzutów wiąże się z samą koncepcją utylitaryzmu, mają 
więc one zastosowanie także do innych zagadnień. Z oczywistych względów 
nie mogę przedstawić tu dyskusji nad utylitaryzmem, zaprezentuję więc 
główne zarzuty tak, jak pojawiają się one w literaturze na temat polityczne
go zobowiązania. G. Klosko, jeden z ważniejszych teoretyków omawianego 
zagadnienia, w swojej książce podkreśla, że utylitaryzm ma ogólny problem 
z wytłumaczeniem zobowiązań304. Utylitarysta czynów złamie daną obietni
cę, jeśli przyniesie to więcej korzyści. Odnosząc się do utylitaryzmu reguł, 
Klosko przywołuje pogląd J.J.C. Smarta, zgodnie z którym sprowadza się on 
do utylitaryzmu czynów, a jego jedyną regułą jest zasada nakazująca mak
symalizowanie użyteczności. Zdaniem Smarta utylitaryzm reguł charaktery
zuje „przesądne uwielbienie reguł”305. Jeśli bowiem zwolennik utylitaryzmu 
pragnie dbać o szczęście innych, to stosowanie się do reguły, w wyniku czego

302 Tamze, s. 14-15.
303 Tamze, s. 18.
304 G. Klosko, The Principle o f  Fairness and Political Obligation, Rowman & Littlefield, Lan- 

ham 2003, s. 133-141.
305 J.J.C. Smart, Act-utilitarianism and rule-utilitarianism, [w:] J.J.C. Smart, B. Williams, 
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poziom szczęśliwości jest mniejszy od tego, jaki można by uzyskać przez jej 
złamanie, może nie mieć uzasadnienia. Tak więc Klosko odrzuca zarówno 
utylitaryzm czynów, jak i utylitaryzm reguł w ich podejściu do problemu zo
bowiązań w ogóle.

Utylitaryzm, jak podkreśla Klosko, radzi sobie na poziomie społecznym. 
Rząd zapewnia korzyści i należy mu się posłuszeństwo. Nie jest jednak ja 
sne, dlaczego określona jednostka ma zobowiązanie do tego, by go wspie
rać. Trudne staje się wykazanie, że podporządkowanie się przyniesie więcej 
pożytku niż szkody, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z dużym 
społeczeństwem306. Jak zauważa autor, każda teoria ujmująca polityczne zo
bowiązanie na sposób utylitarystyczny napotyka poważne problemy. Jeśli X 
uważa, że niepłacenie przez niego podatków będzie lepsze niż płacenie, to 
w dużym społeczeństwie jego niestosowanie się do obowiązku płacenia po
datków nie będzie miało wpływu na dochody państwa. Na gruncie utylitary- 
zmu trudno jest, zdaniem Kloski, wskazać związek pomiędzy zachowaniem 
jednostki a tym, co dotyczy całego społeczeństwa307. Jak konkluduje Klosko, 
„(...) rozważania o charakterze utylitarystycznym należy uzupełnić poprzez 
odwołanie się do zasad moralnych, zgodnie z którymi jednostki powinny 
podporządkować się regułom koniecznym do zapewnienia pomyślności spo- 
łeczeństwa”308.

Utylitaryzm krytykuje także cytowana już Pitkin. Wyróżnia ona dwa jego 
rodzaje: indywidualistyczny i społeczny. Na podstawie pierwszego zobowią
zanie do posłuszeństwa byłoby uzasadnione przez odwołanie się do własnej 
korzyści. Jeśli posłuszeństwo jest sprzeczne z dążeniem do własnej pomyśl
ności, nie należy się ono władzy. Zdaniem Pitkin utylitaryzm indywiduali
styczny prowadzi do odrzucenia jakiejkolwiek jej formy309. Zgodnie z uty- 
litaryzmem społecznym zobowiązanie do posłuszeństwa jest uzasadnione 
ogólną pomyślnością członków społeczeństwa. Posłuszeństwo władzy nale
ży się więc nawet wtedy, kiedy może to być dla jednostki niekorzystne, jeśli 
zwiększa to pomyślność społeczeństwa. Zdaniem Pitkin nie jest wcale jasne, 
dlaczego to kryterium mogłoby mieć jakiekolwiek znaczenie albo dlaczego 
zobowiązanie do powiększania pomyślności społeczeństwa miałoby być bar
dziej przekonujące od zobowiązania do przestrzegania prawa310.

Również Simmons uznaje utylitarystyczne koncepcje politycznego zobo
wiązania za nieprzekonujące. W swojej polemice przytacza argumenty po
dobne do tych, na które powołał się Klosko. Nawiązuje także do przywołanej

306 G. Klosko, The Principle o f  Fairness and Political Obligation, s. 139-140.
307 Tamze, s. 140.
308 Tamze.
309 H. Pitkin, Obligation and Consent I, s. 992.
310 Tamze, s. 993.
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krytyki utylitaryzmu przez Smarta i dlatego pomija w swoich rozważaniach 
utylitaryzm reguł. Zdaniem Simmonsa utylitarysta czynów może uważać 
posłuszeństwo politycznym instytucjom i ich wspieranie za użyteczną re
gułę przybliżoną, ale taki jej status jest zbyt słaby, by uzasadnić polityczne 
zobowiązanie. Przywołuje w tym miejscu koncepcję R. Sartoriusa, którego 
zdaniem utylitarysta czynów może przyjąć reguły przybliżone wzmocnione 
sankcjami za ich złamanie. Będą miały wtedy wyższy status -  staną się nor
mami311. Zdaniem Simmonsa normy te nie będą jednak miały większej siły. 
Jeśli system sankcji stanie się zawodny, wpłynie to negatywnie na więź po
między jednostką a państwem. Co więcej, stanowisko Sartoriusa nie pozwala 
na wytworzenie moralnej więzi, jaką ma się na myśli, mówiąc o idei obywa- 
telstwa312. Konkludując, Simmons stwierdza, że utylitaryzm nie potrafi podać 
adekwatnej teorii politycznego zobowiązania.

Podsumowując powyższe rozważania, możemy stwierdzić, że refleksja 
utylitarystyczna bardzo rzadko pojawia się w dyskusji na temat politycznego 
zobowiązania. Panuje właściwie ogólna zgoda, że utylitaryzm nie radzi sobie 
z wytłumaczeniem moralnej więzi, jaką pomiędzy państwem a jego obywate
lami dostrzegają zwolennicy politycznego zobowiązania. Ich krytyka w dużej 
mierze dotyczy utylitaryzmu jako całości. Jej zasadność będzie więc zależała 
od tego, czy przekonujące są uwagi odnoszące się na przykład do rozumienia 
wszelkich zobowiązań na gruncie utylitaryzmu. Jak podkreśliłem, zwolenni
cy politycznego zobowiązania uważają, że utylitaryzm może prowadzić do 
tego, że bardziej użyteczne dla jednostki będzie niewspieranie władzy. Klo- 
sko na przykład uważa, że rozwiązaniem może tu być oparcie zobowiązania 
na bezstronności (ang. fairness). Dagger zauważa w Kritonie argument, który 
można powiązać z takim ujęciem omawianego problemu. Stanie się on więc 
teraz przedmiotem dalszych rozważań.

bezstro n n o ść

Dagger dostrzega w Kritonie argument odwołujący się do pojęcia bezstron
ności, kiedy Sokrates zadaje następujące pytanie: „jeżeli się stąd wyniesie
my, a nie przekonamy państwa, zrobimy komuś źle, i to komu najmniej 
należy, czy też nie?” (50a). Mówiąc potocznie, Sokrates nie postąpi fa ir  wo
bec współobywateli, jeśli nie podporządkuje się wyrokowi sądu. Postawi się 
niejako obok nich, zażąda specjalnego potraktowania, innego od tego, które 
im przysługuje. Wspomniany wyżej Klosko zwraca uwagę na to, że zgodnie 
z utylitaryzmem można by postąpić w sposób użyteczny, który jednak nie

311 Por. A.J. Simmons, M oral Principles and Political Obligations, s. 50.
312 Tamże, s. 51.
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będzie wspierał rządu i stanie się -  jak się można domyślić -  nieuczciwy wo
bec innych. Jeżeli ktoś przestaje płacić podatki i korzysta na tym, że inni je 
uiszczają, traktuje ich nie fa ir  i wykorzystuje.

Aby wytłumaczyć, jak jest pojmowane polityczne zobowiązanie jako bez
stronność, należy się odwołać do artykułu H.L.A. Harta Are There Any Natu
ral Rights?313. Choć najbardziej znanym zwolennikiem koncepcji polityczne
go zobowiązania jako bezstronności jest J. Rawls, praca Harta zawsze bywa 
przywoływana w tym kontekście. Przedmiotem jego zainteresowania nie jest 
polityczne zobowiązanie, ale problem uprawnień. Posiadanie uprawnienia 
oznacza, zdaniem Harta, posiadanie moralnego uzasadnienia ograniczenia 
wolności danej osoby i określenia sposobu jej działania314. Uzasadnienie, 
o którym tu mowa, można uzyskać przez zbadanie okoliczności, w których 
stwierdza się posiadanie uprawnienia, głównie przez zdanie „mam upraw
nienie do ...” Jest tak w dwóch rodzajach sytuacji: kiedy osoba wysuwająca 
roszczenie ma specjalne uzasadnienie wkroczenia w sferę czyjejś wolności, 
którego nie mają inne osoby (specjalne uprawnienia), lub gdy dochodzi do 
przeciwstawienia się nieuzasadnionej próbie takiego wkroczenia (uprawnie
nia ogólne)315. Za przykład specjalnych uprawnień Hart uznaje polityczne 
zobowiązanie. Rozumie je jako „wzajemność ograniczeń” (mutuality o f  re
strictions). Jak stwierdza:

( . . . )  kiedy określona liczba osób uczestniczy we wzajemnym przedsięwzięciu zgodnie 
z regułami i tym samym ogranicza swoją wolność, to ci, którzy poddali się tym ograni
czeniom, mają prawo do tego, by -  wtedy, gdy jest to konieczne -  pozostali, którzy na 
tym skorzystali, także poddali się wspomnianym ograniczeniom316.

Jak podkreśla Hart, posłuszeństwo wobec prawa w społeczeństwie jest mo
ralnym zobowiązaniem nie ze względu na konsekwencje, ale z uwagi na to, że 
jest ono wspólnym przedsięwzięciem. Pojawia się więc tu jeszcze raz znana 
nam z wcześniejszej części krytyka utylitaryzmu.

Jak pamiętamy, głównym zagadnieniem poruszanym przez Harta jest 
problem uprawnień. Z nim ściśle wiąże się pojęcie wolności i możliwości jej 
ograniczenia. Jak podkreśla autor,

( . . . )  roszczenie do wkroczenia w czyjąś wolność jest uzasadnione, bo ta osoba, ko
rzystając ze swojego prawa do bycia wolną, zdecydowała się na utworzenie tego rosz
czenia, a w przypadku wzajemnych ograniczeń twierdzimy, że roszczenie to jest uza

313 H.L.A. Hart, Are there Any Natural Rights?, „The Philosophical Review”, Vol. 64, No. 2, 
1955, s. 175-191.

314 Tamże, s. 183.
315 Tamże.
316 Tamże, s. 185.
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sadnione, bo jest fa ir . A jest fa ir ,  bo tylko tak można zapewnić równą dystrybucję 
ograniczeń i wolności w danej grupie317.

Hart przedstawia jedynie pewien zarys politycznego zobowiązania jako bez
stronności. Problem ten w „pełnym wymiarze” podjął Rawls w swoich pra
cach, łącznie z Teorią sprawiedliwości, w której odchodzi od tej koncepcji318. 
Skupię się na najważniejszych kwestiach przez niego poruszonych.

Jak zauważa Rawls,

( . . . )  w momencie, w którym osoby świadomie włączają się w praktykę, którą uznają za 
bezstronną i przyjmują korzyści z niej wynikające, wiąże je obowiązek f a i r  p lay  prze
strzegania zasad, kiedy przyjdzie ich kolej, a to zakłada ograniczenie w dążeniu przez 
nich do realizowania własnego interesu w poszczególnych przypadkach319.

Jeśli społeczeństwo uznamy za wspólne przedsięwzięcie przynoszące ko
rzyści, które wymaga tego, by prawie wszyscy lub wszyscy współpracowali 
-  co zakłada od każdego poniesienie jakiegoś poświęcenia -  a jest możliwe, 
że osoba, która nie wnosi swojego wkładu, ciągle czerpie korzyści z bycia 
członkiem tego przedsięwzięcia, to zdaniem Rawlsa jest ona zobowiązana 
do współpracy poprzez obowiązek fa ir  play320. W przeciwnym razie będzie 
wykorzystywać innych. W ten sposób polityczne zobowiązanie rozumiane 
jako bezstronność ma radzić sobie z problemem tak zwanego gapowicza (free 
rider). Gapowicz to osoba, która korzysta z udziału w jakimś schemacie, ale 
nie ponosi kosztów uczestnictwa w nim. Rawls uważa, że uczestnictwo we 
wspólnej praktyce zobowiązuje nas na zasadzie bezstronności do wniesienia 
własnego wkładu wtedy, kiedy przyjdzie nasza kolej. To właśnie dzięki wspól
nemu wysiłkowi jest możliwe czerpanie korzyści z określonego schematu czy 
praktyki (w naszym wypadku mówimy o społeczeństwie). Na ten sam pro
blem zwracał uwagę Klosko, jeden z ważniejszych zwolenników teorii poli
tycznego zobowiązania opartego na bezstronności.

Od razu rodzi się pytanie, czy mówienie o społeczeństwie jako o przed
sięwzięciu jest w przypadku starożytności w ogóle sensowne. Termin „spo
łeczeństwo” pojawił się dopiero w XVIII wieku, kiedy zaczęto dostrzegać, że 
istnieją inne formy życia zbiorowego niż te związane z władzą polityczną. 
Mówienie o społeczeństwie w starożytnej Grecji można by więc uznać za 
anachronizm. Jeśli jednak myślimy o politycznym zobowiązaniu jako o mo
ralnym zobowiązaniu do przestrzegania prawa czy nawet wspierania instytu
cji państwowych, to możemy przyjąć, że wzajemnym przedsięwzięciem jest

317 Tamże, s. 190-191.
318 Zob. J. Rawls, Justice as Fairness, „The Philosophical Review”, Vol. 67, No. 2, 1958, 

s. 164-194; tenże, Legal Obligation and the Duty o f  Fair Play, [w:] Law  and Philosophy, red.
S. Hook, New York University Press, 1964, s. 3 -1 8 ; tegoż, Teoria sprawiedliwości.

319 Tegoż, Justice as Fairness, s. 183.
320 Por. tegoż, Legal Obligation and the Duty o f  Fair Play, s. 9-10.
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polis. W II księdze Państwa Sokrates mówi o tworzeniu się polis. Powstaje 
ona, ponieważ ludzie nie są samowystarczalni. W początkowym stadium 
państwo funkcjonuje na zasadzie wymiany usług pomiędzy mieszkańcami. 
Jak zauważają Sokrates i Glaukon, sprawiedliwość w nim będzie „w pewnym 
zapotrzebowaniu wzajemnych usług” (372a). Na tym etapie można już sobie 
wyobrazić sytuację, w której ktoś korzysta z bycia członkiem polis, ale nie po
nosi związanych z tym wysiłków. Wydaje się, że zobowiązanie oparte na bez
stronności eliminowałoby problem gapowicza. Nie ma przeszkód, żeby tego 
zobowiązania nie utrzymać wraz z rozwojem państwa. Jeśli istnieje cel polis, 
a jest nim moralne ukształtowanie obywateli, to łączy ich wzajemne przed
sięwzięcie, w którym każdy ma do wypełnienia swoje zadanie. Jest oczywiste, 
że Sokrates żyje nie w idealnej polis, ale w historycznych Atenach. Nie chce 
jednak traktować źle ani swoich współobywateli, ani samego państwa. Można 
przyjąć, jak zostało to już wcześniej zaznaczone, że ten zły postępek polegał
by na szczególnym potraktowaniu własnej osoby.

Interpretację przypisującą Kritonowi argumentację odwołującą się do 
pojęcia bezstronności można wzmocnić uwagami Vlastosa. Przywołuje on 
z mowy praw jeszcze jedno zdanie: „Myśmy ciebie (...)  obsypały wszelkimi 
dobrami, jakimiśmy tylko mogły, i ciebie, i wszystkich innych obywateli ( . . .)” 
(51c). Zdaniem Vlastosa Sokrates chce w tym fragmencie podkreślić, że „po
rządek prawny Aten jest związkiem zapewniającym korzyści”321. Posłuszeń
stwo wobec prawa jest formą wniesienia przez każdego obywatela swojego 
wkładu we „wspólne przedsięwzięcie” (collective enterprise). I dalej Vlastos 
stwierdza:

Korzystając z praw obywatelskich w państwie takim jak Ateny, [Sokrates] uświadamia 
swoim współobywatelom, że zgadza się wziąć na siebie część wspólnego ciężaru oraz 
podejmuje się bezstronnie wykonać swoją część, a także oczekuje, że inni uczynią to 
samo. Nieposłuszeństwo wobec prawa oznacza niewywiązanie się z tego zobowiązania 
( . . . ) 322.

Jak widzimy, Vlastos nie tylko mówi o bezstronności, ale także pojmu
je państwo ateńskie jako wspólne przedsięwzięcie. Są to kolejne argumenty 
za tym, że rozpatrywanie teorii politycznego zobowiązania opartego na bez
stronności w Kritonie jest całkowicie uzasadnione.

Wróćmy do Rawlsa. Jak zauważa Simmons, istotnym elementem jego 
koncepcji jest zastrzeżenie, że uczestnicy określonego schematu czy praktyki 
mają nie tyle przyjmować korzyści, ile godzić się na nie323. Jak zobaczymy, bę

321 G. Vlastos, Socrates on Political O bedience and D isobedience, „The Yale Review”, Vol. 63, 
1974, s. 527.

322 Tamże, wyróżnienie -  TK.
323 Zob. A.J. Simmons, M oral Principles and Political Obligations, s. 107-108.
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dzie ono miało zasadnicze znaczenie przy krytyce politycznego zobowiązania 
opartej na bezstronności.

Najbardziej znanym polemicznym argumentem jest ten sformułowany 
przez R. Nozicka w jego książce Anarchia, państwo, utopia324 w podrozdziale 
zatytułowanym Zasada uczciwości325. Proponuje on rozpatrzenie następują
cego przykładu326. Załóżmy, że w sąsiedztwie uruchomiono lokalną rozgło
śnię mającą zapewniać rozrywkę mieszkańcom. W okolicy mieszka 365 osób. 
Codziennie ktoś inny ma się zająć emitowaniem programu. Załóżmy, że na 
liście znajduje się twoje nazwisko i w końcu przychodzi twoja kolej. Słucha
łeś programu i czerpałeś z tego przyjemność, sam jednak nie masz ochoty 
spędzać dnia na prowadzeniu audycji i czytaniu informacji. Nozick pyta, czy 
w takiej sytuacji jest się zobowiązanym do uczestnictwa we wspólnym przed
sięwzięciu, jakim jest lokalna rozgłośnia? W tym przypadku można oczywi
ście nie włączać radia i nie czerpać korzyści, ale „czy jeśli każdy mieszkaniec 
z twojej ulicy zamiata określonego dnia całą ulicę, to musisz to zrobić, gdy 
nadejdzie twoja kolej”327? Jak podkreśla Nozick, „nie można, bez względu na 
to, czemu to służy, działać w taki sposób, że najpierw daje się komuś korzyści, 
a potem domaga się zapłaty”328. Nie jest więc tak, że spoczywa na nas dług, 
który musimy spłacić. Do współpracy potrzebne jest bowiem uzyskanie zgo
dy od tego, kto ma w ramach pewnego przedsięwzięcia ograniczyć własną 
wolność, a tej w przykładzie z rozgłośnią nie było.

Z krytyką Nozicka nie zgadza się zarówno Klosko, zwolennik zasady 
bezstronności, jak i Simmons, który -  jak wiemy -  argumentuje z pozycji

324 R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, tłum. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Fundacja 
Aletheia, Warszawa 1999.

325 Tłumacze w przypisie odwołują się do Teorii sprawiedliwości Rawlsa, w której principle 
o f  fairness jest tłumaczona jako „zasada rzetelności”. Wydaje się, że oba tłumaczenia są złe, 
choć wyrażenie „zasada uczciwości” lepiej oddaje intencje Rawlsa niż „zasada rzetelności”. Po 
pierwsze, w tłumaczeniu Teorii sprawiedliwości mamy sformułowanie „sprawiedliwość jako 
bezstronność” (ang. justice as fairness). Nie jest jasne, dlaczego angielskie wyrażenie principle o f  
fairness jest tłumaczone inaczej -  jako „zasada rzetelności” zamiast „zasada bezstronności” -  
skoro w obu przypadkach występuje angielskie fairness. Po drugie, Rawls, mówiąc o „zasadzie 
bezstronności”, twierdzi, że „nie powinniśmy korzystać z kooperacyjnego wysiłku innych bez 
naszego rzetelnego (bezstronnego) w nim udziału” (Teoria sprawiedliwości, s. 159). Główna 
myśl jest taka, by nie żądać dla siebie innych warunków, aby postępować wobec innych fa ir , 
a więc raczej uczciwie, a nie rzetelnie. Nie ma jednak powodów, by nie używać w tym miejscu 
słowa „bezstronnie”. Ci, którzy wnieśli wkład, mają prawo żądać tego od innych, którzy czerpali 
z tego korzyści. Potraktowanie siebie w inny, szczególny sposób byłoby wyrządzeniem szkody 
tym, którzy zdecydowali się na ograniczenia. I na koniec sformułowanie „zasada rzetelności” 
pojawia się raczej w kontekście zasad obowiązujących w wykonywaniu określonego zawodu. 
Z wyżej wymienionych powodów będę się więc posługiwał określeniem „zasada bezstronności”.

326 R. Nozick, dz. cyt., s. 118-121.
327 Tamże, s. 119.
328 Tamże, s. 120.
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filozoficznego anarchizmu, a więc odrzuca także teorię politycznego zobo
wiązania opartą na bezstronności. Rozpatrzmy najpierw pokrótce argumenty 
Simmonsa.

Nozick podkreśla, że jeśli ktoś nie zgodził się na współpracę, może czerpać 
korzyści ze schematu. Przykład z rozgłośnią ma pokazać, że zasada bezstron
ności nie jest w stanie zobowiązać jednostki do ponoszenia kosztów, a więc 
do ograniczenia swojego działania. Zdaniem Simmonsa Nozick pomija jed
nak istotną kwestię. W koncepcjach Harta i Rawlsa zobowiązanie dotyczy 
uczestników schematu. Rozgłośnia została natomiast stworzona niejako poza 
osobą, która nie chce się przyłączyć do wspólnego przedsięwzięcia. Jest ona 
raczej świadkiem czy widzem, a nie członkiem grupy, jaką to przedsięwzięcie 
zawiązuje329. Powstaje problem, jak odróżnić uczestników od osób postron
nych. Zwolennik Nozicka może twierdzić, że pozwala na to wyrażenie zgody 
przez uczestników. Ich zobowiązanie byłoby więc oparte na zgodzie, a nie na 
zasadzie bezstronności, która okazywałaby się w tym kontekście bezużytecz
na. Zdaniem Simmonsa można jednak nie zgodzić się na pewien schemat, ale 
czerpiąc z niego korzyści, zostaje się zobowiązanym do wniesienia własnego 
wkładu. Nozick pomija w swoim przykładzie, że zarówno Hart, jak i Rawls 
mówią o tym, że uczestnicy schematu przyjmują płynące z niego korzyści. 
W takim razie jego przykład z zamiataniem ulicy jest nieadekwatny. Ważne 
jest bowiem nie samo otrzymanie korzyści, ale jej świadome przyjęcie330.

Tu rodzi się jednak kolejny problem. Simmons proponuje odróżnić korzy
ści otwarte („open” benefits) od korzyści łatwo dostępnych (benefits „readily 
available”). Tych pierwszych nie można uniknąć bez daleko idących niedo
godności. W przypadku rozgłośni radiowej, gdyby ktoś nie chciał słuchać 
nadawanych audycji, musiałby się właściwie przeprowadzić, ponieważ sły
chać je nawet na ulicy. Jak podkreśla Simmons, wiele korzyści płynących ze 
strony państwa ma właśnie charakter otwarty, a więc nie można ich nie przy
jąć bez emigracji. Przyjęcie korzyści oznacza, zdaniem Simmonsa, albo sta
ranie się o nią i jej osiągnięcie, albo chętne i świadome jej wzięcie. Pierwszy 
wypadek zachodzi z korzyściami łatwo dostępnymi331. Problem pojawia się 
przy korzyściach otwartych. W społeczeństwach demokratycznych (bo tylko 
w takich według Simmonsa można mówić o zasadzie bezstronności) pośród 
nich można wymienić: rządy prawa, ochronę sił zbrojnych, dbanie o ekolo
gię, utrzymywanie dróg, możliwość partycypacji w życiu politycznym. Jak 
podkreśla Simmons, by korzyści te tworzyły chęć dobrowolnej współpracy, 
muszą być spełnione pewne warunki. Ludzie powinni rozumieć, że pochodzą 
one ze schematu wzajemnej współpracy, powinni mieć jakieś zdanie na ich

329 A.J. Simmons, M oral Principles and Political Obligations, s. 122.
330 Tamże, s. 131.
331 Tamże, s. 132.
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temat, a także przekonanie, że są warte ponoszonych kosztów. W większości 
przypadków ludzie nie są jednak świadomi tych wszystkich czynników albo 
uważają, iż otrzymywane korzyści nie są warte wysiłku lub że zostały kupione 
od władzy za podatki, a zatem nie stanowią rezultatu wzajemnej współpra
cy, w którą należy się włączyć. Jak konkluduje autor, powyższe rozważania 
prowadzą do ostatecznego wniosku, że niewiele osób przyjmuje korzyści 
w wymaganym sensie, a więc nie są oni związani zobowiązaniem opartym na 
bezstronności. Simmons wyszedł więc od krytyki zarzutów Nozicka skiero
wanych pod adresem koncepcji Harta i Rawlsa, a następnie poddał analizie 
samą zasadę bezstronności. Jego zdaniem nie może ona służyć jako podstawa 
politycznego zobowiązania.

Klosko podkreśla, że najbardziej istotne zastosowanie zasady bezstronno
ści ma miejsce w zapewnianiu dóbr publicznych332. Ich ważną cechą jest to, 
że są zapewniane przez duże grupy współpracujących z sobą ludzi i cieszą się 
nimi nie tylko niektórzy, ponieważ są dostępne dla znacznej liczby osób -  
na ogół dla wszystkich członków społeczeństwa. Dobra publiczne będą więc 
korzyściami otwartymi, o jakich wspomina Simmons. Klosko używa w tym 
kontekście wyrażenia „niewykluczalne” (nonexcludable). Jego zdaniem zasa
da bezstronności ma także zastosowanie do dóbr niewykluczalnych, jeśli „są 
warte poniesienia wysiłku przez osoby je otrzymujące i są w domniemanym 
sensie korzystne (presumptively beneficial)”, czyli niezbędne do życia, jakie 
można w najmniejszym stopniu zaakceptować333. Jak dodaje Klosko, w przy
padku, w którym mamy do czynienia z koniecznymi dobrami, ich charakter 
przeważa nad prawem jednostki do wyboru, czy pragnie ona współpracować, 
czy nie. Istnieje przy tym założenie, by zarówno wkład, jak i czerpany zysk były 
uczciwie rozdzielone. W swojej późniejszej pracy podkreśla, że istotne jest to, 
by określona konieczna korzyść mogła być dostarczona wyłącznie przez pań- 
stwo334. Klosko nie zgadza się więc, że do zaistnienia zobowiązania konieczne 
jest przyjęcie korzyści w mocnym sensie, o jakim wspominał Simmons335.

Podsumowując, za zaletę teorii politycznego zobowiązania opartego na 
bezstronności uważa się fakt, że nie wymaga ona aktu zgody, by zaistniało 
zobowiązanie, jak to się dzieje w teorii opartej na zgodzie, która zostanie 
omówiona poniżej. Zdaniem Kloski dobrze tłumaczy ona moralny związek 
pomiędzy obywatelami a państwem, jeśli uzna się je za wzajemne przedsię
wzięcie, a państwu przypisze się rolę jedynego dostarczyciela pewnych dóbr.

332 G. Klosko, The Principle o f  Fairness and Political Obligation, „Ethics”, Vol. 97, No. 2, 
1987, s. 353-354.

333 Tamże, s. 355.
334 Tegoż, Political Obligations, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 7.
335 Por. tegoż, Presumptive Benefit, Fairness, and Political Obligation, „Philosophy and 

Public Affairs”, Vol. 16, No. 3, 1987, s. 241-259.
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Krytycy z kolei uważają, że samo otrzymywanie dóbr niewykluczalnych nie 
może być podstawą do wytworzenia zobowiązań. Za kontrowersyjne uważa 
się także postrzeganie współczesnych społeczeństw jako wspólnych przed
sięwzięć.

Naturalny obow iązek  spraw iedliw ości

W swojej mowie prawa zadają Sokratesowi pytania:

Czyż nie pierwej myśmy ciebie zrodziły i nie przez nas pojął twoją matkę ojciec twój 
i spłodził ciebie? W ięc powiedz tym z nas, tym prawom, które małżeństw dotyczą, 
masz do nich jakiś żal, że nie są dobre? ( . . .)  może do tych, które dotyczą wyżywienia 
i wychowania dzieci? Przecież i tyś odebrał wychowanie. W ięc niedobrze nakazywały 
te z nas, które na to są ustanowione, kiedy polecały ojcu twemu, żeby cię w muzyce, 
w literaturze i gimnastyce kształcił? ( . . . )  a skoroś się urodził i wychował, i wykształcił, 
to czyż potrafiłbyś powiedzieć: po pierwsze, żeś nie był naszym synem i niewolnikiem 
-  ty sam i twoi przodkowie? (50d -e)

Sokrates nie ma nic do zarzucenia prawom regulującym różne sfery życia. 
Co jednak najważniejsze, prawa podkreślają, że dzięki nim Sokrates jest tym, 
kim jest, a -  co więcej -  to właśnie przez ich istnienie filozof w ogóle pojawił 
się na świecie. Gdyby bowiem nie one, rodzice Sokratesa nigdy nie wzięliby 
ślubu. Wszelkie dobra, jakie go spotkały, pochodzą od nich. To one nakaza
ły ojcu Sokratesa dać swemu synowi odpowiednie wykształcenie. Stosunek 
pomiędzy państwem a obywatelem jest jak stosunek pomiędzy rodzicami 
a dziećmi. Zostaje on jeszcze bardziej wzmocniony po porównaniu tej relacji 
ze związkiem pomiędzy panem a niewolnikiem. Pan miał nad niewolnikami 
władzę despotyczną. Jego poddany winien był mu pełne posłuszeństwo.

W przytoczonym fragmencie prawa przypominają o tym, że Sokrates 
wszystko im zawdzięcza, a jeśli tak, to jest zobowiązany do posłuszeństwa 
ze względu na wdzięczność, jaka należy się prawom za to, co ofiarowały fi
lozofowi. I tak w Kritonie mamy do czynienia z pierwszym sformułowaniem 
teorii politycznego zobowiązania opartej na wdzięczności. Obywatel jest zo
bowiązany do przestrzegania prawa i wspierania władzy ze względu na dobra, 
jakimi został przez państwo obdarzony.

W przywołanym już wcześniej artykule Woozley stwierdza, że w dialogu 
mamy do czynienia z rozróżnieniem obowiązku i zobowiązania336. O obo
wiązku można mówić w przypadku analogii dzieci-rodzice a obywatele- 
-państwo. Zobowiązanie pojawia się w argumencie praw, w którym przypo
minają one Sokratesowi, że wyraził zgodę na to, iż będzie przestrzegał prawa.

336 A.D. Woozley, Socrates on Disobeying the Law, s. 312.
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Zarówno Dagger, jak i Simmons337 uważają jednak, że w omawianej analogii 
mowa jest o zobowiązaniu, a nie o obowiązku. Powód tego zostanie wyjaśnio
ny później. W tej chwili istotne jest to, że paradoksalnie można mówić o teo
rii politycznego zobowiązania, która osadza się na obowiązku. Dla jasności 
wywodu warto poświęcić jej teraz kilka słów, choć nie występuje ona w Kri- 
tonie, ale ściśle wiąże się z przedstawioną wcześniej koncepcją politycznego 
zobowiązania opartego na bezstronności.

Jak podkreśliłem wcześniej, Rawls odszedł od swojej koncepcji bezstron
ności jako jedynej podstawy politycznego zobowiązania w Teorii sprawiedli
wości. W paragrafie 18, w którym omawia zasadę bezstronności, wymienia 
różne zobowiązania, które pod nią podpadają. Jak zauważa, istnieje pro
blem z politycznym zobowiązaniem „przeciętnych obywateli”. Jego zdaniem 
„nie ma (...)  żadnego zobowiązania politycznego (...)  ze strony obywateli 
w ogólności”338. Zasada bezstronności może tłumaczyć zobowiązanie osób 
piastujących urzędy, ale nie politycznie niezaangażowanych obywateli. Istot
nym powodem, dla którego Rawls postanowił odejść od zasady bezstronno
ści, jest problem przywoływany już w krytyce tak rozumianego politycznego 
zobowiązania. Jak pamiętamy, Simmons zwracał uwagę na to, że znaczna 
część obywateli nie przyjmuje dobrowolnie dóbr, których dostarcza państwo. 
Nie ma także możliwości ich odmowy, ponieważ korzyści te mają charakter 
otwarty (są niewykluczalne). Podobnie widzi tę kwestię Rawls:

Obywatele nie byliby związani nawet sprawiedliwością konstytucyjną, jeśli nie przyjęli 
i w dalszym ciągu nie zamierzają akceptować płynących z niej korzyści. Owa akcepta
cja musi być przy tym dobrowolna. ( . . . )  Trudno znaleźć przekonującą tego interpreta
cję w przypadku systemu politycznego, w którym rodzimy się i wyrastamy339.

Skoro nie można zbudować moralnej więzi pomiędzy obywatelem a pań
stwem na zobowiązaniu, to Rawls przechodzi na płaszczyznę obowiązków.

Jak pamiętamy, obowiązki naturalne dotyczą wszystkich ludzi i wszyscy 
je mają niezależnie od jakichkolwiek dobrowolnych działań, które mogą ge
nerować zobowiązania. Na naturalny obowiązek sprawiedliwości składają się 
zdaniem Rawlsa dwie powinności:

( . . . )  po pierwsze, kiedy sprawiedliwe instytucje już istnieją i stosują się do nas, mamy 
być posłuszni ich postanowieniom i czynić to, co im się od nas należy; po drugie, 
mamy brać udział w ustanawianiu sprawiedliwych instytucji, gdy jeszcze nie istnieją, 
przynajmniej jeśli można czynić to niewielkim kosztem własnym340.

337 R. Dagger, Political Obligation; A.J. Simmons, M oral Principles and Political Obligations, 
s. 160.

338 J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, s. 161.
339 Tamże, s. 462.
340 Tamże, s. 458.
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Argumenty Rawlsa spotkały się z krytyką. Zdaniem Simmonsa, nie jest ja 
sne, jak rozumieć sformułowanie „stosują się do nas”. Jeśli mamy przez to 
rozumieć wyłącznie jakąś ich moralną cechę, to będą się stosować do mnie 
w sposób słaby. Jeśli o stosowaniu miałoby świadczyć zamieszkiwanie okre
ślonego terenu, także nie jest to moralnie istotne. Aby instytucja stosowała 
się do mnie w sposób mocny, musi dojść po mojej stronie do jakiegoś dobro
wolnego działania, które generuje zobowiązanie. A więc zdaniem Simmonsa 
Rawls nie potrafi wytłumaczyć szczególnej moralnej więzi pomiędzy pań
stwem a obywatelem bez odwołania się do pojęcia zobowiązania341.

Podobnie krytykuje Rawlsa Klosko342. Jego zdaniem koncepcja Rawlsa nie 
tłumaczy, dlaczego jednostka ma przestrzegać prawa we własnym państwie, 
ponieważ nie jest wyjaśniona szczególna relacja pomiędzy nim a obywate
lem. Jeśli naturalny obowiązek sprawiedliwości ma być obowiązkiem silnym, 
powinien wiązać jednostkę z państwem dostarczającym jej podstawowych 
korzyści, a nie ze wszystkimi sprawiedliwymi instytucjami. Jak pamiętamy, 
obowiązek dotyczy wszystkich ludzi. Paradoksalnie można by sądzić, że na
leży wspierać wszystkie sprawiedliwe rządy tak samo, jeśli jest jakikolwiek 
związek pomiędzy nimi a jednostką. Niespełniony jest zatem wymóg party- 
kularności. Klosko uważa więc, że Rawls nie powinien był odchodzić od kon
cepcji politycznego zobowiązania opartej na bezstronności. Należało jedynie 
zmodyfikować wymóg przyjmowania korzyści przez obywateli.

Na koniec należy wspomnieć, że koncepcji politycznego zobowiązania 
opartej na obowiązku broni Ch. Wellman343. Jego stanowisko można nazwać 
samarytanizmem. Składa się na nie kilka tez. Pierwsza ma charakter de- 
skryptywny i głosi, że państwa zapewniają podstawowe korzyści, których nie 
można inaczej osiągnąć. Pozostałe tezy są normatywne. Przede wszystkim 
Wellman uważa, że państwa mają samarytańskie uzasadnienie wywierania 
przymusu na swoich obywateli. Obowiązek samarytanizmu to obowiązek 
ratowania tych, którzy są w wyjątkowej potrzebie lub którym zagraża nie
bezpieczeństwo. Państwo ratuje ludzi przed stanem natury. To uzasadnia 
przymus ze strony państwa, a więc polityczną legitymizację344. W przypad
ku politycznego zobowiązania samarytanizm musi być rozszerzony o zasadę 
bezstronności. Państwo może spełniać swoje funkcje bez udziału wszystkich 
ludzi. Część obywateli mogłaby być wyłączona z zobowiązania. Przed tym 
chroni odwołanie się do bezstronności. Druga teza normatywna głosi, że

341 A.J. Simmons, M oral Principles and Political Obligations, s. 147-152.
342 G. Klosko, Political Obligation and the Natural Duties o f  Justice, „Philosophy and Public 

Affairs”, Vol. 23, No. 3, 1994, s. 251-270.
343 Ch.H. Wellman, Toward a Liberal Theory o f  Political Obligation, „Ethics”, Vol. 111, 

No. 4, 2001, s. 735-759.
344 Tamze, s. 742-747.



152

ludzie mogą mieć względem siebie obowiązki samarytańskie. Trzecia teza 
skupia się na wspomnianej zasadzie bezstronności i pozwala związać każdą 
jednostkę z państwem tak, aby mogła ona wnieść swój udział. Jak podkreśla 
jednak Dagger, propozycja Wellmana jest krytykowana, ponieważ nie jest ja 
sne, czy w rezultacie polityczne zobowiązanie opiera się na samarytanizmie, 
czy też jednak na bezstronności345.

W części tej zostały przedstawione teorie politycznego zobowiązania od
wołujące się do pojęcia obowiązku. Najistotniejsza jest tu koncepcja Rawlsa 
wraz z jego naturalnym obowiązkiem sprawiedliwości. Zdaniem krytyków 
nie może ona wytłumaczyć politycznego zobowiązania, ponieważ ma kłopot 
z powiązaniem jednostki z jej państwem. Koncepcja samarytanizmu ściśle 
łączy się z bezstronnością i nie wiadomo, który z tych elementów jest decy
dujący przy tworzeniu zobowiązania do przestrzegania prawa. Przytoczony 
w tej części fragment z Kritona, jak podkreśliłem to wcześniej, łączy się jed
nak z zobowiązaniem opartym na wdzięczności. Przejdźmy więc teraz do tej 
koncepcji.

W dzięczn ość

Jak zauważa Dagger, kiedy Simmons pisał swoją książkę Moral Prinicples and 
Political Obligations, nie istniała teoria politycznego zobowiązania oparta na 
wdzięczności, choć idea, że ze strony obywatela należy się państwu wdzięcz
ność, była obecna w literaturze od czasów Kritona właśnie346. Teorię tę później 
przedstawił A.D.M. Walker347. Zostanie ona teraz pokrótce omówiona wraz 
z przywołaniem argumentów krytycznych. Zarówno Simmons, jak i Walker 
mówią o zobowiązaniach, a nie o obowiązkach. Simmons stwierdza, że jego 
decyzja ma właściwie charakter arbitralny. Zobowiązanie wdzięczności może 
się pojawić poza dobrowolnym działaniem, co sugerowałoby raczej posłu
giwanie się terminem „obowiązek”. Niemniej jednak zakłada się tu osobistą 
wymianę charakterystyczną dla zobowiązań348.

Walker uważa, że argument w Kritonie, który osadza się na analogii rodzi
ce-dzieci, państwo-obywatele, jest błędny, gdyż wcale nie jest jasne, że dzieci 
mają w stosunku do swoich rodziców zobowiązanie oparte na wdzięczności, 
a nawet jeśli je mają, to nie musi ono wiązać się z posłuszeństwem349.

345 R. Dagger, Political Obligation.
346 Tamze.
347 A.D.M. Walker, Political Obligation and the Argument from  Gratitude, „Philosophy and 

Public Affairs”, Vol. 17, No. 3, 1988, s. 191-211.
348 A.J. Simmons, M oral Principles and Political Obligations, s. 167-168.
349 A.D.M. Walker, Political Obligation and the Argument from  Gratitude, s. 193.
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Argument Walkera, na którym opiera się jego koncepcja, przebiega na
stępująco:
1) Osoba otrzymująca korzyści od X-a ma zobowiązanie wdzięczności, by 

nie działać niezgodnie z jego interesami.
2) Każdy obywatel otrzymał korzyści od państwa.
3) Każdy obywatel ma zobowiązanie wdzięczności, by nie działać niezgodnie 

z interesami państwa.
4) Nieposłuszeństwo wobec prawa jest sprzeczne z interesami państwa.
5) Każdy obywatel ma zobowiązanie wdzięczności do przestrzegania 

prawa350.
Walker odrzuca krytyczne argumenty, jakie pod adresem teorii politycz

nego zobowiązania opartego na wdzięczności sformułował Simmons. Po 
pierwsze, nie zgadza się, że nie można mieć zobowiązań wdzięczności w sto
sunku do instytucji. Po drugie, uważa, że zobowiązanie wdzięczności pojawia 
się nawet tam, gdzie wysiłek po stronie dającej korzyść może być minimalny 
(Simmons uważa, że to musi być szczególne poświęcenie351).

Z koncepcją Walkera nie zgadza się Klosko352. Po pierwsze twierdzi, że 
w pojedynczym przypadku nieposłuszeństwo wobec prawa nie niszczy pań
stwa. To można by uznać za argument przeciwko zobowiązaniu. Dla Klo- 
ski rozwiązaniem w takich okolicznościach jest zasada bezstronności. Ona 
zapewnia właściwe rozłożenie ciężaru bycia obywatelem353 i, jak pamięta
my, według niego rozwiązuje problem gapowicza. Po drugie, zobowiązanie 
oparte na wdzięczności Klosko uważa za zbyt słabe, by mogło być podstawą 
politycznego zobowiązania354. Może stanowić raczej jeden z elementów skła
dających się na nie355.

Podsumowując, koncepcja politycznego zobowiązania opartego na 
wdzięczności zwraca uwagę na korzyści, jakie państwo dostarcza obywate
lom. To sprawia, że należy się mu z ich strony wdzięczność. Krytycy uważają 
z kolei, że nie można mówić o podobnej relacji między człowiekiem a jaką
kolwiek instytucją, którą w tym wypadku jest państwo. Można jednak ar
gumentować, że jest ono zbiorem jednostek, i to im należy się wdzięczność. 
Podkreśla się także słaby charakter tego rodzaju zobowiązań. Panuje przeko
nanie, że mogą być one dość łatwo uchylone.

350 Tamże, s. 205.
351 Inne warunki zob. A.J. Simmons, M oral Principles and Political Obligations, s. 178.
352 G. Klosko, Political Obligation and Gratitude, „Philosophy and Public Affairs”, Vol. 18, 

No. 4, 1989, s. 352-358.
353 Tamże, s. 354.
354 Tamże, s. 355.
355 Polemika Walkera z Kloską zob. A.D.M. Walker, Obligations o f  Gratitude and Political 

Obligation, „Philosophy and Public Affairs”, Vol. 18, No. 4, 1989, s. 359-364.



154

ZRZESZENIE/PRZYNALEŻNOŚĆ

Z poprzednich rozważań pamiętamy, że prawa twierdzą, iż Sokrates dzięki 
nim stał się tym, kim jest. To przez fakt, że żył w ateńskiej polis, może okre
ślić swoją tożsamość. Prawa zwracają także uwagę na ścisłą więź, jaka łączy 
obywatela z państwem. Więź ta jest porównana z relacją niewolnik-pan oraz 
dziecko-rodzice. Z oczywistych powodów porównanie pierwsze w żaden 
sposób nie może do nas przemówić. Jego funkcja w mowie praw wydaje się 
oczywista. Prawa podkreślają zależność jednostki od polis. Państwo decyduje 
o życiu i śmierci swoich obywateli. Porównanie z rodzinnymi więzami wcale 
nie jest anachroniczne i możemy odnaleźć je we współczesnej debacie na te
mat politycznego zobowiązania.

Dla Platona czy Arystotelesa to, że człowiek jest ściśle związany ze swoim 
państwem i dzięki niemu jest tym, kim jest, było oczywiste. Już w rozdzia
le I podkreślałem, jak istotna była więź pomiędzy obywatelem a polis. Jeże
li człowieka uważa się za zwierzę polityczne, trudno przypisać mu bardziej 
ścisły związek z tworem politycznym, jakim jest państwo. Pamiętamy, że dla 
Stagiryty polis była naturalnym przedłużeniem rodziny, a prawdziwy czło
wiek może żyć tylko w państwie. Ci, którzy żyją poza nim, to albo nadludzkie 
istoty, albo „nędznicy” (Pol. 1253a4). W rozdziale II poruszyłem problem 
eudajmonii w filozofii Arystotelesa. Ponownie zaznaczam, że nie ma tu miej
sca na analizę, który z rozpatrywanych przez Filozofa sposobów życia daje 
szczęście w pełnym znaczeniu tego słowa. Należy jednak podkreślić, że nawet 
jeśli uznamy, iż jest to życie poświęcone teoretycznej kontemplacji, to nie jest 
tak, że życie poświęcone polityce nie ma znaczenia. Jest ono najwyższą formą 
życia praktycznego.

Tradycję komunitarystyczną łączy się szczególnie z Arystotelesem, 
a w niej podkreśla się związek pomiędzy jednostką a społeczeństwem. Ko- 
munitaryzm powstał jako odpowiedź na rozwijający się prężnie liberalizm, 
odrzucił więc postrzeganie jednostki jedynie w kategoriach indywidualnej 
autonomii. Liczy się jej przynależność do danej społeczności -  stąd ujęcie 
politycznego zobowiązania poprzez „zobowiązanie kolektywne (associati
ve obligation) ugruntowane w przynależności. Jeśli jesteśmy członkami ja 
kiejś grupy, jesteśmy zobowiązani ceteris paribus do podporządkowania się 
regułom, jakie w niej panują”356. Co istotne, jak pokażą dalsze rozważania, 
polityczne zobowiązanie rozumiane jako zobowiązanie kolektywne nie jest 
charakterystyczne wyłącznie dla zwolenników komunitaryzmu. Jednym 
z częściej przywoływanych w tym kontekście filozofów jest liberalny myśli
ciel R. Dworkin. Zobowiązania te „praktyka społeczna nakłada na członków

356 R. Dagger, Political Obligation.
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jakiejś grupy biologicznej lub społecznej, jak obowiązki członków rodziny, 
przyjaciół lub sąsiadów”357.

Koncepcję zobowiązań kolektywnych skrytykował Simmons. Za nim 
przedstawię najważniejsze tezy składające się na tę koncepcję, a następnie 
ich krytykę358. Pierwszą tezą charakterystyczną dla teorii zobowiązań kolek
tywnych jest antywoluntaryzm. Oznacza on, że do zaistnienia politycznego 
zobowiązania nie jest konieczne żadne dobrowolne działanie. Rodzimy się 
w społeczeństwach i funkcjonujemy w nich, nie dokonując wyboru, czy je 
steśmy ich członkami. Z tego powodu wszelkie koncepcje odwołujące się do 
umowy czy innych dobrowolnych aktów należy odrzucić.

Teza druga mówi o istotnej roli wspólnego doświadczenia moralnego. 
Wzmacnia ona tezę pierwszą. Zwolennicy zobowiązań kolektywnych uwa
żają, że ludzie pojmują różne swoje obowiązki jako niedobrowolne. Z kolei 
wymóg partykularności (teza trzecia) pozwala na odrzucenie innej teorii nie- 
woluntarystycznej, czyli naturalnego obowiązku sprawiedliwości. Jak pamię
tamy, w tej koncepcji pojawia się trudność ze wskazaniem szczególnej więzi 
pomiędzy obywatelem a jego państwem.

Charakterystyczna dla koncepcji politycznego zobowiązania rozumiane
go jako zobowiązanie kolektywne jest analogia państwo-rodzina (teza czwar
ta). Jak widzieliśmy, stanowi ona istotny element w mowie praw w Kritonie. 
Dla naszego wspólnego doświadczenia moralnego charakterystyczne jest to, 
że mamy zobowiązania wobec tych, z którymi łączą nas niewoluntarystyczne 
relacje. Dworkin mówi tu o rodzinie, przyjaciołach, sąsiadach itd. Podobnie 
jest z zobowiązaniem politycznym.

Ostatnia teza, piąta, kładzie nacisk na „normatywną siłę lokalnej prakty
ki”. Oznacza to, że

( . . . )  nasze społeczne praktyki i zobowiązania przez nie określone nie wymagają uza
sadnienia przez odniesienie się do zewnętrznych zasad moralnych: by nałożyć rzeczy
wiste zobowiązania, nie muszą one być dobrowolnie przyjęte, nie wymagają zgody, nie 
muszą być rozpoznane ani maksymalnie użyteczne. Nie muszą być podporządkowane 
zasadom zewnętrznym wobec tych praktyk359.

Nie jest więc konieczne odwołanie się na przykład do zasady bezstronności 
czy określonej teorii moralnej.

Simmons definiuje zobowiązanie kolektywne jako „szczególny wymóg 
o charakterze moralnym, dołączony do społecznej roli lub pozycji (łącznie 
z członkostwem w grupie), którego treść jest wyznaczona przez to, co lokalna 
praktyka określa jako wymagane dla tych, którzy wypełniają tę rolę lub mają

357 R. Dworkin, Im perium  prawa, tłum. J. Winczorek, Wolters Kluwer, Warszawa 2006, 
s. 198.

358 A.J. Simmons, Associative Political Obligations, „Ethics”, Vol. 106, No. 2, 1996, s. 248-252.
359 Tamże, s. 252.
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określoną pozycję”360. Jak twierdzi, istnieją trzy grupy argumentów, które 
spełniają pięć wymienionych wcześniej tez.

Argument pierwszy pojawił się już na początku niniejszego rozdziału. 
Jego zwolennicy odwołują się w nim do znaczenia pojęć. Jak pamiętamy, Pit
kin przyjmowała, że już z samego pojęcia władzy mającej legitymizację wy
nika, że należy jej się posłuszeństwo. Krytyka tego stanowiska została wtedy 
przedstawiona, nie będzie więc tutaj powtarzana.

Argument drugi Simmons nazywa argumentem z niewoluntarystycznej 
teorii umowy361. Przytacza go za artykułem M. Gilbert Group Membership 
and Political Obligation362. Niektóre wspólne działania nazywa ona „wzajem
nymi formami zaangażowania” (joint commitment). Mogą one przybierać 
bardzo nieformalny charakter od milczącego porozumienia do wzajemne
go zrozumienia. Między ludźmi tworzą się więzy i wzajemne zobowiązania. 
Na płaszczyźnie politycznej mówią oni o swoim państwie, o swoim rządzie. 
Ten język, zdaniem Gilbert, wyraża wzajemne zaangażowanie w polityczną 
wspólnotę. Wzajemne formy zaangażowania określają zobowiązania. Jest 
więc podstawa do tego, by sądzić, że osoby, które czują, iż posiadają politycz
ne zobowiązanie, rzeczywiście je mają.

Zdaniem Simmonsa Gilbert, po pierwsze, myli odczuwanie zobowiązania 
z rzeczywistym zobowiązaniem. Po drugie, przyzwolenia na określoną poli
tyczną rzeczywistość nie da się porównać z działaniami czy związkami, które 
tworzą zobowiązania, można bowiem coś przyjąć, ale nie zobowiązywać się 
do tego, że będzie się przy tym trwało363. Najistotniejszy zarzut dotyczy jed
nak sposobu ujęcia relacji, o jakich mówi Gilbert. Związki pomiędzy osoba
mi w dużych społeczeństwach mają charakter bardziej pośredni i nieosobisty 
niż panujące pomiędzy tymi, których łączą różnego rodzaju formy milczą
cego zaangażowania. Ludzie w dużych tworach politycznych nie są z sobą 
związani i nie dają razem milczącej zgody, która mogłaby być podstawą ich 
politycznego zobowiązania. Jak stwierdza Simmons, do jego ustanowienia 
potrzebne jest pojęcie mocniejszego zaangażowania obywateli364.

Trzeci argument za istnieniem zobowiązań kolektywnych, jaki pragnie 
omówić Simmons, łączy się z teorią komunitarystyczną. W jej ramach wy
różnia dwie tezy. Pierwsza z nich -  teza o tożsamości (identity thesis) -  głosi, 
że odrzucenie zobowiązań oznaczałoby zaprzeczenie naszej tożsamości jako 
istot społecznych365. Przywołuje w tym miejscu stanowisko A. MacIntyre’a,

360 Tamże, s. 253.
361 Tamże, s. 255.
362 M. Gilbert, Group M embership and Political Obligation, „Monist”, Vol. 76, No. 1, 1993, 

s. 119-131.
363 A.J. Simmons, Associative Political Obligations, s. 257.
364 Tamże, s. 258-259.
365 Tamże, s. 261.
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którego zdaniem bycie człowiekiem oznacza wypełnianie określonych ról. 
Odrzucenie zobowiązań, obowiązków i innych wymagań byłoby częściowym 
zaprzeczeniem swojej tożsamości. Teza druga mówi o normatywnej nieza
leżności (normative independence thesis). Podkreśla się, że lokalne reguły 
i praktyki społeczne oraz instytucjonalne mogą być źródłem zobowiązań. To 
sprawia, że zbędne staje się uzasadnienie praktyk przez odwołanie się do ze
wnętrznych zasad moralnych366. Ograniczę się do przedstawienia wniosków 
Simmonsa. W odniesieniu do tezy pierwszej przyjmuje on, że „utożsamienie 
się z polityczną wspólnotą lub z rolą jej członka jest niewystarczające do po
siadania politycznych zobowiązań”367. Autor odrzuca także tezę o normatyw
nej niezależności, podkreśla jednak, że nawet jeśli uzna się ją  za prawdziwą, 
koncepcję zobowiązań kolektywnych należy odrzucić. Simmons uważa, że 
treść tego rodzaju zobowiązań jest niejasna w przeciwieństwie do tego, jak 
ludzie postrzegają swoje polityczne zobowiązania. Panuje na przykład ogól
na zgoda, że należy do nich zobowiązanie do przestrzegania prawa. Pojęcie 
wspólnoty w znacznie mniejszym stopniu wiąże się z rzeczywistością poli
tyczną, niż sugerują to komunitaryści368.

Podsumowując, rozważania wokół porównania państwa z rodzicami, 
a obywateli z dziećmi, jakiego dokonują prawa, pozwoliły na wyodrębnienie 
kolejnej koncepcji politycznego zobowiązania, czyli zobowiązania kolektyw
nego. Zdaniem zwolenników tej koncepcji jej mocną stroną jest niewolunta- 
rystyczny charakter zobowiązań, zgodność z powszechnym przekonaniem, 
że ludzie uważają, iż są członkami społeczności, w stosunku do których mają 
zobowiązania, i z poczuciem tożsamości, jakie mają członkowie określonej 
społeczności369. Krytycy podkreślają, że relacji pomiędzy członkami spo
łeczności nie można przyrównać do relacji, jakie panują w rodzinie. Zwolen
nicy zobowiązań kolektywnych mają też mylić zobowiązanie z jego poczu
ciem. Powstaje także inny problem: jeśli jakaś praktyka jest niesprawiedliwa, 
to czy ludzie mają względem niej zobowiązanie, skoro praktyka ta nie ma 
zewnętrznego, moralnego uzasadnienia, zgodnie z tezą o normatywnej nie
zależności.

366 Tamże, s. 262.
367 Tamże, s. 264.
368 Polemika z Simmonsem zob. J. Horton, In Defence o f  Associative Political: Part One, 

„Political Studies”, Vol. 54, 2006, s. 427-443 ; tenże, In Defence o f  Associative Political: P art Two, 
„Political Studies”, Vol. 55, 2007, s. 1-19.

369 Por. R. Dagger, Political Obligation.
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Zgoda

Ostatnią teorią politycznego zobowiązania, której prawa w Kritonie poświę
cają najwięcej miejsca, jest teoria odwołująca się do zgody. Prawa zwracają 
się do Sokratesa:

Sokratesie, a czy i na takie postępowanie stanęła zgoda między nami a tobą, czy też na 
to, że trzeba trwać przy wyrokach, które państwo wyda? ( . . .)  ogłaszamy wszem wobec 
i pozwalamy każdemu Ateńczykowi, który tylko zechce i uzyska prawa obywatelskie, 
przyjrzy się stosunkom w państwie i nam, prawom, a my mu się nie spodobamy, to 
wolno mu zabrać manatki i iść, dokąd zechce. ( . . .)  Ale jeśli który z was siedzi na miej
scu i widzi, jak my tu sądzimy sprawy i jak my w ogóle państwem rządzimy, taki już, 
uważamy, czynem zawarł z nami umowę, że będzie spełniał wszystkie nasze rozkazy. 
( . . . )  czy to prawda, co mówimy, żeś ty się zgodził być obywatelem wedle nas, a zgo
dziłeś się czynem, nie słowem, czy też to nieprawda? ( . . .)  ty łamiesz umowy i zobo
wiązania zawarte z nami, a nie zawierałeś ich pod przymusem ani cię nikt w błąd nie 
wprowadzał, aniś się nie musiał decydować w krótkim czasie (50c-52e).

Polityczne zobowiązanie może być generowane przez zgodę, jaką dają po
szczególni obywatele. Jest więc to podejście stricte woluntarystyczne. Przez 
pojęcie „teoria zgody” Simmons rozumie każde stanowisko, które opiera po
lityczne zobowiązanie na obietnicy, umowie czy wyrażonej lub milczącej zgo- 
dzie370. Platonowi czy Arystotelesowi nie można przypisać koncepcji umowy 
społecznej. Nie znaczy to jednak, że idea ta była im zupełnie obca. W II księ
dze Państwa Glaukon stwierdza, że panuje opinia, iż prawa i sprawiedliwość 
powstały jako wynik umowy między ludźmi (359a-c). Być może dlatego So
krates uważał, że argument ze zgody może przekonać Kritona.

Prawa uważają, że Sokrates zawarł z nimi umowę i powinien trwać przy 
wyrokach, jakie wydaje państwo. Od razu można zapytać, czy z tego wynika, 
że Sokrates zgodził się na wyroki niesprawiedliwe. Odpowiedź negatywna 
osłabiałaby argument praw. Pewien element ich rozumowania wydaje się jed
nak istotny. Do zgody można się odwoływać przy uzasadnianiu różnych in
stytucji społecznych, które mogą na nas oddziaływać także w taki sposób, jaki 
w innych okolicznościach byłby nie do przyjęcia. Tak funkcjonuje na przy
kład instytucja kwarantanny. Możemy się na nią zgodzić, ponieważ uważamy, 
że -  wszystko razem wziąwszy -  jej istnienie jest pożyteczne dla społeczeń
stwa. Zgoda jednak oznacza, że -  jeśli zaistnieje określona sytuacja -  wolność 
każdej jednostki może zostać ograniczona. Istnieje jednak przyzwolenie na 
tego rodzaju instytucję wraz z wszelkimi tego konsekwencjami.

Prawa podają warunki, jakie musi spełniać umowa, by można ją  było 
uznać za wiążącą. Nie może być zawarta pod przymusem, strony nie mogą 
być wprowadzone w błąd, a na podjęcie decyzji powinno się mieć wystarcza-

370 A.J. Simmons, M oral Principles and Political Obligations, s. 57-58.
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jąco dużo czasu. Prawa podkreślają, że Sokrates zawarł z nimi umowę czy
nem, ponieważ żył w Atenach i nie wnosił protestów ani żadnych zastrzeżeń.

Przykład przytoczony przez Glaukona pokazuje, że tradycja umowy 
społecznej, a więc tradycja kontraktualistyczna, ma swoje korzenie w myśli 
Platona. Idea ta zyskała szczególne znaczenie w dziełach Hobbesa, Locke’a 
i Rousseau. Współcześnie także znajduje ona wielu zwolenników, na przykład 
hipotetyczna zgoda u Pitkin czy Rawlsa371. Moim celem nie jest wymienianie 
kolejnych stanowisk, ale przedstawienie najważniejszych zarzutów skierowa
nych przeciwko teorii umowy.

Powstaje pytanie, w jaki sposób Sokrates dał swoją zgodę. Prawa nie od
wołują się do rzeczywistej umowy, jaka miałaby być zawarta pomiędzy nimi 
a Sokratesem. Nie wskazują aktu, w którym filozof udzielił swojej zgody. 
Problem z określeniem tego aktu jest podstawowym zarzutem kierowanym 
przeciwko teoriom zgody. Kiedy bierzemy pod uwagę współczesne, duże spo
łeczeństwa, trudno nam przyjąć, że ludzie dają rzeczywistą, świadomą i in
tencjonalną zgodę na rządy. Nie ma więc aktu, który mógłby konstytuować 
zobowiązanie. Jeśli z kolei odwołamy się do historycznej zgody, jakiej mieliby 
udzielić pierwsi obywatele, to nie ma żadnego powodu, by przyjmować, że 
zgoda jednych może przenosić zobowiązanie na inne jednostki. Argumenty 
te odnajdujemy zarówno u zwolenników teorii politycznego zobowiązania, 
jak i w obrębie filozoficznego anarchizmu372.

Ponieważ nawet prawa nie odwołują się do żadnego wydarzenia, w któ
rym Sokrates wyraziłby zgodę na rządy, trzeba rozumieć ją inaczej. Wyda
je się, że prawa sądzą, iż w przypadku Sokratesa można mówić o milczącej 
zgodzie. Filozof poprzez swoje zachowanie wykazał, że zgadza się na ateński 
system prawny, ponieważ w żaden sposób nie protestował. Widzimy więc, że 
po raz kolejny Kriton stanowi zapowiedź przyszłych koncepcji. W tym wy
padku będzie to koncepcja milczącej zgody rozwinięta później przez Locke’a. 
Dla niego korzystanie z różnego rodzaju dóbr, posiadanie ziemi czy samo za
mieszkiwanie mogą konstytuować zobowiązanie. Określone zachowania po
zwalają nam przyjąć, że ktoś dał zgodę na rządy i tym samym zobowiązał się 
do posłuszeństwa. Tak należy rozumieć argumentację praw z Kritona. Swoim 
zachowaniem Sokrates pokazał, że zawarł z prawami umowę. Przytoczmy te
raz krytyczne argumenty Simmonsa skierowane pod adresem Locke’a, ponie
waż można je zastosować do wypowiedzi praw.

Simmons rozszerza warunki umowy podane przez prawa. Milczenie może 
być uznane za znak zgody, jeśli:
-  jasne jest, że zgoda jest czymś właściwym i jednostka jest tego świadoma;

371 Zob. Cz. Porębski, Umowa społeczna. Renesans idei, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.
372 Por. G. Klosko, Political Obligations, s. 122; A.J. Simmons, M oral Principles and Political 

Obligations, s. 60-61.
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-  jest czas na wyrażenie niezgody, a sposób jej wyrażenia jest znany;
-  moment, do którego można zgłaszać obiekcje, jest dokładnie wyznaczony 

i znany;
-  środki potrzebne do wyrażenia niezgody są rozsądne, a samo wyrażenie 

jest łatwe do wykonania;
-  konsekwencje braku zgody nie mogą być wyjątkowo negatywne dla osoby 

jej niewydającej373.
Jak podkreśla Simmons, Locke, pisząc o zamieszkiwaniu, ma na myśli 

także czerpanie innych korzyści, jakimi są rządy prawa, ochrona policji itd. 
Jego zdaniem Locke popełnił jednak istotny błąd. Można bowiem wyróżnić 
działania będące „znakiem zgody” oraz te, które „zakładają zgodę”. Wszyst
kie akty będące aktami konsensualnymi są „znakami zgody”. Wśród działań 
zakładających zgodę możemy wyróżnić:
-  takie, że przy odpowiednich okolicznościach podmiot wyraziłby swoją 

zgodę; można ująć to w postaci okresu warunkowego: gdyby podmiot zo
stał poproszony, to wyraziłby zgodę;

-  takie, że racjonalny podmiot, dokonując go, musi wyrazić zgodę;
-  takie, że „moralnie wiążą osobę działającą do wykonania tego, do czego 

byłaby ona zobowiązana wtedy, gdyby w rzeczywistości wyraziła swoją 
zgodę”374; tak należy na przykład ujmować uczestniczenie w jakiejś grze. 
Zdaniem Simmonsa Locke, mówiąc o milczącej zgodzie, ma na myśli trze

ci rodzaj działań zakładających zgodę. Niesłuszne byłoby przyjęcie korzyści 
od państwa i odmówienie władzy prawa do rządzenia. Podobnie argumen
tują prawa w Kritonie. Problem polega jednak na tym, że są to działania za
kładające zgodę, a nie będące jej znakiem. Przyjęcie różnych korzyści nie jest 
działaniem zamierzonym, jakim jest rzeczywiste wydanie zgody. Jeśli otrzy
mywanie korzyści ma być podstawą politycznego zobowiązania, to może tak 
być na mocy zasady bezstronności, a nie milczącej zgody375.

Prawa podkreślają znaczenie zamieszkiwania Aten przez Sokratesa. Należy 
rozumieć, że znana obywatelom polis była alternatywa: albo słuchaj, albo się 
wyprowadź. Z tego powodu przebywanie w Atenach można by uznać za znak 
zgody. Alternatywa jest jednak nie do przyjęcia, a więc łamie dwa ostatnie wa
runki milczącej zgody. Emigracja z polis oznaczała przynajmniej życie drugiej 
kategorii, ponieważ wiązała się z mieszkaniem w państwie, którego obywa
telstwa się nie posiada. Brak obywatelstwa nie pozwalał uczestniczyć w życiu 
politycznym polis. Wybór przedstawiony przez prawa nie jest więc w istocie 
żadnym wyborem.

373 A.J. Simmons, M oral Principles and Political Obligations, s. 80-81.
374 Tamże, s. 89.
375 Tamże, s. 94.
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Podsumowując, dalsza analiza Kritona pozwoliła na wyodrębnienie 
w nim kolejnej koncepcji politycznego zobowiązania, jakim jest teoria zgo
dy, a w szczególności milczącej zgody. Atrakcyjne w koncepcji zgody może 
być to, że żadna jednostka nie jest zobowiązana do posłuszeństwa, jeśli sama 
świadomie nie da zgody na podporządkowanie się władzy. Współcześnie 
uważa się jednak, że -  choć odwołanie się do zgody może dobrze tłumaczyć 
polityczne zobowiązanie -  w rzeczywistości niewielu ludzi udziela świado
mej zgody, która mogłaby być źródłem tego rodzaju zobowiązań.

Podsumow anie

Kriton jest dialogiem bardzo współczesnym. W toku wywodu mieliśmy oka
zję zobaczyć, że możemy w nim odnaleźć zapowiedź, a nawet rozwinięcie 
większości obecnie analizowanych koncepcji politycznego zobowiązania. 
W dialogu występują koncepcje: utylitarystyczna, opierająca się na zasadzie 
bezstronności, odwołująca się do wdzięczności, zobowiązań kolektywnych 
i zgody. Wyraźnie widać tu wielkość filozofii Platona.

Praktycznie wszystkie wymienione koncepcje spotkały się z krytyką, ale 
zwolennicy teorii politycznego zobowiązania nie składają broni. Niektórych 
krytyka nie przekonuje, inni, świadomi ograniczeń poszczególnych propozy
cji, konstruują teorie pluralistyczne. Przywoływany wielokrotnie Klosko jest 
autorem teorii politycznego zobowiązania, na którą składają się takie zasa
dy jak zasada bezstronności, zasada naturalnego obowiązku i zasada dobra 
wspólnego376. Propozycje te czekają na ocenę.

Jak już zaznaczono, oprócz Kritona z punktu widzenia politycznego zo
bowiązania istotne są także późniejsze dialogi Platona. Przedmiotem dalszej 
analizy będzie Państwo i tak zwany powrót do jaskini.

POWRÓT DO JASKINI

F ilo z o f w  p o l is

Jak pamiętamy, w Obronie Sokrates jednoznacznie odcina się od zaangażo
wania w bieżącą politykę. Uważa, że filozof -  jeśli chce przeżyć -  musi wieść 
życie prywatne. Jest tak dlatego, że w realnej polityce trudno walczyć o spra
wiedliwość. Historyczne wydarzenia przez niego przytoczone, a więc proces 
dowódców z bitwy pod Arginuzami czy wydanie wyroku śmierci na Leona

376 G. Klosko, Political Obligations, r. V.
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Salamińczyka, pokazują, że świat polityki pełny jest arbitralnych ustaleń i nie 
ma w nim miejsca na realizowanie podstawowej wartości, jaką dla Sokratesa 
była sprawiedliwość. Dlatego stwierdza, że „człowiek, który rzeczywiście wal
czy o sprawiedliwość, i zamierza trochę pożyć, musi prowadzić żywot pry
watny, a nie publiczny” (32a).

Proces i skazanie na śmierć Sokratesa musiały mieć dla Platona ogromne 
znaczenie i z pewnością utwierdziły go w niechęci do ustroju demokratyczne
go. W Państwie wyraża on podobne do Sokratesa opinie dotyczące funkcjo
nowania filozofów w rzeczywistych społeczeństwach. Są oni zbędni i nikt nie 
chce ich słuchać. We fragmencie 488b-489a pojawia się słynne porównanie 
państwa ze statkiem. Jego kapitanem jest demos, a marynarze to demagodzy 
i politycy. Ci drudzy kłócą się o to, kto ma sterować statkiem, sam kapitan jest 
bowiem przygłuchy i nie najlepiej widzi, a na dodatek raczy się „czarodziej
skimi ziółkami” lub alkoholem, który otrzymuje od marynarzy. Oni sami też 
nie są trzeźwi. Nie znają się także na sztuce żeglowania. Sternik odpowiada 
filozofowi. Patrzy w niebo, bo tylko tak można odpowiednio nawigować stat
kiem. Marynarzom wydaje się jednak zbędny: patrzy tylko w gwiazdy i „dużo 
gada”. To spoglądanie w gwiazdy ma odpowiadać poznawaniu przez filozo
fów idei377. Filozof w zwykłym państwie jest więc kimś z innego świata, kimś 
wyalienowanym, kimś, kto zajmuje się niezrozumiałymi rzeczami i stawia się 
niejako poza innymi. Filozofia cieszy się także złą opinią z innego powodu, 
zajęli się nią bowiem ludzie, którzy tak naprawdę się na niej nie znają i nie są 
właściwie ukształtowani pod względem moralnym (489d). Ci, którzy nadają 
się na filozofów, są bardzo często korumpowani przez społeczeństwo i scho
dzą „z właściwej drogi” (495a). To prowadzi Platona do wniosku, że „zosta
je jakaś niezmiernie drobna garstka tych, którzy godnie obcują z filozofią” 
(486a-b). Sytuacja w państwach jest jednak taka, że filozof, zgodnie z tym, co 
mówił Sokrates w Obronie, woli życie prywatne. Patrzy bowiem na „szaleń
stwa szerokich kół”, dostrzega, że nie ma z kim współdziałać w celu poprawy 
politycznej rzeczywistości, a sam poniesie śmierć w walce o sprawiedliwość. 
„Cicho siedzi” i jest zadowolony, „jeżeli jakoś zachowa ręce czyste, wolne 
od śladów ludzkiej krzywdy i od odrazy boskiej” (496d). Polityka jest sferą, 
w której dochodzi do kompromisów o charakterze moralnym, stąd mowa 
o chęci zachowania czystych rąk, co z konieczności wiąże się z brakiem poli
tycznego zaangażowania. Jak pamiętamy, u Platona nie ma mowy o brudnych 
rękach, filozof powinien jednak angażować się w politykę. Sokrates stwierdza 
bowiem, że więcej dokonałby w bardziej odpowiednim ustroju, gdy zająłby 
się swoim dobrem, a także pomnażałby dobro wspólne. Co więcej, zwraca 
uwagę na to, że:

377 Por. D. Sedley, Philosophy, the Forms, and the Art o f  Ruling, [w:] The Cambridge 
Companion to P lato’s ‘Republic’, s. 261.
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jak długo albo miłośnicy mądrości nie będą mieli w państwach władzy królewskiej, 
albo ci dzisiaj tak zwani królowie i władcy nie zaczną się w mądrości kochać uczciwie 
i należycie, i pokąd to się w jedno nie zleje ( . . .) ,  tak długo nie m a sposobu, żeby zło 
ustało ( . . .) ,  nie ma ratunku dla państw, a uważam, że i dla rodu ludzkiego (473d -e).

Widzimy więc, że bez udziału filozofów we władzy lub bez przemiany w lu
dziach już ją  sprawujących państwa są skazane na zgubę z powodu moralne
go zepsucia. Jak można to pogodzić? Filozof powinien sprawować władzę, ale 
może do tego dojść dopiero w nowych warunkach, stąd rozważania Platona 
o idealnym państwie. W nim filozofowie będą sprawować władzę, będą filozo- 
fami-królami. Celem idealnej polis jest dbanie o cnotę obywateli. Może do tego 
dojść w sprawiedliwym państwie, w którym każda z grup w nim mieszkających 
czyni to, co do niej należy: „są w państwie zarobnicy, pomocnicy i strażnicy. 
Jeżeli każda z tych warstw robi w państwie to tylko, co do niej należy, jeżeli 
każda robi swoje, (...)  to byłaby sprawiedliwość i przez to państwo stawałoby 
się sprawiedliwe” (434c). Tu uwidacznia się odejście Platona od swojego na
uczyciela. Sokrates uważał, że filozof musi pozostać poza polityką, o czym tak 
dobitnie stwierdza w Obronie. Platon, chcąc przeprowadzić swoją reformę, czy
ni z filozofów prawdziwych polityków, władców, którzy będą rządzić idealnym 
państwem378. W zmienionym społeczeństwie, w nowej polis, filozof nie będzie 
narażony na śmierć, angażując się w politykę. Pijana załoga zostanie odsunięta 
od wpływu na kierunek, w jakim podąża statek. Do głosu dojdzie wreszcie ster
nik, który jest ekspertem w nawigacji. Tym razem znajdzie już posłuch pośród 
mieszkańców polis. Co istotne, sprawowanie przez niego polityki nie będzie 
się wiązać z moralnymi kompromisami, które byłyby konieczne, ale zarazem 
niedopuszczalne w niezreformowanej rzeczywistości. Aby filozof mógł się po
litycznie zaangażować, trzeba przekształcić państwo.

Już wcześniej Sokrates następująco scharakteryzował filozofa:

( . . . )  człowiek, który się naprawdę całą duszą zwraca do tego, co istnieje, nawet nie 
ma czasu patrzeć w dół na to, co tam ludzie robią, i walczyć z nimi, i serce mieć pełne 
zazdrości i złości; on ma oczy skierowane i patrzy na to, co jest jakoś uporządkowa
ne i zawsze takie samo, co ani krzywd nie wyrządza, ani ich nie doznaje jedno od 
drugiego, co ma porządek w sobie i sens; on to naśladuje i do tego się jak najbardziej 
upodabnia ( . . .) .  W ięc kiedy filozof obcuje z tym, co boskie i ładne, sam się ładem we
wnętrznym napełnia i do boga zbliża, o ile to człowiek potrafi (500b -d).

Fragment ten można odnieść do sternika, który patrzy w niebo i dzięki analizie 
położenia gwiazd odczytuje drogę statku. Filozof, któremu odpowiada sternik, 
patrzy więc w górę, zwraca się ku temu, co rzeczywiście istnieje, co jest upo
rządkowane. Tym oczywiście są Platońskie idee, którym przysługuje pełnia 
istnienia w odróżnieniu od wszystkiego, co otacza nas w świecie materialnym.

378 Por. G. Klosko, The D evelopment o f  Plato’s Political Theory, Oxford University Press, 
Oxford 2006, s. 61.
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W księdze V Sokrates mówi o bałwanach, czyli potężnych falach. Przed
stawiają one zaskakujące i trudne do zaakceptowania koncepcje, jakie mają 
być realizowane w idealnym państwie. Pierwszą z tych fal jest równy status 
kobiet i mężczyzn w omawianej polis. Drugą jest likwidacja rodziny i wspól
nota wszystkich ludzi. Idea filozofa-króla jest trzecim Platońskim bałwanem, 
zdaniem Sokratesa największym ze wszystkich (472a). Wiemy już, że Platon 
chce, by w jego idealnej polis rządzili filozofowie, trzeba ich jednak do tego 
przygotować. Fragment 504b rozpoczyna „dłuższą drogę naokoło”. Droga 
ta to „proces wychowania, jaki udoskonali strażnika państwa podnosząc go 
do rangi filozofa-króla”379. Jak podkreśla Sokrates, strażnik państwa i praw 
„musi iść drogą dłuższą naokoło, musi uczyć się i trudzić przy tym nie mniej 
niż przy ćwiczeniach cielesnych. Albo też, jak mówimy w tej chwili, nie doj
dzie nigdy do końca nauki największej i najbardziej dla niego odpowiedniej” 
(504d). Rozmówcy Sokratesa są zaskoczeni, że może być coś jeszcze ważniej
szego od tego, co dotychczas ustalili. Filozof odpowiada jednak, że „najwięk
szym przedmiotem nauki jest postać Dobra” (505a). Bez poznania tego, czym 
jest Dobro, strażnik nie będzie mógł pilnować tego, co sprawiedliwe i piękne. 
„Państwo będzie doskonale urządzone dopiero wtedy, kiedy na jego czele bę
dzie stał strażnik znający się na tych rzeczach” (506b). Po tych słowach So
krates przedstawia metaforę słońca, odcinka, a w końcu alegorię jaskini. Mają 
one przybliżyć Glaukona i Adejmanta do poznania Dobra.

W tym miejscu Państwo dochodzi do swojego najważniejszego momentu, 
w którym zostają przedstawione główne elementy Platońskiej filozofii. Nie 
ma tu miejsca na dokładniejszą analizę wspomnianych metafor. Ograniczę 
się jedynie do najważniejszych uwag na temat metafizyki i epistemologii 
Platona, które będą miały znaczenie w dalszym wywodzie. Więcej miejsca 
poświęcę alegorii jaskini, choć nie będę się skupiał na możliwych jej interpre
tacjach, ponieważ wymagałoby to osobnego studium.

Dzięki metaforze odcinka Sokrates przedstawia swoim rozmówcom po
dział świata na świat zmysłowy i świat myśli. Odpowiadają im dwa odcinki, 
które dzielą się dodatkowo na dwie części. Podział ten dotyczy przedmiotów 
oraz sposobów poznania. Na odcinek świata widzialnego składa się odcinek 
zawierający obrazy i to, co odbite, oraz odcinek zawierający wszystko to, co 
nas otacza, i -  konsekwentnie -  nasze ciała (510b). Odcinek świata myśli 
dzieli się na przedmioty matematyczne380 oraz idee. Kolejnym przedmiotom 
odpowiadają różne sposoby poznania. I tak idąc od poziomu najniższego,

379 M. Miller, Beginning the „Longer Way”, [w:] The Cam bridge Companion to P lato’s 
‘Republic’, s. 311.

380 Dla dianoia  charakterystyczne jest stawianie hipotez i niemożność wykroczenia poza 
nie. Należy zaznaczyć, że nie muszą tu należeć wyłącznie przedmioty matematyczne. Por. 
K. Dorter, Transformation o f  Plato’s ‘Republic’, s. 192-193.
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mamy myślenie obrazami (eikasia), wiarę (pistis), rozsądek (dianoia) i rozum 
(noesis). Noesis jest poznaniem najdoskonalszym, ponieważ wtedy:

( . . . )  myśl sama dotyka m ocą dialektyki, kiedy też pewne założenia przyjmuje, ale nie 
jako szczyty i początki, tylko naprawdę, jako szczeble pod stopami, jako punkty oparcia 
i odskoku, aby się wznieść do szczytu i do początku wszystkiego, dotknąć go i w końcu 
zejść znowu w dół, trzymając się tego, co się samo szczytów trzyma, a nie posługując 
się przy tym w ogóle żadnym materiałem spostrzeżeniowym, tylko postaciami samymi 
poprzez nie same i do nich samych dochodząc i na nich kończąc (511b -c).

Noesis pozwala poznać świat jako zbiór relacji. Droga w niej wiedzie najpierw 
do góry, czyli do „początku wszystkiego”, którym jest idea Dobra. Droga 
w dół pozwala dostrzec powiązania pomiędzy ideami: jest poznawana struk
tura świata myśli. „Jednym z aspektów idei jest to, że są możliwościami tego, 
co może istnieć zgodnie z naturą rzeczywistości. Mówiąc, że idea Dobra do
starcza prawdy i bytu ideom, Sokrates stwierdza, że natura rzeczywistości jest 
konsekwencją tego, co dobre”381. Teraz wyjaśnia się, dlaczego poznanie przez 
filozofów Dobra jest tak istotne. Bez Niego wszystko inne nie ma znaczenia, 
ponieważ to Ono jest początkiem wszystkiego, dzięki Niemu wszystko po
wstaje i jest tym, czym jest. Samo Dobro jednak przekracza istotę (509b). Bez 
wiedzy o Dobru nie da się poznać należycie, czym jest sprawiedliwość, nie da 
się więc dobrze rządzić państwem.

Alegoria jaskini, najsłynniejsza alegoria literatury zachodniej, przedsta
wia „naszą naturę ze względu na kulturę umysłową i jej brak” (514a). Jak 
wiemy, by właściwie sprawować władzę, filozof potrzebuje odpowiedniego 
przygotowania. Droga do niego zaczyna się na dnie jaskini.

Filozof a jaskinia

Na dnie jaskini, rozświetlonej płonącym w jej górnej części ogniem, siedzą 
więźniowie. Patrzą wyłącznie na ścianę znajdującą się przed nimi. Nie mogą 
obracać głów, ale mają możliwość porozumiewania się z sobą. Nad nimi, 
z tyłu wzdłuż murku, ludzie noszą różne przedmioty: posągi, zwierzęta z ka
mienia i drzewa. Światło ognia pada tak, że więźniowie widzą cienie tych 
przedmiotów przed sobą. Nie dostrzegają niczego innego poza nimi, biorą je 
za to, co prawdziwe i rzeczywiste (515c). Sokrates opisuje następnie „wyzwo
lenie z kajdan i uleczenie z nieświadomości”. Droga w górę sprawia, że czło
wiek orientuje się, iż to, co postrzegał do tej pory, nie było rzeczywiste, że były 
to jedynie cienie. W końcu następuje wyjście z jaskini. Tu człowiek znowu 
najpierw patrzy na cienie i odbicia ludzi oraz innych przedmiotów (516b). 
Poznaje ciała niebieskie w nocy, by ostatecznie patrzeć w słońce i pojąć, że

381 Tamże, s. 187.
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„od niego pochodzą pory roku i lata, i że ono rządzi wszystkim w świecie 
widzialnym, i że jest w pewnym sposobie przyczyną także i tego wszystkiego, 
co oni tam poprzednio widzieli” (516b-c). Słońce symbolizuje oczywiście po 
raz kolejny ideę Dobra. Z przytoczonego wcześniej fragmentu 500c wiemy, że 
filozof „nie ma czasu patrzeć w dół na to, co tam ludzie robią”. Jednocześnie 
Sokrates twierdzi, że zło w państwach nie ustanie dopóty, dopóki filozofowie 
nie zajmą się rządzeniem, a więc zwrócą się ku temu, co jest jak najbardziej 
ludzkie, nie zaś ku ideom, a w szczególności ku idei Dobra. We fragmencie 
519d podkreśla, że tym, którzy odbyli drogę wzwyż ku Dobru, nie można 
pozwolić na to, by „tam zostali na stałe”. Muszą bowiem zstąpić do zakutych 
w kajdany, a więc wrócić do jaskini. Przez powrót do jaskini rozumie się ko
nieczność podjęcia się rządzenia przez filozofów.

Obraz, jaki Sokrates roztacza przed Glaukonem, spotyka się z jego ostrą 
reakcją i powątpiewaniem. Stwierdza on: „ale wtedy zadamy im krzywdę 
i zrobimy to, że ich dusze będą żyły gorzej, kiedy mogłyby lepiej” (519d). 
Skąd bierze się przekonanie o czynieniu krzywdy filozofom? Na początku 
Państwa rozmówcy Sokratesa proszą go, by wykazał, że sprawiedliwość jest 
korzystna dla osoby, która ją  praktykuje, i to nie ze względu na opinię, jaka ją 
spotyka (nie ze względu na zewnętrzne konsekwencje). Tu jednak, zdaniem 
Glaukona, okazuje się, że filozof jako człowiek sprawiedliwy, podejmując się 
sprawowania rządów, działa wbrew własnemu interesowi. Wydaje się więc, że 
Platon sam podaje przykład niszczący całe przedsięwzięcie Państwa. Sokrates 
nie zgadza się z Glaukonem i podkreśla, że:

( . . . )  prawu nie na tym zależy, aby jakiś jeden rodzaj ludzi był osobliwie szczęśliwy; 
prawo zmierza do tego stanu dla całego państwa; harmonizując obywateli namową 
i przymusem, skłania ich do tego, żeby się z sobą dzielili tym pożytkiem, jaki każdy 
potrafi przynieść dla wspólnego dobra; prawo samo wytwarza takich ludzi w państwie 
nie na to, żeby potem pozwolić każdemu, niech sobie idzie, którędy sam zechce, ale na 
to, żeby się nimi posługiwać dla zjednoczenia państwa (519e-520a).

Państwo ma być szczęśliwe jako całość, a nie zapewniać szczęście jakiejś wy
branej grupie mieszkańców. Sokrates stwierdza to także we fragmencie 421b 
oraz 466a. W państwie nie panuje także pełna dowolność. Jednostki są pod
porządkowane temu, co jest istotne dla polis.

Powyższe uwagi doprowadziły niektórych komentatorów do wniosku, 
że Platon rzeczywiście czyni filozofów, którzy muszą się zająć rządzeniem, 
mniej szczęśliwymi, niż gdyby poświęcili się wyłącznie poznawaniu idei. To 
z kolei wyraźnie uderza w jego koncepcję sprawiedliwości i sprawia, że zada
nie, jakie wyznaczyli Sokratesowi jego rozmówcy, nie może zostać wykonane. 
Opierając się na interpretacjach, które nie czynią tych zarzutów pod adre
sem Platona, przedstawię, w jaki sposób można utrzymać tezę, że pomimo 
sprawowania władzy filozofowie nie tracą niczego ze swego szczęścia. Do jej
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obrony zostanie przywołana koncepcja politycznego zobowiązania, która, co 
ciekawe, właściwie nie pojawia się w rozważaniach nad interesującym nas 
tu problemem. Uważam, że może ona wzmocnić przytoczone przeze mnie 
różne argumenty interpretatorów Państwa.

Filozof, idee i polityczne zobowiązanie

Broniąc tezy, że filozof nie poświęca własnego szczęścia dla rządzenia w polis, 
będę się głównie opierał na artykule R. Krauta Return to the Cave: ‘Repu
blic’ 519-521332. Jego rozważania rozszerzę o perspektywę politycznego zo
bowiązania. Zanim jednak przejdę do tego artykułu, za T.A. Mahoneyem383 

pokrótce przedstawię stanowisko przeciwne. Jak wiemy, Platonowi zarzuca 
się, że sam podaje przykład uderzający w jego koncepcję sprawiedliwości, to 
bowiem właśnie jej wymogi nakazują filozofom sprawowanie władzy. Sokra
tes stwierdza przecież: „będziemy to, co sprawiedliwe, zalecali ludziom spra
wiedliwym” (520e). Poważniejszy problem, przed jakim staje Platon, dotyczy 
jego koncepcji sprawiedliwości. Z jednej strony kładzie on w niej nacisk na 
harmonię trzech części duszy. Z drugiej zarówno Glaukon, jak i Adejmant 
rozumieją ją  tradycyjnie, jako cnotę, która wiąże się ze stosunkiem do innych 
ludzi. Podobnie, choć jako „szlachetną naiwność”, pojmował ją Trazymach. 
Zarzut pod adresem Platona sprowadza się do tego, że broni on w Państwie 
innej koncepcji sprawiedliwości, niż zostało to na początku dialogu ustalone. 
Jest to jednak inne zagadnienie i dotyczy tego, czy w ogóle można przyjąć 
wywód Platona na temat sprawiedliwości384, nie będę więc go tu podejmował. 
Zajmę się jedynie uzasadnieniem powrotu filozofów do jaskini i tym, czy nie 
wpływa on negatywnie na ich szczęście.

Przy omawianiu powrotu do jaskini Platon ponownie porównuje dotych
czasową sytuację do snu. Pamiętamy z poprzedniego rozdziału, że motyw ten 
pojawił się przy okazji szlachetnego kłamstwa. Snem miało być dotychcza
sowe doświadczenie ludzi, ich przekonanie o własnym pochodzeniu (414d). 
Kiedy filozofowie dojdą do władzy, będą rządzić na jawie, „a nie przez sen, 
jak to dziś w niejednym państwie rządzą ci, co walki z sobą staczają o cienie

382 R. Kraut, Return to the Cave: ‘Republic’ 519-521 , [w:] Plato 2. Ethics, Politics, Religion 
and the Soul, red. G. Fine, Oxford University Press, Oxford 1999, s. 235-254.

383 T.A. Mahoney, Do Plato’s Philosophers-Rulers Sacrifice Self-Interest to Justice?, „Phronesis”, 
1992, Vol. XXXVII, No. 3, 1992, s. 266-267. Sam Mahoney odpowiada negatywnie na zadane 
w tytule swojego artykułu pytanie.

384 Zob. klasyczny artykuł, w którym zarzuca się Platonowi, że udowadnia coś innego, 
niż wymagają tego od Sokratesa jego rozmówcy; D. Sachs, dz. cyt., s. 141-158. Współczesna 
polemika z Sachsem zob. R. Kraut, The Defense o f  Justice in Plato’s Republic, [w:] The Cambridge 
Companion to Plato, s. 311-337  oraz N.O. Dahl, Plato’s Defence o f  Justice, [w:] Plato 2. Ethics, 
Politics, Religion and the Soul, s. 207-234.
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i o władzę, jak gdyby władza była jakimś wielkim dobrem” (520d). Co pro
wadzi do tych walk? Chęć rządzenia. Dlatego „do rządów nie powinni brać 
się ludzie, którzy się w rządzeniu kochają” (521b). Nie mogą to być także ci, 
którym zależy na dobrach osobistych, jakie można dzięki sprawowaniu wła
dzy osiągnąć. Rządzenie wymaga spokoju, dystansu i ambicji skierowanych 
na wyższy cel, których tak bardzo brakowało Trazymachowi. Filozof „patrzy 
z góry na władzę i na wpływy polityczne” (521b). Platon pragnie uniknąć 
sytuacji, w której dla rządzących nie ma innego celu poza posiadaniem wła
dzy. Filozof pragnie się poświęcić kontemplowaniu Dobra. Paradoksalnie 
najlepsze rządy będą więc wtedy, kiedy „ludzie mający rządzić najmniej się 
garną do rządów” (520d). Jak podkreśla Sokrates, filozof zajmie się polityką 
„nie dlatego, że to rzecz ładna, tylko dlatego, że konieczna” (540b). Wszystko 
wskazuje więc na to, że w polis filozof jest zmuszony do robienia czegoś, co 
jest poniżej jego możliwości i na co nie ma on szczególnej ochoty. Co więcej, 
utrudni mu to filozofowanie, a więc coś, na czym mu najbardziej zależy.

W swojej obronie tezy, że filozof nie poświęca swojego szczęścia dla do
bra polis, Kraut zaczyna od „argumentu z milczenia”. Podkreśla bowiem, 
że Sokrates w żaden sposób nie odnosi się do zarzutu Glaukona, iż filozof 
w polis nie będzie szczęśliwy385. Jak zauważa autor, wszystko zależy od tego, 
jak zrozumiemy Platońską obronę sprawiedliwości w kategoriach własnej 
korzyści. Filozof w idealnym państwie nie jest zmuszony do sprawowania 
władzy siłą lub groźbą poniesienia kary386. On zostaje do tego przekonany, 
a z faktu, że nie może robić tego, na co ma ochotę, i że nie do niego nale
ży decyzja w tej kwestii, nie wynika, że poświęca w tym momencie własne 
dobro. Podkreślmy, że we fragmencie 412d-413d Sokrates stwierdza, że na 
strażników (filozofów) należy wybrać ludzi, którzy będą łączyć własny inte
res z interesem polis387.

Kraut uważa, że trzeba oddzielić od siebie dwie kwestie. Pierwsza z nich 
dotyczy tego, która aktywność jest bardziej korzystna: polityczna czy filozo
ficzna. Tu odpowiedź jest oczywista -  Platon stawia wyżej filozofię. Jest to 
zresztą warunek, by filozofowie sprawowali władzę: by czynić to odpowied
nio, muszą cenić od niej wyżej jakieś inne dobro. To jednak nie rozwiązuje

385 R. Kraut, Return to the Cave: ‘Republic’ 519-521 , s. 237-238. Dla porządku zaznaczmy, 
że już we fragmencie 419a Adejmant stwierdza: „jakoś nie bardzo są u ciebie szczęśliwi ci 
ludzie”. Również J.C. Davies zwraca uwagę, że o niesprawiedliwości wobec filozofów mówi 
wyłącznie Glaukon, a nie Sokrates; por. J.C. Davies, The Philosopher and the Cave, „Greece & 
Rome”, Second Series, Vol. 24, No. 1, 1977, s. 24.

386 Por. T.A. Mahoney, dz. cyt., s. 271.
387 Sedley uważa, że ten argument nie może rozstrzygnąć problemu z poświęceniem 

szczęścia dla dobra polis, ponieważ w księdze III nie ma mowy o specyficznym wychowaniu, 
jakie musi przejść przyszły filozof, a to właśnie w jego toku kontemplacja Dobra stanie się dla 
niego aktywnością najbardziej godną pożądania. Por. D. Sedley, dz. cyt., s. 276.
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kwestii drugiej. Z postawienia filozofii wyżej nie wynika bowiem, że należy 
się nią zająć i tym samym złamać sprawiedliwy wymóg sprawowania wła
dzy. Kontemplowanie Dobra wiążące się z popełnieniem niesprawiedliwości 
pozbawiałoby filozofię wartości, jaka przysługiwałaby jej w okolicznościach, 
w których wymogi sprawiedliwości byłyby spełnione.

Najistotniejszym punktem interpretacji Krauta jest jego odwołanie do 
teorii idei. W filozofii Platona pytanie o to, dlaczego powinno się miłować 
sprawiedliwość dla niej samej, jest pytaniem: „dlaczego powinniśmy wspie
rać pewne struktury lub wzorce korzyści pomiędzy ludźmi”388. Filozof ma 
naśladować to, co poznaje. Przedmiot tego poznania jest uporządkowany 
i niezmienny (500c). Co więcej, ideę Dobra musi „dojrzeć ten, który ma po
stępować rozumnie w życiu prywatnym lub w publicznym” (517c). Jak więc 
połączyć ten niezmienny porządek z polityką? Zdaniem Krauta „poszukiwa
nie sprawiedliwości pomiędzy ludźmi dla niej samej to pragnienie [utwo
rzenia] właściwej struktury ludzkich instytucji właśnie dlatego, że jest ona 
właściwa”389. Najlepszym życiem jest to, w którym naśladuje się idee. Jeśli nie 
chce się dać swojego wkładu w coś, o czym wiemy, że jest sprawiedliwe, to 
oznacza to odrzucenie idei jako wzorca i odrzucenie własnego dobra. Dlatego 
też kiedy filozof dostrzeże, że sprawowanie władzy jest sprawiedliwe, będzie 
to zgodne z jego interesem. Nie będzie wtedy dążyć do przyjemności zwią
zanych z kontemplowaniem idei, choć w innych okolicznościach byłoby to 
dla niego bardziej korzystne. Naruszenie właściwego porządku nastąpiłoby 
nawet wtedy, gdyby tylko jeden filozof nie miał zamiaru się podporządkować 
i choćby państwo w żaden sposób na tym nie ucierpiało. Zadziwiające, że 
Kraut nie dostrzega, iż właśnie przywołał problem gapowicza390. To prawda, 
że można go rozwiązać, przyjmując, że brak zaangażowania się w sprawo
wanie władzy sprawi, iż nie będzie realizowany schemat będący odbiciem 
uporządkowania panującego w świecie idei. Rodzi się jednak pytanie, czy po
trzebne jest odwołanie się do tak abstrakcyjnego argumentu.

Mówiąc o konieczności powrotu do jaskini, do sprawiedliwości nawiązuje 
także przywoływany wcześniej T.A. Mahoney. Dla niego rządzenie stanowi 
dobro trzeciego rodzaju z klasyfikacji Glaukona z początku II księgi Państwa, 
a więc jest godne wyboru wyłącznie ze względu na konsekwencje. Kontem
placja to dobro najwyższe: ze względu na nią samą i na jej konsekwencje. Jest 
więc dobrem drugiego rodzaju według podziału Glaukona391. Jak podkreśla

388 R. Kraut, Return to the Cave: ‘Republic’ 519-521 , s. 245.
389 Tamże, s. 246.
390 O gapowiczu wspomina Sedley. Uważa, że problem ten nie powstanie w idealnej polis, 

ponieważ rządzący będą w niej sprawować władzę na zmianę. Por. D. Sedley, dz. cyt., s. 281. 
Sedley podaje rozwiązanie praktyczne, nie dostrzega natomiast w problemie gapowicza 
problemu o charakterze moralnym.

391 T.A. Mahoney, dz. cyt., s. 269.
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Mahoney, nie jest tak, że wybierając dobro niższe zamiast wyższego, człowiek 
będzie mniej szczęśliwy, niż gdyby wybrał inaczej. Jest tak dlatego, że niż
sze dobro (sprawowanie władzy) może być środkiem do osiągnięcia czegoś 
jeszcze bardziej wartościowego od wspomnianego dobra wyższego rodzaju 
(kontemplacji). Tym dobrem w przypadku filozofa jest sprawiedliwość392. So
krates we fragmencie 540e stwierdza, że filozofowie „za rzecz najwyższą i naj
bardziej konieczną uważają sprawiedliwość, więc jej będą służyć i pomnażać 
ją, gdy zaczną urządzać swoje państwo”. W mocy pozostaje sformułowany 
przez Sachsa problem dotyczący związku sprawiedliwości jako harmonii du
szy ze sprawiedliwością jako cnotą odnoszącą się do innych. Mahoney zasta
nawia się, dlaczego filozof miałby tak wysoko cenić sprawiedliwość rozumia
ną konwencjonalnie, a więc jako coś, co wiąże się ze stosunkiem do innych 
ludzi. By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wyjść od pojęcia idealnego życia, 
w którym dąży się do najwyższych celów i osiąga własną korzyść393. To życie 
filozofa stanowi normę dla wszystkich. Rozum, który rządzi duszą filozofa, 
pragnie dobra na dwa sposoby: pragnie idei Dobra oraz „dobra wszystkie
go i czegokolwiek bez ograniczeń”394. Dąży do aktualizacji tego, co dobre. 
Kontemplując ideę Dobra, filozof aktualizuje pewne dobra: wiedza i sama 
kontemplacja są dobrami. Rozum pragnie jednak aktualizacji większej liczby 
dóbr, która przewyższy wartością te dwa wcześniej wspomniane, ponieważ 
będzie je zawierać395. Filozof będzie więc także sprawiedliwy w konwencjo
nalnym sensie, ponieważ jego pragnienie aktualizacji dobra oznacza także 
chęć wniesienia swojego wkładu w dobre ukształtowanie polis. Będąc częścią 
większej całości, dbając o dobro państwa, filozof przyczynia się do dobra ca
łego wszechświata. Tym samym nie ma konfliktu pomiędzy sprawiedliwością 
konwencjonalną a własnym interesem. Wracając do jaskini, filozof nie będzie 
mniej szczęśliwy.

Przywoływany już kilkakrotnie Sedley uważa, że do powrotu do jaskini fi
lozofów będzie motywować chęć, by nie być rządzonymi przez kogoś gorsze
go396. W I księdze Państwa Sokrates stwierdza, że największą karą jest „dostać 
się pod rządy człowieka gorszego” (347c). Zdaniem Sedleya filozofowie będą 
rządzić, ponieważ w przeciwnym razie nie będą żyć w idealnej polis. Z ko
lei Reeve twierdzi, że w swojej motywacji filozofowie, dbając o swój interes 
i współobywateli, podejmą się rządzenia, ponieważ w innym przypadku mo
głoby to skutkować wybuchem wojny domowej397. Kraut zarzuca Reeveowi,

392 Tamże, s. 271.
393 Tamże, s. 276.
394 Tamże, s. 278.
395 Tamże, s. 281.
396 D. Sedley, dz. cyt., s. 280.
397 C.D.C. Reeve, dz. cyt., s. 202.
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że w swojej interpretacji pomija on znaczenie argumentu Sokratesa, w któ
rym mówi on, że filozofowie muszą spłacić dług wdzięczności wobec pań
stwa398. Rozumowanie to ma zasadnicze znaczenie dla problemu polityczne
go zobowiązania:

W ięc zastanów się, Glaukonie -  powiedziałem -  że nawet nie wyrządzimy krzywdy 
naszym filozofom, tylko będziemy do nich mówili sprawiedliwie, przymuszając ich, 
żeby o drugich dbali i drugich strzegli. A będziemy im mówili, że jeśli się zdarzają tacy  
ludzie jak oni w innych państwach, to naturalne, jeżeli się nie biorą do pracy na miej
scu, bo oni tam rosną sami z siebie, bez pomocy ustroju, który panuje w każdym pań
stwie. A to jest rzecz sprawiedliwa, żeby to, co się samo rodzi i nikomu wychowania nie 
zawdzięcza, nikomu też nie miało ochoty spłacać kosztów wychowania. A tymczasem  
was myśmy dla was samych i dla reszty państwa spłodzili, jakby w ulu, na wodzów i na 
królów, i wychowaliśmy was lepiej i doskonalej niż inni swoich; wyście lepiej od innych 
uzdolnieni, żeby być jednym i drugim. W ięc powinieneś zejść teraz na dół jeden z dru
gim i mieszkać razem z innymi, i przyzwyczajać się do patrzenia w mroki (520a-520c).

Argumentacja przypomina tę przytoczoną przez Sokratesa w Kritonie. Moż
na ją  interpretować w kategoriach politycznego zobowiązania opartego na 
wdzięczności. W tym kontekście nie mają zastosowania zarzuty, jakie poja
wiły się przy okazji przedstawiania tej koncepcji w poprzedniej części roz
działu. Po pierwsze, wysiłek polis w wychowanie filozofów musi zakładać po 
jej stronie szczególne poświęcenie, ponieważ trwa ono wiele lat. Po drugie, 
zobowiązanie filozofów do posłuszeństwa nie będzie zobowiązaniem słabym, 
które można by uchylić, filozof rozumie bowiem, że rządzenie jest czymś, 
dzięki czemu będzie on mógł wcielać w świecie porządek odzwierciedlający 
ład między ideami. Gdyby nie podjął się wypełnienia swojego zobowiąza
nia, działałby niezgodnie z nakazami rozumu. Co więcej, postępowałby nie
sprawiedliwie, ponieważ zaciągnął wobec polis dług wdzięczności. Wydaje 
się więc, że człowiek sprawiedliwy w Platońskim znaczeniu tego słowa byłby 
także sprawiedliwy w sensie konwencjonalnym: przecież zdaniem Kefalosa 
z I księgi Państwa sprawiedliwe jest spłacanie swoich długów. To właśnie czy
ni filozof.

Pozostaje jeszcze problem gapowicza. Z dyskusji nad politycznym zobo
wiązaniem opartym na wdzięczności pamiętamy, że Klosko zarzucał Wal
kerowi, iż nieposłuszeństwo w pojedynczym przypadku nie zagraża pań
stwu. Dlatego by uniknąć problemu gapowicza, potrzebne jest zobowiązanie 
oparte na bezstronności. Jak zauważyłem powyżej, Kraut dostrzega problem, 
ale go nie podejmuje. Wydaje się, że bezstronność nie jest konieczną pod
stawą politycznego zobowiązania w idealnej polis. Sam Kraut stwierdza, że 
nieposłuszeństwo choćby jednego filozofa burzy porządek w strukturze, jaką 
filozofowie starają się stworzyć. Jak dowiodły dalsze rozważania, niepodję-

398 R. Kraut, Return to the Cave: Republic 519-521 , s. 241-242.
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cie rządzenia będzie sprzeczne z własnym interesem. W idealnej polis bycie 
gapowiczem jest więc odwróceniem całego problemu. Gapowicz działałby 
w niej bowiem wbrew własnemu interesowi, a nie w celu jego maksymaliza
cji. Można także podać argument o charakterze praktycznym. W tak niewiel
kiej społeczności, jaka zamieszkiwałaby Platońskie państwo, każda próba re
zygnacji z wypełnienia swojego zobowiązania byłaby natychmiast widoczna. 
Innymi słowy, nikt nie może liczyć na prywatny pierścień Gygesa.

Dotychczasowe rozważania pozwalają stwierdzić, że zinterpretowanie po
wrotu do jaskini, a więc konieczności sprawowania władzy w państwie przez 
filozofów, w kategoriach politycznego zobowiązania jest uzasadnione. Filo
zofowie mają dług wdzięczności wobec swojej polis i spłacają go, przejmując 
ster władzy. Wydaje się, że interpretacja ta wzmacnia argumenty zwolenni
ków tezy o tym, że filozofowie nie tracą przy tym swojej szczęśliwości.

Do rozpatrzenia pozostają jeszcze dwie kwestie. Pierwsza wiąże się z re
akcją więźniów na chęć uwolnienia ich z jaskini, druga dotyczy związku po
między powrotem do jaskini a szlachetnym kłamstwem. We fragmencie 
517a Sokrates mówi o tym, co może spotkać tego, kto wraca do kajdaniarzy 
w jaskini: „gdyby ich ktoś próbował wyzwalać i podprowadzać wyżej, to gdy
by tylko mogli chwycić coś w garść i zabić go, na pewno by go zabili”. Czy 
Platon słowami Sokratesa wskazuje na to samo niebezpieczeństwo, o którym 
wspominał jego nauczyciel w Obronie? Z pewnością, ale dotyczy ono rzeczy
wistości poza idealną polis. Jak zauważa Sedley, życie Sokratesa jest wzorcem 
wyjścia z jaskini399. We fragmencie 515c czytamy, że wyzwolenie z kajdan 
przychodzi dzięki „naturalnemu biegowi rzeczy”, a więc nie dzięki specjalne
mu wychowaniu, które jest możliwe w odpowiednio skonstruowanym pań
stwie. W zacytowanym wcześniej dość długim passusie Sokrates podkreśla, 
że w niektórych ustrojach filozofowie „rosną sami z siebie” (520b). Dzieje 
się tak wtedy, kiedy ze strony państwa nie ma żadnej pomocy w ich rozwo
ju. Przy takim rozumieniu tej wypowiedzi nawiązanie do nauczyciela Plato
na wydaje się jeszcze bardziej uzasadnione. Sokrates nie został wychowany 
w Atenach tak, jak stałoby się to w idealnej polis. Jeśli państwo nie zapewniło 
odpowiedniego wychowania, nie zaciągnęło się u niego długu i nie ma ni
czego do spłacania: „a to jest rzecz sprawiedliwa, żeby to, co się samo rodzi 
i nikomu wychowania nie zawdzięcza, nikomu też nie miało ochoty spła
cać kosztów wychowania” (520b). Sokrates nie miał więc zobowiązań wo
bec Aten, ale wobec boga -  stąd boski charakter jego misji. W tym miejscu 
widać, jak istotną rolę odgrywa zdaniem Platona konieczność spłaty długu 
wobec państwa przez filozofów powracających do jaskini. Ktoś, kto nie uzy
skał odpowiedniego wykształcenia, nie jest zobowiązany do rządzenia. Co 
więcej, w zwykłej polis na dnie jaskini na filozofa czekają wrogo nastawieni

399 D. Sedley, dz. cyt., s. 265.
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kajdaniarze. W niezmienionej rzeczywistości politycznej napięcie pomiędzy 
chęcią walki o sprawiedliwość a tym, co charakterystyczne dla wymogów 
bieżącej polityki, zostaje w mocy. Jak pamiętamy, u Platona nie ma miejsca 
na brudne ręce. Nie ma więc mowy o konieczności ich czyszczenia. Sokra
tes w Obronie wskazuje na to, że praktyka polityczna brudzi ręce w sposób 
trwały. Aby przeżyć sprawiedliwe życie, należy wycofać się z polityki. Jak 
wiemy, w praktyce okazało się to niewystarczające. Podobne wątki znajdzie
my w przywoływanych fragmentach Państwa400. Konieczność wprowadzenia 
reformy i chęć zachowania w rzeczywistości politycznej czystych rąk prowa
dzi Platona do jej przekształcenia. W idealnej polis rządzący filozof nie bę
dzie wchodził z kajdaniarzami w konflikt, który mógłby zagrażać jego życiu, 
co nie znaczy, że uwalnianie więźniów będzie procesem łatwym. Nie będzie 
także konfliktu między chęcią walki o sprawiedliwość a wymogami polityki, 
ponieważ tą będą kierować ludzie pragnący odwzorować w świecie racjo
nalny i doskonały porządek idei. W Platońskiej polis Sokrates mógłby dbać 
o sprawiedliwość i zachować własne życie.

Jak zauważa Pappas, nie jest do końca jasne, czy alegoria jaskini odnosi 
się do idealnej polis czy do Aten401. Za drugą ewentualnością przemawiałby 
stosunek kajdaniarzy do powracającego filozofa. Jednocześnie to filozofowie 
idealnej polis wracają do jaskini. Odpowiedź zależy więc być może od kon
tekstu. Kiedy Platon wspomina o możliwym konflikcie na dnie jaskini, ma na 
myśli Ateny lub jakieś inne nieidealne państwo. Kiedy w dalszych fragmen
tach mówi o powrocie do jaskini, odnosi się do idealnej polis, ponieważ nie 
wskazuje zagrożenia, jakie może się z nim wiązać.

Powrót do jaskini ściśle łączy się ze szlachetnym kłamstwem przedstawio
nym w poprzednim rozdziale. Została w nim podkreślona jego rola zarówno 
filozoficzna, jak i polityczna. W sensie politycznym szlachetne kłamstwo łą
czy jednostki z państwem i utrwala pewien porządek. Jako dorosły człowiek 
filozof będzie miał uzasadniony powód, by powrócić do jaskini, ponieważ 
od dziecka wykształcano w nim szczególny rodzaj relacji z polis. „Jeśli ktoś 
potrafi dotrzeć do alegorycznego znaczenia szlachetnego kłamstwa, może 
uchwycić zawartą w nim prawdę: że ludzie są »zakorzenieni« w polis w sensie 
politycznego zobowiązania, mają różne wrodzone natury, a ich dotychczaso
we doświadczenie było jak sen”402. Podobnie rozumuje przywoływany Scho
field. Dla niego szlachetne kłamstwo, podobnie jak powrót do jaskini, ma 
przekonać jednostkę do zrobienia czegoś dla dobra państwa403.

400 Zob. np. 496d-e, 592a.
401 N. Pappas, dz. cyt., s. 152.
402 J. Lear, dz. cyt. s. 42.
403 M. Schofield, dz. cyt., s. 158. Schofield odrzuca wytłumaczenie powrotu do jaskini, 

w którym komentatorzy odwołują się do teorii idei.
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Rozważania w tej części rozdziału pozwoliły połączyć problem politycz
nego zobowiązania z powrotem filozofów do jaskini w Państwie Platona. Sta
rałem się także wykazać, że konieczność sprawowania władzy nie umniejszy 
ich szczęścia ani nie będzie w stosunku do nich niesprawiedliwością. Na ko
niec można odeprzeć jeszcze jeden zarzut. W idealnej polis każda warstwa 
ma się zajmować przypisaną sobie funkcją. Wydaje się, że przykład filozofów- 
-królów łamie ten warunek. Jak podkreśla jednak Dorter, po powiększeniu 
się państwa nie jest tak, że jedna osoba nie może wykonywać dwóch prac404. 
Warunek Sokratesa zostaje przeformułowany i we fragmencie 434a-b stwier
dza on, że przedstawiciel jednej z trzech grup nie może wykonywać pracy 
przynależnej innej grupie. Filozof nie może więc zajmować się rzemiosłem, 
choć nie twierdzi się, że nie może sprawować władzy i kontemplować idei.

We wprowadzeniu do zagadnienia politycznego zobowiązania przywoła
łem opinię Hoptona, że w odniesieniu do filozofii Arystotelesa trudno mówić 
o politycznym zobowiązaniu. Badacz ten twierdzi, że dzieje się tak z dwóch 
powodów. Po pierwsze, etyka Arystotelesa jest etyką cnót, a nie współczesną 
etyką obowiązków i zobowiązań. Po drugie, ponieważ, zdaniem Hoptona, 
zgodnie z filozofią Stagiryty państwo nie jest czymś niezależnym od obywa
tela, nie musi on być związany ze swoją polis jakimkolwiek zobowiązaniem. 
Hopton podkreśla, że współczesne próby przywrócenia politycznej rzeczy
wistości mogą czerpać znaczenia z Arystotelesowskiej idei obywatela, ale nie 
jest jasne, jak można by ją  wcielić w życie w dzisiejszych społeczeństwach. 
Dla Hoptona wyrażenie „teoria politycznego zobowiązania” w odniesieniu 
do Arystotelesa stanowiłoby wyjątkowe rozszerzenie tego pojęcia, ponieważ 
„udział obywatela w życiu państwa postrzegany jest jako konieczny do dobre
go i w pełni racjonalnego życia dla każdego człowieka. Nie jest to środek do 
czegoś innego, jak na przykład do wybranego przez siebie dobra”405.

Przy omawianiu kolejnych koncepcji politycznego zobowiązania przy
wołałem pogląd Simmonsa, zgodnie z którym Arystotelesa można uznać za 
zwolennika komunitarystycznej teorii politycznego zobowiązania. Przema
wia za tym pogląd Filozofa, że poza społeczeństwem nie można się spełniać 
jako człowiek. Funkcja każdego z ludzi spełnia się wyłącznie w polis.

Widzimy więc dwa podejścia do filozofii Arystotelesa. Zgodnie z pierw
szym na jej gruncie nie można mówić o teorii politycznego zobowiązania. 
Drugie wiąże Stagirytę z tradycją komunitarystyczną. Można spotkać się jed
nak ze stanowiskiem trzecim, któremu chciałbym poświęcić więcej miejsca. 
W książce będącej właściwie jedynym studium politycznego zobowiązania 
u Stagiryty A. Rosler406 stara się wykazać, że Arystoteles nie tylko przedstawia

404 K. Dorter, dz. cyt., s. 93-94.
405 T. Hopton, dz. cyt.
406 A. Rosler, Political Authority and Obligation in Aristotle, Clarendon Press, Oxford 2005.
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własną koncepcję politycznego zobowiązania, ale również twierdzi, że nie na
leży jej w pełni wiązać z podejściem komunitarystycznym. Jego interpretację 
rozszerzę o nawiązanie do powrotu do jaskini u Platona. Następnie ponownie 
odwołując się do Roslera, pokażę, jak rozumie on możliwość sprzeciwu wo
bec władzy u Arystotelesa. To pozwoli na przejście do zagadnienia obywatel
skiego nieposłuszeństwa. Po krótkim przywołaniu współczesnych koncepcji 
poruszę problem stosunku do władzy u Platona na podstawie Obrony Sokra
tesa i Kritona z nawiązaniem do jego późniejszych dialogów.

POLITYCZNE ZOBOWIĄZANIE U ARYSTOTELESA

Na wstępie Rosler podkreśla, że wśród wielu komentatorów panuje ogólna 
zgoda, iż Arystoteles nie porusza zagadnienia politycznego zobowiązania. 
Jeśli jednak przyjmiemy, że dla filozofa wspólnota (koinoia) zakłada pewne
go rodzaju przedsięwzięcie na rzecz wspólnego dobra, to wymaga ona ko
ordynacji działań, co z kolei wiąże się z koniecznością ustanowienia władzy, 
która będzie rozwiązywać problemy, jakie z pewnością pojawią się na drodze 
do realizacji tego dobra. Jak zauważa Rosler, „na członkach wspólnoty musi 
spoczywać moralny wymóg podporządkowania się regułom koordynującym 
wspólne przedsięwzięcie”407, a ponieważ dla Arystotelesa wzorcem jest czło
wiek cnotliwy, który zarazem przestrzega prawa, trudno przyjąć, że koncep
cja politycznego zobowiązania była mu zupełnie obca.

W odniesieniu do interesującego nas zagadnienia Rosler zastanawia się, 
czy Arystoteles w ogóle posługiwał się pojęciem zobowiązania lub obowiąz
ku, znaczna część myślicieli uważa bowiem, że nie ma na nie miejsca w sys
temie etycznym Arystotelesa. Autor nie zgadza się z tym poglądem i po dłuż
szym wywodzie konkluduje, że struktura moralnego wymogu jest u Filozofa 
następująca:

( . . . )  twierdzenie, że X  jest zobowiązany do 9 , udowadnia się przez pokazanie celu 
9 -ania, a nie przez to, że w końcu 9  zostało nakazane przez jakąś wyższą instancję 
i/lub że jest to wystarczające do tego, by X  działało na jej polecenie. Zobowiązanie do 
9  jest więc racjonalną koniecznością do postępowania w określony sposób w świetle 
wartości 9 -ania408.

Jeśli natomiast powinno się dążyć do eudajmonii, a p jest do tego skutecznym 
środkiem, to powinno się uczynić p.

407 Tamże, s. 2 -3 .
408 Tamże, s. 130.
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Przechodząc do samego zagadnienia politycznego zobowiązania, Rosler 
przywołuje fragmenty, w których Arystoteles posługuje się pojęciem moral
ności bądź moralnej powinności dla celów politycznych. Przywołajmy te, 
które najściślej wiążą się z omawianym problemem. W Polityce Arystoteles 
stwierdza, że „wszyscy o ile możności obywatele powinni by (dei) się życz
liwie ustosunkowywać do ustroju” (1320a15-16). O obywatelach Filozof 
mówi, że „chociaż są między nimi różnice, zadaniem (ergon) ich wszystkich 
jest dobro wspólnoty, ta zaś opiera się na pewnym ustroju państwowym” 
(1276b28-29)409. W opinii Roslera wyrażają one pojęcie politycznego zobo
wiązania. Powstaje jednak pytanie, czy rozumieć je jako zobowiązanie wła
śnie, czy jako obowiązek. Uwagi Arystotelesa na temat idealnego ustroju su
gerują woluntarystyczne podejście do politycznych więzi, choć przytoczone 
fragmenty skłaniają raczej do przypisania mu koncepcji politycznego zobo
wiązania opartego na obowiązku. Nie powinno nas więc dziwić nawiązanie 
Roslera do Rawlsa i jego Teorii sprawiedliwości410. Arystoteles podkreśla, że 
„te ustroje, które mają na celu dobro ogólne, są według zasady bezwzględnej 
sprawiedliwości właściwe” (Pol. 1279a17-19). To prowadzi Roslera do wnio
sku, że ustroje te „nakładają na swoich poddanych naturalny obowiązek ich 
wspierania”. Posłuszeństwo wobec władzy tłumaczy więc jakość ustroju, a nie 
dobrowolne działanie jednostki411. Rosler nawiązuje także do Harta i Klo- 
ski. Uważa bowiem, że w idealnym państwie Arystotelesa jednostki uznają 
posłuszeństwo za dar, za który dostaną coś w zamian. Ponieważ ogranicza
ją  swoją swobodę dla wspólnego dobra, liczą na to, iż pozostali uczynią to 
samo, kiedy przyjdzie ich kolej, idealna polis byłaby więc współpracującym 
stowarzyszeniem. W Polityce czytamy bowiem, że „nikt się nie oburza, jeśli 
stosownie do swego wieku ma słuchać, ani też nie uważa, że jest to niżej jego 
godności, zwłaszcza że po wejściu w odpowiedni wiek również ma widoki 
osiągnięcia zastrzeżonego dla siebie zaszczytu” (1332b38-40)412. Przytacza
jąc wyżej wymienionych autorów, Rosler odwołuje się do woluntarystycznej 
koncepcji politycznego zobowiązania, jakim jest bezstronność. Zastanawia
jące jest jednak to, że w żaden sposób nie przywołuje tego pojęcia. Nie mówi 
ani o bezstronności, ani o działaniu fa ir  play.

Zdaniem Roslera koncepcja Arystotelesa oscyluje pomiędzy obowiąz
kiem a zobowiązaniem. Z zobowiązaniem mielibyśmy do czynienia raczej

409 Tamże, s. 139. Autor oddaje greckie ergon jako obowiązek.
410 Tamże, s. 141.
411 Tamże, s. 142.
412 Angielskie tłumaczenie lepiej oddaje greckie allos te kai mellon antilam banein touton 

ton era non hotan tyhe tes hiknoumenes helikias: particularly when he is going to get a return 
f o r  this service when he reaches the proper age (Aristotle, Politics. B ooks VII and VIII, tłum. 
i komentarz R. Kraut, Oxford University Press, Oxford 1997, s. 24). Widać, że Arystoteles 
mówi o zwrocie za poniesiony wkład, co przemawia za interpretacją Roslera.
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w idealnej polis, która zostanie dopiero powołana do życia. W ten sposób 
Arystoteles radziłby sobie także z wymogiem partykularności. Zobowiązanie 
dotyczyłoby bowiem państwa, w którym żyją obywatele, ponieważ się na to 
zdecydowali. W gorszych ustrojach wymóg ten byłby spełniony o tyle, o ile 
władza nie staczałaby się w kierunku tyranii, Arystoteles podkreśla bowiem, 
że „żaden wolny człowiek nie znosi dobrowolnie takiej władzy” (1295a20). 
Rosler zakłada więc, że nieidealne państwa będą mogły wypracować taki ro
dzaj więzi z obywatelami, który uczyni zadość wymogowi partykularności413.

Jak zaznaczyłem wcześniej, autor polemizuje także z tezą przypisującą 
Arystotelesowi koncepcję komunitarystyczną. Przede wszystkim krytykuje 
przywołany w pierwszej części rozdziału argument Pitkin mówiący o poję
ciowym związku pomiędzy władzą mającą legitymizację a posłuszeństwem. 
Jak podkreśla Rosler, dla Arystotelesa związek ten ma inny, moralny charak
ter: „jeśli ktoś lub jakieś ciało ma prawo rządzić, prawo to pociąga za sobą 
obowiązek posłuszeństwa; jeśli więc A ma prawo rządzić i wymaga od S wy
konania 9 , to S ma obowiązek wykonać 9 ”414. Nie mamy obowiązku do posłu
szeństwa tylko dlatego, że jesteśmy członkami jakiejś społeczności. Tym, co 
ma największe znaczenie, jest „moralna historia relacji pomiędzy wspólnotą 
polityczną a jej członkami”415, a więc posłuszeństwa może się domagać wy
łącznie to państwo, które wykonuje swoje moralne zadanie. Dopiero wtedy 
wspomagającą rolę mogą odgrywać argumenty zaproponowane przez Pitkin.

Zdaniem komunitarystów nie możemy zrezygnować ze zobowiązania 
wobec wspólnoty politycznej bez zanegowania własnej tożsamości, która jest 
częściowo przez nią konstytuowana. Rosler ponownie podkreśla, że argu
ment ten może mieć zastosowanie w filozofii Arystotelesa, ale tylko wtedy, 
kiedy tożsamość, o jakiej się mówi, jest do przyjęcia z moralnego punktu wi
dzenia. Biorąc także pod uwagę fakt, że dla Arystotelesa człowiek stanowi 
przede wszystkim rozum, tożsamość jako obywatela będzie miała znaczenie 
o tyle, o ile jest w zgodzie z naszą tożsamością racjonalnego podmiotu416. 
Pamiętamy przywołany w rozdziale I podział na dobrego człowieka i dobre
go obywatela. Osiągnięcie tych dwóch cnót jest w istocie możliwe dopiero 
w idealnej polis.

Polemizując ze stanowiskiem przypisującym Arystotelesowi podejście 
komunitarystyczne do problemu politycznego zobowiązania, Rosler przywo
łuje tezę o normatywnej niezależności. Jak pamiętamy, głosiła ona, że lokalne 
reguły i praktyki społeczne i instytucjonalne mogą być źródłem zobowiązań 
bez konieczności odwoływania się do zewnętrznych zasad moralnych w celu

413 A Rosler, dz. cyt., s. 144.
414 Tamże, s. 169.
415 Tamże, s. 170.
416 Tamże, s. 172.
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uzasadnienia samej praktyki. Autor zauważa, że choć dla Arystotelesa jeste
śmy politycznymi zwierzętami, nie znaczy to, iż mamy zobowiązania wo
bec każdego państwa, w którym żyjemy (przypomnijmy choćby wcześniej
szą uwagę na temat tyranii). Jak podkreśla autor, powołując się przy tym 
na Krauta, Arystotelesa można nazwać komunitarystą, jeśli weźmie się pod 
uwagę znaczenie polis w rozważaniach na temat idealnych obywateli. Biorąc 
pod uwagę tezę o normatywnej niezależności, należy jednak podkreślić, że 
dla Filozofa społeczeństwo nie decyduje ostatecznie o wartościach czy stan-
dardach417.

Arystoteles uważa, że podporządkowanie się władzy jest racjonalne. Jak 
wiemy, nie dotyczy to każdej władzy, ale tej, która osiągnie moralny cel, a więc 
sprawi, że ludzie zdobędą cnotę. Aby rzeczywiście uznać, iż polityczne zobo
wiązanie tworzy racjonalne więzi pomiędzy jednostką a państwem, trzeba 
wykazać, że leży to w interesie jednostki418. Stagiryta zauważa, że „te ustroje, 
które mają na celu dobro ogólne, są według zasady bezwzględnej sprawie
dliwości właściwe” (Pol. 1279a17-18). Złe ustroje mają na celu tylko dobro 
rządzących, co jest charakterystyczne dla państw despotycznych. W intere
sie racjonalnej jednostki jest podporządkowanie się władzy we właściwym 
ustroju, ponieważ:
a) dobre życie nie jest możliwe do osiągnięcia poza ustrojem;
b) polis nie może istnieć bez rządu, a jego trwanie wymaga istnienia obo

wiązku posłuszeństwa wobec władzy spoczywającego na obywatelach;
c) a więc członkowie wspólnoty politycznej powinni być posłuszni władzy419.

Człowiek może osiągnąć moralną doskonałość, a więc w pełni się zrealizo
wać, jedynie w polis. To dzięki jej instytucjom odbiera właściwe wychowanie, 
które ma zasadnicze znaczenie w formowaniu się charakteru. By polis mogła 
spełniać swoją funkcję, konieczne jest podporządkowanie się prawu. Związek 
pomiędzy moralnością a porządkiem prawnym ma wielką wagę, skoro dobro 
jest „przedmiotem nauki naczelnej i najbardziej kierowniczej” (EN 1094a26), 
czyli polityki. Podporządkowanie się prawu leży więc w interesie jednostki, 
ponieważ dzięki temu we właściwej polis osiągnie ona szczęście. Argument 
ten można zdaniem Roslera wzmocnić, jeśli dostrzeżemy, że praktyczny ro
zum najlepiej realizuje się w rzeczywistości politycznej. I choć uwaga ta doty
czy samych polityków, to wspieranie ich przez obywateli także będzie leżało 
w interesie członków wspólnoty, ponieważ rządzący praktykują cnoty, które 
bezpośrednio się do nich odnoszą. Podejmując decyzje, sprawujący władzę 
będą mieć na względzie dobro obywateli420.

417 Tamże, s. 174.
418 Tamże, s. 178.
419 Tamże, s. 181.
420 Tamże, s. 186.
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Władza potrzebna jest także w idealnej polis. Jak zauważa Rosler, nawet 
w niej może dochodzić do różnic pomiędzy obywatelami, nie ma tu jednak 
na myśli przymusu czy narzucania zasad i norm. Władza koordynuje wysił
ki, ale także pozwala uzyskać jednomyślność. O tym, że nie ma pełnej zgod
ności pomiędzy obywatelami w idealnej polis, może świadczyć to, że wybiera 
się w niej urzędników spośród różnych kandydatów421. Prawo potrzebne jest 
nawet w królestwie. Rosler przywołuje fragment z Polityki, w którym Ary
stoteles odnosi się do jednostek górujących nad innymi cnotą. Stwierdza, że 
„dla ludzi owego pokroju nie ma prawa, bo oni sami dla siebie są prawem” 
(1284a12-13). Nie jest jednak tak, że władca stoi ponad prawem, Stagiryta 
stwierdza bowiem: „kto więc domaga się, by prawo władało, zdaje się doma
gać, by władał tylko bóg i rozum (...). Toteż prawo jest czystym, wyzbytym 
żądzy rozumem” (1287a28-32). I dalej: „ci, co szukają sprawiedliwości, szu
kają bezstronności, a prawo jest właśnie bezstronne” (1287b4-5). Doskonały 
władca jest człowiekiem cnotliwym i mającym praktyczną mądrość, stanowi 
więc wzorzec postępowania. Jako istota racjonalna stosuje się do pewnych za
sad czy reguł. Wiążą go jego własne decyzje lub jego poprzedników422. Będą 
one stanowić „czysty i wyzbyty żądzy rozum”. Mieszkańcy są więc posłusz
ni prawu, ponieważ to działa na ich korzyść. Sam król także go przestrzega, 
ponieważ inaczej przeczyłby sam sobie. Jako istota racjonalna łamiąc prawo, 
łamałby własne decyzje, działałby więc przeciwko temu, co rozumne.

Z punktu widzenia politycznego zobowiązania istotna może być jeszcze 
jedna kwestia, w której widać pewne podobieństwo między koncepcją Ary
stotelesa a Platońskim powrotem do jaskini. W III księdze Polityki czytamy:

Jednakże w najlepszym ustroju państwowym dużą trudność przedstawia zagadnienie, 
co czynić należy, jeśli się okaże, że ktoś wyróżnia się nie zewnętrznymi zaletami, jak 
wpływ potężny, bogactwo i popularność, lecz cnotą. Przecież chyba nie powie się, że 
takiego człowieka należy wypędzić i usunąć z państwa? Ale też i niepodobna panować 
nad takim, bo to byłoby tak, jak gdyby ktoś chciał przy podziale władzy nad Zeusem  
panować. Nie pozostaje zatem nic innego, jak to, co zdaje się leżeć w naturze rzeczy, 
by wszyscy chętnie takiego słuchali, tak iż ludzie tacy byliby dożywotnymi królami 
w swych państwach (1284b 25-32).

Ponownie pojawia się tu idealny ustrój w postaci królestwa, o którym była 
mowa wyżej. Ten, kto góruje cnotą, powinien sprawować władzę. Arystoteles 
stwierdza w księdze VII, że

( . . . )  jeśli się znajdzie ktoś górujący nad najlepszymi cnotą i uzdolnieniem do działania, 
to piękną jest rzeczą iść za takim człowiekiem i sprawiedliwą być mu posłusznym. W i
nien on jednak posiadać nie tylko cnotę, ale i moc, która by mu umożliwiła rozwinięcie 
działalności (1325b 10-13).

421 Tamże, s. 196-214.
422 Tamże, s. 217.



180

Arystoteles, podobnie jak Platon, uważa, że powinni rządzić najlepsi. Jak 
wiemy, w opinii Stagiryty istnieją dwa najważniejsze rodzaje życia: praktycz
ne i teoretyczne poświęcone teoretycznej kontemplacji. Przedmiot sporów 
interpretacyjnych stanowi to, czy człowiek jest tym bardziej szczęśliwy, im 
więcej kontempluje, czy też po okresie teoretycznej aktywności może się za
jąć polityką jako najwyższą aktywnością praktyczną. Arystoteles stwierdza, 
że kontemplacja jest najbardziej samowystarczalna i „to ta właśnie czyn
ność będzie doskonałym szczęściem człowieka” (EN 1177b28). Jednocze
śnie całkowite poświęcenie się teoretycznej aktywności jest możliwe jedy
nie w przypadku boga. Człowiek nie potrafi tak żyć, jeśli jest człowiekiem. 
Mamy więc do czynienia z ciągłym napięciem między życiem teoretycznym 
a praktycznym.

Jeśli rządzić ma jednostka najlepsza, to może nią być zarówno polityk, 
jak i filozof, ponieważ ta druga ewentualność nie jest wykluczona. Wydaje 
się więc, że pojawia się tu podobny problem do tego, z jakim mieliśmy do 
czynienia u Platona. Można bowiem zadać następujące pytanie: jeśli filozo
fowi szczęście daje teoretyczna kontemplacja, to czy sprawowanie władzy 
nie będzie stanowiło na nim uszczerbku? Nie może się przed tym uchylić, 
skoro „leży w naturze rzeczy”, by najlepszemu podporządkowywali się wszy
scy inni. Filozof poświęcający się teoretycznemu poznaniu, „o ile jednak jest 
człowiekiem i współżyje w społeczeństwie, postanawia postępować zgodnie 
z dzielnością etyczną” (EN 1178b6-7). Co więc skłania filozofa do zajęcia się 
polityką? Odpowiedź może tkwić w konieczności etycznego postępowania. 
Jak pamiętamy, za wychowanie ludzi jest odpowiedzialna polis. Arystoteles 
stwierdza, że „prawodawca powinien się zająć w pierwszym rzędzie wycho
waniem młodzieży” (Pol. 1337a7-8). Filozof także musiał odebrać takie 
wychowanie, nic nie stoi więc na przeszkodzie, żeby wyjaśnić konieczność 
sprawowania władzy jako formę spłacenia długu zaciągniętego wobec polis. 
Tym samym uwagi Roslera na temat politycznego zobowiązania u Arysto
telesa można by uzupełnić o zobowiązanie oparte na wdzięczności. Wymóg 
spoczywający na filozofie byłby w pełni racjonalny, a postępując cnotliwie, 
dana osoba osiągałaby swoje szczęście. Choć działanie to miałoby charakter 
praktyczny, to nie ograniczałoby się w swoich skutkach wyłącznie do tej sfe
ry. Jak zauważa A.O. Rorty, filozof może kontemplować samo życie moralne 
człowieka, może się zastanawiać nad celami przed nim stojącymi. „Zadaniem 
filozofa moralności jest analiza działania osoby praktycznie mądrej (phroni- 
mos) w celu podania właściwego opisu jego działań, by określić ich hierarchię 
w świetle ogólnych celów człowieka”423. Filozof pogłębia swoją refleksję mo

423 A.O. Rorty, The Place o f  Contemplation in Aristotle’s “N icom achean Ethics”, [w:] Essays 
on Aristotle’s Ethics, red. A. Oksenberg Rorty, University of California Press, Berkeley 1981, 
s. 381.
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ralną poprzez analizę rozumową, a to z kolei ma znaczenie w sferze praktycz
nej, w której trzeba wcielać w życie powyższe ustalenia w celu wychowania 
kolejnych dobrych filozofów i polityków. Tym samym mielibyśmy łącznik 
między życiem praktycznym a teoretycznym.

Na koniec tej części rozważań należy ponownie odwołać się do Roslera. 
Autor zadaje pytanie o granice politycznego zobowiązania u Arystotelesa, 
a więc o to, czy filozof dopuszcza możliwość sprzeciwu wobec władzy, i od
powiada na nie twierdząco. Dla Arystotelesa jednostka nie jest własnością 
polis, ale „aktywnym członkiem [wspólnoty] i przyczynia się do wspólnego 
dobra”424. Jak podkreśla autor, posłuszeństwo dla Stagiryty nie jest celem sa
mym w sobie, ale środkiem do osiągnięcia tego, co stoi przed polis, a więc 
właściwego rozwoju obywateli. Arystoteles sam zauważa, że złe prawa mogą 
zniszczyć ustrój (Pol. 1310a1-2). Jeśli obywatel ma o niego dbać, to zrozu
miałe jest, że nie może przestrzegać praw, które przyczyniają się do jego osła
bienia. Ze skrajnym przypadkiem mamy do czynienia w wypadku tyranii. 
Przywołałem już słowa Arystotelesa, że nikt dobrowolnie nie znosi takiego 
ustroju. Zdaniem Roslera Filozof daje w tym miejscu zezwolenie na bunt 
przeciwko tyrańskim rządom. We fragmencie 1301a40-b2 Polityki Arystote
les stwierdza, że w złych ustrojach to ludzie najcnotliwsi są najbardziej uspra
wiedliwieni w przypadku nieposłuszeństwa wobec władzy, mimo że uciekają 
się do tego najrzadziej ze wszystkich. Rosler łączy to z inną uwagą Stagiryty, 
w której podkreśla on, że choć czasami może być konieczna zmiana prawa, 
należy uważać, by nie prowadziło to do ogólnego braku poważania dla praw 
w ogóle, a więc nawet tych dobrych425. Arystoteles nie jest więc z pewnością 
rewolucjonistą, ale nie zaleca także ślepego posłuszeństwa.

Powyższe rozważania pozwalają na przyjęcie wniosku, że Arystoteles rze
czywiście dostrzegał problem politycznego zobowiązania. Jak zobaczyliśmy, 
jednostka jest zobowiązana do posłuszeństwa wobec władzy i leży to w jej 
własnym interesie. Zobowiązanie to można rozumieć jako bezstronność lub
-  tak jak u Rawlsa w Teorii sprawiedliwości -  jako obowiązek. Rozważania 
dotyczące idealnego królestwa pozwalają także na przyjęcie interpretacji, 
która wskazuje na podobieństwa pomiędzy koncepcją Arystotelesa i Platona. 
Podobnie jak Platon uważał, że z wdzięczności dla państwa filozof jest zobo
wiązany do powrotu do jaskini, tak też w Polityce -  jak starałem się wykazać
-  można interpretować fragment mówiący o tym, że rządzić powinni najlep
si. W końcu została poruszona idea posłuszeństwa wobec władzy, która prze
nosi nas do współczesnego zagadnienia, jakim jest problem obywatelskiego 
nieposłuszeństwa. Po omówieniu najważniejszych współczesnych zagadnień 
przedmiotem dalszych rozważań będzie filozofia Platona.

424 A. Rosler, dz. cyt., s. 223.
425 Tamże, s. 252.
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Obywatelskie nieposłuszeństwo; 
wprowadzenie

W tej części rozdziału przedstawię problem obywatelskiego nieposłuszeń
stwa. Rozważania dotyczące współczesności ograniczę do podstawowych 
uwag i rozróżnień, choć zostaną zaznaczone punkty sporne, szczególnie 
w ujęciu samego zagadnienia. Następnie przejdę do filozofii Platona.

Zjawisko obywatelskiego nieposłuszeństwa, a więc -  najprościej mówiąc -  
moralnego sprzeciwu wobec określonego prawa i chęci jego zmiany, nabrało 
znaczenia w drugiej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Należy 
w szczególności przywołać tu działalność Martina Luthera Kinga w walce 
o poszanowanie praw czarnej ludności USA oraz protesty przeciwko wojnie 
w Wietnamie. W kontekście obywatelskiego nieposłuszeństwa prawie zawsze 
pojawia się także postać Gandhiego.

Sam termin „obywatelskie nieposłuszeństwo” wiąże się z H.D. Thoreau, 
amerykańskim filozofem, poetą i eseistą426. W 1846 roku odmówił on zapła
cenia podatku. Swój czyn uzasadnił sprzeciwem wobec prowadzonej przez 
USA wojny z Meksykiem oraz wobec instytucji niewolnictwa. Thoreau zo
stał aresztowany, spędził noc w więzieniu i następnego dnia wyszedł na wol
ność, po tym jak najprawdopodobniej jego ciotka zapłaciła należny podatek. 
W swoim eseju Obywatelskie nieposłuszeństwo następująco odnosi się do 
swojego czynu:

Pragnę po prostu odmówić posłuszeństwa państwu, skutecznie się wycofać i trzymać 
się z dala od niego. ( . . .)  Interesuje mnie jednak śledzenie skutków mojego posłuszeń
stwa. W  istocie wypowiadam po cichu, na swój własny sposób, wojnę państwu, co 
nie przeszkadza, że, jak to zwykle bywa w podobnych wypadkach, nadal będę ciągnął 
z niego korzyści427.

Thoreau był zwolennikiem indywidualizmu i głosicielem skrajnych poglą
dów, twierdził bowiem, że „naród nasz musi znieść niewolnictwo i przerwać 
wojnę z Meksykiem, choćby miał za to zapłacić swoim istnieniem jako na- 
ród”428. Specyficzny był także jego stosunek do władzy w ogóle. Jego zdaniem

426 Por. K. Brownlee, Civil D isobedience, [w:] Stanford Encyclopedia o f  Philosophy  (Winter 
2013 Edition), http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/civil-disobedience/ [data 
dostępu: 10 listopada 2014]. Co ciekawe, jak podkreśla wybitny znawca problematyki 
obywatelskiego nieposłuszeństwa H.A. Bedau, sam Thoreau nigdy nie użył sformułowania 
„obywatelskie nieposłuszeństwo”. Występuje ono jako tytuł jego eseju, ale w zbiorze wydanym 
już po jego śmierci (por. Civil D isobedience. Theory and Practice, red. H.A. Bedau, Pegasus, 
New York 1982, s. 16.)

427 H.D. Thoreau, Obywatelskie nieposłuszeństwo, [w:] tegoż, Życie bez zasad, tłum. 
H. Cieplińska, Czytelnik, Warszawa 1983, s. 222.

428 Tamże, s. 203.

http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/civil-disobedience/
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„najlepszy rząd to taki, który najmniej rządzi. (...)  Rząd jest tylko organem 
wybranym przez naród, aby wypełniał jego wolę. Zanim jednak naród zdąży 
go w swych celach wykorzystać, organ ten dokonuje nadużyć i ulega depra
wacji”429. Co ciekawe, postawienie jednostki wyżej od państwa, a nawet „wy
powiedzenie mu posłuszeństwa”, nie powstrzymywało Thoreau od czerpania 
korzyści, jakich ono dostarcza.

Warto zadać sobie pytanie o związek pomiędzy obywatelskim nieposłu
szeństwem a filozofią starożytną, wydaje się bowiem, że przenoszenie do niej 
współczesnego pojęcia można uznać za anachronizm430. Należy jednak pod
kreślić, że w pracach wprowadzających do interesującego nas zagadnienia 
prawie zawsze można spotkać odniesienia do Platońskiego Kritona, w którym 
-  jak się uważa -  filozof występuje jako orędownik pełnego posłuszeństwa 
względem władzy. Byłoby to więc stanowisko skrajne, odrzucające możliwość 
sprzeciwu wobec obowiązującego prawa. Bedau podkreśla, że w Kritonie za 
nieuzasadnione uznaje się złamanie prawa nawet w sprawiedliwej sprawie431. 
Choć nie powinniśmy używać terminu „obywatelskie nieposłuszeństwo” 
w odniesieniu do filozofii Platona, to w jego dziełach odnajdziemy jednak 
problematykę łączącą wątki etyczne z zagadnieniem przestrzegania prawa, 
i to właśnie w tym kontekście jest przywoływany powyższy dialog.

Ciekawa jest także uwaga Vlastosa. We wspomnianym już artykule So
crates on Political Obedience and Disobedience porównuje on zachowanie 
Sokratesa z Obrony z działaniami Thoreau i Gandhiego. Na początku rozwa
żań o jaskini wskazałem przykłady właśnie z tego dialogu, w których filozof 
sprzeciwił się urzędującej władzy. Poniżej zostaną one dokładniej omówione. 
Istotne jest to, że Vlastos łączy Sokratesa z postaciami zawsze wymienianymi 
przy okazji omawiania kwestii obywatelskiego nieposłuszeństwa. Stwierdza, 
że do aktu nieposłuszeństwa dochodzi wtedy, gdy członek społeczności „po
stanawia publicznie złamać jej zasady w celu przeciwstawienia się niespra
wiedliwości”432. Jak będę chciał wykazać w toku dalszego wywodu, pomię
dzy Sokratesem a Thoreau istnieje podobieństwo w sposobie postępowania, 
w obu przypadkach natomiast trudno mówić o obywatelskim nieposłuszeń
stwie zgodnie ze współczesnym rozumieniem tego pojęcia. Będę polemizo
wać także z poglądem, jakoby Platon w Kritonie był zwolennikiem bezwarun
kowego posłuszeństwa wobec władzy polis.

Jak zauważa Simmons, omawianie zagadnienia obywatelskiego niepo
słuszeństwa można podzielić na dwie części433. Pierwsza z nich dotyczy jego

429 Tamze, s. 197.
430 Por. R. Kraut, Socrates and the State, s. 75.
431 H.A. Bedau, Civil D isobedience, [w:] Encyclopedia o f  Applied Ethics, s. 505.
432 G. Vlastos, Socrates on Political O bedience and Disobedience, s. 40.
433 A.J. Simmons, Civil D isobedience and the Duty to Obey the Law, s. 50.
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definicji, zobaczymy bowiem, że obywatelskie nieposłuszeństwo może być 
różnie rozumiane. Druga wiąże się z jego usprawiedliwieniem. Skoro panu
je ogólne przekonanie, że ludzie są moralnie zobowiązani do przestrzegania 
prawa, jego złamanie wymaga usprawiedliwienia. Przyjęcie koncepcji poli
tycznego zobowiązania wiąże się z koniecznością usprawiedliwienia obywa
telskiego nieposłuszeństwa.

Najbardziej wpływową definicję obywatelskiego nieposłuszeństwa za
warł Rawls w Teorii sprawiedliwości. Jego zdaniem obywatelskie nieposłu
szeństwo to:

czyn publiczny, dokonany bez użycia przemocy, dyktowany sumieniem aczkolwiek 
politycznym, sprzeczny z prawem, zwykle mający na celu doprowadzenie do zmiany 
prawa bądź kierunków polityki rządu434.

Należy podkreślić, że obywatelskie nieposłuszeństwo zakłada złamanie prawa. 
Możliwe są formy protestu, które prawa nie łamią, na przykład legalne demon
stracje435. Rawls zaznacza także, że jego definicja nie wymaga, „by akt oby
watelskiego nieposłuszeństwa łamał to samo prawo, które jest przedmiotem 
protestu”436. Mamy tu do czynienia z podziałem nieposłuszeństwa na bezpo
średnie i pośrednie. Bezpośrednie nieposłuszeństwo zakłada złamanie prawa, 
przeciwko któremu się protestuje. Uważa się jednak, że wymóg ten jest często 
niemożliwy do spełnienia, stąd mowa o pośrednim nieposłuszeństwie437.

Kolejnym istotnym wymogiem jest, zdaniem Rawlsa, brak przemocy. 
Obywatelskie nieposłuszeństwo nie może się do niej odwoływać. Podkreśla 
to także Bedau w swoim artykule On Civil Disobedience, kładąc przy tym 
nacisk na słowo „obywatelski”. To wyklucza niszczenie własności czy możli
wość skrzywdzenia innych ludzi438. Nie wszyscy zgadzają się jednak z tym, że 
osoby odwołujące się do obywatelskiego nieposłuszeństwa nie mogą stoso
wać żadnej przemocy. A.D. Woozley uważa, że nie ma pojęciowego związku

434 J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, s. 500.
435 Dobrym przykładem jest tu słynny bojkot autobusów w Montgomery w Alabamie 

(USA) w latach 1955-1956. Czarna ludność przestała korzystać z komunikacji miejskiej 
na znak protestu po aresztowaniu Rosy Park, która nie ustąpiła miejsca w autobusie 
białemu mężczyźnie. Zdaniem Brownlee (dz. cyt.) bojkot w Montgomery jest przykładem 
obywatelskiego nieposłuszeństwa. Pogląd przeciwny zob. np. R. Martin, Civil Disobedience, 
„Ethics”, Vol. 80, No. 2, 1970, s. 123-139.

436 J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, s. 500.
437 Przeciw temu opowiadał się sędzia Sądu Najwyższego USA Abe Fortas, autor wydanej 

w 1968 roku książki Concerning Dissent and Civil Disobedience. Konieczność łamania prawa, 
przeciwko któremu się protestuje, prowadziłaby jednak do absurdalnych konsekwencji, na 
przykład w razie sprzeciwu wobec kary śmierci.

438 H.A. Bedau, On Civil D isobedience, „The Journal of Philosophy”, Vol. 58, No. 21, 1961, 
s. 656.
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pomiędzy obywatelskim nieposłuszeństwem a przemocą439. Z kolei Simmons 
zaznacza, że nie jest jasne, jak rozumieć przemoc, o której mówi się w defini
cji Rawlsa440. Czy zaliczyć do niej przemoc o charakterze psychologicznym? 
Czy oznacza ona także niszczenie własności? Jeśli bierzemy pod uwagę kon
sekwencje działań, to może się okazać, że znacznie gorsze w skutkach będzie 
działanie pozbawione przemocy. Strajk pracowników pogotowia nie będzie 
formą przemocy, ale może doprowadzić do śmierci osób, którym nie zostanie 
udzielona pomoc441.

Rawls uważa, że wymóg nieodwoływania się do przemocy wiąże się także 
z tym, że osoba łamiąca prawo jest do niego przywiązana jako do pewnej 
instytucji, co wyraża się także w gotowości do poniesienia kary za swój czyn. 
Jest to więc nieposłuszeństwo w ramach akceptowanego systemu prawne
go442. Zdaniem Lyonsa jednak pogląd, zgodnie z którym gotowość do ponie
sienia kary przez osoby uciekające się do obywatelskiego nieposłuszeństwa 
miałaby wskazywać na przywiązanie do obowiązującego systemu prawnego, 
jest nie do utrzymania z powodów historycznych. Najbardziej znane przy
kłady obywatelskiego nieposłuszeństwa (związane z protestami przeciwko 
instytucji niewolnictwa, brytyjskim rządom w koloniach czy prawom Jima 
Crowa) świadczą o tym, że ludzie w nie zaangażowani (Thoreau, Gandhi, 
King) wcale nie uważali, że są moralnie zobowiązani do przestrzegania obo
wiązujących praw. Jeśli byli posłuszni, to raczej ze względów strategicznych, 
a nie moralnych443.

Kolejnym elementem pojawiającym się w definicji Rawlsa, na który zwraca 
uwagę wielu teoretyków obywatelskiego nieposłuszeństwa, jest jego publicz
ny charakter. Kiedy mamy do czynienia z obywatelskim nieposłuszeństwem, 
na ogół jest to protest jakiejś grupy ludzi, a nie poszczególnych jednostek. 
Zakłada się także, że gdy zwraca ona uwagę na niesprawiedliwość jakiegoś 
prawa, jej podstawowym celem jest jego zmiana. Z tego powodu obywatel
skie nieposłuszeństwo nie może być praktykowane w ukryciu. Jest także dzia
łaniem politycznym, ponieważ jego głównym celem jest działanie dla dobra

439 A.D. Woozley, Civil D isobedience and Punishment, „Ethics”, Vol. 8 6 , No. 4, 1976, 
s. 324-325.

440 A.J. Simmons, Civil D isobedience and the Duty to Obey the Law, s. 55.
441 K. Brownlee, dz. cyt. Niektórzy uważają, że obywatelskie nieposłuszeństwo może 

zakładać przemoc. B. Lang przyjmuje taką tezę, zastrzegając, że przemoc nie może być celem 
samym w sobie, a jej użycie nie może naruszać integralności ciał egzekwujących prawo. 
B. Lang, Civil D isobedience and Nonviolence: A Distinction with a Difference, „Ethics”, Vol. 80, 
No. 2, 1970, s. 158.

442 Por. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, s. 503.
443 D. Lyons, M oral Judgment, Historical Reality, and Civil D isobedience, „Philosophy and 

Public Affairs”, Vol. 27, No. 1, 1998, s. 40. Por. H. Arendt, Nieposłuszeństwo obywatelskie, tłum. 
W. Madej, [w:] tejże, O przem ocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, tłum. A. Łagocka, W. Madej, 
Fundacja Aletheia, Warszawa 1998. s. 173.
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społeczeństwa. Za jawnością przemawia także fakt, iż protestujący są gotowi 
ponieść konsekwencje łamania prawa. Zarysowuje się tu różnica pomiędzy 
obywatelskim nieposłuszeństwem a czymś, co Rawls nazywa „odmową dykto
waną sumieniem” (conscientious refusal)444. Posługując się jego nomenklaturą, 
moglibyśmy mówić także o „obchodzeniu prawa dyktowanym sumieniem” 
(conscientious evasion)445. W tym ostatnim przypadku można mówić o prote
ście niejawnym, na przykład wtedy, kiedy ktoś dalej praktykuje swoją religię 
w ukryciu. Odmowa dyktowana sumieniem ma inny charakter. Jest to prze
ciwstawienie się prawu, które uznaje się za niemoralne, i choć może mieć cha
rakter publiczny, to nie jest działaniem politycznym. Protestująca osoba pod
kreśla, że określone prawo wymaga od niej postępowania, które jest sprzeczne 
z jej sumieniem. Jej celem nie jest jednak zmiana tego prawa, nie musi także 
w swoim działaniu odwoływać się do innych członków społeczeństwa. Naj
częstszym przykładem jest tu odmowa służby wojskowej446. Widzimy teraz, że 
postępek Thoreau jest raczej odmową dyktowaną sumieniem, a nie przykła
dem obywatelskiego nieposłuszeństwa. Jego czyn miał charakter jednostkowy 
i nie miał na celu doprowadzenia do zmiany prawa. Był w tym sensie publicz
ny, że nie został wykonany w ukryciu, ale w całym wydarzeniu nie uczestni
czyli inni obywatele. Jeśli tak przedstawimy działanie Thoreau, zobaczymy, że 
postępowanie Sokratesa w Obronie jest co do swej istoty bardzo podobne.

W powyższych uwagach została przedstawiona wpływowa definicja oby
watelskiego nieposłuszeństwa zaproponowana przez Rawlsa. Kolejne jej ele
menty są przedmiotem sporów, które starałem się zarysować. Simmons, jak 
pamiętamy, wskazywał, że rozważania na temat obywatelskiego nieposłu
szeństwa można podzielić na dwie części. Pierwsza z nich jest poświęcona 
definicji, druga -  usprawiedliwieniu obywatelskiego nieposłuszeństwa. Sam 
Rawls omawia swoją koncepcję dla „społeczeństwa bliskiego sprawiedliwo
ści, po większej części dobrze zorganizowanego, lecz takiego, w którym mimo 
to występują pewne poważne naruszenia sprawiedliwości. (...)  stan zbliżony 
do sprawiedliwości wymaga reżimu demokratycznego”447. W państwie de
mokratycznym obywatelskie nieposłuszeństwo może być usprawiedliwione 
wyłącznie w razie poważnych naruszeń zasady sprawiedliwości. W większo
ści wypadków należy także najpierw odwołać się do legalnych możliwości 
wprowadzenia pożądanych zmian. Rawls podkreśla, że w idealnych warun
kach protestujące mniejszości powinny koordynować działania tak, aby nie

444 Por. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, §56. Choć Rawls posługuje się terminem 
conscientious refusal, to ma na myśli to samo, co w literaturze przedmiotu określa się mianem 
conscientious objection.

445 Por. K. Brownlee, dz. cyt.
446 Osoby takie nazywa się obdżektorami.
447 J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, s. 498.
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ucierpiała na tym sprawiedliwa konstytucja. Wielu autorów zaznacza, że do 
obywatelskiego nieposłuszeństwa można się odwołać wyłącznie w ostatecz
ności. W liberalnych społeczeństwach panuje przekonanie o istnieniu moral
nej powinności przestrzegania prawa, dlatego każde wykroczenie przeciwko 
niemu musi być dobrze uzasadnione. To oznacza, że -  zdaniem części auto
rów -  do obywatelskiego nieposłuszeństwa można się odwoływać wyłącznie 
wtedy, gdy istnieje szansa, że żądane zmiany zostaną wprowadzone. Należy 
przy tym pamiętać, że -  choć obywatelskie nieposłuszeństwo „pomaga utrzy
mać i umocnić sprawiedliwe instytucje”448 -  to zbyt częste jego nadużywanie 
może sprawić, iż obywatele w danym państwie będą się do niego odwoływać 
przy każdej możliwej okazji, co z kolei może skutkować coraz mniejszym po
szanowaniem prawa w ogóle.

Podkreśla się także zależność usprawiedliwienia obywatelskiego niepo
słuszeństwa i jego bezpośredniego charakteru, niektórzy twierdzą bowiem, 
że bardziej usprawiedliwione są protesty o formie bezpośredniej, ponieważ 
lepiej wskazują na problem, który zdaniem określonej grupy wymaga rozwią
zania. Działanie pośrednie może się bowiem okazać niezrozumiałe, kiedy ła
mane prawo nie ma niczego wspólnego z przepisem, jaki pragnie się zmienić.

Powyższe argumenty mające wykazać, kiedy obywatelskie nieposłuszeń
stwo może zostać usprawiedliwione, spotkały się z krytyką. Jak wskazuje 
Simmons449, osoby uciekające się do obywatelskiego nieposłuszeństwa często 
mają pełną świadomość, że ich wysiłki są daremne, uważają jednak, że są 
moralnie zobowiązane do walki o swoją sprawę. Autor podkreśla także, że 
nie ma związku pomiędzy bezpośrednim czy pośrednim charakterem dzia
łań a ich usprawiedliwieniem.

Argumenty Rawlsa mają zastosowanie do liberalnych demokracji. Może 
się wydawać, że w tego rodzaju ustrojach obywatelskie nieposłuszeństwo 
rzadko znajduje usprawiedliwienie. Rawls ma świadomość, że w istocie nigdy 
nie da się wyczerpać legalnych sposobów działania, ponieważ zawsze można 
złożyć kolejny wniosek, odwołać się ponownie do określonych przedstawi
cieli władz. Do nieposłuszeństwa można się więc posunąć wówczas, kiedy 
„można rozsądnie uważać, że dalsze próby będą bezowocne”450. Należy pod
kreślić, że usprawiedliwienie obywatelskiego nieposłuszeństwa będzie się ści
śle wiązać z przyjęciem koncepcji politycznego zobowiązania, a więc tego, jak 
silne racje moralne ma się do tego, by przestrzegać prawa.

Powstaje pytanie o to, jak traktować obywatelskie nieposłuszeństwo 
w reżimach represyjnych. W liberalnej demokracji nie jest karane nieposłu
szeństwo, ale złamanie ściśle określonego prawa, tym samym więc możliwość

448 Tamże, s. 527.
449 A.J. Simmons, Civil D isobedience and the Duty to Obey the Law, s. 56.
450 J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, s. 513.
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protestu nie zostaje zniesiona. Tam jednak, gdzie nie ma wolności słowa czy 
innych podstawowych praw człowieka, każdy protest może się wiązać z repre
sjami. Przywołany Lyons twierdzi, że pogląd, zgodnie z którym obywatelskie 
nieposłuszeństwo wymaga usprawiedliwienia nawet w takiej sytuacji, w jakiej 
znajdowała się czarna ludność w USA (prawa Jima Crowa), przy założeniu, że 
polityczne zobowiązanie wiąże jednostki bez względu na moralny charakter 
reżimu, jest obarczony poważnym błędem o znaczeniu moralnym451. Para
doksalnie prawa Jima Crowa obowiązywały w demokracji liberalnej. Można 
się spotkać z poglądem, że w ustroju, który nie zapewnia odpowiedniego ży
cia obywatelom i stoi na przeszkodzie w realizacji ich naturalnych zobowią
zań, człowiek ma obowiązek odmówienia posłuszeństwa względem prawa, 
ponieważ w przeciwnym razie złamie swoje zobowiązania naturalne452. Teo
ria politycznego zobowiązania w demokracji liberalnej zakłada więc zarówno 
zobowiązanie do posłuszeństwa, jak i do oporu. Zdaniem Ake’a pytanie o to, 
dlaczego jesteśmy zobowiązani do nieposłuszeństwa wtedy, gdy państwo nie 
spełnia swojej funkcji i nie pozwala realizować naturalnych zobowiązań, jest 
równoznaczne z pytaniem o to, dlaczego powinniśmy być moralni453. Pozo
staje jednak problem, czy zobowiązanie do nieposłuszeństwa nie wymaga od 
ludzi postawy heroicznej.

Przedstawiłem ujęcie problemu obywatelskiego nieposłuszeństwa wraz 
z najważniejszymi punktami spornymi. Przywołałem także najczęściej przy
taczane przykłady oporu przeciwko władzy. Przedmiotem dalszych rozważań 
stanie się stosunek Sokratesa do prawa w świetle Obrony i Kritona, co pozwoli 
na rozpatrzenie omawianego zagadnienia u samego źródła. Wykażę także, że 
teza Bedau, jakoby Platon w Kritonie był zwolennikiem bezwzględnego posłu
szeństwa wobec prawa, jest nie do utrzymania. Mając na uwadze rozwój jego 
filozofii, nawiążę także do dialogów późniejszych: Państwa, Polityka i Praw.

Sokrates i jego stosunek do prawa 
w Ob r o n ie  i Kr it o n ie

Jak zaznaczyłem wcześniej, Platoński Kriton jest przywoływany w rozważa
niach na temat obywatelskiego nieposłuszeństwa jako jeden z pierwszych tek
stów poruszających problematykę możliwego konfliktu prawa i moralności. 
Co ciekawe, sposób, w jaki przedstawia się argumentację Sokratesa, wskazuje

451 D. Lyons, dz. cyt., s. 39.
452 C. Ake, Political Obligation and Political Dissent, „Canadian Journal of Political Science”/ 

„Revue canadienne de science politique”, Vol. 2, No. 2, 1969, s. 254.
453 Tamze.
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raczej na to, że był on zwolennikiem obywatelskiego posłuszeństwa i nie zo
stawiał miejsca na sprzeciw wobec władzy. Jak to już podkreślałem, wykażę, 
że jest uzasadniona interpretacja, zgodnie z którą Sokrates uważał, że można 
przeciwstawić się prawu i władzy w ściśle określonych okolicznościach, a więc 
wtedy, gdy prawo lub rozkaz wymagają uczynienia czegoś niesprawiedliwego.

Interesujące jest to, że w kontekście obywatelskiego nieposłuszeństwa 
przywołuje się jedynie Kritona. Dosłowna interpretacja tekstu rzeczywiście 
pozwala na przyjęcie mocnej tezy, że Sokrates jest zwolennikiem całkowi
tego podporządkowania się władzy. Autorzy zapominają jednak o Obronie 
i przykładach przywołanych przeze mnie na początku rozważań o powro
cie do jaskini, w których Sokrates sprzeciwił się rządzącym. W tym aspekcie 
relacja pomiędzy Obroną a Kritonem  stała się przedmiotem sporów pośród 
komentatorów dzieł Platona. Jedni interpretatorzy uważają, że nie można 
pogodzić poglądów Sokratesa z Obrony z tymi z Kritona. Inni z różnych po
wodów twierdzą, że nie są one z sobą sprzeczne, różnice dotyczą jednak tak
że interpretacji poszczególnych dialogów, a nie tylko relacji pomiędzy nimi. 
W toku dalszego wywodu pragnę przyjrzeć się tym poglądom, wskazać ich 
słabe i mocne punkty, a w końcu wykazać, w jakich okolicznościach Sokrates 
dopuszczał złamanie prawa454.

Należy przypomnieć pogląd Bookmana przywoływanego przy oka
zji rozważań na temat politycznego zobowiązania. Jak pamiętamy, mówiąc 
o politycznym zobowiązaniu, rozpatruje on problem nieposłuszeństwa wo
bec prawa. W tym kontekście zestawia Obronę i Kritona jako dialogi będące 
przykładem pierwszej Platońskiej teorii politycznego zobowiązania. Zgodnie 
z poglądami w nich zawartymi człowiek powinien się sprzeciwić prawu, je 
śli wymaga ono działania niezgodnego z sumieniem455. Autor nie dostrzega 
żadnych sprzeczności pomiędzy wspomnianymi dialogami. Trzeba podkre
ślić, że jeśli taka sprzeczność istnieje, to zagrażałaby ona spójności filozofii 
Platona. Dwa dialogi z tego samego okresu twórczości opisujące wydarzenia, 
do których w rzeczywistości doszło w ciągu miesiąca, zawierałyby sprzeczne 
poglądy na tę samą kwestię: Obrona zezwalałaby na nieposłuszeństwo wobec 
władzy, Kriton kategorycznie by tego zabraniał. Wydaje się więc, że należy 
uczynić wszystko, by zachować spójność filozofii Platona, o ile nie stanie się 
to kosztem nadinterpretacji, trudno bowiem przyjąć, że filozof w tak krótkim 
czasie zmienił zdanie w tej niezwykle istotnej kwestii. Ponadto -  jak podkre
śla Ylastos -  nikt tak nie cenił spójności jak Sokrates456.

454 Problem ten podjąłem w swoim artykule Stosunek Sokratesa do praw a w świetle 
„Obrony” i „Kritona”, „Diametros”, nr 17, 2008, s. 30-44. Rozważania zawarte w książce są jego 
rozszerzoną i zmodyfikowaną wersją.

455 J.T. Bookman, dz. cyt., s. 265.
456 G. Vlastos, Socrates on Political O bedience and Disobedience, s. 30.
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Zanim przejdę do omawiania sporów interpretacyjnych, jeszcze raz przy
wołam wspomniane przykłady nieposłuszeństwa z Obrony i rozszerzę je 
o kontekst historyczny. Oba miały ścisły związek z wojną peloponeską, jaką 
toczyły z sobą Ateny i Sparta przy wsparciu swoich sojuszników. W 406 roku 
p.n.e. pod Arginuzami doszło do bitwy morskiej pomiędzy obiema stronami. 
W starciu zwyciężyły Ateny, sama bitwa skończyła się jednak tragicznie. Pod 
koniec dnia, kiedy walki ustały, zerwała się burza, która zniszczyła uszko
dzone okręty oraz uniemożliwiła uratowanie rannych. Nie zebrano także ciał 
poległych, co było równoznaczne z niedopełnieniem obowiązku religijnego. 
Po powrocie do Aten stratedzy (dwóch z ośmiu zdecydowało się nie wracać) 
zostali skazani na śmierć w zbiorowym procesie, co było sprzeczne z ówcze
snym prawem. Stało się tak na żądanie ludu, który został podburzony przez 
demagogów. Kiedy emocje opadły, było już za późno. Wszczęto jednak po
stępowanie przeciwko tym, którzy najgorliwiej opowiadali się za skazaniem 
strategów na śmierć457. Do tego wydarzenia nawiązuje Sokrates w Obronie we 
fragmencie 32b: „byłem wówczas jedynym z prytanów, który sprzeciwił się 
waszym bezprawnym działaniom i głosował przeciw decyzji”.

Poniżej filozof przypomina, że sprzeciwił się rozkazowi wydanemu przez 
Trzydziestu, by aresztować Leona z Salaminy. Było to już po wojnie pelo- 
poneskiej. W Atenach w 404 roku p.n.e., po zawarciu pokoju po przegranej 
ze Spartą, doszło do przewrotu oligarchicznego, a władzę przejęła komisja 
składająca się z trzydziestu członków (stąd rządy Trzydziestu Tyranów). Ich 
panowanie opierało się na terrorze. Wydano wtedy wiele wyroków śmierci, 
skonfiskowano majątki. Pośród sprawujących wtedy władzę był także uczeń 
Sokratesa, Kritiasz, człowiek stosujący najbardziej brutalne metody w polity
ce, ekstremista i spartanofil. I choć właśnie jemu sprzeciwił się filozof w spra
wie Leona, przekonanie, że Sokrates jest przeciwnikiem demokracji, pozo
stało i musiało odegrać istotną rolę podczas jego procesu458. Odnosząc się do 
aresztowania Leona, Sokrates wspomina:

( . . . )  wtedy ja nie słowem, lecz czynem pokazałem znowu, że o śmierć ( . . .)  nie dbam 
ani trochę, natomiast dbam wyłącznie o to, by nie popełnić ani niesprawiedliwości, ani 
bezbożności. ( . . .)  pozostała czwórka udała się do Salaminy i przyprowadziła Leona, 
natomiast ja powróciłem do domu. Pewnie za takie postępowanie poniósłbym śmierć, 
gdyby nie to, że władza wkrótce upadła (32d -e).

457 M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Wydawnictwo TRIO - 
-Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Warszawa 1999, s. 314.

458 W  wyniku amnestii ogłoszonej w 402 roku p.n.e., która obejmowała przestępstwa 
z okresu wojny domowej w Atenach, przeciwnicy Sokratesa nie mogli wysunąć przeciwko 
niemu zarzutu m isodemii, czyli wrogości do demokracji. Stąd oskarżenie o bezbożność i psucie 
młodzieży (por. tamże, s. 340.).
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Najbardziej znany fragment, w którym Sokrates mówi o sprzeciwie wobec 
decyzji władzy, dotyczy jednak hipotetycznego zakazu filozofowania. Gdyby 
sędziowie chcieli zwolnić Sokratesa, pod warunkiem że ten powstrzyma się 
od swojej dotychczasowej praktyki, filozof odpowiedziałby im następująco: 
„Szanuję was, mężowie ateńscy, i kocham, lecz bardziej posłuszny jestem 
bogu niż wam, i dopóki oddycham i jak długo potrafię, w żadnym razie nie 
przestanę filozofować” (29d). Skontrastujmy te przykłady ze stwierdzeniem 
z Kritona. Sokrates zgadza się z prawami, że „trzeba trwać przy wyrokach, 
które państwo wyda (50c)”. I dalej:

czcić ją [ojczyznę -  TK] potrzeba, i ustępować jej, i czołem bić przed ojczyzną, kiedy 
się gniewa nawet, raczej niż przed ojcem, i albo ją przekonywać, albo robić, co ci każe, 
i znosić, jeżeli coś znosić poleci, a cicho siedzieć, choćby cię bito i więziono, i wiedzio
no na wojnę, na rany i na śmierć; masz to robić, bo tego wymaga sprawiedliwość, i nie 
wolno ci się usuwać ani ustępować z pola, ani rzucać szyków, ale i w wojnie, i w sądzie, 
i wszędzie indziej robić masz, co ci każe państwo i ojczyzna, albo ją przekonywać, co 
jest właściwie sprawiedliwe (51b -c).

Trudno o bardziej wyrazisty przykład podporządkowania jednostki państwu. 
Sokrates, przyjmując, że złamałby zakaz filozofowania wydany przez sąd, 
działałby sprzecznie z tym, co mówi w Kritonie. Jego stosunek do prawa czy 
decyzji wydanych przez władzę wydaje się niejasny.

W rozważaniach na temat politycznego zobowiązania podzieliłem tekst 
Kritona na dwie części wyznaczone słowami przyjaciela Sokratesa: „nie 
umiem ci, Sokratesie, odpowiedzieć na to pytanie; nie rozumiem” (50a). Sło
wa te padają w odpowiedzi na zadane przez Sokratesa pytanie o to, czy ucie
kając, „zrobimy komuś źle, i to komu najmniej należy (...)? I czy dotrzyma
my umowy, którąśmy zawarli na rzecz słuszną?”. Wcześniej Kriton stwierdza, 
że należy dotrzymać słowa „jeśli się z kimś umówisz na rzecz słuszną” (49e). 
Po tej wymianie zdań na scenę dialogu wkraczają prawa i to one mówią gło
sem Sokratesa.

W pierwszej części Kritona filozof przypomina swojemu przyjacielowi 
nadrzędną zasadę, jaką kiedyś już przyjęli. Głosi ona: „żadnym sposobem nie 
powinno się ( ...)  popełniać zbrodni dobrowolnie (...) , ani zbrodnią odpłacać 
nie trzeba, ani źle robić nikomu, nawet gdybyś nie wiadomo czego od ludzi 
doświadczył” (49a, 49c). Sokrates zdaje sobie sprawę, że „dziś mało kto tak 
myśli i mało kto będzie tego zdania” (49d). Niewiele jest osób, które zgodzi
łyby się z nim. Poniżej wyjaśnię, dlaczego zasada ta miała tak rewolucyjne 
znaczenie. Istotne jest to, że zostaje ona przywołana w tym miejscu dialogu. 
To bezpośredni dowód na to, że dla Sokratesa odgrywała ona fundamental
ną rolę. Mówi on: „a tych argumentów, które przedtem przytaczałem, nie 
umiem teraz wyrzucić za drzwi, kiedy mnie dzisiejszy los spotkał, ale coś mi 
się wydają zupełnie takie same i te same szanuję i czczę, co i przedtem” (46b).
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Filozof sam potwierdza ciągłość swojej myśli, trudno więc przyjąć, że Obrona 
i Kriton zawierają wzajemnie sprzeczne poglądy.

Istotne są także uwagi, jakie przywołuje Sokrates na temat duszy. Filozof 
przyrównuje ją  do ciała. Należy o nie dbać i -  jak podkreśla -  kierować się 
w tej sprawie zdaniem eksperta, a więc kogoś, kto „zajmuje się gimnastyką” 
(47a). Opinia szerokich kół, o którą tak zabiega Kriton, jest nieprzydatna, 
ponieważ ogół ludzi nie ma dostatecznej wiedzy o tym, jak zdrowo żyć. Poza 
ciałem istnieje coś, „co się przez sprawiedliwość lepsze staje, a przez niespra
wiedliwość ginie” (47d). I jak nie warto żyć z zepsutym ciałem, tak nie warto 
żyć z zepsutym pierwiastkiem, do którego odnosi się sprawiedliwość i nie
sprawiedliwość, czyli ze splamioną niesprawiedliwością duszą. Sokrates pyta 
Kritona, co jest ważniejsze: dusza czy ciało. Jego przyjaciel odpowiada, że 
dusza, i zgadza się z tym, że „należy troszczyć [się] o to, co (...)  powie ten, 
który się rozumie na sprawiedliwości i niesprawiedliwości: on jeden i prawda 
sama” (48a)459. Konsekwencją tego stanowiska może być przypadek, w któ
rym musimy poświęcić ciało stojące niżej w hierarchii, by uratować duszę 
przed niesprawiedliwością. Tę ewentualność podkreśla Sokrates w Obronie, 
kiedy mówi:

( . . . )  słuszność wyklucza, by lepszemu człowiekowi mógł wyrządzić krzywdę gorszy. 
Ten może oczywiście zabić, skazać na wygnanie, lub pozbawić praw obywatela. Mój 
oskarżyciel ( . . .)  uważa to za wielkie nieszczęścia; ja tak jednak nie sądzę. Dużo więk
szym jest zrobić to, co on teraz robi, a więc dąży do niesprawiedliwego skazania czło
wieka na śmierć (30c-d ).

Prawdziwą krzywdę wyrządzają więc sobie Meletos i Anytos, ponieważ po
stępują niesprawiedliwie, a tym samym psują swoje dusze. Sokrates może zgi
nąć, ale ratując duszę, ratuje siebie.

Więcej miejsca należy poświęcić zasadzie zakazującej czynienia niespra
wiedliwości, ma ona bowiem zasadnicze znaczenie dla poglądu Sokratesa 
w kwestii posłuszeństwa wobec władzy. Stanowi ona także podstawę poro
zumienia pomiędzy filozofem a innymi ludźmi, filozof stwierdza bowiem 
w Kritonie, że „jeżeli jeden tak myśli, a drugi nie, tacy dwaj nigdy się nie 
zgodzą na wspólne zasady działania; koniecznie będzie jeden drugim gardził 
widząc, jak się tamten decyduje” (49d).

459 Dokładna rekonstrukcja rozumowania Sokratesa zob. M.Ch. Young, First Principles o f  
Socratic Ethics, „Apeiron”, Vol. 29/4, 1997, s. 13-23.
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Sokrates i odrzucenie prawa odw etu

Rozumowanie, w którym Sokrates wychodzi od swojej nadrzędnej zasady, 
przebiega następująco460:
1) Nie powinniśmy nigdy czynić niesprawiedliwości (adikein)461. Z tego wy

nika, że:
2) Nie powinniśmy odpłacać niesprawiedliwością za niesprawiedliwość (an- 

tadikein).
3) Nie powinniśmy nigdy czynić zła (kakourgein).
4) A więc nie powinniśmy odpłacać złem za zło (antikakourgein).
5) Czynić ludziom zło (kakos poiein) to nic innego, jak czynić im niespra

wiedliwość.
Sokrates podkreśla, że niewielu jest tych, którzy zgodzą się z jego tezami. 

Na czym polega rewolucyjność jego rozumowania? Interpretacja zależy od 
tego, jak mamy rozumieć zło, o którym mówi filozof. Poniższe rozważania 
będą częściowo podobne do tych, które towarzyszyły nam przy okazji oma
wiania stanowiska Nielsena w sprawie brudnych rąk. Interpretacja Vlasto
sa zostanie zestawiona z interpretacją Krauta, a następnie Weiss. Jej książka 
Socrates Dissatisfied będzie stanowiła punkt odniesienia do sformułowania 
interpretacji Kritona.

Zdaniem Vlastosa Sokrates dokonuje wyłomu w utrwalonej moralności 
Greków tamtych czasów, ponieważ odrzuca prawo odwetu, czyli lex talionis. 
Dla współobywateli Sokratesa zarówno punkt 2, jak i 4 przytoczonego ro
zumowania były nie do przyjęcia, powszechnie uznawano bowiem, że jeśli 
kogoś spotkała niesprawiedliwość lub zło, należało odpłacić sprawcy w taki 
sam sposób w imię zasady „oko za oko, ząb za ząb”. Vlastos podkreśla, że z za
sady: „nie powinniśmy nigdy czynić niesprawiedliwości”, biorą się wszystkie 
pozostałe, także zasada: „nie powinniśmy nigdy czynić zła”, ponieważ „czy
nić ludziom zło to nic innego, jak czynić im niesprawiedliwość”, a czynienie 
niesprawiedliwości jest zabronione. O ile zakaz czynienia niesprawiedliwości 
wydaje się stosunkowo jasny, choć należy pamiętać, że definicja sprawiedli
wości nie pojawia się we wcześniejszych dialogach Platona, o tyle spór inter
pretacyjny dotyczy zakazu czynienia zła. Vlastos, chcąc wyjaśnić, co Sokrates 
ma na myśli, odwołuje się do I księgi Państwa i dyskusji na temat definicji

460 Rozumowanie to przedstawiam za Vlastosem: G. Vlastos, Socrates’ Rejection o f  
Retaliation, [w:] tegoż, Socrates. Ironist and M oral Philosopher, Cornell University Press, Ithaca 
1991.

461 Witwicki tłumaczy greckie adikein  jako popełnianie zbrodni, co jest przekładem 
błędnym. Sokrates uważa, że nie należy popełniać niesprawiedliwości, a nie zbrodni, która 
jest pojęciem węższym. W  rezultacie mocne tłumaczenie Witwickiego sprawia, że twierdzenie 
Sokratesa staje się słabsze, zezwalałoby ono bowiem na czynienie niesprawiedliwości, które nie 
jest zbrodnią. To dla Sokratesa byłoby nie do przyjęcia.
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sprawiedliwości. W rozmowie z Polemarchem dochodzi do sformułowania 
tezy, że „sprawiedliwie jest dobrze czynić przyjacielowi (...) , a nieprzyjacielo
wi -  szkodzić (kakospoiein) ” (335a). Widzimy więc, że dla rozmówcy Sokra
tesa czynienie zła jest czym innym niż czynienie niesprawiedliwości. W tezie 
tej uwidacznia się sposób myślenia ówczesnych Greków z charakterystycz
nym podziałem na „swoich” i „obcych”, z którym -  jak zobaczymy -  pragnie 
zerwać Sokrates. Sprawiedliwe jest czynienie dobra dla swoich przyjaciół, 
a zła dla swoich wrogów. W tym przypadku przez czynienie zła można ro
zumieć czynienie krzywdy. Współczesny Sokratesowi Grek z pewnością zgo
dziłby się, że sprawiedliwe jest krzywdzenie wrogów. Uważałby to za zło, ale 
o pozamoralnym charakterze, którego czynienie może być sprawiedliwe462. 
Temu właśnie sprzeciwia się Sokrates. Człowiek sprawiedliwy nie może uczy
nić innego niesprawiedliwym, tak jak ciepło nie może chłodzić i sprawiać, 
że coś stanie się zimne (Rep. 335c-e). Nie tylko nie może więc potraktować 
drugiego człowieka niesprawiedliwie, ale także nie może go skrzywdzić, po
nieważ nie różni się to od czynienia niesprawiedliwości. Ylastos podkreśla 
jednak, że nawet jeśli przyjmiemy analogię z ciepłem, to nie jest jasne, dlacze
go człowiek sprawiedliwy nie może skrzywdzić drugiej istoty w taki sposób, 
który nie powodowałby naruszenia sprawiedliwości jego wroga.

W swojej interpretacji Kraut tłumaczy zło przez wrong, a więc przez to, co 
niesłuszne, uważa bowiem, że w analizowanym fragmencie nie należy mówić 
o krzywdzie, ponieważ Sokratesowi nie można przypisać poglądu, zgodnie 
z którym byłby on przeciwny czynieniu jakiejkolwiek szkody osobie bądź 
miastu463. Filozof brał przecież udział w wojnach. Tematem wojny zajmę się 
w następnym rozdziale, ale już teraz mogę zaznaczyć, że Sokrates z pewno
ścią -  jak twierdzi Ylastos -  uznałby na przykład zachowanie Ateńczyków 
wobec Melos za niesprawiedliwe464. Kraut zauważa, że Sokrates nie był bez
warunkowo przeciwny wojnom. Z faktu, że dopuszczał własny w nich udział, 
nie wynika oczywiście, że mógł uczestniczyć w każdym konflikcie zbrojnym. 
Kierując się zasadą sprawiedliwości, a więc swoją najwyższą zasadą, unikałby 
tych, które uznałby za niesprawiedliwe. Pozostaje jednak problem z wojną 
sprawiedliwą. W niej także krzywdzi się innych ludzi. W tym sensie uwaga 
Krauta wydaje się słuszna.

Zarazem jednak Kraut zdaje sobie sprawę, że zwrot kakos poiein  można 
tłumaczyć w różny sposób; poza swoją propozycją treat wrongly wymienia 
treat badly, do ill, do harm. Interpretacja Krauta jest jednak nietrafna z tego

462 Wskazuje na to użycie słów kakos poiein . Zwrot ten oznacza „czynić szkodę” i nie musi 
mieć moralnego nacechowania. Por. Słownik grecko-polski.

463 R. Kraut, Socrates and the State, s. 26.
464 G. Vlastos, Socrates’ Rejection o f  Retaliation, s. 197. Kwestią Melos zajmę się dokładnie 

w następnym rozdziale.
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względu, że przez zło rozumie on wyłącznie zło moralne465. O ile jednak So
krates chce odejść od konwencjonalnej, greckiej moralności, o tyle jego teza 
o zrównaniu zła i niesprawiedliwości musi się odnosić do zła pozamoralnego. 
To właśnie takie zło ma na myśli Polemarch w swojej definicji sprawiedliwo
ści, którą Sokrates pragnie odrzucić. Uczynienie zła wrogowi byłoby dla roz
mówcy filozofa zachowaniem w pełni moralnym. Punkt 5 przedstawionego 
wcześniej rozumowania -  zgodnie z interpretacją Krauta -  nie miałby tego 
rewolucyjnego charakteru, który -  jak się wydaje -  przyjmuje filozof. Jeśli 
bowiem Kraut dopuszcza tłumaczenie adikein  jako to do wrong, a kakourge- 
in (kakos poiein) tłumaczy jako treat wrongly, to w obu przypadkach byłaby 
mowa o tym samym pojęciu, a więc adikein  miałoby to samo znaczenie co 
kakos poiein. Wniosek ten w świetle przytoczonego fragmentu z I księgi Pań
stwa na temat definicji sprawiedliwości jest nie do przyjęcia, ponieważ wtedy 
sprawiedliwe postępowanie wobec wrogów oznaczałoby niesprawiedliwe po
stępowanie wobec nich. Pojęcia te muszą mieć więc różne znaczenia. Gdy
by tak nie było, Sokrates stwierdzałby, że niesłuszne postępowanie nie róż
ni się od postępowania niesprawiedliwego, co jest właściwie stwierdzeniem 
quasi-tautologicznym, z którym współczesny mu Grek bez przeszkód by się 
zgodził, a jak pamiętamy, Sokrates uważa, że wypowiada tezę, jaką trudno 
jest przyjąć. Ma ona charakter rewolucyjny, ponieważ to, co konwencjonalnie 
było uznawane za zło, ale o charakterze pozamoralnym (czynienie krzywdy), 
zyskuje owo moralne nacechowanie poprzez zrównanie czynienia tego zła 
z czynieniem niesprawiedliwości.

Widzimy więc, na czym polega problem z interpretacją Krauta. Kiedy 
jednak przyjmiemy, że zło, o którym mówi Sokrates, należy rozumieć poza- 
moralnie, jego teza staje się wyjątkowo mocna i może prowadzić do niein- 
tuicyjnych konsekwencji. Weiss uważa, że zdaniem Sokratesa ten, kto czyni 
zło, pragnie uczynić drugiej osobie coś, co będzie złe dla jej duszy lub ciała466. 
Wbrew Krautowi mowa jest więc także o krzywdzie fizycznej. Wtedy rów
nież czyni się niesprawiedliwość. Powstaje problem kary. Skazanemu czyni 
się jakieś zło, na przykład pozbawia się go wolności lub życia. Ma ono cha
rakter pozamoralny, ale pozostaje złem; tak też było postrzegane. W świetle 
dotychczasowych rozważań należałoby je uznać za niesprawiedliwość (na 
mocy punktu 5 przytoczonego wyżej rozumowania, że „czynić ludziom zło 
(kakos poiein ) to nic innego, jak czynić im niesprawiedliwość”). Sokrates mu
siałby więc odrzucić koncepcję kary. Interpretatorzy zwracają jednak uwa
gę, że w Gorgiaszu -  dialogu należącym do tego samego okresu twórczości 
Platona, co Obrona i Kriton -  Sokrates broni jej zasadności. Mówi na przy-

465 Na co wskazuje także jego uwaga, że zwrot adikein  można tłumaczyć jako to do wrong. 
R. Kraut, Socrates and the State, s. 25.

466 R. Weiss, Socrates Dissatisfied, Oxford University Press, Oxford 1998, s. 70.
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kład: „A wypada, żeby każdy, kto podlega karze, jeśli mu słusznie karę ktoś 
nakłada, albo się lepszym stawał i odnosił korzyść, albo był przykładem dla 
innych, aby inni wiedząc, jak cierpi, cokolwiek by cierpiał, bali się i stawali 
się lepszymi” (525a-b). Przywołajmy jeszcze jeden fragment z tego dialogu:

( . . . )  skarżyć potrzeba przede wszystkim na siebie, a potem i na rodzinę i przyjaciół, 
i na innych, o ile by ktoś z bliskich zbrodnię [w tekście greckim ad ikon , w formie 
imiesłowu od czasownika ad ikeo ,  czyli niesprawiedliwość -  TK] miał popełnić, i nie 
ukrywać krzywdy, ale ją na światło wydobywać, aby winny poniósł karę i ozdrowiał, 
i trzeba zmuszać siebie i drugich do tego, żeby się nie bać, ale z zamkniętymi oczami 
i odważnie oddawać się karzącej sprawiedliwości niby lekarzowi, który tnie i wypala, 
mieć tylko dobro i piękno na oku, a nie brać w rachubę bólu; jeśliby zbrodnia zasłu
giwała na ( . . . )  śmierć, to umierać, i samemu być pierwszym oskarżycielem i siebie 
samego, i swoich najbliższych (480c-d ).

Doskonale widać tu chęć zerwania z podziałem na swoich i obcych. Jeśli 
mamy się kierować sprawiedliwością, podział ten nie ma żadnego znaczenia. 
Sami powinniśmy się przyznać do popełnionej niesprawiedliwości, a także 
donieść na członków własnej rodziny, jeśli są winni. Co istotne, kara działa na 
korzyść osoby karanej, nawet jeśli oznaczałoby to jej śmierć, w imię zasady, że 
nie „żyć za każdą cenę potrzeba, ale dobrze żyć” (Cri., 48b).

Pamiętając o tym, że kara działa leczniczo na osobę, która postąpiła nie
sprawiedliwie, Weiss wyciąga wniosek, że nie może być ona uznana za coś 
złego, ponieważ przynosi człowiekowi korzyść, a nie szkodę. W opinii Kri- 
tona sędziowie, którzy skazali Sokratesa na śmierć, stają się automatycznie 
jego wrogami bez względu na słuszność wyroku. Łącząc czynienie zła z czy
nieniem niesprawiedliwości, Sokrates sprawia, że jedynym sposobem na 
uznanie, czy sędziowie ci traktują go źle, jest określenie, czy postępują wobec 
niego sprawiedliwie, czy też nie. Jeśli postępują sprawiedliwie, to nie czynią 
mu niczego złego, nie ma więc przykładu czynienia zła, który nie byłby za
razem czynem niesprawiedliwym, i nie ma czynu niesprawiedliwego, który 
nie byłby przykładem czynienia zła w jego konwencjonalnym rozumieniu467.

O ile przy mocnym rozumieniu tezy Sokratesa można wytłumaczyć pro
blem kary, o tyle przy interpretacji Weiss napotykamy inny problem. Jeśli 
każdy czyn oznaczający czynienie krzywdy jest niesprawiedliwy, to należa
łoby uznać, że zabicie kogoś w obronie własnej także jest niesprawiedliwe. 
Tego poglądu nie można przypisać Sokratesowi, skoro -  jak wiemy -  sam 
brał udział w wojnach, nie był więc skrajnym pacyfistą. Aby nie przyjmować 
tego wniosku, należałoby przypisać obronie własnej taki sam status jak karze. 
Nie jest jednak jasne, czy Sokrates uznałby obronę własną bądź zabijanie nie
sprawiedliwie walczących przez żołnierza strony sprawiedliwej za korzyst
ne dla ofiar. Wtedy zabijanie na wojnie stanowiłoby natychmiastową formę

467 Tamże, s. 70 -71 .
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kary. Niestety na ten temat Sokrates milczy. Jego stanowisko przy odrzuceniu 
podziału na „swoich” i „obcych”, podciągnięcie pod niesprawiedliwość za
chowań neutralnych zgodnie z konwencjonalną moralnością oraz koncepcja 
kary były wystarczająco rewolucyjne. Pozostaje pytanie, czy rewolucja Sokra
tesa mogłaby iść jeszcze dalej. Jeżeli nie chcemy przyjmować takiej konkluzji, 
musimy osłabić tezę Weiss i uznać, że mogą istnieć takie przypadki czynienia 
zła (pozamoralnego), które nie będą oznaczały czynienia niesprawiedliwości. 
Wtedy samoobrona lub zabijanie na wojnie byłyby złe wobec ofiar (a nie ko
rzystne), ale nie byłyby niesprawiedliwe.

Na koniec tej części rozważań należy przywołać jeszcze jeden pogląd So
kratesa. Zgodnie z nim jeśli w wyniku jakiegoś rozważania okaże się, że po
stępowanie wymagałoby niesprawiedliwego uczynku, nie będzie ono brane 
pod uwagę: „i jeżeli się takie postępowanie okaże zbrodnią [adika, a więc nie
sprawiedliwością -  TK], to już bezwarunkowo nie będziemy brali w rachubę 
tego, czy umrzeć wypadnie (...) , czy nas cokolwiek bądź spotka, byle tylko 
nie zbrodnia [adikein, a więc niesprawiedliwość -  TK]” (Cri. 48d)468. Nie ma 
znaczenia, że z danego czynu może wypłynąć jakaś korzyść lub dobro. Jeśli 
tylko na mocy rozważań okaże się, że byłby on niesprawiedliwy, wszystko 
inne przestaje mieć znaczenie. Jednym słowem, nic nie może zrekompenso
wać zła moralnego.

Podsumowując, Sokrates za swoją nadrzędną zasadę przyjmuje zakaz czy
nienia niesprawiedliwości. Oznacza to także zakaz odpłacania niesprawiedli
wością za niesprawiedliwość. Filozof nadaje także moralną wartość czynom, 
które zakładały czynienie zła pozamoralnego i traktuje je jako niesprawie
dliwe (w zależności od przyjętej interpretacji dotyczy to wszystkich złych 
czynów lub nie). Tym samym zostaje odrzucone tradycyjne prawo odwetu 
i pojawia się koncepcja kary jako lekarstwa. Teraz łatwiej będzie ująć rolę, 
jaką odgrywa naczelna zasada w traktowaniu przez filozofa prawa i rozkazów 
władzy.

Sokrates i je g o  s to su n e k  d o  praw a w Ob r o n ie  
i Kr i t o n i e  -  c.d.

Próbując określić stanowisko Sokratesa w kwestii przestrzegania prawa, wyj
dę od koncepcji skrajnej, zgodnej w swojej konkluzji z tezą Bedau głoszącą, 
że filozof był zwolennikiem całkowitego przestrzegania prawa. R. Martin, 
podobnie jak Bedau, twierdzi, że Sokrates postuluje pełne posłuszeństwo 
wobec praw nawet wtedy, gdy żądają one uczynienia czegoś niesprawiedli

468 Por. G. Vlastos, Happiness and Virtue in Socrates’ M oral Theory, [w:] tegoż, Soc
rates. Ironist and M oral Philosopher, s. 200-232 , szczególnie s. 209-214.



198

wego469. Co więcej, autor uważa, że kwestia sprawiedliwości w tym aspekcie 
jest ostatecznie nieistotna. Teza Martina w świetle filozofii Sokratesa i ustaleń 
z poprzedniej części rozdziału jest całkowicie błędna. Autor słusznie kryty
kuje pogląd, w którym próbuje się Sokratesowi przypisać koncepcję zrów
nującą to, co legalne, z tym, co sprawiedliwe, a więc utożsamiającą prawo 
z moralnością. W takich okolicznościach żaden problem moralny nie istnie
je. Jeśli uznajemy jakąś decyzję za zgodną z prawem, tym samym uważamy 
ją  za sprawiedliwą. Sokrates nie podważa legalności wyroku skazującego 
go na śmierć, ale uważa, że był on niesprawiedliwy. Martin krytykuje same 
argumenty przedstawione przez prawa; uważa, że sposób, w jaki Sokrates 
udowadnia rzekomo tezę o konieczności przestrzegania każdego prawa bez 
względu na jego moralny charakter, jest błędny470. Pośród argumentów praw 
autor wyróżnia argument z krzywdy, z umowy i z czci.

Jak pamiętamy, Sokrates zadaje Kritonowi pytanie, czy uciekając, „zro
bimy komuś źle (kakos), i to komu najmniej należy (...)?  I czy dotrzymamy 
umowy, którąśmy zawarli na rzecz słuszną” (50a)? Podkreśla także, że nale
ży dotrzymywać zawartych umów, jeśli ich przedmiotem jest to, co sprawie
dliwe. Pozostaje teraz pytanie, kogo Sokrates ma na myśli, kiedy mówi, że 
ucieczka będzie czynieniem zła tym, którym się to „najmniej należy”, oraz 
czego dotyczy umowa, która powinna być dotrzymana.

Jak pamiętamy, czynienie zła oznacza czynienie niesprawiedliwości, a więc 
czynienie zła jest zabronione, ponieważ zabronione jest czynienie niespra
wiedliwości. Czynienie zła, o którym jest mowa w przypadku ucieczki, może 
dotyczyć zarówno praw, jak i przyjaciół czy rodziny, prawa mówią bowiem 
we fragmencie 51e, że brak posłuszeństwa to potrójna niesprawiedliwość 
w stosunku do nich471. Ucieczka wiąże się z ciągiem złych czynów, takich jak 
przekupstwo, konieczność zaangażowania w całą sprawę najbliższych przy
jaciół. Sokrates wymagałby od nich popełnienia niesprawiedliwych czynów, 
a więc doprowadziłby do tego, że ich dusze stałyby się „zepsute”472. Ucieczka 
jest więc zabroniona.

469 R. Martin, Socrates on D isobedience to Law, „Review of Metaphysics”, Vol. XXIV, No. 1, 
1970, s. 37-38.

470 Nie będę oceniał tutaj trafności kolejnych argumentów Sokratesa wypowiadanych 
przez prawa. Częściowo dokonałem tego przy okazji omawiania politycznego zobowiązania. 
Istotny jest stosunek filozofa do przestrzegania prawa. Będę chciał wykazać, że argumenty 
przytoczone przez prawa nie mogą być argumentami Sokratesa i że pełnią one ściśle określoną 
funkcję w dialogu. Z wywodem Martina polemizuje F.C. Wade, In Defense o f  Socrates, „Review 
of Metaphysics”, Vol. XXV, No. 2, 1970, s. 311-325.

471 Ten element podkreśla Kraut, Socrates and the State, s. 27.
472 Na ten element wskazuje R. Weiss, Socrates Dissatisfied, s. 77-78 . Jak pamiętamy, 

Kriton przywiązywał wagę do właściwego postępowania wobec najbliższych. Punkt ciężkości 
przesunięty na przyjaciół i na rodzinę ma -  z jednej strony -  przemówić do niego, ale
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Zdaniem Weiss w pytaniu (49e) przedmiotem umowy jest wyrok Sokrate
sa. Filozof go przyjął: „Ja przyjmuję swoją karę” (Apol. 39b). W tym momen
cie wszystko inne przestało mieć znaczenie. Sokrates się godzi, ponieważ nie 
chce postępować niesprawiedliwie. Mówi: „lecz ja  jednak ani wówczas nie 
uważałem, że z powodu niebezpieczeństwa należy robić coś, co nie przystoi 
wolnemu człowiekowi, ani teraz nie żałuję, iż tak właśnie prowadziłem obro
nę; o wiele bardziej wolę umrzeć broniąc się w ten sposób, niż żyć broniąc się 
w tamten” (Apol. 38e). Praktyki stosowane przed ateńskimi sądami uważa za 
niegodne; nie schlebia sędziom, nie sprowadza do sądu rodziny, która pła
czem mogłaby wpłynąć na ostateczny wyrok. Nie wybiera także wygnania, 
choć, jak mówi sędziom, „byłaby to kara, jaką wy byście dla mnie zapropo
nowali” (Apol. 37c). Sokrates wie, że tam, dokąd pójdzie, będzie filozofował 
i spotka się z podobną wrogością. Nie może także przestać filozofować, ponie
waż byłoby to nieposłuszeństwem wobec boga, a więc niesprawiedliwością. 
Sokrates, jak podkreśla Weiss, nie jest wyłącznie ofiarą niesprawiedliwości, 
jaka spotkała go w sądzie. Jest obrońcą sprawiedliwości i jako wolny człowiek 
woli wybrać śmierć, niż uczynić niesprawiedliwość, a tej dopuściłby się, rezy
gnując z filozofowania lub uciekając z więzienia473. Należy bowiem pamiętać
0 słowach filozofa z Gorgiasza, że lepiej jest doznawać niesprawiedliwości, 
niż ją wyrządzać (474 i nast.). Pogląd ten dla Kritona i współczesnych mu 
Greków był nie do przyjęcia. Przypomnijmy opinię, jaką przytacza Glaukon 
w I księdze Państwa: „wyrządzanie krzywd jest z natury dobre, a doznawanie 
krzywdy -  złe” (358e).

Przedmiotem zgody na „rzecz słuszną” z pytania 50a nie jest już wyrok 
Sokratesa, ale przyjęte wspólnie przez niego i Kritona zasady. Wskazuje na to, 
zdaniem Weiss474, występująca tu liczba mnoga, która odnosi się do filozofa
1 jego przyjaciela. Sokrates nie może uciec z powodu tego, na co się wcześniej 
zgodzili, a więc w obliczu podstawowych zasad etycznych. Ucieczka byłaby 
z nimi sprzeczna. Co istotne, autorka uważa, że w pierwszej części dialogu 
Sokrates wypowiada wszystkie argumenty przeciwko ucieczce. Jego stanowi
sko zostaje w pełni wyłożone na podstawie głównych zasad etycznych, jakimi 
się kieruje. Niestety argumenty te nie przemawiają do Kritona475.

Teza Martina, mówiąca o bezwzględnym posłuszeństwie Sokratesa wobec 
prawa w świetle jego zasad, powinna zostać odrzucona. Autor jednak formu
łuje ją  na podstawie mowy praw. Czy możliwe, by sam Kriton był dialogiem

z drugiej -  jest także zgodny z poglądami Sokratesa. Z tego, że nie należy nikogo traktować 
niesprawiedliwie, nie wynika, że nie możemy bardziej myśleć o pomyślności bliskich.

473 Tamże, s. 74 -76 .
474 Tamże, s. 78 -79 .
475 Inaczej swój wywód przedstawia Kraut. Dla niego argument z fragmentu 49e6-7  

mówiący o umowie jest zapowiedzią argumentu praw z 52d8-e5. Por. R. Kraut, Socrates and  
the State, s. 33.
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niespójnym i w pierwszej części skupiał się na idei sprawiedliwości, a w dru
giej nie brał jej pod uwagę, lecz zalecał jedynie ślepe posłuszeństwo wobec 
prawa, nawet jeśli wymaga ono popełnienia czynów niesprawiedliwych? Pro
blem ten wymaga rozwiązania.

Za licznymi interpretacjami oraz za Martinem przyjmuję, że w Kritonie 
mamy trzy argumenty za przestrzeganiem prawa. Jak wspomniałem wyżej, 
są to argumenty z krzywdy, z umowy i z czci476. Dla jasności wywodu należy 
je teraz przypomnieć. W pierwszym z nich prawa uważają, że nie wykonu
jąc ich polecenia, Sokrates bierze na nich odwet za okazaną mu niesprawie
dliwość:

Chyba nic innego, tylko tym czynem, który podejmujesz, myślisz nas, prawa zgubić 
i całe państwo, o ile w twojej mocy? Czy sądzisz, że potrafi jeszcze istnieć i nie wywró
cić się do szczętu państwo, w którym wydane wyroki m ocy żadnej nie mają, ale im 
ludzie prywatni władzę odejmują i ważność (50a-b )?

Mamy tu do czynienia z typowym argumentem z indukcji. Prawa przyjmują, 
że nieprzestrzeganie wyroków sądu przez jedną osobę może w końcu pro
wadzić do ogólnej anarchii, a co za tym idzie -  do upadku samego państwa. 
W argumencie drugim prawa przypominają: „Sokratesie, a czy i na takie po
stępowanie stanęła zgoda między nami a tobą, czy też na to, że trzeba trwać 
przy wyrokach, które państwo wyda” (50c)? I dodają:

Ale jeśli który z was siedzi na miejscu i widzi, jak my tu sądzimy sprawy i jak my 
w ogóle państwem rządzimy, taki już, uważamy, czynem zawarł z nami umowę, że 
będzie spełniał wszystkie nasze rozkazy; więc kto nie słucha, ten potrójną, powiadamy, 
zbrodnię popełnia, bo nam, rodzicom własnym, nie jest powolny, i wychowawcom, 
i umówiwszy się z nami o posłuszeństwo, ani nas nie słucha, ani nas nie przekonywa, 
jeżeli coś niedobrze robimy (51e-52a).

Prawa twierdzą więc, że -  jeśli ktoś zamieszkał w Atenach -  tym samym dał 
zgodę na sposób, w jaki rządzą one państwem. Wcześniej podkreślają także, 
że po osiągnięciu praw obywatelskich każdy ma prawo Ateny opuścić. Pozo
stanie oznacza wyrażenie zgody. Istnieje jeszcze możliwość przekonywania. 
W ostatnim argumencie prawa odwołują się do analogii. Państwo dla obywa
tela jest jak rodzice dla dzieci; daje życie i wychowuje:

Czyż nie pierwej myśmy ciebie zrodziły i nie przez nas pojął twoją matkę ojciec twój 
i spłodził ciebie? W ięc powiedz tym z nas, tym prawom, które małżeństw dotyczą, 
masz do nich jakiś żal, że nie są dobre? ( . . .)  W ięc może do tych, które dotyczą wy
żywienia i wychowania dzieci? Przecież i tyś odebrał wychowanie. W ięc niedobrze 
nakazywały te z nas, które na to są ustanowione, kiedy polecały ojcu twojemu, żeby cię 
w muzyce, w literaturze, i gimnastyce kształcił? (50d -e).

476 Omówienie interpretacji zakładających, że w Kritonie są jeden, dwa lub trzy argumenty, 
zob. D. Bostock, The Interpretation of Platos Crito, „Phronesis”, Vol. XXXV, No.1, 1990, s. 1 -  20.
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Sokrates odpowiada, że nie ma żalu i że prawa dobrze kierowały jego wycho
waniem. Analogia ta zostaje poniżej wzmocniona. Państwo zostaje przyrów
nane do pana, a obywatel do niewolnika. Martin stwierdza, że posłużenie się 
przez prawa tą analogią sprawia, iż argument ze zgody jest zupełnie zbędny. 
Niewolnik nie może przecież zawierać żadnej umowy ze swoim panem477. 
Dodaje, że w argumentach przedstawionych przez prawa mieszają się z sobą 
dwie moralności i dwie teorie zobowiązań478. Z jednej strony mamy do czy
nienia z dobrowolną (do pewnego stopnia) umową, z drugiej -  z opiniami 
charakterystycznymi dla wcześniejszego okresu historii starożytnej Grecji 
(choć oczywiście obecnymi w czasach Sokratesa. Poważne reformy ustrojowe 
mające na celu walkę z rodowym porządkiem zaczęto wprowadzać dopiero 
od VI wieku p.n.e.).

Przejdźmy do wykazania, że słowa praw nie zgadzają się z poglądami So
kratesa. Argument pierwszy odnosi się do pojęcia krzywdy. Martin479, po
wołując się na naczelne zasady etyki Sokratesa, wyciąga wniosek, że łamiąc 
prawo, filozof wyrządza prawom krzywdę, a tym samym niesprawiedliwość, 
ponieważ złamanie jednego przepisu prowadzi do ich ogólnego nieprze
strzegania. Niszcząc prawo, Sokrates dokonywałby odwetu na państwie za 
doznaną niesprawiedliwość, a przecież odpłacenie niesprawiedliwością za 
niesprawiedliwość jest zabronione. Rozumowanie Weiss wskazuje jednak, że 
argument z krzywdy nie jest argumentem Sokratesa.

Po pierwsze, zdaniem autorki, filozof nie stwierdza, że rzeczywiście pra
gnie zniszczyć państwo. We fragmencie 50a-c, w którym prawa stawiają ten 
zarzut, Sokrates w ogóle na niego nie odpowiada. W jej opinii filozof nie zga
dza się z jednym prawem mówiącym, że należy „trwać przy wyrokach, które 
państwo wyda” (50c). Nawet jeśli prawa uważają, że złamanie tego przepisu 
rzeczywiście prowadzi do zniszczenia państwa, to wcale nie jest jasne, że So
krates by się z tym zgodził480.

Po drugie, Weiss przywołuje481 fragment z Gorgiasza, w którym zwraca 
uwagę, że wymowa (retoryka) nie przyda się do tego, „żeby bronić zbrodni 
[adikias, czyli niesprawiedliwości -  TK] własnej albo rodziców, albo przyja
ciół, albo dzieci, albo ojczyzny niesprawiedliwej” (480b). Można go zinter
pretować jak ten przywołany wcześniej na temat kary. Niesprawiedliwości nie 
można bronić, należy także „leczyć” tych, którzy się jej dopuścili. Dotyczy to

477 Na marginesie można dodać, że wtedy wszystkie argumenty podane przez prawa są 
właściwie zbędne. Niewolnik jest zobowiązany do pełnego posłuszeństwa wobec swojego 
pana i tyle. Wszystko mu zawdzięcza. Mówienie więc o życiu czy wychowaniu byłoby jedynie 
dodatkiem do tej analogii.

478 Por. R. Martin, Socrates on D isobedience to Law , s. 36.
479 Tamże, s. 25.
480 R. Weiss, Socrates Dissatisfied, s. 90.
481 Tamże.
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również państwa. Zniszczenie prawa, które prowadzi do niesprawiedliwości, 
oznaczałoby uczynienie państwu czegoś dobrego.

Po trzecie, w Kritonie Sokrates mówi, że należy dotrzymywać umów, je 
śli zostały zawarte na rzecz słuszną. Filozof nie może się zgodzić z prawem, 
które każe podporządkowywać się niesprawiedliwym wyrokom. Dlatego jest 
zdziwiony (50c), kiedy prawa żądają od niego pełnego posłuszeństwa, a swój 
wyrok przyjmuje tylko dlatego, że jego odrzucenie wiązałoby się z uczynie
niem niesprawiedliwości, to zaś jest zakazane. Wszystko musi przejść więc 
test pod kątem sprawiedliwości482. Jak podkreśla Weiss, prawa i Sokrates stoją 
po obu stronach barykady. Pierwsze uważają, że obywatele powinni podpo
rządkowywać się wszystkim wyrokom, jakie wyda państwo. Zdaniem Sokra
tesa podlegamy jedynie wyrokom sprawiedliwym, choć te mogą być dla nas 
nieprzychylne.

Przejdźmy teraz do argumentu ze zgody. Przypomnijmy, iż prawa mówią, 
że ten, kto został w Atenach, „będzie spełniał wszystkie nasze rozkazy” (51e). 
Weiss zauważa, że zgoda czy umowa, o jakiej wspominają prawa, różni się od 
tej wymienionej przez Sokratesa we fragmencie 49e. Prawa odwołują się bo
wiem do umowy (milczącej zgody), która jest niejako wyprowadzona z okre
ślonego działania bądź niedziałania obywateli Aten i nie zakłada żadnego 
wyjątku. Odrzucenie tego argumentu jest jednak podobne do poprzedniego. 
Sokrates stanowczo podkreśla, że umowa zobowiązuje, jeśli dotyczy tego, co 
sprawiedliwe. Jeśli najważniejsze jest kierowanie się sprawiedliwością, to nie 
można się zobowiązać do czynienia czegoś niesprawiedliwego. W wyniku za
warcia umowy sprawiedliwości musi się stać zadość zarówno w stosunku do 
jej formy, jak i treści. Argument z umowy nie jest więc argumentem Sokratesa.

Argument z analogii ustawia obywatela w sytuacji podrzędnej wobec 
praw czy państwa. Odwołanie się do rodziny czy stosunków pomiędzy pa
nem a niewolnikiem oznacza przywołanie rzeczywistości nie politycznej, 
ale domowej, a ta rządziła się w Grecji zupełnie innymi prawami. Wyłącz
nie sfera publiczna była sferą wolności483. To, że nie mamy tu do czynienia 
z poglądami filozofa, możemy uzasadnić w jeszcze inny sposób. Powróćmy 
do cytowanego wyżej fragmentu z Gorgiasza (480b-c). Jest tam poruszane 
zagadnienie złej i dobrej (filozoficznej) retoryki484. Ta druga służy sprawiedli
wości i nie może bronić niesprawiedliwego państwa, ale je oskarżać. Jeśli tak, 
to czy ktoś będący wobec państwa w takiej relacji jak niewolnik wobec pana

482 Tamże, s. 92-93.
483 Zob. H. Arendt, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Fundacja Aletheia, Warszawa 

2 0 0 0 .
484 Weiss w swojej książce twierdzi, że prawa są jak zły retor. Allen uważa, że ich mowa 

jest przykładem retoryki filozoficznej. W  świetle powyższych argumentów trudno się z tym 
zgodzić. R.E. Allen, Law  and Justice in Plato’s Crito, „The Journal of Philosophy”, Vol. 69, 
No. 18, 1972, s. 557-567.
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mógłby je w ogóle za cokolwiek krytykować, nie mówiąc już o pouczaniu? 
Wydaje się to zupełnie nieprawdopodobne. Argument z analogii nie jest więc 
argumentem Sokratesa.

Prawa pozostawiają możliwość przekonywania, jak jednak wskazuje 
Weiss, analizując dokładnie znaczenie greckich terminów, zakłada ono schle
bianie i nadskakiwanie485. Prawa oczekują od Sokratesa takiego zachowania 
przed sądem, jakie on odrzuca jako haniebne: „nie zgodziłem się mówić 
wam takich rzeczy, których słuchanie sprawia wam najwięcej przyjemności, 
to znaczy użalając się nad sobą, lamentując oraz robiąc i mówiąc wiele rzeczy 
niegodnych siebie” (Apol. 38d). Prawa nie mogą także uważać, że to Sokra
tes powinien je uczyć sprawiedliwości („albo przekonywać, co jest właściwie 
sprawiedliwe” (Cri. 51c)), zaznaczają bowiem, że pomiędzy nimi a filozofem 
nie ma równości i dlatego przytoczone zdanie należy rozumieć inaczej. So
krates nie ma przekonywać do tego, co jest właściwie sprawiedliwe, ale ma 
przekonywać, a to jest właściwie sprawiedliwe. Filozof odrzuca więc przeko
nywanie jako rzeczywistą alternatywę posłuszeństwa.

Inaczej kwestię tę widzi Kraut486. Jego zdaniem prawa dają możliwość wy
boru: należy albo się podporządkować, albo przekonywać. Uważa, że obywa
tel może się sprzeciwić, jeśli musi uczynić coś niesprawiedliwego, ma jednak 
obowiązek przekonywania. Jeśli ma rację, ale nie uda mu się przekonać do 
swoich racji, nie uczyni niczego złego. Jeśli z kolei ktoś mylnie uznał polecenie 
za niesprawiedliwe i odmówił jego wykonania, powinien się liczyć z karą487. 
Prawa uważają, że Sokrates nie próbował ich przekonać, iż ucieczka z więzie
nia byłaby usprawiedliwiona w świetle niesprawiedliwego wyroku sądu.

Jeśli przyjmiemy, że trzy główne argumenty praw nie są argumentami So
kratesa, to rodzi się pytanie o celowość ich umieszczenia w Kritonie. Po co 
przez większą część tekstu Sokrates wygłasza twierdzenia, z którymi nie może 
się zgodzić z najistotniejszego dla siebie powodu -  ponieważ są one sprzeczne 
z zasadami jego etyki? Odpowiedzią jest tytułowy bohater, przyjaciel filozofa, 
Kriton. Pamiętamy, że wyraźnym punktem zwrotnym dialogu jest stwierdze
nie Kritona, że nie rozumie tego, co Sokrates mu przedstawił. Wszystko, co 
zostało wyłożone do tego miejsca, składa się na całość etyki filozofa. Kriton jej 
nie rozumie, tak jak większość współczesnych mu Greków. Jak więc przekonać 
go do tego, że Sokrates postępuje słusznie? Trzeba użyć argumentacji, któ
ra odwołuje się do moralności, jaką kieruje się Kriton, a więc do moralności

485 R. Weiss, Socrates Dissatisfied, s. 104-107.
486 R. Kraut, Socrates and the State, r. III.
487 Jest wiele interpretacji alternatywy „słuchaj albo przekonuj”. D. Bostock (The 

Interpretation o f  Plato’s Crito, s. 16) odrzuca pogląd Krauta. Jego zdaniem obywatel musi 
albo się podporządkować, albo przekonać władzę. Sama próba przekonywania nie wystarczy. 
Wątpliwe jest jednak, by Sokrates zgodził się na podporządkowanie się niesprawiedliwemu 
przepisowi nawet w obliczu nieprzekonania praw do swoich racji.
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konwencjonalnej. Ciekawe jest to, że tak mało miejsca w pracach analizują
cych Kritona poświęca się samemu jego bohaterowi, choć postać ta jest bardzo 
istotna w perspektywie głoszonych przez prawa poglądów. Ponownie odwo
łam się do książki Weiss, a także do artykułu A. Congleton488. Autorki obu 
prac podkreślają, że dla Kritona ważne są pieniądze, reputacja oraz czynienie 
dobra przyjaciołom, a zła wrogom. Sokrates, wprost przeciwnie, nie dba o to, 
co zewnętrzne, czy o opinię innych ludzi ani nie dokonuje rozgraniczenia na 
„swoich” i „innych”. Wiemy także, że stosunek do prawa jest w przypadku Kri
tona, mówiąc delikatnie, ambiwalentny. Nie przeszkadza mu to, że namawia 
przyjaciela do potajemnej ucieczki, ani nie dba o to, co Sokrates rzeczywiście 
myśli. Dla niego najważniejsze jest to, by filozof przeżył, bo życie jest najbar
dziej cenne, i by on sam zachował dobrą reputację pośród ludzi, która wiąże się 
z obowiązkiem niesienia pomocy najbliższym w potrzebie. Śmierć Sokratesa 
byłaby więc dla Kritona swego rodzaju kompromitacją. Jak świetnie ujmuje to 
Weiss, Kriton jest przyjacielem ciała Sokratesa, ale nie jego duszy489. Congleton 
wyróżnia dwa rodzaje bezprawia: niższe i wyższe. Osobą kierującą się niższym 
bezprawiem jest właśnie Kriton. Wyższe bezprawie to rządy rozumu. Sokrates 
mówi w Kritonie: „Ja już taki jestem; nie tylko teraz, ale zawsze taki, nie umiem 
nikogo i niczego innego z moich słuchać, jak tylko argumentu (toi logoi), który 
mi się po rozwadze wyda najlepszy” (46b). Pomiędzy tymi dwoma bezprawia
mi znajdują się rządy prawa. Jak twierdzi Congleton, problemem dialogu „nie 
jest to, jak Sokrates ma przekroczyć prawo dla czegoś wyższego, ale czy Kriton 
zdoła dojść do pojęcia prawa z niższego poziomu”490. Sokrates chce przenieść 
swojego przyjaciela na wyższy poziom refleksji. Zdaje sobie sprawę z tego, że 
nie są w stanie porozumieć się na gruncie jego etyki, stara się jednak wynieść 
go z poziomu etyki konwencjonalnej. Ten problem dotyczy całych Aten. Gdy
by Sokrates uciekł z więzienia, jego czyn zostałby potraktowany jako przy
kład niższego, a nie wyższego bezprawia (decyzja zostaje podjęta wyłącznie na 
podstawie tego, co dyktuje rozum). Postanawia więc przestrzegać prawa po to, 
by uczynił to także Kriton i by lepiej postępowali wszyscy Ateńczycy.

Weiss pogłębia tę analizę w rozdziale zatytułowanym „Głupiec zadowolo- 
ny”491. Dla niej istotne jest to, iż Sokrates tak personifikuje prawa, że Kriton 
może je uznać za swoje. To, co „swoje”, jest dla Kritona najważniejsze. W ten 
sposób Sokrates przekonuje go o słuszności swoich działań. Tezę, że prawa

488 A. Congleton, Two Kinds o f  Lawlessness: Plato’s Crito, „Political Theory”, Vol. 2, No. 4, 
1974, s. 432-446. Inne omówienie postaci Kritona zob. F. Rosen, Obligation and Friendship in 
Plato’s Crito, „Political Theory”, Vol. 1, No. 3, 1973, s. 307-316.

489 R. Weiss, Socrates Dissatisfied, s. 56.
490 A. Congleton, dz. cyt., s. 435.
491 Tytuł ten, podobnie jak tytuł samej książki, pochodzi od J.S. Milla: „lepiej być 

niezadowolonym Sokratesem niż zadowolonym głupcem”. J.S. Mill, Utylitaryzm. O wolności, 
przeł. M. Ossowska, A. Kurlandzka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959, s. 18.
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mówią podobnym językiem jak Kriton, autorka podpiera określeniami, które 
w tej samej formie pojawiają się w ich wypowiedziach. Można także nadmie
nić, że prawa w żaden sposób nie krytykują pomysłów Kritona, a przecież to 
on proponuje postępowanie niezgodne z prawem.

Podsumujmy dotychczasowe ustalenia. Zaprezentowałem argumen
ty przeciwko ucieczce podane przez samego Sokratesa, a nawiązujące do 
naczelnych zasad jego etyki. Pozorna sprzeczność w Kritonie nie istnieje. 
Mowa praw nie może być mową Sokratesa. Jej celem jest przekonanie Kri- 
tona o słuszności podjętej przez filozofa decyzji. Pozostało ostatnie zadanie, 
a więc stosunek Kritona do Obrony. Najkrócej można sprawę ująć następu
jąco492: z takich samych powodów, z jakich Sokrates nie posłuchałby wyro
ku zakazującego mu filozofowania, postanawia przyjąć wyrok skazujący go 
na śmierć493. W życiu należy się kierować sprawiedliwością. Zgodnie z nią 
nie należy uciekać, ale trzeba filozofować. Nie ma znaczenia, że w drugim 
przypadku oznacza to złamanie prawa. Jak wcześniej podkreśliłem, kiedy coś 
uznajemy za niesprawiedliwe, inne rozważania nie odgrywają żadnej roli. 
Dlaczego jednak zaprzestanie filozofowania Sokrates uważa za niesprawie
dliwość i w stosunku do kogo?

Swoją misję filozofowania Sokrates uznaje za nadaną mu przez boga. 
W Obronie stwierdza: „Tak każe bóg -  bądźcie tego pewni -  a według mnie 
nic lepszego nie przydarzyło się wam dotąd w państwie niż moja służba bogu” 
(30a). Dlaczego jednak należy słuchać boga, a nie praw? Pomocna jest tu in
terpretacja Johnsona494. Jego zdaniem sprawiedliwość dla Sokratesa oznacza 
podporządkowanie się temu, kto jest lepszy. „Wiem, że popełniać zbrodnię 
i nie być posłusznym lepszemu od siebie -  czy to bogu, czy człowiekowi -  
to rzecz zła i należy się jej wstydzić” (Ap. 29b). Przyjmuje on także dwa za
strzeżenia: jeśli istnieje tylko jedna wyższa władza roszcząca sobie prawo do 
wydawania Sokratesowi poleceń, musi się jej podporządkować. Jeśli takich 
ośrodków jest więcej, trzeba podporządkować się temu, który stoi wyżej i jest 
lepszy (beltion). Sokrates wyróżnia kilka takich władz i ustanawia ich hierar
chię. Najwyżej stoi daimonion, potem bóg, bogowie, lepsi (prawdopodobnie 
pod względem moralnym) ludzie i w końcu prawa oraz instytucje polityczne.

492 Por. G. Vlastos, Socrates on Political O bedience and Disobedience, s. 517-518.
493 Nie jest istotne, moim zdaniem, czy hipotetyczny wyrok z Obrony był w ogóle możliwy 

czy nie. (Analiza tego zagadnienia zob. T.C. Brickhouse, N.D. Smith, Socrates and Obedience 
to the Law, „Apeiron”, Vol. XVIII, No. 1, 1984, s. 10-17. Twierdzą oni, że Sokrates nie 
przeciwstawiałby się prawdziwej władzy i stanowionemu prawu, a z tego wyciągają wniosek, 
że nie ma konfliktu pomiędzy oboma dialogami. Kraut uważa, że sąd mógłby wydać taki 
wyrok; zob. R. Kraut, Socrates and the State, dz. cyt., s. 13-17.) Sokratesa w ogóle ten problem 
w Obronie nie zajmuje.

494 C. Johnson, Socrates on Obedience and Justice, „The Western Political Quarterly”, 
Vol. 43, No. 4, 1990, s. 719-740.
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Człowiek sprawiedliwy ma słuchać wszystkich tych władz, ale jeśli nakazy 
władzy niższej są sprzeczne z nakazami władzy wyższej, należy słuchać tej 
drugiej. Ocena prawa, rozkazu czy czegokolwiek innego jest dokonywana 
z punktu widzenia sprawiedliwości. Tym samym rozkazu zgładzenia dowód
ców filozof nie wykonał, ponieważ był on bezprawny. Leona nie aresztował, 
gdyż polecenie to uznał za niesprawiedliwe. W pierwszym przypadku od
wołał się do standardu, jakim jest prawo, w drugim -  do standardu sprawie
dliwości. Co jednak ustala ten standard sprawiedliwości? Jak powiedziałem 
wcześniej, Sokrates kieruje się rozumem. To on stanowi dla niego najwyższą 
instancję. Nie oznacza to, że nie jest nią bóg. Jak podkreśla Weiss, życie zgod
ne z poleceniem boga to życie filozoficzne, a więc zgodne z rozumem. Pole
cenia bóstwa są takie same jak polecenia rozumu. Bóg nakazuje Sokratesowi 
kierować się własnym osądem495. Rozum każe filozofować, a to sprawia, że 
wszystko inne przestaje mieć znaczenie. I rzeczywiście nie miało, skoro So
krates poświęcił w tym przypadku swoje życie.

Stosunek Sokratesa do demokracji ateńskiej jest przedmiotem licznych 
sporów i nie zostanie tu podjęty496. Pragnę zwrócić uwagę na inne zagad
nienie497. Pokazałem, że argumenty praw przedstawione w Kritonie nie są 
argumentami Sokratesa. Najważniejsza była dla niego kwestia sprawiedliwo
ści i tego, by nigdy nie popełnić niesprawiedliwości. Nie oznacza to jednak, 
że były one dla niego całkowicie pozbawione znaczenia. Doskonale wiemy 
z Uczty, że filozof walczył w bitwach jako żołnierz. Z Obrony dowiadujemy 
się, że pełnił także pewne funkcje obywatelskie, nie wycofał się więc całko
wicie z życia politycznego. Jednocześnie -  jak już wcześniej podkreśliłem -  
polityka była dla niego sferą, w którą lepiej się nie angażować, jeśli pragnie się 
żyć sprawiedliwie. Sokrates nie był jednak politycznym rewolucjonistą, nie 
zmierzał do dokonania zmian w systemie prawnym Aten. Co więcej, z Kri-

495 R. Weiss, Socrates Dissatisfied, s. 13.
496 Mam tu na myśli problem stosunku Sokratesa do Aten. G. Vlastos argumentuje, że dla 

filozofa rzeczywiście najlepszym współczesnym mu ustrojem był ustrój Aten, choć dostrzegał 
jego wady (G. Vlastos, The Historical Socrates and Athenian Democracy, [w:] Socrates: Critical 
Assessments, red. WJ. Prior, Routledge, London-New York 1996). Z Vlastosem polemizują 
E.M. Wood, N. Wood, Socrates on Democracy: A Reply to Gregory Vlastos, [w:] Socrates: 
Critical Assessments. Szczegółowa analiza stosunku Sokratesa do demokracji i oligarchii 
zob. P.W. Juchacz, dz. cyt., r. IV. Kraut twierdzi, że Sokrates podkreślał, iż dzięki prawom 
ateńskim ludzie mogli uprawiać filozofię (R. Kraut, Socrates and the State, s. 228). Podobnie 
argumentuje J. Ober w pracy Socrates and D em ocratic Athens, [w:] The Cambridge Companion  
to Socrates, red. D.R. Morrison, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2011, 
s. 138-178. Z Krautem nie zgadza się Legutko: „Sokrates podkreślał raczej zagrożenia, i to 
poważne, płynące z mechanizmów demokratycznych, niż »podziwiał« ich zalety. Kraut zrobił 
z Sokratesa konserwatywnego liberalnego demokratę, a to jest całkowitym zafałszowaniem 
wizerunku filozofa” (R. Legutko, Sokrates, s. 492, przypis 11).

497 Wstępnie zająłem się nim w moim Platona “Kriton” -  w okół obywatelskiego 
nieposłuszeństwa i politycznego zobowiązania.



207

tona i innych dialogów wynika przeświadczenie filozofa o ścisłym związku 
jednostki z polis i o tym, że ma ona wobec niej pewne obowiązki czy zobo
wiązania. Jak stwierdza Legutko, „w przypadku Sokratesa, a także każdego 
innego obywatela, istnieją też inne powinności. Nie tylko te, które wynikały 
z posłuszeństwa sprawiedliwości, dobru i prawdzie, wiedzy czy moralnemu 
mistrzowi, lecz także inne, istotnie wiążące go z państwem”498. Sokrates dzia
łał dla dobra swojej polis, choć „nie miał wcale pewności, co tym dobrem 
mogło być”499.

Jeśli rozważamy różne koncepcje politycznego zobowiązania, które zo
stały zarysowane w poprzedniej części rozdziału, a których Kriton może być 
zapowiedzią, to możemy zakładać, że Sokrates mógłby przypisać ogromną 
rolę argumentowi, w którym polis zostaje porównana z rodzicami, a obywatel 
z dziećmi. Filozof bez wątpienia przyjmuje, że pomiędzy nimi nie ma równej 
relacji. Dobra, jakie daje państwo, są tak ogromne, że człowiek zaciąga wobec 
niego dług. Wskazywałoby to na duże znaczenie zobowiązania kolektywnego 
oraz opartego na wdzięczności. Dzięki prawom Sokrates w ogóle przyszedł na 
świat, a dzięki chwalonemu przez niego sposobowi wychowania w Atenach 
stał się tym, kim był.

Jeśli weźmiemy pod uwagę argument z umowy, to jego podstawowym 
elementem, który nie będzie tu rozpatrywany, jest rzeczywisty stosunek So
kratesa do Aten, a w szczególności kwestia, czy długie przebywanie w mieście 
świadczyło o tym, że filozof był zadowolony z praw polis. Dotyczy to wspo
mnianego sposobu, w jaki Sokrates podchodził do ateńskiej demokracji. 
Argumentację praw ciekawie ocenia Legutko. Stwierdza on, że Sokrates nie 
kwestionuje posłuszeństwa państwu, ale jego sprawiedliwość. Prawa z kolei 
próbują pokazać, że drugie wynika z pierwszego, co jest oczywiście błędne500. 
Przywoływany Ober widzi w argumencie z umowy zobowiązanie do wzajem
nej wymiany dóbr, choć nie pomija zobowiązania opartego na wdzięczności. 
Państwo ze swej strony daje możliwość przyjścia na świat, wychowania i wy
kształcenia. Obywatel powinien się za to odwdzięczyć najlepiej, jak potrafi501. 
W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na istotną różnicę pomiędzy 
zobowiązaniem wdzięczności a umową. To pierwsze jest mimowolne: czło
wiek winien jest wdzięczność rodzicom, choć z jego strony nie doszło do 
żadnego aktu dobrowolnego przyjęcia uzyskanych dóbr, stąd często mowa 
o obowiązku. Umowa jest aktem wyboru, i to świadomego oraz dokonanego 
nie pod przymusem.

498 R. Legutko, Sokrates, s. 501. Por. także J. Ober, dz. cyt., s. 156.
499 R. Legutko, Sokrates, s. 471.
500 Tamże, s. 516.
501 J. Ober, dz. cyt., s. 152-158. Sam autor stwierdza jednak, że nie sposób wykazać, czy 

historyczny Sokrates uznałby koncepcję obowiązku obywatelskiego opartego na umowie.
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Kiedy weźmie się pod uwagę koncepcje politycznego zobowiązania, uwi
dacznia się paradoksalność postaci Sokratesa, na którą zwracają uwagę ko
mentatorzy. Trudno jest wykazać rzeczywistą podstawę jego obowiązków 
i posłuszeństwa wobec Aten. Jedno jest pewne: Sokrates rzeczywiście był lo
jalnym obywatelem, a nawet, jak stwierdza Ober, żył zgodnie z wieloma, jeśli 
nie ze wszystkimi, zasadami obowiązującymi zwykłego, dobrego obywatela 
z epoki Peryklesa502.

Podsumowując nasze rozważania, możemy podkreślić, że Sokrates nie 
jest zwolennikiem pełnego posłuszeństwa wobec władzy, jej rozkazów czy też 
obowiązującego prawa. Posłuszeństwo należy oceniać pod kątem sprawiedli
wości. Jeśli człowiek miałby uczynić coś niesprawiedliwego, nie może tego 
zrobić nawet w obliczu śmierci. Mowa praw pełni w Kritonie ściśle określoną 
funkcję. Jej zadaniem jest przekonanie przyjaciela Sokratesa do racji filozofa. 
Ponieważ nie rozumiał on jego podstawowych zasad etycznych, Sokrates mu
siał się uciec do retorycznego zabiegu i korzystać z argumentów, które były 
dla Kritona przekonujące. Nie ma więc żadnej sprzeczności w samym dialogu 
ani niespójności pomiędzy Kritonem  a Obroną. Sokrates nie jest rewolucjoni
stą, ale nie podporządkowuje się władzy, jeśli wymaga ona uczynienia czegoś 
niesprawiedliwego. W sposobie postępowania widać pewne podobieństwa 
pomiędzy nim a Thoreau, choć oczywiście poglądy tego drugiego były zde
cydowanie bardziej skrajne i miały charakter indywidualistyczny. Sokrates 
był związany ze swoją polis , obaj praktykowali jednak swoje nieposłuszeń
stwo w samotności. Nie działali kierowani „politycznym sumieniem”, o jakim 
wspominał Rawls, ale swoim własnym. Thoreau odmówił zapłacenia podat
ku i trafił do więzienia. Kiedy Sokrates sprzeciwił się aresztowaniu Leona, 
poszedł po prostu do domu.

Na koniec warto zaznaczyć, że Platon w późniejszych dialogach -  Pań
stwie, Polityku czy Prawach -  nie zezwala na nieposłuszeństwo wobec prawa 
(w państwach o odpowiednim ustroju)503. W idealnej polis prawo nie jest po
trzebne (Rep. 425a-d), ponieważ rządzą w niej filozofowie. Tu główną rolę 
odgrywa wychowanie. Brak posłuszeństwa wobec filozofów oznaczałby nie
posłuszeństwo wobec lepszych i tych, którzy mają wiedzę. Przeczyłby tak
że samej naturze idealnego państwa. W Polityku czytamy, że rządzący może 
sprawować władzę bez praw, jeśli dysponuje wiedzą i kieruje się sprawiedli
wością (293c-e). Należy mu się pełne posłuszeństwo. Działając dla dobra 
państwa, może zabijać i skazywać ludzi na wygnanie. Tutaj prawa są zbędne 
z innego powodu niż w Państwie. Opierając się na prawie, prawodawca „ni
gdy nie potrafi każdemu z osobna oddać tego, co mu się należy, kiedy wyda
je polecenie dla wszystkich naraz” (294e-295a). Prawdziwy władca ich nie

502 Tamże, s. 163. Teza ta nie jest oczywiście wolna od zarzutów.
503 J.T. Bookman, dz. cyt., s. 261.
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potrzebuje. Państwa wymagające praw, pozbawione idealnego władcy, stoją 
na drugim miejscu, konieczne jest jednak pełne posłuszeństwo wobec nich 
(297d-e, 301a). Sprzeciwianie się im jest zakazane, ponieważ „nic nie powin
no być mądrzejsze niż prawa” (300c). Prawa są jak zalecenia lekarza, który 
wyjeżdża po ustaleniu procesu leczenia. Prawdziwy polityk, tak jak lekarz, 
kiedy działa, dostosowuje się do okoliczności. Tej cechy prawa nie mają504. 
Z kolei w Prawach czytamy:

dostrzegam bowiem zagładę nieuchronnie zagrażającą państwu, w którym prawo pod
władne jest i bezsilne, i widzę, że to państwo, w którym jest prawo panem zwierzch
ników, a zwierzchnicy sługami praw, cieszy się bezpieczeństwem i pełnią błogosła
wieństw, jakie bogowie zsyłają państwom (715d).

W Polityku rządzący mógł sprawować władzę bez praw. Już wtedy jednak 
Platon wspominał o państwach rządzących przez prawa. Tak właśnie uczy
nił w swoim ostatnim dialogu. Jak stwierdza Saunders, Platon pragnie, by 
mieszkańcy opisywanego państwa rozumieli obowiązujące ich prawa, mają 
być jednak podporządkowani takim wartościom, jakie filozof uważa za naj
ważniejsze. Można tu mówić o pewnej zgodzie rządzonych, w przeciwień
stwie do Polityka, choć -  jak podkreśla Saunders -  jest ona raczej wynikiem 
nacisku na mieszkańców505. Mają być bezwarunkowo posłuszni prawu, przy 
czym dotyczy to zarówno sprawujących władzę, jak i poddanych, wszyscy są 
bowiem „sługami praw”.

Przytoczone przykłady potwierdzają tezę Bookmana o drugiej teorii poli
tycznego zobowiązania u Platona, w której nie ma miejsca na nieposłuszeń
stwo wobec prawa.

PODSUMOWANIE

Tematem rozważań w niniejszym rozdziale był stosunek moralny obywate
li do swoich państw. Przedstawiłem różne koncepcje wyjaśniające moralną 
powinność przestrzegania prawa, a więc problem politycznego zobowiąza
nia. Mogliśmy zobaczyć, że znaczna część współczesnych koncepcji znajduje 
swoją zapowiedź w Kritonie. Następnie pokazałem Platońską teorię politycz
nego zobowiązania, opierającą się na powrocie do jaskini. Przechodząc do 
Arystotelesa, starałem się wykazać wspólne punkty myśli Stagiryty z filozofią

504 Por. G. Klosko, The D evelopment o f  Plato’s Political Theory, s. 178, 210-216.
505 T.J. Saunders, Plato’s Later Political Thought, [w:] The Cam bridge Companion to Plato, 

s. 472. Podobnie twierdzi Klosko (The D evelopment o f  Plato’s Political Theory, s. 245-246). 
Zgoda ma formować umiarkowany charakter obywatela, który nie będzie burzył się przeciwko 
prawom. Platon nie mówi o prawie do zgody.
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jego nauczyciela. W tym kontekście pojawił się problem moralnie usprawie
dliwionego łamania prawa, określany współcześnie mianem obywatelskiego 
nieposłuszeństwa. Po ukazaniu podstawowych zagadnień poruszanych w ob
rębie tego zagadnienia przeszedłem do stosunku Sokratesa do przestrzegania 
prawa. Filozof ten jest w tym kontekście przedstawiany jako bezwzględny 
zwolennik podporządkowania się władzy. Wykazałem, że pogląd taki jest 
błędny. Choć trudno jego postępowanie nazywać obywatelskim nieposłu
szeństwem we współczesnym znaczeniu tego słowa, Sokrates pokazuje nam, 
że mogą istnieć sytuacje, w których mamy moralny obowiązek sprzeciwienia 
się władzy, jej rozkazom czy obowiązującemu prawu.

Poza politykami i obywatelami pozostaje jeszcze jednak grupa podmiotów 
politycznych. Są nimi państwa. Stosunki pomiędzy nimi także można rozpa
trywać z moralnego punktu widzenia, a najbardziej oczywistym kontekstem 
jest tu wojna. Temat ten pojawił się już przy okazji omawiania naczelnych 
zasad etyki Sokratesa, należy więc zająć się nim w kolejnym rozdziale.



ROZDZIAŁ IV

MORALNOŚĆ W STOSUNKACH 
MIĘDZYNARODOWYCH

WSTĘP

Dotychczasowe rozważania zawarte w rozdziale II i III dotyczyły jednostek 
-  zarówno polityków, jak i obywateli państw -  zajmowaliśmy się bowiem 
kwestiami wewnętrznymi. Perspektywę moralną w polityce można jednak 
rozszerzyć na arenę międzynarodową. Wtedy istotne stają się nie tyle dzia
łania jednostek, ile państw, oraz to, jak się one do siebie odnoszą. Często 
można się spotkać z poglądem, zgodnie z którym moralność obowiązuje 
w polityce wewnętrznej, nie stosuje się jednak do areny międzynarodowej, 
ponieważ nikt nie może być w niej ostatecznym arbitrem, państwa żyłyby 
więc ciągle w Hobbesowskim stanie natury. Istnieją też stanowiska mniej 
radykalne, zgodnie z którymi twierdzi się, że moralność ma zastosowanie 
do polityki zewnętrznej, ale nie może mieć w niej znaczenia decydującego, 
ponieważ grozi to osłabieniem, a nawet zniszczeniem państwa. Sceptyczni 
wobec znaczenia moralności w stosunkach międzynarodowych są politycz
ni realiści. Za swojego ojca uważają Tukidydesa, który ich zdaniem jako 
pierwszy w Wojnie peloponeskiej wykazał, jak małe znaczenie ma moralność 
w polityce zagranicznej. Kolejnymi istotnymi postaciami są tu Machiavelli 
i Hobbes, który -  co nie powinno nas dziwić -  dokonał pierwszego tłuma
czenia dzieła Tukidydesa na język angielski. Tukidydesa, Machiavellego czy 
Hobbesa nazywa się klasycznymi realistami, pojęcie to ma jednak zastoso
wanie także do najważniejszych realistów żyjących w połowie X X  wieku, 
takich jak E.H. Carr czy H. Morgenthau, w odróżnieniu od późniejszych 
neorealistów.

Na drugim biegunie sporu o znaczenie moralności w polityce zagranicz
nej stoją idealiści, którzy przyjmują prymat refleksji etycznej nad rozważa
niami czysto politycznymi. Za jednego z najistotniejszych przedstawicieli 
tego nurtu należy uznać Kanta, który był zwolennikiem federacji wolnych
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państw, mającej zapewnić pokój na świecie506. Wprowadził także pojęcie 
„prawa powszechnego całego świata w tym stopniu, w jakim ludzie i państwa 
w zewnętrznych, na siebie nawzajem wpływających stosunkach stojąc, znaj
dują się jako obywatele jedynego, powszechnego państwa rodzaju ludzkiego 
(ius cosmopoliticum)”507. Wielu współczesnych idealistów nawiązuje właśnie 
do jego poglądów.

Spór pomiędzy realistami i idealistami stał się wyjątkowo zażarty w XX wie
ku. Nie miał on charakteru akademickiego, ale istotnie wpływał na sposób 
prowadzenia ówczesnej polityki zagranicznej. Okropność i okrucieństwa 
pierwszej wojny światowej doprowadziły do wzmocnienia stanowisk ide
alistycznych. 2 kwietnia 1917 roku, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych 
Woodrow Wilson wypowiedział wojnę Niemcom, stwierdził, że „jesteśmy 
u początku ery, w której zostanie położony nacisk, by takie same standardy 
w kwestii oceny postępowania czy odpowiedzialności za zło, jakie obowiązują 
pomiędzy obywatelami poszczególnych państw, miały zastosowanie pośród 
narodów”508. Wierzono, że powołanie do życia Ligii Narodów w 1920 roku 
zapewni pokój na świecie. Realiści uznali tego rodzaju poglądy za utopijne, 
a w obliczu wybuchu drugiej wojny światowej i zimnej wojny utwierdzili się 
w swoim przekonaniu. Realizm zdominował politykę zagraniczną.

W tym rozdziale chciałbym podjąć problem znaczenia moralnej reflek
sji nad polityką międzynarodową na gruncie filozofii Platona i Arystotelesa. 
Co ciekawe, kwestia ta nie spotkała się dotychczas ze szczególnym zaintere
sowaniem ze strony komentatorów. Nie można jednak postawić tezy, że za
gadnienie to w ogóle nie zajmowało greckich filozofów. Szczegółowa analiza 
Państwa oraz Polityki, a zwłaszcza poglądów Platona i Arystotelesa na wojnę, 
wykaże, że refleksja ta nie była im obca, choć -  co oczywiste -  różni się ona 
od współczesnej.

Rozważania zacznę jednak od Tukidydesa. Choć nie uważa się go za filozofa, 
nie sposób pominąć go przy omawianiu sporu pomiędzy realistami i idealista
mi. Należy także pamiętać, że żył mniej więcej w tym samym czasie co Sokra
tes. Szczególnie będzie nas interesować słynny dialog melijski, czyli rozmowa 
pomiędzy przedstawicielami niewielkiej wyspy Melos i Ateńczykami, którzy 
w konflikcie ze Spartą zażądali opowiedzenia się po swej stronie509. Obserwacje

506 I. Kant, O wiecznym pokoju . Zarys filozoficzny, tłum. F. Przybylak, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992, s. 46-47 .

507 Tamże, s. 38.
508 http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Wilson%27s_War_Message_to_Congress [data dostępu: 

10 listopada 2014].
509 WJ. Korab-Karpowicz nazywa dialog melijski pierwszą debatą pomiędzy realistami 

a idealistami. Zob. WJ. Korab-Karpowicz, Political Realism in International Relations, [w:] 
Stanford Encyclopedia o f  Philosophy (Summer 2013 Edition), http://plato.stanford.edu/ 
archives/sum2013/entries/realism-intl-relations/ [data dostępu: 10 listopada 2014].

http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Wilson%27s_War_Message_to_Congress
http://plato.stanford.edu/
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Tukidydesa zostaną porównane z poglądami wymienianego już wcześniej Tra- 
zymacha i Kaliklesa z Platońskiego Gorgiasza. Zarysuje to lepiej opozycję wo
bec samego Platona, natomiast uwagi na temat wojny peloponeskiej pozwolą 
nam na uwidocznienie najważniejszych elementów stanowiska realistycznego 
i będą stanowiły podstawę do przytoczenia najistotniejszych założeń współ
czesnych, XX-wiecznych realistów i neorealistów oraz polemizujących z nimi 
idealistów. Na wstępie zaznaczam, że dla przejrzystości wywodu skupię się wy
łącznie na dychotomii realizm-idealizm, wydaje się ona bowiem najbardziej 
interesująca z punktu widzenia dalszych rozważań. Na tak utworzoną siatkę 
pojęć i poglądów zostaną nałożone koncepcje Platona i Arystotelesa. Będziemy 
mogli zobaczyć, czy pojawiają się w nich zapowiedzi współczesnych zagadnień.

Tukidydes

Wojna peloponeska, toczona w latach 431-404 p.n.e. pomiędzy Atenami 
a Spartą (wraz z ich sprzymierzeńcami), była największym wewnętrznym grec
kim konfliktem zbrojnym. Miała inny charakter niż poprzednie wojny: była 
wyjątkowo długa, uczestniczyło w niej wiele państw, wymagała także zaan
gażowania ogromnych środków finansowych i zasobów ludzkich. Za najważ
niejszą przyczynę wybuchu wojny Tukidydes uznał „wzrost potęgi ateńskiej 
i strach, jaki to wzbudziło u Lacedemończyków” (Thuc. I/25). Należy zazna
czyć, że pojęcie potęgi będzie miało dla nas zasadnicze znaczenie w dalszych 
rozważaniach na temat realizmu politycznego. Przyczyna ta nie miała jednak 
charakteru oficjalnego. Wiązała się ona z narastającą obawą Sparty, że w wyni
ku rozbudowy Związku Morskiego po wojnach z Persami Ateny będą mogły jej 
zagrozić i uzyskać pozycję hegemona w świecie greckim. Za oficjalne przyczy
ny wojny uznaje się interwencję Aten w konflikcie pomiędzy Koryntem i jego 
kolonią Korkyrą, ultimatum postawione przez Ateny kolonii Koryntu Potidai 
oraz zamknięcie portów symmachii ateńskiej przed megarejskimi statkami.

Tukidydes, jak już podkreśliłem na początku rozdziału, jest wiązany z tra
dycją realizmu politycznego. Na tym etapie stanowisko to można najkrócej 
scharakteryzować jako odrzucające lub ograniczające możliwość stosowania 
moralnej refleksji w polityce międzynarodowej. Po drugiej stronie stoi ide
alizm polityczny, w myśl którego podkreśla się wagę moralnego osądu w poli
tyce między państwami, a także aspekt ich wzajemnej współpracy. Tak zwany 
dialog melijski, czyli rozmowa pomiędzy posłami ateńskimi a przedstawi
cielami wyspy Melos, uchodzi za jeden z najważniejszych przykładów deba
ty pomiędzy zwolennikami dwóch wymienionych koncepcji w stosunkach 
międzynarodowych.
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Melos była sprzymierzeńcem Sparty na Morzu Egejskim. Starała się za
chować neutralność, ale została przez Ateńczyków plądrujących jej teryto
rium zmuszona do wejścia z nimi w stan wojny (Thuc. V/85). Rozmowa, 
jaką przedstawia Tukidydes, jest ostatnim momentem, w którym Melijczycy 
mogą uratować swoją polis. Ateńczycy stoją z wojskiem i czekają na rozkaz 
do ataku. Pozostawiają przeciwnikom wybór: albo uznają oni wyższość Aten 
i poddadzą się ich panowaniu, albo zostaną zniszczeni. Argumentacja obu 
stron pozwala na idealne zarysowanie różnic w podejściu do polityki. Melij- 
czycy powołują się przede wszystkim na sprawiedliwość. Ich słowa wskazują, 
iż istnieje wspólny język oraz doświadczenie moralne, do którego można się 
odwołać. W starożytnej Grecji przywoływanie pewnych zasad i przyjmowa
nie ich za obowiązujące w polityce międzynarodowej nie było całkowicie 
nie na miejscu. Melijczycy wspominają o „naturalnych prawach słuszności” 
(Thuc. V/90), z których można skorzystać w niebezpieczeństwie510. Odpo
wiedź Ateńczyków jest jednak zaskakująca:

Przecież jak wy tak i my wiemy doskonale, że sprawiedliwość w ludzkich stosunkach
jest tylko wtedy momentem rozstrzygającym, jeśli po obu stronach równe siły mogą ją
zagwarantować; jeśli zaś idzie o zakres możliwości, to silniejsi osiągają swe cele, a słabsi
ustępują (Thuc. V /89).

Melijczycy uważają, że sprawiedliwość obowiązuje wszystkich. Ich argumen
tacja ma charakter moralny. Agresję Ateńczyków uważają za nieusprawiedli
wioną, a swoją walkę z najeźdźcą za słuszną. Ateńczycy są ich krzywdziciela
mi. Dlatego też, mając po swojej stronie sprawiedliwość, Melijczycy liczą na 
pomoc bogów. Odwołują się także do siły Sparty, swojego sprzymierzeńca, 
który powinien im pomóc ze względu na „wspólne nasze pochodzenie i z po
czucia honoru” (V/104). Jak widać, postrzegają oni politykę międzynarodo
wą jako dziedzinę, w której moralność zachowuje ważność: państwa zobo
wiązują się przestrzegać zawartych umów, a także kierują się honorem, a nie 
wyłącznie własnym interesem. Ateńczycy zauważają, że w sytuacji, w jakiej 
znalazła się Melos, odwoływanie się do honoru jest zupełnie nie na miejscu: 
„Nie powodujcie się niewczesnym uczuciem honoru, które w niebezpieczeń
stwach jawnych i grożących hańbą wielu doprowadziło do zguby” (V/111). 
Nie należy mówić o moralności tam, gdzie nie ma ona zastosowania. Ateń- 
czycy w ogóle nie próbują moralnie usprawiedliwić swoich działań. Ten pro
blem zupełnie ich nie zajmuje, najważniejszy jest bowiem własny interes, a ten 
nakazuje im zaatakować wyspę. Melijczycy próbują więc na tej płaszczyźnie 
przekonać ich do swoich racji. Zauważają, że korzystne dla Aten będzie od

510 Por. M. Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2010, s. 50: „Ateńczycy podzielali pewne słownictwo moralne, podzielali je 
z Mityleńczykami oraz Melijczykami. ( .. .)  Nie mieli -  jak i my nie mamy -  żadnych trudności ze 
zrozumieniem twierdzenia władz Melos, że najazd ateński na ich wyspę jest niesprawiedliwy”.
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wołanie się do pojęcia „wspólnego dobra”, ponieważ w przyszłości mogą się 
one znaleźć w podobnej sytuacji, i to im będzie grozić niebezpieczeństwo. 
Posłowie ateńscy zauważają jednak, że nie boją się utraty swojego panowania, 
a za niebezpieczne należy uznać małe państwa, które mogą podnosić bunty. 
Melos jako sprzymierzona polis świadczyłaby o słabości Aten. Swoje pano
wanie i imperium mogą utrzymać jedynie poprzez dalsze podboje: „niena
wiść wasza nie przynosi nam takiej szkody jak przyjaźń; wasza przyjaźń jest 
w oczach naszych poddanych znamieniem naszej słabości, podczas gdy nie- 
przyjaźń oznaką naszej potęgi” (V/95). Co ciekawe, jak zauważa M. Walzer, 
Ateńczycy próbują przedstawić swoje działania w kategoriach konieczności. 
W polityce międzynarodowej jest to konieczność: „rządź albo bądź podda
nym”511. Ateny nie mogły więc postąpić inaczej, jak tylko zaatakować. Przed 
inną stoi Melos -  jest to konieczność: „ustąp albo zgiń”512. Takie postawienie 
sprawy przez przedstawicieli Aten wyklucza wybór o charakterze moralnym, 
a także „odrzuca sensowność rozważań natury moralnej”513. Ateńczycy czę
sto odwołują się do „natury rzeczy”. Uważają, że to właśnie przez nią zostali 
zmuszeni do wzmacniania swojej hegemonii (I/75). Sparta nie chciała kon
tynuować wojen z Persami, uczyniły to więc Ateny, tym samym stopniowo 
budując swoją potęgę. To doprowadziło do wrogiego nastawienia niektórych 
poleis, dlatego rezygnowanie z przewagi wydawało się już wtedy nierozsądne. 
Spartanie stali się z kolei nieufni i podejrzliwi. Ateńczycy pragną zatem po
kazać, że nie mogli postępować inaczej.

W odniesieniu do sprawiedliwości, jak zauważają, „[argumentu] prawa 
i sprawiedliwości ( ...)  nikt jeszcze nigdy nie postawił przed argumentem siły 
i ( ...)  nigdy nikogo nie pohamował w pędzie zdobywczym (pleon echein), 
jeżeli się zdarzyła do tego sposobność” (I/76). Motywów swojego postępowa
nia każą się doszukiwać w ludzkiej naturze. Tymi naturalnymi pobudkami są 
strach (deos), honor (time) i względy na korzyść (opheleia) (I/76). Towarzyszą 
one wszystkim, a więc należy mniemać, że gdyby podobne okoliczności doty
czyły innej polis, jej postępowanie byłoby zbliżone. Ateńczycy pozwalają so
bie nawet na uwagę, że ich zachowanie zasługuje na pochwałę, ponieważ jest 
bardziej umiarkowane od tego, do którego mogłoby się posunąć inne pań
stwo o podobnej sile. Zatrzymajmy się na krótko przy wymienionych przez 
nich pobudkach.

Wspominając o nieoficjalnej, przemilczanej przyczynie wybuchu wojny, 
Tukidydes pisze o strachu, jaki wywołał u Spartan wzrost potęgi Aten. Autor 
stwierdza, że wojna była nieunikniona (anankasai es to polem ein). Jak pod
kreśla S. Forde, nawiązując w swojej argumentacji do przywołanego wcze

511 Tamże, s. 42.
512 Tamże.
513 Tamże, s. 48.
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śniej Walzera, pojęcie konieczności usprawiedliwia Spartę, która rozpoczęła 
wojnę514. Strach, jaki towarzyszy Lacedemończykom, można porównać z lę
kiem, o jakim wspominają Ateńczycy, kiedy tłumaczą, dlaczego nie mogli 
przerwać procesu powiększania swojego imperium. Mamy tu do czynienia 
z zapowiedzią jednej z najważniejszych idei polityki międzynarodowej, czyli 
równowagi sił, do której często odnosili się w XX wieku polityczni realiści515. 
Ich zdaniem poszczególne państwa kierują się obawą przed wzmocnieniem 
się jednego z nich i z tego powodu zawierają sojusze lub prowadzą wojny 
prewencyjne polegające na zaatakowaniu przeciwnika, którego agresja jest 
spodziewania w momencie, kiedy nie dysponuje on jeszcze pełnią możliwej 
do osiągnięcia siły. Tak właśnie można interpretować uderzenie Sparty na 
Ateny. Lacedemończycy chcieli wyprzedzić sytuację, w której ich wrogowie 
będą tak potężni, że staną się dla nich poważniejszym zagrożeniem. Do pro
blemu strachu i równowagi sił jeszcze powrócę.

Dwa kolejne motywy wiążą się z przyjęciem określonej koncepcji natury 
człowieka. Ateńczycy wskazują, że ludzie dążą do realizacji swoich interesów, 
kierując się przy tym pragnieniem czci i własną korzyścią, co należy rozumieć 
jako chęć „posiadania więcej”. Podkreślają, że argument prawa i sprawiedli
wości „nigdy nikogo nie pohamował w pędzie zdobywczym (pleon echein)”. 
Tak zarysowana wizja człowieka przypomina tę, którą roztacza przed swoimi 
rozmówcami Trazymach, a potem -  odnosząc się do powszechnej opinii -  
Glaukon. Krewny Sokratesa stwierdza, że „(...) aby mieć więcej (ten pleonek- 
sian) -  do tego każda żywa istota z natury dąży, bo to jest dobro, a tylko prawo 
gwałtem ją  ściga do tego, żeby cenić równość mienia” (Rep. 359c). Powraca 
tutaj pojęcie pleoneksji, o którym wspominałem już w rozdziale I przy okazji 
przywoływania poglądów Trazymacha. Jak pamiętamy, dla niego prawdziwy 
polityk to ten, którego stać na „doskonałą niesprawiedliwość” (Rep. 348d) 
i który zagarnia jak najwięcej dla siebie. Co więcej, tak naprawdę wszyscy 
chcieliby postępować podobnie, ale nie każdy jest do tego zdolny. Nie każdy 
potrafi czynić niesprawiedliwość, jak się należy. Ateńczycy uważają, że wa
runki dyktuje silniejszy. Jeśli ktoś ma siłę, wykorzystuje ją  do tego, by mieć 
więcej. W polityce międzynarodowej oznacza to kolejne podboje i dążenia 
imperialne.

514 S. Forde, Varieties o f  Realism: Thucydides and Machiavelli, „The Journal of Politics”, 
Vol. 54, No. 2, 1992, s. 374.

515 W  innym artykule Forde stawia nawet tezę, że u Tukidydesa mamy zapowiedź analizy 
stosunków międzynarodowych za pomocą pojęcia struktury, charakterystycznego dla 
neorealizmu zwanego realizmem strukturalnym (S. Forde, International Realism and the 
Science o f  Politics: Thucydides, M achiavelli, and Neorealism, „International Studies Quarterly”, 
Vol. 39, No. 2, 1995, s. 141-160). O różnicy pomiędzy realizmem a neorealizmem będę pisać 
poniżej.
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Trzecim motywem, o jakim mówią Ateńczycy, jest honor lub cześć. 
Dążenie do nich możemy powiązać z Platońskim thymosem. W przywoły
wanym już w poprzednim rozdziale fragmencie z Państwa, filozof stwier
dza, że pierwiastek ten odpowiada za „dążenie do mocy, do zwyciężania, 
do zdobycia sobie opinii i sławy” (581a). We fragmencie 550b Platon łączy 
go z ambicją (philotimia) i dumą. Umiłowanie czci to właśnie philotimia. 
Thymos u człowieka sprawiedliwego znajduje się -  jak pamiętamy z rozwa
żań nad Leontiosem -  pod kontrolą rozumu. Pragnienia, o których mówią 
Ateńczycy, są niekontrolowane. Niepoddane władzy rozumu opanowują lu
dzi. Jak podkreśla Forde, oprócz racjonalnej pobudki, jaką jest strach przed 
mogącym się pojawić zagrożeniem, honor i chęć ciągłego zdobywania są ir
racjonalnymi motywami rządzącymi -  co widać na przykładzie Ateńczyków 
-  także polityką międzynarodową, ponieważ są stałym elementem ludzkiej 
natury. Trazymach (344b-c), a potem Adejmant (364a) podkreślają, że lu
dzi niesprawiedliwych spotyka cześć i uwielbienie ze strony innych, którzy 
się ich boją. Nie znaczy to, że Ateńczycy mówili o właśnie tak rozumianym 
honorze. Wątpliwe jest, by przyznawali, że zależy im na zwykłym poklasku 
i pospolitym schlebianiu. Istotna jest jednak uwaga Tukidydesa. Wskazuje 
on na to, że te same czynniki, które doprowadziły do stworzenia ateńskiego 
imperium, przyczyniły się do jego upadku: po śmierci Peryklesa „Ateńczycy 
(...)  podejmowali szkodliwe dla siebie i sprzymierzeńców akcje, niewiele 
z tą wojną, jak się zdaje, mające wspólnego, popychani ambicją jednostek 
i ich chęcią zysku” (Thuc. II/65). Nie chcę przez to stawiać tezy, że Ateńczycy 
stali się wcielonymi Trazymachami. Należy jednak pamiętać, że szczególnie 
w czasach wojny do głosu dochodzili demagodzy, a lud postępował niera
cjonalnie, targany emocjami, jak w przypadku procesu dowódców w bitwie 
pod Arginuzami. Chęć zysku i zdobycia sławy kazały Ateńczykom wybrać 
się na Sycylię, co zakończyło się całkowitą klęską. Sam Platon kieruje ostrze 
krytyki w Peryklesa, o którym w Gorgiaszu wspomina, że uczynił obywateli 
„dzikszymi”, a przez to „niesprawiedliwszymi” (516c-d). Wojna prowadzi 
do tego, że natura ludzka pokazuje się od najgorszej strony. Zacytujmy Tu
kidydesa:

W  czasach pokojowych i w dobrobycie zarówno państwa, jak i jednostki kierują się 
słuszniejszymi zasadami, gdyż nie znajdują się pod jarzmem konieczności; wojna zaś, 
niszcząc normalne, codzienne życie, jest brutalnym nauczycielem, kształtującym na
miętności tłumu według chwilowej sytuacji. ( . . .)  Wtedy również zmieniano dowolnie 
znaczenie wielu wyrazów. Nierozumna zuchwałość uznana została za pełną poświę
cenia dla przyjaciół odwagę, przezorna wstrzemięźliwość -  za szukające pięknego po
zoru tchórzostwo, umiar -  za ukrytą bojaźliwość, a kto z zasady radził się rozumu, 
uchodził za człowieka wygodnego i leniwego; bezmyślną zuchwałość uważano za ce
chę prawdziwego mężczyzny. ( . . . )  Źródłem tego wszystkiego była żądza panowania, 
dążąca do zdobycia bogactw i zaspokojenia ambicji, a stąd wybuchały rywalizacje, 
wkraczały w grę namiętności (III/82).
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Niepohamowane dążenie do podbojów i chęć posiadania więcej doprowadzi
ły do upadku Aten. Należy jednak podkreślić -  jak zauważa D. Bolotin -  że 
Tukidydes nie odnosi się do tej klęski jak do zasłużonej kary516. Nie twierdzi 
także, że sprawiedliwości stało się zadość. To sprawiedliwość jest jedną z ofiar 
konfliktu. Sparta nie jawi się w nim jako obrończyni wartości, które Ateny 
miałyby łamać. Sami Ateńczycy podkreślają, że „Lacedemończycy ( ...)  naj- 
konsekwentniej przestrzegają tej zasady, by rzeczy sobie miłe uważać za pięk
ne, a korzystne za sprawiedliwe” (V/105). Sparta posunęła się do podobnych 
działań jak Ateńczycy wobec Melos, morduj ąc mieszkańców Platej. Na wojnie 
wszyscy postępują podobnie. Warto także podkreślić, że to właśnie w czasie 
wojny peloponeskiej doszło do „brutalizacji działań wojennych”. Do tej pory 
na ogół wymieniano jeńców lub zwalniano ich za okupem. Rzadko docho
dziło do mordowania pojmanych lub oddawania ich w niewolę. Powszechnie 
uważa się, że w Trojankach Eurypides odnosi się do wydarzeń z Melos:

Bo nierozumny człek, co niszczy miasta,
świątynie, groby, święte miejsca zmarłych
pustoszy -  za to musi później zginąć517.

Świat antyczny nie traktował takich zachowań jako obowiązującej normy. 
Dotyczyło to także Ateńczyków. Jak pokażą dalsze rozważania, podobne po
tępienie takiego sposobu prowadzenia konfliktów zbrojnych możemy odna
leźć także u Platona czy Arystotelesa.

W kontekście problemu stosowania oceny moralnej w polityce między
narodowej nie sposób pominąć jeszcze jednej postaci: najpoważniejszego 
oponenta Sokratesa -  Kaliklesa -  z którym filozof dyskutuje w Platońskim 
Gorgiaszu. Jak zobaczymy, do pewnego stopnia poglądy Kaliklesa zgadzają 
się z tymi, które reprezentują ateńscy posłowie podczas rozmowy z przedsta
wicielami Melos518. Adwersarz Sokratesa wkracza do dyskusji, kiedy Sokrates 
udowadnia tezę, że „największym złem jest niesprawiedliwość i wyrządzanie 
krzywd” (479c). W świetle naszych rozważań o Kritonie nie jest ona zaskaku
jąca. Co innego myśli jednak Kalikles, ponieważ pyta, czy Sokrates nie żartu
je, kiedy stwierdza, że należy dobrowolnie poddawać się karze za czynienie 
niesprawiedliwości (481c). Dla niego bowiem doznawanie krzywd jest sta

516 D. Bolotin, Tukidydes, tłum. W. Przybylski, [w:] Historia filozofii politycznej, red. 
L. Strauss, J. Cropsey, red. nauk. wyd. pol. P Nowak, M. Wiśniewski, Fundacja Augusta 
hr. Cieszkowskiego, Fronda, Warszawa 2010, s. 23-24 .

517 Eurypides, Trojanki, [w:] tegoż, Tragedie, t. II, tłum. J. Łanowski, Prószyński i S-ka, 
Warszawa 2006, s. 9 5 -9 7 , s. 153.

518 Postać Kaliklesa jest jedną z ważniejszych, jakie pojawiają się w dziełach Platona. 
Pragnę jednak skupić się wyłącznie na tych fragmentach jego dyskusji z Sokratesem, które 
są interesujące z punktu widzenia miejsca moralności w polityce międzynarodowej. Nie 
przedstawiam więc, w jaki sposób Sokrates polemizuje z Kaliklesem, ani nie skupiam się na 
wyznawanym przez niego hedonizmie.
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nem godnym niewolnika, kogoś, kto nie jest człowiekiem, skoro dopuszcza 
do tego, że jest poniewierany (484b). Następnie stwierdza:

Ja mam wrażenie, że ci, co prawa układają, to są ludzie słabi, to ci, których jest wie
lu. Oni dla siebie, dla swojej własnej korzyści ustanawiają prawa, ustalają pochwały, 
formułują nagany, bo się boją żwawszych jednostek spośród ludzi, takich, którzy by 
potrafili więcej mieć (pleon echein) niż oni -  boją się, żeby ci nie posiedli więcej (pleon  
echosin) od nich, więc mówią, że brzydką i niesprawiedliwą rzeczą jest wyprzedzać 
drugich własnym majątkiem i że jest krzywdzeniem drugich: starać się posiadać więcej 
niż oni. Oni sami lubią, podobno, mieć tyle tylko, co drudzy, bo są lichszymi jednost
kami.
Dlatego też prawo opinii powiada, że czymś niesprawiedliwym i czymś brzydkim jest 
starać się mieć więcej niż ci, których jest wielu, i nazywają to krzywdzeniem drugich. 
Tymczasem natura sama pokazuje, że sprawiedliwie jest, aby jednostka lepsza miała 
więcej 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 pań
stwami i rodami, że tak się osądza to, co sprawiedliwe: aby człowiek silniejszy władał 
nad słabszym i posiadał więcej niż on. Bo jakiej sprawiedliwości zażył Kserkses, kiedy 
się wyprawił na Helladę, albo ojciec jego na Scytów? Albo innych takich wypadków 
bez liku mógłby ktoś przytoczyć. Ja uważam, że ci ludzie dokonujących czynów we
dle natury sprawiedliwości i, na Zeusa, wedle prawa, ale prawa natury; oczywiście, że 
może nie wedle tego prawa, które my sobie ustalamy i urabiamy wedle niego najlepsze 
i najżwawsze jednostki spośród nas; już za młodu je bierzemy, jak lwięta, poddajemy 
urokowi pięknych słów, czarem kuglarskich sztuczek ujarzmiamy je, mówiąc, że trzeba 
mieć tyle, co drudzy, i to jest to, co piękne i co sprawiedliwe (483b -484a).

Fragment ten zacytowałem w całości, by pokazać najważniejsze elementy 
stanowiska Kaliklesa. Przede wszystkim pojawia się w nim wizja natury 
ludzkiej podobna do tej, którą przedstawiają zarówno Trazymach, jak i po
tem Glaukon. Analogiczna jest tu także wizja genezy prawa. Kalikles uważa, 
że zostało ono narzucone przez liczne, słabsze jednostki tym, którzy są od 
nich silniejsi. Podobnie mówi Glaukon, kiedy w II księdze Państwa przy
wołuje konwencjonalny pogląd na źródło sprawiedliwości. Ogólnie twierdzi 
się, że „wyrządzanie krzywd jest z natury dobre, a doznawanie krzywd -  
złe” (358e). Jest to, jak wiemy, całkowita odwrotność twierdzenia Sokratesa. 
W najlepszej sytuacji są ci, którzy krzywdy wyrządzają, ale ich nie doznają, 
a w najgorszej ci, którzy nie mają siły, by sprzeciwić się innym, i wyłącznie 
cierpią. By nie doznawać krzywd, ludzie umawiają się, że nie będzie się ich 
wyrządzać. „Dlatego zaczęli prawa układać i umowy wzajemne i nazwali to, 
co prawem przepisane, czymś legalnym i sprawiedliwym” (359a). Dla Kalik
lesa to, co zgodne z prawem, nie jest tym samym, co sprawiedliwe. Sprawie
dliwość ma swoje źródło w naturze (physis), a nie w prawie czy w konwencji 
(nomos), a sprawiedliwe z natury jest to, by jednostka lepsza i potężniejsza 
miała więcej niż gorsza i słabsza. Szczególnie interesujące są przykłady, do 
jakich odwołuje się Kalikles. Przede wszystkim stwierdza, że tak jest pomię
dzy zwierzętami. Następnie przechodzi do ludzi oraz mówi o rodach i pań
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stwach. To właśnie w kontaktach pomiędzy poleis najlepiej uwidacznia się 
prawo natury. Wizja stosunków międzynarodowych przypomina więc tę, 
którą roztaczają przed Melijczykami ateńscy wysłannicy. Tam też jest prze
cież mowa o tym, że „silniejsi osiągają swe cele, a słabsi ustępują” (Thuc. 
V/89). Dodają także, że

( . . . )  zarówno bogowie ( . . .) ,  jak i sami ludzie z powodu wrodzonych sobie cech cał
kiem jawnie, wszędzie i zawsze rządzą tymi, od których są silniejsi. Również nie my 
wymyśliliśmy to prawo (nom os) i nie my zaczęliśmy je pierwsi stosować, lecz posłu
gujemy się nim, przejąwszy je od przodków i jako prawo niezmienne przekazując je 
potomnym (V /105).

Różnica występująca między Kaliklesem a Ateńczykami sprowadza się do 
tego, w czym upatrują oni uzasadnienia tezy, że to silniejsi powinni rządzić 
słabszymi. Kalikles wiąże je z naturą (physis), Ateńczycy natomiast z prawem 
(nomos). Rezultat jest taki sam, jedynie źródło wydaje się inne. Powstaje jed
nak pytanie, czy różnica ta ma rzeczywisty charakter. To prawda, że Ateń
czycy używają określenia nomos, kiedy mówią o prawie, zgodnie z którym 
silniejsi mają rządzić słabszymi. Powołują się przy tym jednak na „wrodzone 
cechy ludzi” (physeos anankaias), a więc na ich naturę. Natura ludzi jest wła
śnie taka, że silniejsi rządzą słabszymi (z konieczności, bo physeos ananka
ias). Wydaje się więc, że wspomniany nomos to raczej pogląd przekazywany 
z pokolenia na pokolenie, mający swe źródło w naturze właśnie, a nie będący 
rezultatem jakiegoś aktu stanowiącego. Warto jednak zaznaczyć, że Ateńczy- 
cy nie mówią, iż opisywana przez nich sytuacja jest sprawiedliwa. Tak po pro
stu jest, a kwestie sprawiedliwości można rozpatrywać wyłącznie pomiędzy 
równymi sobie. To Kalikles uważa, że jest sprawiedliwe, gdy silniejsi podpo
rządkowują sobie słabszych.

Dla Kaliklesa stosunki pomiędzy państwami są więc stosunkami oparty
mi na sile. Podobnie twierdzą Ateńczycy. Przetrwać mogą jedynie ci, którzy 
są silni. Wszystko należy do nich. Znakomicie obrazuje to przykład Kalik- 
lesa z wołami Geryona. Pindar w pieśni podkreśla, że Herakles wziął stado, 
jakby było jego własnością, choć ani go nie kupił, ani nie dostał. Należy przy 
tym pamiętać, że heros zabił Geryona. Potężniejszy i lepszy chce mieć, zda
niem Kaliklesa, jak najwięcej: „otóż to właśnie myślę; bo to, uważam, jest 
sprawiedliwe z natury, żeby lepszy i rozsądniejszy i panował, i miał więcej 
(pleon echein) niż podlejsi” (490a). Pojawia się więc tu kolejny wątek, z któ
rym mieliśmy już do czynienia w argumentacji Ateńczyków. Przedstawiona 
przez nich koncepcja człowieka jest podobna do tej, którą zarysowuje Kalik- 
les. Człowiekiem kieruje „pęd zdobywczy”, sięganie po to, po co inni sięgnąć 
nie są w stanie, ponieważ są zbyt słabi, zdobywanie tego, co należy się innym.

Zestawiając poglądy Kaliklesa z twierdzeniami Ateńczyków, warto pod
kreślić, że jawi się on jako niczym niepohamowany przedstawiciel ateńskiej
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polis. Wypowiada tezy, które w Gorgiaszu wstydzili się wyrazić zarówno ty
tułowy bohater, jak i Polos519. Ideałem dla niego jest „bujne, szerokie życie, 
bez hamulca i bez pana nad sobą (...)  a ta reszta to świecidełka, to ludzkie 
konwenanse przeciwne naturze, to głupstwa, o których i mówić nie warto” 
(492c). Ateńczycy -  poza sięganiem po to, co im się nie należy -  myśleli także 
choćby o bezpieczeństwie, kierował nimi strach i honor. Człowiekiem Kalik- 
lesa rządzi wyłącznie pożądliwość i niepoddany rozumowej kontroli thymos. 
Ten ostatni element, jak zobaczymy w dalszym wywodzie, stanowi istotne za
gadnienie w uwagach Platona na temat prowadzenia wojen. Kaliklesa trudno 
nazwać politycznym realistą, nie można bowiem powiedzieć, że zaleca on, 
aby nie przywiązywano zbyt wielkiej wagi do kwestii moralnych w polityce, 
ponieważ dla niego to, co można by nazwać moralnością w powszechnym 
rozumieniu tego słowa, nie istnieje. Kiedy Trazymach mówi o tyranie, wie, 
że postępuje on niesprawiedliwie, i właśnie to zaleca. Ateńczycy twierdzą, że 
kwestie sprawiedliwości mają zastosowanie pomiędzy równymi, nie twierdzą 
natomiast, że atakując Melos, postępują moralnie. To ich nie zajmuje. Ka
likles wskazuje z kolei, że silny podporządkowuje sobie słabszych i właśnie 
to jest sprawiedliwe. Mówiąc jednak o sprawiedliwości, ma na myśli inną 
niż ta, o której wspomina Trazymach. Jego tyran jest w powszechnym ro
zumieniu niesprawiedliwy, ale to właśnie jest dla Trazymacha zachowaniem 
pożądanym. Zdaniem Kaliklesa tyran postępuje sprawiedliwie z natury. To, 
co powszechnie uznaje się za niesprawiedliwe, zgodnie z jego stanowiskiem 
staje się kwintesencją sprawiedliwości. Jak zauważa R. Weiss, nie jest jasne, 
która pozycja -  Trazymacha czy Kaliklesa -  jest bardziej niemoralna. Z jednej 
strony „przerażające” jest nazwanie sprawiedliwym tego, co niesprawiedli
we, z drugiej -  jak podkreśla autorka -  niejako „perwersyjnie” stanowisko 
to lepiej oddaje zło sytuacji, w której ktoś zabiera coś, co do niego nie należy. 
Trazymach wychwala takie zachowanie, Kalikles stwierdza, że silny jedynie 
wziął to, co mu się należy520. Poglądy Kaliklesa będące aberracją w stosun
kach między ludźmi będą nią także w relacjach pomiędzy państwami. Trud
no właściwie wyobrazić sobie, na czym miałaby polegać polityka, w której 
kierowano by się niepohamowaną chęcią podbojów.

Mówiąc o sprawiedliwości pomiędzy państwami, Kalikles przywołuje 
Kserksesa i Dariusza. Co ciekawe, obie ich wyprawy zakończyły się porażka
mi, dlaczego więc władcy ci pojawiają się w tym kontekście? Zdaniem Weiss 
Kalikles pragnie podkreślić, że mieli oni prawo do prowadzenia wojen jako 
jednostki silniejsze od innych. Do dokonania inwazji nie trzeba żadnego uza
sadnienia poza tym, że zgodnie z prawem natury silniejsi powinni rządzić

519 G. Klosko, The Refutation o f  Callicles in P lato’s “Gorgias”, „Greece & Rome”, Vol. 31, 
No. 2, 1984, s. 136.

520 R. Weiss, Wise Guys and Sm art Alecks in ‘Republic’ 1 and 2, s. 95.



2 2 2

słabszymi. Dodatkowym elementem jest chęć posiadania więcej521. Sokrates 
postrzega świat inaczej. Człowiek kierowany żądzami nie może żyć we wspól
nocie, a „jak powiadają mędrcy (...), że i niebo, i ziemię, i bogów, i ludzi wspól
ność utrzymuje w związku i przyjaźni, i porządek, i rozum, i sprawiedliwość. 
Dlatego się to wszystko razem układem świata nazywa, (...)  a nie rozkładem 
ani rozpustą” (Gorg. 508a). W dalszej części rozdziału przyjrzymy się wspólno
cie idealnej polis z Państwa. Cytat z Gorgiasza sugeruje przyjęcie przez Sokra
tesa stanowiska zbliżonego do kosmopolityzmu. Jak zobaczymy, wniosek ten 
byłby przedwczesny. Powróćmy teraz do rozważań nad Tukidydesem.

Jeśli za realizm w stosunkach międzynarodowych uznalibyśmy stanowi
sko, zgodnie z którym kwestie moralne nie mają nadrzędnego lub żadnego 
znaczenia w prowadzeniu polityki, stanowisko Ateńczyków w rozmowie 
z Melijczykami należałoby określić mianem skrajnego realizmu. Należy za
znaczyć, że nie zawsze było tak, iż w ich opinii kwestie moralne nie odgrywa
ły żadnej roli. Jak zauważa argumentujący przeciwko zwolennikom realizmu 
politycznego Walzer, Ateńczycy anulowali decyzję o wymordowaniu miesz
kańców Mityleny, ponieważ uznali ją  za „okrutną i ciężką” (Thuc. III/36)522. 
Choć w ostateczności nie rozprawiono się z Mityleńczykami ze względu na 
korzyść, to jednak tym, co „popchnęło ich [Ateńczyków -  TK] do zastano
wienia się nad skutecznością własnej uchwały, był niepokój moralny, nie zaś 
kalkulacja polityczna”523. Można jedynie spekulować, dlaczego w toku wojny 
doszło do całkowitego pominięcia kwestii moralnych. W Ateńczykach górę 
wzięły namiętności, a w polityce do głosu zaczęli dochodzić ludzie pokroju 
Kleona, który namawiał zarówno do ukarania wodzów spod Arginuz, jak i do 
wymordowania mieszkańców Mityleny. Ateńska polis została zaślepiona chę
cią dalszych podbojów, a patriotyzm całkowicie zastąpiony chęcią realizacji 
własnych interesów, na co dobitnie wskazuje wypowiedź Alcybiadesa: „Ko
cham moją ojczyznę, nie gdy mnie ona krzywdzi, lecz gdy korzystam w niej 
z pełni praw obywatelskich” (Thuc. VI/92). Jak zauważa J. Donnelly, mamy 
tu do czynienia z rozciągnięciem sposobu myślenia o polityce międzynaro
dowej w kategoriach siły i korzyści na politykę wewnętrzną. Czynniki od
powiadające za imperialny sposób działania w stosunku do innych państw 
jeszcze bardziej ujawniają się wewnątrz polis: „brak sprawiedliwości, moral
ności i politycznej powściągliwości poza granicami, stopniowo niszczy osąd, 
wstrzemięźliwość i umiarkowanie w domu”524. Donnelly525 podkreśla, że Ate

521 Tamże, s. 94, przyp. 5.
522 M. Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, dz. cyt., s. 47.
523 Tamże, s. 47-48 .
524 J. Donnelly, Realism and International Relations, Cambridge University Press, 

Cambridge 2000, s. 183.
525 Tamże, s. 184.
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ny zaczynają się zmieniać w Platońskiego tyrana z IX księgi Państwa. „Taki 
człowiek zgoła nie zaspokaja swoich pożądań, tylko cierpi niezliczone nie
dostatki i okazuje się w świetle prawdy biedakiem” (579e). Ateńską polis do 
tyranii przyrównuje sam Kleon, mówiąc do jej obywateli: „nie zdajecie sobie 
bowiem sprawy, że panowanie wasze jest tyranią” (Thuc. III/37), a poddani są 
posłuszni dzięki sile, a nie dzięki życzliwemu podejściu do nich. Jak u Platona 
w przypadku tyrana, tak dla Ateńczyków polityka stała się narzędziem do 
zaspokajania pragnień. Z trzech motywów, jakimi kierowali się przy budo
waniu swojego imperium, strach zamienił się w desperację, honor w puste 
słowo, a szlachetne zamiary, o których wspomina Perykles w słynnej mowie 
pogrzebowej, w krótkowzroczny interes własny, niszczący w końcu sam sie- 
bie526. Polityka prowadzona bez jakichkolwiek moralnych ograniczeń prowa
dzi do upadku. Państwa zaczynają dążyć do tego, co nieosiągalne, i w końcu 
ponoszą klęskę.

Jak już wcześniej zaznaczyłem, Tukidydesa uznaje się za ojca politycznego 
realizmu. Bez względu na to, czy pogląd ten jest rzeczywiście prawdziwy, po
wyższe rozważania pokazały nam na przykładzie wojny peloponeskiej i po
przez odwołanie się do faktów, do czego doprowadziła polityka Aten. Z pew
nością można postawić tezę, że w dialogu melijskim Ateńczycy argumentują 
z pozycji politycznego realizmu. Jak starałem się wykazać, ich stosunek do 
polityki zagranicznej zmieniał się w czasie, a kwestie moralne zaczęły od
grywać w niej coraz mniejsze znaczenie, co miało wpływ także na politykę 
wewnętrzną. Skrajny realizm prowadzi do upadku państwa.

Zestawienie poglądów Ateńczyków z filozofią Platona pozwala natych
miast stwierdzić, że nie był on politycznym realistą, szczególnie jeśli po
traktuje się dialog melijski jako swego rodzaju manifest tego stanowiska. 
WJ. Korab-Karpowicz określa Platona i Arystotelesa mianem politycznych 
idealistów, którzy uważali, że politykę można tworzyć, opierając się na uni
wersalnych wartościach moralnych527. Z kolei u Tukidydesa znajduje on 
cztery istotne cechy realizmu w stosunkach międzynarodowych, które mo
żemy zaobserwować w różnych koncepcjach aż do czasów współczesnych. 
Do tej pory realizm w polityce międzynarodowej określałem bardzo skró
towo jako stanowisko, zgodnie z którym kwestie moralne w ocenie działań 
nie mają dużego lub nawet żadnego znaczenia. Ateńczycy w Wojnie pelopo
neskiej zajmują tu skrajną pozycję. Realizm polityczny przybiera jednak róż-

526 Tamże. Należy jednak zaznaczyć, że nawet Perykles mówi przy tej okazji: „Państwem 
bowiem waszym zarządzacie już jak tyran. Zostać tyranem wydaje się rzeczą niesprawiedliwą, 
jednak przestać nim być jest na pewno rzeczą niebezpieczną” (Thuc. II/63). Perykles, jak pisze 
Tukidydes, potrafił jednak panować nad Ateńczykami, kiedy stawali się zbyt zuchwali. Po jego 
śmierci politycy zaczęli schlebiać ludowi i poświęcali z tego powodu interes państwa (Thuc.
II/65).

527 W.J. Korab-Karpowicz, dz. cyt.
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ne formy. Elementy, które Korab-Karpowicz dostrzega w dziele Tukidydesa, 
pozwolą na dokładniejsze scharakteryzowanie omawianego zagadnienia. 
Poglądy współczesnych realistów zostaną zestawione z kontrargumentami 
idealistów, co pomoże w lepszym umiejscowieniu stanowisk Platona i Ary
stotelesa w przedstawionym sporze.

REALIZM I REALIŚCI

Pierwszym elementem charakterystycznym dla realizmu w stosunkach mię
dzynarodowych jest przyjęcie, iż człowiek jest z natury istotą egoistyczną, dą
żącą do realizacji własnych interesów, co odbywa się często bez zważania na 
zasady moralne. U Tukidydesa najlepiej oddają to Ateńczycy, kiedy podkre
ślają w rozmowie z Lacedemończykami, że prawo i sprawiedliwość ustępują 
miejsce sile i „pędowi zdobycznemu”.

Za jednego z ojców realizmu politycznego uważa się Hobbesa. Z jego 
filozofią łączy się drugie założenie, jakie przyjmują zwolennicy tego nurtu. 
Ich zdaniem świat polityki międzynarodowej jest światem, w którym panuje 
anarchia. Dla Hobbesa ludzie przed utworzeniem państwa żyli w stanie na
tury, w którym wszyscy są równi w tym sensie, że każdy może zabić każdego 
(słabsi mogą łączyć siły lub zabić silniejszych za pomocą jakiegoś podstępu). 
To prowadzi do ogólnego braku zaufania i lęku o własne bezpieczeństwo. Lu
dzie znajdują się w stanie wojny wszystkich ze wszystkimi528. Takie życie jest 
nie do zniesienia. Jak uważa Hobbes:

Jedyną drogą do tego, żeby ustanowić taką m oc nad ogółem ludzi, która by była zdolna 
bronić ich od napaści obcych i od krzywd, jakie sobie czynią wzajemnie, i która by 
przez to dawała im takie bezpieczeństwo, iżby swoim własnym staraniem i płodami 
ziemi mogli się wyżywić i żyć w zadowoleniu -  otóż jedyną taką drogą jest przenieść 
całą ich m oc i siłę na jednego człowieka albo na jedno zgromadzenie ludzi, które by 
mogło większością głosów sprowadzić indywidualną wolę ich wszystkich do jednej 
woli. A to znaczy tyleż, co: ustanowić jednego człowieka czy jedno zgromadzenie, któ
re by ucieleśniało ich zbiorową osobę. I  trzeba by też, by każdy uznawał i przyznawał, 
że jest mocodawcą wszystkiego tego, co uczyni lub sprawi, ( . . . )  ten kto reprezentuje 
ich osobę; żeby więc każdy podporządkował swoją wolę, woli tego reprezentanta i swój 
sąd o rzeczach jego sądowi. ( . . . )  I tak powstaje ten wielki Lewiatan ( . . .) ,  któremu za
wdzięczamy nasz pokój i naszą obronę529.

Realiści zwracają uwagę na to, że nie istnieje państwo ponad państwami, 
a więc to, które zapewniłoby pokój pomiędzy nimi. O ile ludzie mogą znaleźć

528 T. Hobbes, Lew iatan , tłum. Cz. Znamierowski, różne wydania, XIII/8 .
529 Tamże, XVII/13.
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wyjście ze stanu natury, ponieważ ich bezpieczeństwo gwarantuje Lewiatan, 
o tyle żadnej takiej gwarancji nie ma w polityce międzynarodowej. Pozostaje 
wyłącznie stan natury, a jedyna różnica polega na zastąpieniu jednostek pań
stwami. Podobnie jak kiedyś rodziny, powołane do życia państwa „pod pre
tekstem niebezpieczeństwa i obawy napadu albo pomocy” rozszerzają swoje 
panowanie530. Korab-Karpowicz dostrzega u Tukidydesa zapowiedź poglądu 
o anarchistycznym charakterze stosunków międzynarodowych. W rozmowie 
z Melijczykami Ateńczycy stwierdzają, że „państwa zachowują swoją niepod
ległość dzięki swej sile” (V/97). Anarchia prowadzi do tego, że szansa prze
trwania zależy wyłącznie od siły i realizacji własnych interesów.

Stan natury pomiędzy państwami sprawia, że najistotniejszą kwestią dla 
każdego z nich jest bezpieczeństwo, dlatego też wszystko, co się z nim wiąże, 
ma tak duże znaczenie dla realistów. To właśnie w zachwianiu jego propor
cji Tukidydes, jak pamiętamy, doszukuje się rzeczywistej przyczyny wybu
chu wojny. Z pojęciem bezpieczeństwa łączy się wspomniana wcześniej idea 
równowagi sił. Jak podkreśla Morgenthau, „fakt, że określona teoria polityki 
została stworzona setki lub nawet tysiące lat temu -  tak jak teoria równowagi 
sił -  nie oznacza, że musi być ona przestarzała i przebrzmiała”531.

Czwartą kwestią charakterystyczną dla realizmu w stosunkach między
narodowych, o jakiej wspomina Korab-Karpowicz, jest sygnalizowany już 
wcześniej sceptycyzm w kwestii znaczenia moralności w polityce między 
państwami. Możliwości mogą być tu różne. Realizm skrajny całkowicie po
mija refleksję o charakterze moralnym, co było doskonale widoczne przy 
okazji omawiania dialogu melijskiego i stanowiska Ateńczyków. Dla nich po
lityka międzynarodowa to dziedzina siły, w której nie ma miejsca na sprawie
dliwość. Można jednak argumentować, że reguły moralne mają zastosowanie 
do polityki zagranicznej, ale ich znaczenie ma charakter drugorzędny, naj
istotniejsze są bowiem wymogi skutecznego działania, przez które jest reali
zowany na przykład interes państwa. Niektórzy uważają z kolei, że do państw 
stosuje się inna moralność niż ta, zgodnie z którą ocenie poddajemy postę
powanie poszczególnych osób. Mielibyśmy tu do czynienia ze szczególną 
moralnością polityczną czy nawet międzynarodową532. Można także twier
dzić, iż oceniamy wszystko zgodnie z wymogami jednej moralności, ale że ta 
w mniejszym stopniu stosuje się do państw. Cohen przywołuje tu pogląd Hu-

530 Tamże, XVII/2.
531 H. Morgenthau, Polityka m iędzy narodam i, tłum. R. Włoch, Difin, Warszawa 2010, 

s. 2 0 .
532 Por. M. Cohen, M oral Skepticism and International Relations, „Philosophy and Public 

Affairs”, Vol. 13, No. 4, 1984, s. 301. Cohen twierdzi, że to rozróżnienie bierze się z zestawienia 
moralności prywatnej, powszechnej lub chrześcijańskiej z moralnością pogańską (Machiavelli 
u I. Berlina), etyką odpowiedzialności (Weber) lub etyką nacjonalizmu.



2 2 6

me’a, który stwierdza: „system moralny obliczony dla władców jest znaczenie 
bardziej swobodny niż ten, który winien kierować osobami prywatnymi”533.

Po krótkiej charakterystyce realizmu należy się skupić na kilku najważ
niejszych jego przedstawicielach, by zobaczyć, jak dostrzeżone w Wojnie pe- 
loponeskiej przez Koraba-Karpowicza współczesne założenia tego kierunku 
są przez nich uzasadniane.

Warto zacząć od E.H. Carra, angielskiego historyka, dyplomaty i teore
tyka stosunków międzynarodowych. Jego książka The Twenty Years’ Crisis, 
wydana w 1939 roku i opisująca sytuację po pierwszej wojnie światowej, jest 
jedną z najistotniejszych pozycji z dziedziny realizmu politycznego. Carr 
krytykuje idealistyczne podejście do polityki, które w praktyce przejawiało 
się na przykład w powołaniu Ligii Narodów, co opierało się na przekonaniu, 
że stworzenie instytucji dbającej o zbiorowe bezpieczeństwo uchroni świat 
przed kolejną wojną534. Carr odrzuca przekonanie o istnieniu harmonii inte
resów, polegające na utożsamieniu interesu całej społeczności państw z par
tykularnymi interesami jej członków. Jego zdaniem „wewnętrzne znaczenie 
współczesnego kryzysu międzynarodowego leży w upadku całej struktury 
utopizmu opartego na pojęciu harmonii interesów”535. Sytuacja wymaga bu
dowy nowej struktury, a to może się udać w wyniku uprzedniej krytyki stano
wiska utopistów. W tym miejscu Carr nawiązuje do Machiavellego i zwraca 
uwagę na to, że historia, wbrew poglądom idealistów, może być analizowana 
i ujmowana za pomocą intelektu, nie zaś „kierowana wyobraźnią”. Co więcej, 
to praktyka tworzy teorię, a nie na odwrót. Do polityki nie można podcho
dzić apriorycznie, co właśnie czynią utopiści. Nie ma także przejścia pomię
dzy tym, jak powinno być, a jak jest w rzeczywistości. W końcu, co najważ
niejsze dla naszych rozważań, Carr podkreśla, że „polityka nie jest funkcją 
etyki, ( ...)  ale etyka jest funkcją polityki”536. Moralność jest wytworem siły, 
dlatego też teorie moralności międzynarodowej są wytworem dominujących 
narodów lub grup narodów i, podobnie jak teoria harmonii interesów, służą 
silnym państwom do utrzymania status quo i zachowania swoich wpływów. 
Zamiast zajmować się tym, jak powinna wyglądać międzynarodowa moral
ność, należy się skupić na zachowaniu się państw.

533 D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, tłum. Cz. Znamierowski, Fundacja Aletheia, 
Warszawa 2005, III.II.11, s. 646. W  swoim artykule Cohen dokonuje krytyki argumentów, 
które stoją za przyjęciem moralnego sceptycyzmu w kwestii stosunków międzynarodowych. 
Analizuje i odrzuca poglądy Morgenthaua, Hobbesa i Hume’a.

534 Carr stwierdza, że Woodrow Wilson był przekonany, iż „posiadł on klucz do 
sprawiedliwego i ostatecznego rozwiązania politycznego zła ludzkości”. E.H. Carr, The Twenty 
Years’ Crisis: An Introduction to the Study o f  International Relation, wyd. II, Macmillan, London 
1946, s. 90.

535 Tamże, s. 62. Carr idealizm nazywa utopizmem.
536 Tamże, s. 64.
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Przedwczesne byłoby jednak uznanie Carra za skrajnego realistę. Jak pod
kreśla autor, każda rozsądna myśl poruszająca kwestie polityczne powinna 
się opierać zarówno na utopii, jak i na realizmie. Utopizm służy interesom 
i przywilejom silniejszych, czysty realizm sprawia jednak, że żadne społe
czeństwo o charakterze międzynarodowym nie ma szansy na istnienie, ponie
waż wszystko sprowadza się do samej tylko walki o siłę. Niemniej pozytyw
ną stroną realizmu jest to, że wskazuje pustkę idealizmu. Potrzebna jest, jak 
stwierdza Carr, nowa utopia, która w przyszłości zostanie zniszczona przez 
realizm, politykę bowiem „tworzą dwa elementy -  utopia i rzeczywistość -  
które znajdują się na dwóch płaszczyznach i nigdy się z sobą nie zetkną”537.

Kolejną istotną postacią pośród realistów jest H. Morgenthau, który na 
realizmie zbudował swoją teorię stosunków międzynarodowych. Politykę 
traktuje on jako „autonomiczną sferę działania i zrozumienia niezależną od 
innych sfer, takich jak ekonomia (...)  etyka, estetyka lub religia”538. W swojej 
najważniejszej pracy Polityka między narodami przedstawia „sześć zasad reali
zmu politycznego”. Jak zobaczymy, zapowiedź niektórych z nich znajdziemy 
u Tukidydesa. Pierwsza głosi, że „polityka (...)  rządzi się obiektywnymi pra
wami zakorzenionymi w ludzkiej naturze”539. Człowiek jest istotą polityczną 
i zawsze dąży do dominacji, kierując się własnym interesem. Natura ludzka 
jest niezmienna, a racjonalna teoria polityki jest możliwa dlatego, że istnieją 
obiektywne prawa polityki. Realista bada działania polityczne i przewiduje ich 
konsekwencje. Tworzy także hipotezy i sprawdza je za pomocą faktów.

Namysł teoretyczny łączy z praktyką „pojęcie interesu zdefiniowanego 
w kategoriach potęgi”540. Pojęcie to ma dla Morgenthaua zasadnicze znacze
nie i stanowi drugą zasadę jego koncepcji. Interes rozumiany w kategoriach 
potęgi pozwala, zdaniem autora, na teoretyczne zrozumienie polityki, ponie
waż wprowadza do niej racjonalny porządek. Analizujemy bowiem nie mo
tywy czy preferencje polityków, ale ich rzeczywiste działania. To pozwala na 
ich polityczną i moralną ocenę. Motywy można analizować z punktu widze
nia abstrakcyjnej etyki, natomiast „polityczną wartość intelektu, woli i dzia
łania należy oceniać za pomocą teorii politycznej”541. To sprawia, że realizm 
może abstrahować od osobistych przekonań polityków, uznawanych przez 
nich wartości moralnych czy wyznawanego światopoglądu. Dla nas istotna 
jest uwaga Morgenthaua, że realizm polityczny nie jest obojętny na moralne 
zasady, ale wymaga ostrego rozróżnienia tego, co pożądane, i tego, co możli
we. Trzecią zasadą jest uznanie zdefiniowanego wcześniej interesu za katego

537 Tamże, s. 93.
538 H. Morgenthau, dz. cyt., s. 21.
539 Tamże, s. 20.
540 Tamże, s. 21.
541 Tamże, s. 22.
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rię obiektywną i uniwersalnie ważną. Jest on samą istotą polityki niezależnie 
od miejsca i czasu. Jak podkreśla Morganthau, na „potęgę może składać się 
wszystko, co ustanawia i podtrzymuje kontrolę człowieka nad człowiekiem 
(...)  zarówno wtedy, gdy jest uzasadniana celami moralnymi (...)  jak i wtedy, 
gdy jest niepohamowaną i barbarzyńską przemocą”542.

Uwaga ta wraz z tezą, że realiści próbują nadać nowy kształt polityce, nie 
zważając na abstrakcyjny ideał, ale uwzględniając prawa nią rządzące, mo
głaby sugerować, że autor jest zwolennikiem realizmu skrajnego. Tak jednak 
nie jest. W czwartej zasadzie stwierdza, że „realizm polityczny jest świado
my moralnego znaczenia działania politycznego”543. Pojawia się tu jednak 
bardzo istotne doprecyzowanie: „uniwersalnych zasad moralnych (...)  nie 
można odnosić do działań państw, bowiem muszą one zostać przefiltrowane 
przez konkretne okoliczności czasu i miejsca”544. Realizm polityczny w ro
zumieniu Morgenthaua odrzuca wspomnianą w rozdziale II sentencję f ia t  
justicia pereat mundus. Jest to bardzo istotna kwestia podnoszona przez róż
nych przedstawicieli realizmu politycznego. Zakłada ona, że choć jednostka 
może poświęcić swoje istnienie dla wartości (jak jednak pamiętamy, ideę 
tę odrzucał na przykład Nagel), to nie dzieje się tak w przypadku państwa, 
ponieważ ma ono bronić swoich obywateli545. W polityce należy się kiero
wać przede wszystkim rozwagą uznawaną przez Morgenthaua za najwyższą 
cnotę polityczną.

Zasada piąta głosząca, że realizm polityczny nie utożsamia „moral
nych aspiracji konkretnego narodu z uniwersalnymi prawami, które rządzą 
wszechświatem”546, stanowi zarazem częsty zarzut kierowany przeciwko teo
riom idealistycznym. Realiści twierdzą, że idealizm nierzadko prowadzi do 
fanatyzmu czy do poczucia moralnej wyższości w stosunku do innych. Różne 
państwa przedstawiają swoje interesy w moralnej otoczce, co pozwala na bar
dziej skuteczne ich realizowanie547. Zbliżoną opinię znajdziemy u Carra. Tak
że Ateńczycy, kiedy zwracają się do Lacedemończyków, formułują pod ich 
adresem podobny zarzut. Mieszkańcy Sparty mieli przecież rzeczy im miłe 
uważać za piękne, a korzystne za sprawiedliwe, starali się więc swoje własne 
preferencje przedstawić w formie obiektywnej i obowiązującej normy. Zda

542 Tamże, s. 28. Oznacza to, że potęga zależy od okoliczności.
543 Tamże.
544 Tamże.
545 Por. A.M. Schlesinger, The Necessary Amorality o f  Foreign Affairs, „Harper’s Magazine”, 

No. 8 , 1971, s. 72-73. Jego argument zostanie przywołany w dalszych rozważaniach. Pogląd 
odrzucający możliwość poświęcenia się państwa z pobudek moralnych występuje także 
u zwolenników idealizmu. Por. T.I. Cook, M. Moos, Foreign Policy: The Realism o f  Idealism, 
„The American Political Science Review”, Vol. 46, No. 2, 1952, s. 343-356.

546 H. Morgenthau, dz. cyt., s. 29.
547 Por. A.M. Schlesinger, dz. cyt., s. 73.
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niem Morgenthaua można uciec od moralnej wyższości, która prowadzi do 
zagłady narodów lub nawet całych cywilizacji, poprzez odwołanie się do jego 
koncepcji interesu. Zgodnie z nim działają wszystkie państwa i to on stanowi 
rzeczywisty punkt odniesienia w polityce.

W ostatniej zasadzie Morgenthau podkreśla odrębność realizmu od in
nych teorii polityki. Dla nas ważne są jego uwagi na temat związku realizmu 
z moralnością, uwidaczniają one bowiem napięcie, jakie znajduje się w jego 
koncepcji. Z jednej strony Morgenthau przyznaje, że realizm nie pomija kwe
stii moralnych w polityce, a z drugiej ogromny nacisk kładzie na autonomię 
polityki. Stwierdza, że polityk rozumuje w kategoriach interesu, moralista 
natomiast ocenia zgodność działań z zasadami moralnymi. „Moralista pyta: 
»Czy polityka ta jest zgodna z zasadami moralności?«. Realista polityczny 
zapyta zaś: »Czy polityka ta wpływa na potęgę narodu?«”548. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę różne aspekty ludzkiej natury, na człowieka składa się człowiek 
religijny, moralny, polityczny itd. Zdaniem Morgenthaua człowiek wyłącznie 
polityczny byłby „potworem”, ograniczony natomiast wyłącznie do aspektu 
moralnego -  „głupcem”549. Rodzi się jednak pytanie, jak można pogodzić to, 
że realizm nie pomija moralnego aspektu polityki, z postulatem niestosowa
nia do jej oceny abstrakcyjnych zasad. Skoro najważniejsze jest to, co możli
we, a nie to, co pożądane, napięcie pomiędzy polityką i moralnością wydaje 
się nierozwiązywalne. Jeśli z kolei kładzie się nacisk na słowa Morgenthaua, 
że realista zawsze przyznaje wyższość względom użyteczności550, to można 
przypuszczać, że refleksja moralna w polityce jest jej zawsze podporządko
wana, nie ma więc rzeczywistego znaczenia przy wyborze konkretnego dzia
łania. Nie można polityce narzucać standardów myślenia pochodzących z in
nych sfer, dlatego też realizm odrzuca „prawniczo-moralizujące” podejście 
do polityki międzynarodowej. Zarzut ten, skierowany w stronę idealizmu, 
pojawia się bardzo często w pracach realistów. Jak zobaczymy, jego przyjęcie 
wcale nie oznacza opowiedzenia się po ich stronie.

Przedstawienie rozważań Morgenthaua pozwala dostrzec, jak wiele jego 
poglądów ma swoją zapowiedź w Wojnie peloponeskiej. Pojawia się tu obraz 
człowieka dążącego do własnych interesów, z natury egoistycznego. Polityka 
sprowadza się do walki o siłę, o potęgę. W rzeczywistości międzynarodowej 
mamy do czynienia z anarchią. Można powiedzieć, że zdaniem realistów 
w polityce przez wieki niewiele się zmieniło. W tym miejscu należy wspo
mnieć, zgodnie z zapowiedzią, o nowszym kierunku w realizmie zwanym 
neorealizmem lub realizmem strukturalnym. Koncepcja ta, mająca w jeszcze 
większym stopniu unaukowić analizę stosunków międzynarodowych, po

548 Tamże, s. 30.
549 Tamże, s. 32.
550 Tamże, s. 30.
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mija właściwie filozoficzną i moralną refleksję nad polityką, na przykład nie 
zawiera uwag na temat natury człowieka. Wspominam o tym, by wskazać 
na współczesny charakter uwag Tukidydesa, a także by w pełni zarysować 
realistyczne stanowisko.

Twórcą neorealizmu jest K. Waltz. Zarzucił on Morgenthauowi, że ten 
przedstawił jedynie elementy teorii polityki międzynarodowej, ale nie samą 
teorię551. W nowym realizmie Waltz rzeczywiście odróżnia wewnętrzne czyn
niki międzynarodowych systemów politycznych od zewnętrznych552. Neo- 
realizm odchodzi od realizmu w tym sensie, że politykę międzynarodową 
traktuje jako system mający swoją strukturę. Jest ona określana przez zasadę 
porządkującą, którą w tym przypadku jest anarchia, i przez rozdział siły po
między państwami będącymi jednostkami struktury553. Wyłania się ona z in
terakcji pomiędzy nimi i popycha je do pewnych działań lub skłania do ich 
niepodejmowania. Realizm zbytnio skupia się na poszczególnych państwach, 
Waltza interesuje natomiast to, jak struktura wpływa na jednostki, a więc co 
oddziałuje na zachowanie się państw554. Neorealiści abstrahują więc od wielu 
czynników, które odgrywały istotną rolę dla ich poprzedników.

Przywoływany już wcześniej Forde dostrzega zapowiedź strukturalnego 
podejścia do polityki międzynarodowej u Tukidydesa w mowie Eufemosa 
w Kamarynie na Sycylii, w której próbuje on przekonać jej mieszkańców do 
sojuszu z Atenami. W swojej argumentacji odwołuje się do jednego moty
wu, jaki stoi za powstaniem imperium Aten: strachu, a więc pomija honor 
i korzyść. Ateńczycy dokonują podbojów, ponieważ boją się, że mogą dostać 
się pod panowanie innych (Thuc. VI/87). Eufemos mówi o anarchicznym 
charakterze stosunków pomiędzy państwami, co pozwala mu pominąć inne 
motywy, które w rzeczywistości stoją za powiększaniem imperium Aten. Nie 
odnosi się do natury ludzkiej, do tego, co zmusza człowieka do zdobywania 
kolejnych rzeczy. To, zdaniem Forde’a, sprawia, że argumentacja realistyczna 
staje się możliwa do przyjęcia, ponieważ wydaje się bardziej moralna, a sam 
realizm mniej ekspansjonistyczny, niż jest w rzeczywistości555.

551 K.N. Waltz, Realist Thought and Neorealist Theory, [w:] The Evolution o f  Theory in 
International Relations, red. R.L. Rothstein, University of South Carolina Press, Columbia 
1991, s. 26.

552 Tamże, s. 29.
553 Na oksymoroniczny charakter wyrażenia „struktura anarchiczna” zwraca uwagę Forde, 

International Realism and the Science o f  Politics, s. 145.
554 K.N. Waltz, dz. cyt., s 37.
555 S. Forde, International Realism and the Science o f  Politics, s. 149.
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Krytyka realizmu; idealizm

Realiści krytykują idealistów za postrzeganie polityki przez pryzmat uniwer
salnych wartości moralnych, co zupełnie nie przystaje do jej dynamicznej 
natury i do poszczególnych faktów. Taką postawę nazywają naiwnością lub 
-  mocniej, jak na przykład Morgenthau -  głupotą. Moralizm czy legalizm 
spotyka się jednak z negatywną oceną także wśród przeciwników realistów.

W swoim artykule The Moral Reality in Realism  Coady zwraca uwagę na 
to, że celem ataku realistów jest lub powinno być wypaczenie moralności, 
a nie sama moralność556. Tym wypaczeniem jest właśnie przywołany przez 
Morgenthaua moralizm. Coady definiuje go jako wadę, która zakłada „nie
właściwe uczucia lub postawy w działaniu zgodnym z moralnymi osądami 
lub w ocenianiu innych w aspekcie moralności”557. Problem z realizmem po
lega jednak na tym, że atakując moralizm, kierunek ten charakteryzuje się 
negatywnym w ogóle stosunkiem do oceniania działań w polityce pod wzglę
dem etycznym. Na pierwsze miejsce realiści wysuwają roztropność, która 
wypycha moralność. Tam, gdzie zwolennicy brudnych rąk widzą, z jednej 
strony, działanie konieczne i słuszne, a z drugiej wpływające negatywnie na 
moralną integralność podmiotu, realista nie dostrzega moralnych proble- 
mów558. Zdaniem Coadyego moralność powinna brać pod uwagę zalecenia 
roztropności, ale na gruncie realizmu do konfliktów między moralnością 
a wymogami racjonalności dochodzi dlatego, że jego zwolennicy zbyt wąsko 
pojmują interes narodowy.

Realiści odwołują się często do szczególnej roli, jaką odgrywa polityk. Ich 
zdaniem oznacza to, że normy prywatnej moralności nie mają zastosowania 
w sferze publicznej. Polityk ma obowiązki i zobowiązania wynikające z peł
nionej funkcji. Coady zgadza się z tym, że role mają moralne znaczenie, ale 
podkreśla, że to nie znaczy, iż „normy charakterystyczne dla określonej roli 
(...)  nie mogą być poddane krytyce, (...)  która opiera się na subtelnej teorii 
moralnej”559. Uwaga ta jest jednak w świetle rozważań z rozdziału I bardzo 
skrótowa. Skupiając się na etyce zawodowej, wskazywałem na stanowiska, 
które bronią możliwości przypisywania różnej kwalifikacji moralnej czynom 
w zależności od tego, czy dokonuje ich osoba odgrywająca określoną rolę, 
czy też nie (przy założeniu, że ta druga działa „w takich samych okoliczno

556 C.A.J. Coady, The M oral Reality in Realism, „Journal of Applied Philosophy”, Vol. 22, 
No. 2, 2005, s. 123.

557 Tamże, s. 125.
558 Schlesinger, przywoływany zresztą przez Coadyego, podkreśla, że dla realisty kwestie 

moralne mogą mieć znaczenie wyłącznie w ostateczności. W  normalnych okolicznościach 
powinny odgrywać jak najmniejszą rolę. (A. Schlesinger, dz. cyt., s. 72).

559 C.A.J. Coady, The M oral Reality in Realism, s. 131.
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ściach o bezpośrednim znaczeniu etycznym”560). Normy określonej roli moż
na oczywiście poddać krytyce, ale to nie znaczy, że nie da się mówić o spe
cyficznej roli polityka, a tym samym przyznać, że może lub nawet powinien 
on czasami czynić coś, co w przypadku osoby niebędącej politykiem byłoby 
niedopuszczalne.

Istotna różnica, jaka jawi się pomiędzy zwolennikami realizmu polityczne
go a jego przeciwnikami, zasadza się na wartościowaniu działań politycznych 
z perspektywy różnych teorii moralności. Realista przede wszystkim patrzy 
na konsekwencje postępowania polityków, a ich działanie ocenia pod wzglę
dem skuteczności. Zgodnie z tym, co postuluje Morgenthau, do sfery polityki 
nie przystają abstrakcyjne, ogólne normy, należy bowiem brać pod uwagę 
kontekst i okoliczności. Przedmiotem krytyki będą więc wszelkie teorie nie- 
konsekwencjalistyczne, a w szczególności teorie deontologiczne, które -  jak 
pamiętamy z rozdziału II -  niektórzy nazywają absolutystycznymi561. Prze
ciwnicy realizmu będą z kolei uważać, że aby odrzucić logikę realisty sprowa
dzającą się do siły i interesu narodowego, trzeba odwołać się do moralności 
nieutylitarystycznej562. Przywoływany już wcześniej Cohen zgadza się z reali
stami, że moralizm rozumiany jako ślepe i bezwzględne przestrzeganie norm 
moralnych należy odrzucić, ale krytyka moralizmu nie może oznaczać bra
ku odniesienia do moralności jako takiej. Należy przedstawić teorię etyczną, 
która pozwoli na usprawiedliwione wyjątki od reguł. Realista może jednak 
argumentować, że coś jest niemoralne, ale politycznie uzasadnione. Cohen 
podkreśla, że zwolennicy realizmu politycznego przyjmują zbyt proste rozu
mienie moralności i nie zdają sobie sprawy z konfliktów moralnych. Niektóre 
zasady mogą zostać przeważone przez inne. Tam, gdzie realista doszukuje się 
nieprzystawalności etyki do polityki, należy zastosować pogłębioną refleksję 
moralną563. Autor zaznacza przy tym, że są pewne rzeczy, których bez wzglę
du na okoliczności nie należy robić i nie da się ich moralnie usprawiedliwić 
przez odwoływanie się do politycznego punktu widzenia czy tragicznej ko
nieczności. W swoich wywodach realiści są niekonsekwentni. Skoro istnieją 
dziedziny życia, do których stosuje się moralność, to nie ma powodu, by nie

560 W. Galewicz, W  sprawie odrębności etyk zawodowych, [w:] M oralność i profesjonalizm. 
Spór o pozycję etyk zawodowych, s. 16.

561 Można w tym miejscu podkreślić, że choć Coady uważa moralizm za wadę, to w jego 
obrębie umieszcza absolutyzm, którego sam jest zwolennikiem, kiedy uważa, że każde zabijanie 
niewalczących jest moralnie niedopuszczalne. Por. C.A.J. Coady, M oralność terroryzmu, 
tłum, M. Szczubiałka, [w:] Etyka wojny. Antologia tekstów, red. T. Żuradzki, T. Kuniński, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 299-320 , oraz polemikę S. Smilanskyego, 
który zarzuca Coadyemu przyjęcie stanowiska absolutystycznego: S. Smilansky, Terroryzm, 
usprawiedliwienia i złudzenia, tłum. M. Szczubiałka, [w:] Etyka wojny. Antologia tekstów, 
s. 341-357.

562 M. Cohen, dz. cyt., s. 300.
563 Tamże, s. 305-306.
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było tak również w przypadku sfery międzynarodowej, szczególnie że nie wi
dzą oni przeszkód w ocenie polityki wewnętrznej. Cohen dodaje także, że 
w pewnych okolicznościach walka o władzę czy polityka siły mogą być mo
ralnie usprawiedliwione poprzez odwołanie się do obrony własnej państwa. 
Nie jest więc prawdą, że polityka jest zawsze domeną siły ani że nie można 
moralnie uzasadnić takiego postępowania, jakie często postulują realiści564.

Cohen nazywa Woodrowa Wilsona bête noire realistów565, ale jego poglą
dy są współcześnie przywoływane, a zwolennicy idealizmu -  dziś jako przed
stawiciele neoidealizmu -  dostrzegają możliwość wprowadzenia w życie jego 
postulatów, szczególnie po zakończeniu okresu zimnej wojny. Ch.W Kegley 
w artykule pod znamiennym tytułem The Neoidealist Moment in International 
Studies?, napisanym w 1993 roku, nawiązuje do wystąpienia amerykańskiego 
prezydenta przed Kongresem USA 22 stycznia 1917 roku, w którym przed
stawił on program pokoju dla świata. Kegley wymienia zadania stojące przed 
światem w nowej erze i podkreśla, że analiza polityki z pozycji realistycznych 
jest niewystarczająca, a także błędna i sprzeczna z naukowymi dowodami566.

Chciałbym się skupić na jednym elemencie wymienionym przez autora, 
jakim jest kwestia interwencji humanitarnej, co pozwoli na porównanie re
alizmu z idealizmem, a także rozszerzy nasze rozważania o kwestię tak zwa
nej wojny sprawiedliwej. W końcu umożliwi to bliższe określenie stanowisk 
Platona i Arystotelesa nie tylko w sprawie stosunków międzynarodowych, ale 
także w kwestii prowadzenia konfliktów zbrojnych.

Jeśli w polityce zagranicznej kwestie moralne nie mają szczególnego zna
czenia, to państwa nie będą się angażowały w sprawy, które wymagają reakcji 
właśnie z powodów moralnych. Przyjmijmy, że w jakimś biednym państwie 
dochodzi do wyjątkowego ucisku ludności i na szeroką skalę są łamane prawa 
człowieka. Można argumentować, że inne państwa są moralnie zobowiązane 
do interwencji, która mogłaby doprowadzić do przywrócenia ładu i zaprze
stania represji. Realista temu przeczy. Jeśli polityka opiera się na relacjach siły, 
a państwa kierują się własnym interesem, to interwencja będzie uzasadniona 
o tyle, o ile da się ją  uzasadnić z takiej właśnie perspektywy. Co więcej, realista 
będzie przestrzegał przed umoralnianiem polityki. Przywoływany wcześniej 
Schlesinger uważa, że znaczna część rzeczywistości międzynarodowej polity
ki jest moralnie neutralna lub wieloznaczna, a jej moralizowanie prowadzi do 
niejasności, a także do poczucia moralnej wyższości567. Motywy polityczne

564 Tamze, s. 309.
565 Tamze, s. 304.
566 Ch.W. Kegley, The N eoidealist M om ent in International Studies? Realist Myths and  

the New International Realities: ISA Presidential Address M arch 27, 1993 Acapulco, M exico, 
„International Studies Quarterly”, Vol. 37, No. 2, 1993, s. 134-135.

567 A. Schlesinger, dz. cyt., s. 74.
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mogą być przedstawiane jako mające charakter moralny i na odwrót. Z tego 
zapewne powodu zapowiedzi o humanitarnej naturze interwencji traktuje się 
z podejrzliwością i poszukuje w nich chęci realizacji własnych interesów pod 
szlachetnym szyldem. Dlatego G. Kennan stwierdza, że ingerencje w sprawy 
innych państw są uzasadnione tylko wtedy, gdy określone kraje działają na 
niekorzyść własnych interesów568. Co więcej, jego zdaniem nie ma jednego, 
powszechnie zaakceptowanego standardu moralności, a w praktyce rzekomo 
moralne motywy są w istocie wyrazem działania określonych grup interesów. 
Kluczowe wydaje się stwierdzenie Kennana przestrzegającego przed stosowa
niem jednego standardu moralnego do wszystkich. Nie mamy wystarczającej 
wiedzy na temat innych państw, by ingerować w ich wewnętrzne sprawy.

Przyjęcie postawy przeciwnej do realizmu wcale nie oznacza pełnej zgody 
na interwencje międzynarodowe w przypadku prowadzenia przez określony 
kraj polityki wewnętrznej godnej moralnego potępienia. W swojej książce 
E.A. Heinze wyróżnia dwa nurty, zgodnie z którymi refleksja moralna prowa
dzi do różnych wniosków w sprawie interwencji z powodów humanitarnych: 
etatyzm polityczny (zwany inaczej moralnością państw) oraz kosmopoli- 
tyzm569. Mówiąc o kosmopolityzmie, ma w tym kontekście na myśli kosmo
polityzm moralny, w myśl którego „wybór tego, jaki rodzaj działania należy 
przyjąć lub jakie utworzyć instytucje, powinien się opierać na bezstronnym 
uwzględnieniu roszczeń wszystkich ludzi, na których mają one wpływ”570. 
Zwolennicy pierwszego stanowiska będą argumentować, że należy unikać 
wojen, ponieważ prowadzą one do cierpienia ludzi. Jednocześnie można 
twierdzić, że interwencje humanitarne są usprawiedliwione, ponieważ pro
wadzą do zmniejszenia cierpienia. Jako przedstawiciela pierwszego nur
tu Heinze wymienia przywoływanego już Walzera, z kolei kosmopolityzm 
przywołuje w odniesieniu do Ch. Beitza. Zanim jednak stanowiska te zosta
ną zarysowane, należy zwrócić uwagę na związek omawianego zagadnienia 
z tradycją wojny sprawiedliwej.

568 G.F. Kennan, M orality and Foreign Policy, „Foreign Affairs”, Vol. 64, No. 2, 1985, s. 209.
569 E.A. Heinze, Waging Humanitarian War: The Ethics, Law, and Politics o f  Humanitarian  

Intervention, State University of New York Press, New York 2009, s. 15. Przez „etatyzm 
polityczny” oddaję angielskie statism . Samo pojęcie „etatyzm” ma znaczenie bardziej 
ekonomiczne.

570 Ch. Beitz, Political Theory and International Relations, wyd. II, Princeton University 
Press, Princeton 1999, s. 200. Książka Beitza to polemika z realizmem politycznym, 
szczególnie z ideą stanu natury oraz moralnością państw. Autor przedstawia w niej swoją 
kosmopolityczną teorię globalnej sprawiedliwości dystrybutywnej. Kosmopolityzm Beitza jest 
polemiką z teoriami, które uznają państwo lub naród za płaszczyznę specjalnych obowiązków 
uzasadnianych inaczej niż te mające charakter powszechny. Beitz nawiązuje w swoich 
rozważaniach do Rawlsa. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Rawls przeniósł swoją koncepcję 
sprawiedliwości z Teorii sprawiedliwości na politykę zagraniczną w książce Prawo ludów  
(J. Rawls, Prawo ludów, tłum. M. Kozłowski, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001).
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W ogromnym skrócie można powiedzieć, że tradycja ta jest zbiorem pew
nych elementarnych wartości odnoszących się do prowadzenia konfliktów 
zbrojnych, zarówno tych uznawanych pod koniec epoki starożytnej, jak i ju- 
deochrześcijańskich. Pośród najwcześniejszych przedstawicieli teorii wojny 
sprawiedliwej wymienia się Cycerona, św. Augustyna i św. Tomasza. Jak za
uważa Jeff McMahan, w „jej obrębie powstaje większość współczesnych ujęć 
etyki wojny”571. Jak pokażą jednak dalsze rozważania, jej ślady możemy od
naleźć u Platona. Na teorię wojny sprawiedliwej składają się dwa elementy: 
ius ad  bellum (warunki dopuszczalności wojen) oraz ius in bello (warunki do
puszczalnego zachowania podczas wojny)572. Teoria ta znajduje także swoje 
odbicie w prawie międzynarodowym, zgodnie z którym wojna sprawiedliwa 
to wojna toczona w obronie własnej. Interwencja humanitarna nie spełnia 
tego warunku, rodzi się więc pytanie, czy nie należy zmodyfikować samej 
teorii wojny sprawiedliwej. Nie ma tu miejsca na dalsze rozważanie tego pro
blemu, należy jednak wskazać, jak etatyzm polityczny i kosmopolityzm róż
nią się w tej kwestii.

Główną cechą politycznego etatyzmu -  jak podkreśla Heinze -  jest trak
towanie państw w polityce międzynarodowej jak jednostki w polityce we
wnętrznej. Walzer stwierdza, że

( . . . )  jeżeli państwa mają mniej więcej takie uprawnienia jak jednostki, to można sobie 
wyobrazić społeczność państw mniej więcej taką jak społeczność jednostek. ( . . . )  Każ
de odniesienie do agresji jako czegoś, co w kontekście międzynarodowym odpowiada 
napadowi z bronią w ręku lub morderstwu, i każde porównanie kraju do domu lub 
porównanie niepodległości politycznej do wolności osobistej opiera się na tak zwanej 
analogii krajow ej573.

Pod wpływem analogii krajowej kształtuje się teoria agresji: „naród może bro
nić swego kraju w ten sam sposób, w jaki ludzie mogą bronić swych domów, 
ponieważ kraj jako całość jest jak prywatny dom”574. Pierwotną postać teorii 
agresji Walzer nazywa paradygmatem legalistycznym. Jest ona „odzwiercie
dleniem konwencji prawa i porządku publicznego”575. Wolność państw to 
niezawisłość od nadzoru i przymusu zewnętrznego. Żaden kraj nie ma prawa 
ingerować w sprawy innego, jeśli nie jest przedmiotem agresji z jego strony. 
Walzer uważa jednak, że istnieją wojny sprawiedliwe, które nie są toczone 
w obronie własnej, dokonuje więc poprawki paradygmatu legalistycznego.

571 J. McMahan, Wojna i pokój, tłum. A. Jedynak, [w:] Przewodnik p o  etyce, s. 434.
572 Współcześnie mówi się także o ius post bellum , które dotyczy zakończenia wojny, 

traktatów pokojowych itd.
573 M. Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, s. 110. Jednym z powodów, dla których 

na przykład Schlesinger odrzuca tę analogię, jest wspomniany wcześniej problem poświęcenia 
się państw z powodów moralnych (A.M. Schlesinger, dz. cyt., s. 72-73).

574 Tamże, s. 106.
575 Tamże, s. 114.
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Z punktu widzenia interwencji humanitarnej istotna jest poprawka czwarta, 
w której zezwala się na przekroczenie granic innego państwa, kiedy docho
dzi w nim do „straszliwego łamania praw człowieka”, a „mówienie o wspól
nocie, samostanowieniu lub »mozolnej walce« wydaje się cynicznym żartem 
i jest pozbawione znaczenia”576. To ostatnie zastrzeżenie jest ważne dlatego, 
że zdaniem Walzera muszą istnieć ważne powody, by ingerencja w sprawy 
innego państwa była rzeczywiście usprawiedliwiona. Autor ogromną wagę 
przywiązuje do kwestii uprawnień państw, a więc ich integralności terytorial
nej i suwerenności politycznej, a także do samostanowienia narodu, które jest 
jego prawem do „wybicia się na wolność o własnych siłach”577. Zasada niein
terwencji gwarantuje, że siły zewnętrzne nie będą tu ani pomocą, ani prze
szkodą. By ingerencja, szczególnie militarna, była usprawiedliwiona, musi -  
zdaniem Walzera -  „być odpowiedzią (mającą rozsądne szanse powodzenia) 
na czyny, »które wstrząsają sumieniem ludzkości«”578.

Ten ostatni argument Heinze uznaje za arbitralny. Nie bardzo wiadomo, 
jak należałoby rozumieć ten „wstrząsający” charakter danego czynu. Poza 
tym kryterium to ciągle pozwala na łamanie praw człowieka na mniejszą 
skalę. Sam Walzer podkreśla, że wszystko zależy od tego, jak dużo miejsca 
zostawimy procesom politycznym, które same w sobie są złożone, niepewne, 
pełne kompromisów i brutalności579. Wydaje się, że właśnie Heinze nie godzi 
się szczególnie na tę ostatnią.

Na znacznie mniej w sensie moralnym pozwalają zwolennicy teorii ko
smopolitycznych, których zdaniem to nie państwa są czołowymi podmiota
mi międzynarodowej moralności (tak jak w przypadku etatyzmu politycz
nego), ale jednostki. Domagają się oni większej moralnej wrażliwości na to, 
co dzieje się z obywatelami państw. Poszczególne kraje nie mogą stanowić 
w polityce międzynarodowej takich celów jak jednostki w polityce krajo
wej. W międzynarodowym porządku to państwa odpowiadają za łamanie 
praw człowieka. Jak stwierdza inny kosmopolita w kwestii praw człowieka, 
D. Luban, używając pojęcia suwerenności, bardzo często myli się państwo 
z narodem. Naród ma prawo nie być przedmiotem agresji, ale państwo, które 
rządzi bez zgody swoich obywateli, „jest pozbawione moralnej (...)  podstawy 
do roszczenia sobie prawa, by nie paść ofiarą agresji”580. Wojna sprawiedliwa 
może być więc wojną w obronie praw człowieka, a państwo, które je łamie,

576 Tamże, s. 152.
577 Tamże, s. 149. Walzer w swoim wywodzie nawiązuje do J.S. Milla i jego krótkiej pracy 

A Few Words on Non-intervention z 1859 roku.
578 Tamże, s. 175.
579 M. Walzer, The M oral Standing o f  States: A Response to Four Critics, „Philosophy and 

Public Affairs”, Vol. 9, No. 3, 1980, s. 229.
580 D. Luban, Wojna sprawiedliwa a praw a człowieka, tłum. R. Pucek, [w:] Etyka wojny. 

Antologia tekstów, s. 206.
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może stać się przedmiotem agresji, choć samo nikogo nie zaatakowało. Róż
nica pomiędzy zwolennikami moralności państw a kosmopolitami polega na 
tym, że pierwsi uważają, iż państwa mają zobowiązania wobec innych krajów, 
drudzy natomiast podkreślają, że zobowiązania istnieją w stosunku do jedno
stek. Zdaniem Heinze’a kosmopolityzm -  szczególnie taki, w jakim moralne 
roszczenia, by nie być przedmiotem interwencji, wysuwają państwa, których 
instytucje spełniają wymogi określonych zasad sprawiedliwości -  pozwala, 
w odróżnieniu od etatyzmu politycznego, na zbyt wiele, a więc za usprawie
dliwione uznaje interwencje w zbyt dużej liczbie przypadków581.

Dotychczasowe rozważania umożliwiły przedstawienie idei polityczne
go realizmu, a także zarysowanie głównych argumentów, jakie są przeciw
ko niemu wymieniane. Skupienie się na Wojnie peloponeskiej wykazało, że 
podstawowe założenia tego nurtu pojawiły się już w starożytności. Zesta
wienie wypowiedzi Ateńczyków z krytykowanymi przez Platona poglądami 
Trazymacha pozwala wstępnie określić, iż nie był on zwolennikiem skrajne
go realizmu politycznego. Sam realizm przyjmuje jednak różne formy. Na 
przykładzie interwencji humanitarnej, która staje się jednym z ważniejszych 
zagadnień etycznych współczesnej polityki międzynarodowej, pokazałem, że 
istnieją różne stanowiska krytyczne wobec realizmu i, co za tym idzie, róż
ne podejścia do omawianych zagadnień. Teraz należy się zastanowić, gdzie 
można umiejscowić poglądy Platona i Arystotelesa, biorąc pod uwagę także 
tradycję wojny sprawiedliwej.

Platon a moralna refleksja nad polityką 
zagraniczną

Nieliczni autorzy podejmujący problematykę moralnej oceny polityki mię
dzynarodowej w filozofii Platona i Arystotelesa podkreślają, że literatura, 
w której poruszano by omawiane zagadnienie, w praktyce nie istnieje. Nie 
można jednak stwierdzić, że filozofów temat ten w ogóle nie zajmował. Za
równo u Platona, jak i u Arystotelesa znajdziemy fragmenty, w których ich 
rozważania wykraczają poza politykę wewnętrzną. W dużej mierze skupia
ją  się w nich na problemie prowadzenia wojen, dlatego też ich poglądy na 
interesujące nas zagadnienie będą rozpatrywane właśnie z tej perspektywy. 
Refleksja nad wojną pozwoli nam na przedstawienie wizji pożądanej polityki 
międzynarodowej. Co ciekawe, w różnych opracowaniach wprowadzających 
do zagadnienia tradycji wojny sprawiedliwej jako jej prekursorów wymienia

581 E. Heinze, dz. cyt., s. 25.
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się Arystotelesa, czasem Platona, ale rzadko odnajdziemy odniesienia do 
konkretnych fragmentów z ich prac na poparcie tej tezy. Tę kwestię także 
należy rozpatrzeć.

W swoim artykule Justice amongNations in Platonie and Aristotelian Politi
cal Philosophy582 T. Pangle wychodzi od zestawienia stanowisk na temat obec
ności refleksji moralnej w polityce zagranicznej. Przywołuje zarówno ide
alizm Kanta czy Wilsona, jak i realizm Morgenthaua oraz poglądy Hobbesa. 
Jego podejście badawcze jest więc podobne do tego, jakie zaproponowałem 
w niniejszym rozdziale. Idealne poleis przedstawiane zarówno przez Platona, 
jak i Arystotelesa są małymi państwami, a ich kontakty ze światem zewnętrz
nym są w znacznym stopniu ograniczone. Pangle mówi nawet o izolacji. Za 
tym obostrzeniem stał ambiwalentny stosunek filozofów do handlu i wszel
kich nowości, jakie niosą z sobą częste kontakty z cudzoziemcami583. Całko
wita izolacja nie jest jednak możliwa -  i Platon, i Arystoteles zdawali sobie 
sprawę, że pomiędzy państwem o postulowanym przez nich ustroju a innymi 
może dojść do konfliktu zbrojnego.

Zanim w Państwie Platon przedstawi wizję idealnej polis, podejmuje 
problem wojny. W II księdze Sokrates, wyrażając pogląd, że łatwiej zaob
serwować sprawiedliwość w państwie niż w człowieku, zastanawia się nad 
procesem, w którego wyniku dochodzi do utworzenia polis. Przyjmuje on, iż 
„państwo tworzy się dlatego, że żaden z nas nie jest samowystarczalny, tyl
ko mu potrzeba wielu innych” (369b). Nikt nie potrafi zrobić wszystkiego 
ani sam zaspokoić podstawowych potrzeb. Państwo tworzy nasza potrzeba 
(369c). Niemniej potrzeby, o jakich mówi Sokrates, sprowadzają się do tych 
związanych z przeżyciem. To sprawia, że rozmawiający z nim Glaukon po
równuje państwo zarysowane przez filozofa z tym, które byłoby dobre dla 
świń (372d), nie ma w nim bowiem miejsca na zbytek czy luksus, a także na 
sztukę. Sokrates postanawia powiększyć państwo, tak aby spełniało warunki 
postawione przez Glaukona. Większa liczba potrzeb oznacza większą liczbę 
mieszkańców, a to z kolei wiąże się z koniecznością powiększenia terytorium. 
Tu po raz pierwszy pojawia się problem wojny. Trzeba będzie odebrać zie
mię sąsiadom. Istotna jest uwaga Sokratesa, że ekspansjonistyczny charakter 
państwa ma swoją przyczynę w „przekroczeniu granicy tego, co niezbędne” 
(373d). Po jej przekroczeniu pogoń za zaspokajaniem potrzeb wydaje się 
nie mieć końca, do głosu dochodzi pożądliwość. W tej przemianie stojącej 
u podstaw nowego, rozbudowanego państwa filozof dostrzega genezę wojny. 
W tym miejscu jeszcze lepiej można zrozumieć niechęć do tworzenia otwar
tego państwa prowadzącego intensywną wymianę handlową. Kontakty z ob

582 T.L. Pangle, Justice am ong Nations in Platonic and Aristotelian Political Philosophy, 
„American Journal of Political Science”, Vol. 42, No. 2, 1998, s. 377-397.

583 Tamze, s. 382.
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cymi obyczajami i kupcy zarabiający na przywożeniu nowych towarów rodzą 
nowe potrzeby oraz zwiększają bogactwo584. Wydaje się, że można się doszu
kiwać przyczyn wojny, o których mówi Sokrates, w naturze ludzkiej. Cały 
proces tworzenia się państwa i przechodzenia od stanu zdrowego do chorego 
sprawia wrażenie nieuchronnego. U ludzi pojawiają się określone potrzeby, 
które ich opanowują i prowadzą do konfliktu. Pobrzmiewają tu poglądy Tra- 
zymacha. W państwie opływającym w zbytek każdy chce mieć więcej niż to, 
co mu się sprawiedliwie należy. Przeciwnik Sokratesa miał głównie na myśli 
chęć dominacji nad innymi, ale warto zaznaczyć tu pewne podobieństwo. 
Jak podkreśla M.S. Kochin, zarówno państwo świń, jak i to, o którym mowa 
przy okazji potopu w Prawach, przedstawiają albo nierzeczywistą sytuację 
człowieka, albo pewien przejściowy moment w rozwoju cywilizacji585. Czas 
pokoju jest więc stanem mało realnym. Autor wskazuje, że są jeszcze dwa 
miejsca w Państwie, w których Platon skupia się na wojnie. Warto zająć się 
każdym z nich.

Kolejny raz temat wojny pojawia się w IV księdze. Sokrates opisuje w niej, 
jak będzie wyglądać idealna polis. Państwo zbytku jest narażone na konflikt, 
a ludzie żyją w nim poddani własnej pożądliwości. Do walki są potrzebni 
żołnierze i to oni pojawiają się jako kolejna warstwa społeczeństwa jeszcze 
w II księdze. Sokrates poświęca wiele miejsca procesowi wychowawczemu 
strażników. Jak pamiętamy z rozdziału II, w III księdze filozof dokonuje 
podziału na strażników i strażników doskonałych. Ci pierwsi to żołnierze 
dbający o bezpieczeństwo polis, odpowiadający thymosowi w ludzkiej du
szy, drudzy natomiast to rzeczywiście rządzący państwem, porównywani 
z pasterzami (416a). Za Dorterem należy jednak w tym miejscu podkreślić, 
że idea filozofów-władców pojawia się dopiero w V księdze, kiedy Sokrates 
mówi o kolejnych bałwanach (falach), czyli o równości kobiet i mężczyzn 
oraz wspólnych rodzinach586. Na tym etapie idealna polis nie ma metafizycz
nego odniesienia do teorii idei. I właśnie w IV księdze, kiedy Sokrates pod
kreśla, że idealne państwo nie powinno być ani zbyt bogate, ani zbyt biedne, 
Adejmant mówi:

584 W  Prawach Ateńczyk przedstawia w III księdze państwo pasterskie, które przetrwało 
potop. Jego mieszkańcy nie mieli sztuk ani narzędzi i wiedli bardzo proste życie. Z czasem 
powstały inne państwa, ale nie było wojen. Jak podkreśla Ateńczyk, nie można się było wtedy 
bogacić, ponieważ ludzie nie mieli dostępu do złota czy srebra. „Tam zaś, gdzie ani bogactwo 
nie rozpanoszy się w domu, ani nie wciśnie do niego się bieda, najzacniejsze się zawsze 
rodzą obyczaje” (679b-c). Kiedy wszystko ma swoją miarę, panuje pokój. Wojna pojawia się 
wówczas, kiedy zwiększają się potrzeby.

585 M.S. Kochin, War, Class and Justice in Plato’s »Republic«, „The Review of Metaphysics”, 
Vol. 53, No. 2, 1999, s. 403-423. Korzystałem z elektronicznej wersji artykułu, która nie ma 
podziału na poszczególne strony.

586 K. Dorter, dz. cyt., s. 68-69.
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( . . . )  ale nad tym się zastanów, Sokratesie, jak to nasze państwo potrafi wojnę pro
wadzić, jeżeli nie będzie miało pieniędzy. Zwłaszcza jeżeli będzie musiało prowadzić
wojnę z państwem wielkim i bogatym (4 2 2 a).

Sokrates odpowiada, że nie będzie to stanowiło problemu, ponieważ inne 
państwa nie znają umiaru w bogactwie, a to prowadzi do lenistwa. Żołnie
rze państwa tworzonego przez filozofa będą jak pięściarze walczący z „bo
gatymi i tłustymi” (422b). We fragmencie 422d Sokrates, zdaniem Kochina, 
buduje obraz realistycznej polityki międzynarodowej idealnego państwa587, 
przedstawia bowiem możliwość zawierania sojuszy z innymi poleis w celu 
walki z silniejszym przeciwnikiem. Idealna polis ma w takim sojuszu dobrą 
kartę przetargową. Ponieważ nie używa się w niej złota ani srebra, wszelkie 
bogactwa, jakie zostaną zdobyte na wojnie, przypadną sojusznikowi. Lepiej 
bowiem walczyć przeciwko tłustym i delikatnym owcom niż przeciwko chu
dym i silnym psom. Realistyczny rys polityki, o jakim mówi Kochin, miałby 
polegać na tym, że Sokrates dopuszcza do sytuacji, w której państwo A za
wiera sojusz z państwem B przeciwko państwu Y. Problem polega jednak na 
tym, że o ile państwo A ma powody do wejścia w stan wojny z Y, o tyle B nie 
ma takiego casus belli. Zdaniem Kochina sytuacja ta w najlepszym razie jest 
moralnie neutralna. Autor przyjmuje, że na tym etapie opanowanie, które 
powinno towarzyszyć żołnierzom, może być użyte do złych celów. Harmonia 
duszy i harmonia państwa mogą równie dobrze służyć rządom o charakte
rze dyktatorskim. Problem ten pojawił się już w poprzednim rozdziale przy 
okazji omawiania powrotu filozofów do jaskini i został dobitnie sformułowa
ny przez przywołanego wtedy Sachsa. Ponieważ zagadnienie to wymagałoby 
osobnego studium, w tym miejscu można jedynie podkreślić, że jeśli zarzut 
Kochina byłby słuszny, to miałby zastosowanie nie tylko do sprawiedliwego 
państwa i jego polityki, ale także do sprawiedliwego człowieka. Dla Platona 
sprawiedliwość człowieka polega na zharmonizowanej duszy, w której każ
da część „robi swoje”. Zarzut, jaki można skierować przeciwko Platonowi, 
odnosi się do tego, że harmonia w duszy nie gwarantuje moralnego postę
powania podmiotu, uderza on jednak w całą Platońską koncepcję sprawiedli
wości, a nie wyłącznie w problem stosunku idealnej polis do innych państw. 
Jeśli jednak rację ma Kraut, zarzut Kochina można odrzucić. Najważniejszą 
aktywnością jest dla Platona poświęcenie się filozofii. Dzięki rozumowi po
znajemy idee stanowiące dobro konieczne dla naszego szczęścia588. Filozof 
stanowi wzorzec sprawiedliwego człowieka, choć doskonale zdajemy sobie 
sprawę, że odpowiednie zdolności intelektualne nie gwarantują moralnego 
postępowania. Najlepszym przykładem jest tu Trazymach, błyskotliwy, ale 
zdominowany przez pożądliwość. Kraut uważa, że Platonowi nie należy przy

587 M.S. Kochin, dz. cyt.
588 R. Kraut, The Defense o f  Justice in Plato’s Republic, s. 323.



241

pisywać mocnej tezy, zgodnie z którą poznawanie idei samo gwarantowałoby 
sprawiedliwe postępowanie czy odpowiednie reakcje emocjonalne589. Należy 
raczej przyjąć, że najlepszym sposobem na poznanie idei jest podporządko
wanie innych części duszy miłości do filozofii. To pozwala na „rozwinięcie 
intelektualnych i emocjonalnych zdolności, których poszukujemy u spra
wiedliwej osoby”590. Człowiek sprawiedliwy u Platona byłby więc zdaniem 
Krauta człowiekiem moralnym. Skoro zaś zachodzi analogia pomiędzy duszą 
a państwem, trudno przyjąć, że sprawiedliwa polis mogłaby prowadzić nie
moralną politykę, a tak właśnie można by traktować sojusz, o jakim wspo
mina Sokrates w IV księdze. Kochin nie ma racji, kiedy mówi o jego moral
nej neutralności. Jeżeli państwo B nie ma usprawiedliwionego powodu do 
zaatakowania państwa Y, to wszczęcie z nim wojny stanowiłoby czynienie 
niesprawiedliwości i byłoby równoznaczne z nieusprawiedliwioną agresją 
podyktowaną chęcią zdobycia wojennych łupów. Możliwość taką należy od
rzucić także z powodu, o którym Sokrates wspomina w I księdze. Posługując 
się analogią, zauważa, że tak jak ciepło nie może sprawić, by przedmiot stał 
się zimny, tak i człowiek sprawiedliwy nie może uczynić innego niesprawie
dliwym (335c-d). Przenosząc to na rzeczywistość państwową, idealna, a więc 
sprawiedliwa polis nie może czynić innego państwa niesprawiedliwym, a do 
tego właśnie doszłoby w przypadku namowy do niesprawiedliwego ataku.

Powstaje więc pytanie, skąd bierze się ten realistyczny rys w wypowiedzi 
Sokratesa. Tu także pomocna jest refleksja Krauta. Zauważa on, że w IV księ
dze obraz idealnej polis nie jest jeszcze gotowy591. Jak podkreśliłem to wy
żej, na tym etapie nie ma jeszcze odniesienia do teorii idei ani do koncepcji 
filozofów-władców, państwo nie jest więc pod kontrolą mądrości. Podob
nie rozumuje Dorter. Mądrość, o jakiej wspomina Sokrates we fragmencie 
428a-429a, jest mądrością praktyczną, a nie związaną z poznaniem idei592. 
Za Krautem pamiętamy, że to właśnie życie filozofa pozwala właściwie upo
rządkować duszę i gwarantuje moralne postępowanie. Rozważań Sokratesa 
na temat wojny z IV księgi nie należy odnosić do idealnej polis z jeszcze jed
nego powodu. Jak zobaczymy, stoją one w sprzeczności z tym, co o wojnie 
filozof mówi w V księdze, kiedy rozpatruje wspomniane trzy bałwany. Tuż 
po dyskusji na temat prowadzenia wojen przechodzi do ostatniej fali, w której 
pojawia się postulat sprawowania władzy przez filozofów.

Idealna polis staje jednak przed jeszcze jednym poważnym problemem. 
W Państwie Sokrates przedstawia proces powstania zdrowego państwa, które 
Glaukon nazywa państwem dla świń. Następnie pojawia się państwo, w któ

589 Tamże, s. 324.
590 Tamże.
591 Tamże, s. 316.
592 K. Dorter, dz. cyt., s. 105.
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rym główną rolę zaczynają odgrywać pożądliwość i pogoń za luksusem, co 
prowadzi do konieczności powiększania jego terytorium, a więc do napaści 
na sąsiednie państwa. Dopiero tak powstała polis po odpowiednich zabiegach 
staje się podstawą idealnego ustroju. Przedstawiony przez Sokratesa rozwój 
prowadzi Pangle’a do wniosku, że idealna polis mogła w przeszłości zdobyć 
ziemię w sposób niesprawiedliwy593. Dlatego jego zdaniem Platon wpro
wadza szlachetne kłamstwo, które ma powiązać mieszkańców z ich ziemią 
i wskazać im, że mają do niej odwieczne prawo, że jest ona dla nich jak matka 
i karmicielka (414e). Pogląd Pangle’a wydaje się jednak błędny. To prawda, że 
szlachetne kłamstwo wiąże obywateli idealnej polis z ziemią, na której żyją. 
Rola szlachetnego kłamstwa została dokładnie rozpatrzona w rozdziale II. 
Tu przypomnijmy, że w toku swojej edukacji filozofowie zdają sobie sprawę, 
że szlachetne kłamstwo jest kłamstwem właśnie i miało pomóc w ich wy
chowaniu. Trudno przyjąć, by wiedząc o tym, że polis weszła w posiadanie 
ziemi w niesprawiedliwy sposób, mogli ten fakt zbagatelizować. Uczynioną 
niesprawiedliwość należałoby jakoś zrekompensować. Pangle nie dostrzega 
także, że -  zgodnie z jego interpretacją -  idealna polis rodziłaby się nieja
ko z grzechem pierworodnym. Nie wydaje się, by można było przyjąć tezę, 
zgodnie z którą sprawiedliwe państwo bierze się z niesprawiedliwego czynu, 
przez cały czas nad nim ciążącego. Skoro można było oczyścić państwo zbyt
ku z tego, co wpływało negatywnie na jego rozwój, być może należałoby także 
wziąć pod uwagę możliwość oddania ziem niesprawiedliwie zdobytych. Jak 
pamiętamy, stała za tym chęć ciągłego bogacenia się. W idealnej polis było 
to wykluczone. Sokrates podkreśla, że w rzeczywistości w każdym państwie 
istnieją dwa zwalczające się państwa: ubogich i bogatych (422e). By idealna 
polis nie była w ten sposób rozbita, jej terytorium powinno być dostatecznie 
duże, by utrzymać jej jedność (423b). Ta znika wraz z powiększeniem się ob
szaru, który jest konsekwencją dbania o luksus. Polityka ekspansjonistyczna 
zostaje więc odrzucona. Idealna polis nie będzie państwem o tej samej wiel
kości, co jego zepsuta zbytkiem poprzedniczka. To rozumowanie pozwala 
odrzucić zarzuty Pangle’a594.

Należy teraz przejść do trzeciego fragmentu Państwa, w którym Platon 
omawia problem wojny. Z naszego punktu widzenia ma on największe zna
czenie. Po pierwsze, idealna polis jest już prawie gotowa: Sokrates pokazał, na 
czym ma polegać wychowanie strażników, przygotowuje się także do osta
tecznego określenia tego, kim mają być władcy. Możemy więc przyjąć, że jego

593 T. Pangle, dz. cyt., s. 383-384.
594 Można także zastanowić się nad tym, czy Platon w ogóle zdawał sobie sprawę z tej 

zależności pomiędzy terytorium zdobytym w przeszłości i niesprawiedliwym początkiem 
swojej idealnej polis. Nie ma na to dowodów w tekście. Tym samym rozważania Panglea nie 
byłyby skierowane przeciwko filozofowi, ale stanowiłyby, co najwyżej, teoretyczną możliwość.
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uwagi będą się odnosiły do ukończonego idealnego państwa. Po drugie -  jak 
zobaczymy -  propozycje Platona mają jak na tamtejsze czasy charakter re
wolucyjny.

Platon poświęca wiele miejsca w swoim dialogu odpowiedniemu wycho
waniu strażników, co prowadzi H. Syse’a do przyjęcia stwierdzenia, że „etyka 
wojskowa” ma zasadnicze znaczenie w procesie powstawania idealnej polis595. 
Autor zwraca uwagę przede wszystkim na to, że klasa żołnierzy zostaje po
zbawiona własności i możliwości bogacenia się, co stanowiło, zdaniem So
kratesa, jedną z głównych przyczyn wybuchu wojen. Odpowiednie wycho
wanie sprawia, że dobra materialne nie są dla nich istotne596. Z tego punktu 
widzenia szczególnie ważne staje się właściwe uformowanie thymosu klasy 
walczącej. Odwaga żołnierzy płynie z ich temperamentu (375b). Musi być on 
jednak ukształtowany tak, by byli oni „w stosunku do ludzi z miasta łagodni, 
a tylko wrogom niechby robili przykrości” (375c). Biorąc pod uwagę to, że 
cała klasa pomocnicza -  a więc żołnierze -  jest podporządkowana filozofom, 
jej temperament znajdzie się pod kontrolą rozumu. Bezmyślna brutalność 
wobec wroga jest więc wykluczona597. Syse nawiązuje także do przywołanej 
w rozdziale II historii Leontiosa. Jego zdaniem wskazuje ona na to, że żołnie
rze, dla których thymos jest tym, czym dla filozofów rozum, pomimo iż niosą 
śmierć, nie powinni być nią zafascynowani ani odbierać życia z przyjemno
ścią. Takie zachowanie należałoby bowiem uznać za aberrację, za zwycięstwo 
pożądliwości nad częścią gniewliwą. Opowieść o Leontiosie pokazuje, zda
niem Syse’a, że „zarówno pobożność, jak i zachowanie umiaru są głównymi 
elementami thymosu, jakimi powinni charakteryzować się żołnierze”598. Do
skonale widać to w uwagach na temat sposobów prowadzenia wojen.

W V księdze Państwa, po dokładnym przedstawieniu wychowania straż
ników w kontekście dwóch pierwszych fal, Sokrates stwierdza, że na wojnie 
Grecy nie powinni brać do niewoli innych Greków (468b). Podkreśla tak
że, że zmarłym należy się szacunek. Przyrównuje do psów tych, którzy za 
nieprzyjaciela uważają nieżyjące ciało, a okradanie zwłok nazywa podłością 
i brudną chciwością (468d). Przypomnijmy pojedynek Achillesa z Hektorem. 
Po zwycięstwie Achilles:

Ostrym żelazem nogi przedziurawił obie
I do wozu swojego przywiązał powrozem;
Głowa wybladła leży na ziemi za wozem.
W siadł i wziął pyszne łupy, zaciął bystre konie:
Lecą. Hektora kurzem obsypane skronie,

595 H. Syse, The Platonic Roots o f  Just War Doctrine: A Reading o f  Plato’s »Republic«, 
„Diametros”, nr 23, 2010, s. 117.

596 Tamże, s. 121.
597 Tamże, s. 116.
598 Tamże, s. 118.
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Wznosi się chmura piasku, trup okrywająca,
Wala się włos, a głowa równinę potrąca.
Tak, za pana Olimpu wyroki wiecznemi,
W  oczach jego rodaków, na ojczystej ziemi,
Pastwił się nad Hektorem zwycięzca zajadły,
I takim jego zwłoki obelgom podpadły599.

Takie zachowania Platon uważa za niedopuszczalne. Podobnie stwierdza, 
że nie należy zanosić do świątyń wotów w postaci zbroi helleńskich, by nie 
popełnić świętokradztwa. Następnie wprowadza rozróżnienie wojny i wojny 
domowej. Z pierwszą mamy do czynienia wtedy, gdy Grecy walczą z bar
barzyńcami, o drugiej mówimy w przypadku walk pomiędzy Hellenami. 
W uwagach Sokratesa na temat wojny domowej pobrzmiewa pamięć o woj
nie peloponeskiej. Filozof wojnę domową nazywa „grzeszną i zbrodniczą” 
(470d). Charakteryzuje się ona niszczeniem pól, zbiorów i domów. Były to 
częste praktyki podczas walki Aten ze Spartą. W takim postępowaniu „widać, 
że ani jedni, ani drudzy nie kochają swego państwa. Bo nie śmiałby przecież 
jeden z drugim matki i żywicielki strzyc do gołego” (470d-e). Poza argumen
tami o charakterze moralnym za takim postępowaniem powinien przema
wiać zdrowy rozsądek, wojna nie trwa bowiem wiecznie i kiedyś przyjdzie 
czas na pokój. Trudno będzie go ustanowić, kiedy złamie się pewne dopusz
czalne granice możliwych zachowań podczas konfliktów zbrojnych. Grecy

( . . . )  nie będą z dymem puszczali mieszkań, i nie będą uważali, że w każdym państwie 
wszyscy są ich wrogami: i mężczyźni, i kobiety, i dzieci, ale że w każdym wypadku 
wrogów jest niewielu, to ci, którzy są winni poróżnienia. ( . . . )  ani ziemi ich nie zechcą 
pustoszyć, ( . . .)  ani domów burzyć (471a-b ).

Niedopuszczalne są więc: niszczenie miast, mordowanie ludności czy stoso
wanie odpowiedzialności zbiorowej. Glaukon dodaje, że tak właśnie powin
ny wyglądać konflikty pomiędzy Grekami, stosunek do barbarzyńców nato
miast powinien być taki, jaki w rzeczywistości panuje pomiędzy Hellenami. 
Na uwagę Glaukona na temat barbarzyńców Sokrates nie odpowiada. Czy 
mielibyśmy przyjąć, że w walkach z nimi wszystko jest dozwolone? Tu trze
ba udzielić odpowiedzi negatywnej. Jak pamiętamy, Melijczycy u Tukidyde
sa odwołują się do uznanych zasad, zgodnie z którymi atak Ateńczyków na 
Melos można było uznać za nieusprawiedliwiony. Jeśli istniały one pomię
dzy Grekami, to zgodnie z postulatem Glaukona należałoby je zastosować do 
konfliktów z barbarzyńcami600, co diametralnie rozszerza płaszczyznę mo
ralną polityki międzynarodowej. Natomiast walki wewnątrz świata helleń
skiego są poddane bardziej rygorystycznym wymogom, co uwidacznia się

599 Homer, Iliada, tłum. F.K. Dmochowski, różne wydania, XXII, 300-310.
600 Por. H. Syse, dz. cyt., s. 120.
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także w tym, że Sokrates nie nazywa ich wojną, ale karceniem. Uwagi filozofa 
prowadzą Syse’a do wniosku, że idealna polis, oprócz przygotowywania się do 
obrony, będzie także atakować inne państwa, by bronić sprawiedliwości i ją 
szerzyć601. Wydaje się, że jest to konkluzja zbyt pochopna. Przede wszystkim 
nie znajdujemy w tekście dowodu na to, by taka miała być rola idealnej polis, 
szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że miałaby ona raczej ograniczony 
kontakt ze światem zewnętrznym602. Szerzenie sprawiedliwości musiałoby 
w istocie polegać na dokonywaniu kolejnych zamachów stanu, ponieważ 
osiągnięcie pożądanej rzeczywistości wymagałoby zmiany całej struktury 
społecznej w zaatakowanych państwach. Skoro powołanie do życia idealnej 
polis jest zadaniem wyjątkowo trudnym, to jeszcze bardziej skomplikowany 
byłby proces tworzenia kolejnych, a szczególnie tam, gdzie nie byłoby filo
zofów. Należałoby się także zastanowić, czy w dążeniu do sprawiedliwości 
ofiarą nie stałaby się ona sama. Skoro zarówno Sokrates, jak i jego rozmówcy 
zdawali sobie sprawę z tego, że prowadzenie wojen wiąże się z ogromnymi 
wydatkami finansowymi, a idealna polis nie posiada majątku, musiałaby go 
zdobyć, a to z pewnością wiązałoby się z czynieniem niesprawiedliwości.

Jak podkreśla Kochin, pogląd Platona na wojnę sprawia, że można ją po
godzić z wymogami sprawiedliwości. Liczy się dobro ludzi, zarówno swoich 
obywateli, jak i wrogów, dlatego też ostry podział na przyjaciół i nieprzyja
ciół, jaki zakładała definicja Polemarcha z I księgi Państwa, do której odnosi
łem się szczególnie przy analizie poglądu Sokratesa na prawo odwetu, zostaje 
odrzucony także w tym wymiarze.

W tym miejscu należy nawiązać do problemu, który pojawił się w po
przednim rozdziale. Przywoływana Weiss zrównywała czyny złe z czynami 
niesprawiedliwymi. Wskazywałem, że teza ta staje się problematyczna wła
śnie w kontekście wojny, jeśli bowiem zły czyn, jakim jest odebranie życia, 
jest także czynem niesprawiedliwym, to każda wojna byłaby niesprawiedliwa, 
bo w każdej giną ludzie. Jak widzimy, w V księdze Państwa Platon dopuszcza 
prowadzenie wojen, ale wskazuje ograniczenia, jakie powinny im towarzy
szyć. W Prawach Ateńczyk mówi, że wojnę można toczyć wyłącznie w imię 
pokoju, „w pokoju więc przepędzać powinniśmy możliwie największą część 
życia i przepędzać najlepiej” (803d). Pokój jest zatem najważniejszy, choć 
nie znaczy to, że Platon był pacyfistą. Nie był nim także Sokrates, skoro sam 
brał udział w wojnach. Dziwne byłoby także przyjęcie, że zabijanie na wojnie

601 Tamże, s. 111.
602 Kochin, podobnie jak Syse, uważa, że ideałne państwo może się angażować w konflikty 

zbrojne w cełach wychowawczych, sam jednak w przypisie przytacza stanowisko polemiczne, 
na podstawie którego podkreśla się, że Sokrates nie twierdzi, by ideałna polis wszczynała 
wojny w takich cełach, łecz raczej wykorzystywała toczące się wałki do „karcenia” innych 
(M.S. Kochin, dz. cyt.).
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stanowi karę rozumianą tak jak w poprzednim rozdziale na podstawie Gor- 
giasza, choć pozwalałoby zachować tezę Weiss przy założeniu, że zabijanie 
nie byłoby czynem złym, ale korzystnym dla ofiary. Kara działa leczniczo. 
W kontekście wojny mówi się jednak o wychowaniu, a Platon nie przywołuje 
analogii do medycyny. Trudno byłoby uznać zabijanie za karcenie, a wszyst
kich żołnierzy wroga za zasługujących na najwyższy wymiar kary. Być może 
w jakichś skrajnych okolicznościach zabijanie na wojnie byłoby formą kary, 
ale nie ma podstaw, by każdy konflikt zbrojny właśnie za taki uznać. Celem 
idealnej polis, jak zostało to zaakcentowane, nie jest wszczynanie krucjat 
w imię moralności. Jeszcze raz trzeba więc podkreślić, że tezę Weiss należy 
odrzucić.

Podsumowując uwagi Platona z księgi V Państwa na temat wojny, może
my z pewnością stwierdzić, że w jego filozofii mamy, zgodnie z tezą Syse’a, 
zapowiedź tradycji wojny sprawiedliwej głównie w odniesieniu do ius in 
bello. Przyjmując, że pokój jest najważniejszy, a atak idealnej polis musi być 
odpowiednio usprawiedliwiony, a więc w dużej mierze będzie się sprowadzał 
do wojny obronnej, można ograniczenie to wiązać z ius ad  bellum. Również 
Pappas uważa, że w rozważaniach filozofa możemy dostrzec „zapowiedź 
takich międzynarodowych przepisów jak konwencje genewskie”603. Zwraca 
jednak uwagę na jedną istotną z naszego punktu widzenia kwestię, którą po
dejmuje także Pangle. Platon bez wątpienia zrywa z ostrym podziałem na 
„swoich” i „obcych”, co przejawia się zarówno w tezach etycznych, z jakimi 
mieliśmy do czynienia w Kritonie, jak i w swoich uwagach na temat wojny. 
Przynależność do konkretnej polis nie daje licencji na dowolne postępowanie 
względem przeciwników z innych państw. To równe traktowanie wszystkich 
ludzi ma jednak swoje granice. W Państwie opierają się one na etnicznym 
pochodzeniu, inaczej bowiem idealna polis ma się w polityce zagranicznej 
odnosić do pozostałych Greków, a inaczej do barbarzyńców. „Krew przebija 
bezstronność” -  jak pisze Pangle604. Autor podkreśla, że nawet jeśli czuje
my pokrewieństwo z innymi ludźmi jako ludźmi, to „sama natura pokre
wieństwa zakłada znacznie większą troskę i silniejsze zobowiązania wobec 
tych, z którymi łączą nas więzy krwi”605. Jego zdaniem Platon wskazuje, że 
odpowiedzialny polityk musi przede wszystkim dbać o swoich współobywa
teli i nie może pozwolić na to, by zobowiązania wobec obcych przeważyły 
zobowiązania względem nich.

Platon bez wątpienia miał poglądy rewolucyjne, ale nie tylko dlatego, 
że przedstawił wizję państwa, które nie przypominało ówczesnych tworów. 
Odejście od ciasnego rozumienia zobowiązań wyłącznie wobec tych, którzy

603 N. Pappas, dz. cyt., s. 113.
604 T.L. Pangle, dz. cyt., s. 394.
605 Tamże.
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są nam bliscy, budziło zdziwienie u wielu współczesnych mu Greków. Kri- 
ton nie widział żadnego problemu w łamaniu prawa i oszukiwaniu ludzi, 
jeśli miało to służyć jego przyjacielowi. Przedstawiając poszczególne klasy 
w Państwie, Platon arystokrata zrywa z utrwalonym porządkiem społecz
nym. Jak zauważa Kochin, wprowadzając podział zgodnie z mitem o meta
lach, Platon opiera państwo na „wyjątkowo niearystokratycznej” instytucji, 
w której jedynym elementem decydującym o uprzywilejowanej pozycji jest 
wartość człowieka, czyli cnota606. Pod pewnymi względami filozof pozostał 
jednak człowiekiem swojej epoki. Zauważmy, że gdy mówi o traktowaniu 
ludzi pochodzących z innych państw, to choć odbiega od ówczesnych stan
dardów, ciągle jednak ostro oddziela świat grecki od świata barbarzyńskiego. 
Różnica ta, mająca podłoże etniczne, jest różnicą o istotnym znaczeniu mo
ralnym, wskazuje bowiem na to, że Grek ma wobec barbarzyńców znacznie 
mniejsze zobowiązania niż wobec innych Hellenów. Największe oddanie 
należy się współobywatelom. Hierarchia jest tu ściśle zaznaczona. Człowie
kiem swojej epoki pozostaje także Arystoteles, którego stanowisko należy 
teraz rozważyć.

ARYSTOTELES A MORALNA REFLEKSJA 
NAD POLITYKĄ ZAGRANICZNĄ

U Arystotelesa nie znajdziemy tak barwnych postaci jak Trazymach czy Ka- 
likles, których poglądy pozwalają na przedstawienie omawianego problemu 
z różnych perspektyw i na przyjęcie różnych interpretacji. Dlatego też rozwa
żania poświęcone Stagirycie będą z konieczności krótsze. Arystotelesa znacz
nie częściej wiąże się z tradycją wojny sprawiedliwej niż Platona. Pamiętając, 
że problem znaczenia refleksji moralnej w polityce międzynarodowej u inte
resujących nas filozofów zaczynamy od rozważania ich poglądów na temat 
prowadzenia wojen, przejdźmy do Polityki i rozpatrzmy, jak zagadnienie to 
postrzega Stagiryta.

Na początku przywołajmy jednak Etykę nikomachejską. Arystoteles 
stwierdza w niej, że „prowadzimy wojny, aby zażywać pokoju” (1177b). Słowa 
te znajdują swoje odzwierciedlenie w Polityce. Tam bowiem czytamy, że „mu
szą istnieć w państwie cnoty potrzebne do spokojnego życia, bo -  jak to już 
wielokrotnie zaznaczyłem -  celem wojny jest pokój, a celem pracy spoczy
nek” (1334a; pogląd ten Arystoteles powtarza w swoim dziele kilkukrotnie). 
W Etyce nikomachejskiej wspomniane zdanie pojawia się w kontekście roz

606 M.S. Kochin, dz. cyt.



2 4 8

patrywania tego, które życie jest bardziej pożądane: poświęcone politycznej 
aktywności czy teoretycznej kontemplacji. Do tego zagadnienia jeszcze po
wrócę. Można zadać sobie pytanie, jaki, zdaniem Arystotelesa, jest rzeczywi
sty powód prowadzenia wojen. Historia jest pełna przypadków, kiedy w imię 
rzekomego pokoju dopuszczano się zbrodni albo w celu osiągnięcia szczęścia 
i spokoju całej ludzkości decydowano się na przeprowadzenie tego ostatnie
go, decydującego starcia. Arystoteles zaleca najlepszemu państwu prowadze
nie wojny wtedy, kiedy jakieś inne mu zagraża, nie namawia natomiast do 
militarnych podbojów. Nieco wcześniej czytamy, że:

( . . . )  prawodawca powinien raczej starać się o to, by ustawodawstwo dotyczące zagad
nień wojennych, jak i wszelkie inne, podporządkować interesom życia spokojnego 
i pokoju, to stwierdzają zarówno fakty dokonane, jak i wyrozumowane. Bo po najwięk
szej części takie wojownicze państwa utrzymują się tak długo, jak długo prowadzą woj
ny, a giną, gdy panowanie zdobędą. W  okresie pokoju bowiem niby rdzewiejące żelazo 
zatracają swoją hartowność, a winę tego ponosi prawodawca, który nie wykształcił 
u nich zdolności do życia w spokoju (1334a).

Najważniejsze jest życie w spokoju, ponieważ jest ono potrzebne do tego, by 
państwo dobrze się rozwijało. Tylko w takich okolicznościach ludzie mogą 
się oddać najwyższej aktywności, jaką jest teoretyczna kontemplacja, wyma
ga ona bowiem dużo wolnego czasu i najwyższego stopnia samowystarczal
ności. Arystoteles podkreśla także, że państwa prowadzące wojnę przez cały 
czas, nie potrafią żyć w pokoju. Jeśli w idealnej polis Arystotelesa ma panować 
„umiarkowanie, dzielność i wytrwałość” (1334a), to nie może ona nieustannie 
prowadzić wojen, co przeczyłoby doktrynie środka -  byłoby sprzeczne z cno
tą. Wojny dla nich samych, a nie dla pokoju, prowadzi wyłącznie człowiek 
„krwiożerczy” (EN 1177b). Wojna nie jest celem państwa, ale stanowi do nie
go środek (Pol. 1325a). Nie znaczy to oczywiście, że w związku z tym każda 
wojna, która mogłaby do tego celu zbliżać, zasługuje na usprawiedliwienie. 
Jak bowiem podkreśla Arystoteles, sztuka wojenna ma zasadnicze znaczenie 
dla idealnej polis, ale wojen nie wolno prowadzić z tymi, którzy na to nie 
zasłużyli. Najistotniejszym powodem angażowania się w konflikt zbrojny jest 
obrona własna: „uchronienie się przed ujarzmieniem przez innych”. Pozosta
łe to „zdobycie hegemonii w interesie poddanych” oraz „zdobycie panowania 
nad takimi, którzy na los niewolników zasługują” (1333b-1334a). Nie ma tu 
miejsca na rozpatrywanie poglądu Arystotelesa na niewolnictwo, warto jed
nak przedstawić podstawową dychotomię. Stagiryta wyróżnia niewolników 
z natury i tych, którzy trafili do niewoli na przykład w wyniku działań wojen
nych. Tylko tych pierwszych można podbijać i nad nimi sprawować władzę: 
„nie należy dążyć do nieograniczonego władania wszystkimi, lecz tylko nad 
tymi, którzy się na niewolników urodzili” (1324b). Idealne państwo mające 
„bezsprzecznie dobry ustrój” dysponuje takimi urządzeniami ustrojowymi,
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które „nie są obliczone na wojnę ani na panowanie nad nieprzyjaciółmi, bo 
do czegoś takiego nie powinno być żadnej podstawy” (1324b-1325a).

Jeśli przyjmiemy, że dla Arystotelesa najistotniejszym i najbardziej uza
sadnionym powodem toczenia walki jest wojna mająca charakter obronny, 
a więc chroniąca przed „ujarzmieniem przez innych”, to mamy tu ewidentną 
zapowiedź jednego z warunków dopuszczalności wojen, a więc warunku ius 
ad bellum w ramach tradycji wojny sprawiedliwej. We wspomnianym frag
mencie doskonale widać także, dlaczego Arystoteles pozostał człowiekiem 
własnej epoki tak jak Platon. Za usprawiedliwione Stagiryta uważa konflikty 
z tymi, którzy „na los niewolników zasługują”. We fragmencie 1252b dowia
dujemy się, że „barbarzyńca a niewolnik to z natury jedno i to samo”. Ary
stoteles przywołuje w tym miejscu Eurypidesa: „słuszną jest rzeczą, by Hel
lenowie nad barbarzyńcami panowali”. Panowanie pana nad niewolnikiem 
było dla Greków stosunkiem despotycznym: greckie słowo despotes oznacza 
zarówno pana, jak i despotycznego władcę. Trzeba się więc zastanowić, czy 
Arystoteles zaleca Grekom despotyczne panowanie nad światem barbarzyń
skim. Wcześniej jednak warto zauważyć, że wśród powodów prowadzenia 
wojen Arystoteles wymienia „zdobycie hegemonii w interesie poddanych”. 
Przez Stagirytę przemawia tu wnikliwy obserwator świata polityki. Wojna jest 
w niego wpisana i stanowi „poniekąd sztukę zdobywania własności” (1256b). 
Uwaga ta przywołuje Państwo i proces powiększania się polis zdominowanej 
przez zbytek, trudno zaprzeczyć bowiem, że w określonych sytuacjach może 
dojść do wojny o zasoby. Powinna być ona jednak prowadzona tak, żeby wal
czący w niej ludzie nie przypominali „krwiożerczych” bestii.

Powróćmy do kwestii despotyzmu. W VII księdze Polityki, w rozdziale III 
Arystoteles rozważa, jakie życie jest dla człowieka najlepsze: życie poświęcone 
polityce czy też teoretycznej kontemplacji. Fragment ten jest istotny dlatego, 
że Stagiryta buduje w nim analogię pomiędzy człowiekiem a państwem. Nie
którzy sądzą, że lepsze jest życie filozofa od życia polityka. Arystoteles przy
wołuje w tym miejscu właśnie despotę. W jego życiu nie znajdziemy niczego 
pięknego, ponieważ mając władzę nad niewolnikami, wykonuje wyłącznie to, 
co jest konieczne do życia, a w takiej aktywności próżno szukać czegoś chlub
nego. Oczywiście nie każde sprawowanie władzy zakłada despotyczne pano
wanie nad innymi. Arystoteles zastanawia się, że być może „najlepiej jest być 
panem nad wszystkimi, w ten sposób bowiem można by być również panem 
bardzo wielu i bardzo pięknych czynów” (1325a). Polityk prowadziłby więc 
wojny, traktując je jako środek do szczęśliwego, praktycznego życia, panował
by bowiem nad ogromną liczbą ludzi, którzy nie byliby niewolnikami. Tu jed
nak pojawia się najważniejsze dla nas stwierdzenie: „kto tak mówi, może i ma 
słuszność, jeśli dla tych, co grabież i przemoc uprawiają, jest istotnie osiągalne 
najwięcej pożądane dobro życia. Ale to jest chyba niemożliwe, a założenie ta
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kie jest błędne” (1325b). Arystoteles w pełni zdaje sobie sprawę ze zła, jakie zo
stałoby wyrządzone w wyniku toczenia kolejnych wojen, nawet jeśli miałoby 
to prowadzić do dobrego celu, którym byłoby panowanie dobrego człowieka 
nad innymi ludźmi. Szlachetny cel nie uświęca środków, a wyrządzonego zła 
nie sposób naprawić: „toteż kto od wykroczenia zaczyna, ten nie potrafi póź
niej tyle naprawić, ile już złego zrobił, odstępując od cnoty” (1325b). Dążenie 
do imperializmu jest więc wykluczone z pobudek moralnych.

Najlepszą aktywnością dla człowieka jest aktywność umysłowa, która za
kłada „rozważania i rozmyślania, które same dla siebie są celem i dla sie
bie samych zostały podjęte” (1325b). Człowiek taki działa, ale nie jest to wi
doczne na zewnątrz. Przechodząc na grunt państwa, Arystoteles podkreśla, 
że polis „zamykająca się w kręgu spraw własnych” wcale nie jest bezczynna, 
rozwija się w niej bowiem „wewnętrzna działalność w stosunkach między 
częściami składowymi” (1325b). Idealna polis będzie więc bardziej skupiona 
na samej sobie niż na prowadzeniu polityki zagranicznej, gdyż jej celem jest 
odpowiednie wychowanie obywateli przy możliwie najdalej posuniętej samo
wystarczalności.

Podsumujmy rozważania Arystotelesa na temat wojny. Filozof doskonale 
zdaje sobie sprawę z tego, że jest ona częścią świata polityki. Być może idealna 
polis także będzie musiała się angażować w konflikty zbrojne. Należy jednak 
zaznaczyć, że będą się one sprowadzać głównie do obrony przed najeźdźcami. 
Ujęcie cnoty jako środka pomiędzy dwiema skrajnościami znajdzie także od
niesienie w sposobie prowadzenia działań zbrojnych. Żołnierze nie mogą być 
bezlitosnymi i brutalnymi bestiami. Kiedy Arystoteles wspomina w III księdze 
Etyki nikomachejskiej cnotę męstwa, mówi o tym, że choć nawet dla człowieka 
mężnego śmierć i rany są przykre, to on naraża się na nie i takie postępo
wanie jest moralnie piękne (1117b). Trudno byłoby przypisać Arystotelesowi 
pogląd, zgodnie z którym moralnie piękna byłaby sama walka bez względu na 
to, w jakim celu by ją  toczono. Dla człowieka mężnego cel ma duże znaczenie: 
naraża się on na to, co przykre, ale czyni to „ze względu na to, co jest moralnie 
piękne; to bowiem jest celem dzielności etycznej” (1115b). Wojna musi być 
więc podporządkowana regułom moralnym: ludzie cnotliwi nie wezmą udzia
łu w przedsięwzięciu, które mogłoby skierować ich na ścieżkę wiodącą do zła.

Przywołane rozważania na temat wojny odnoszące się zarówno do filo
zofii Platona, jak i Arystotelesa pozwalają nam przyjąć, że refleksja moralna 
odgrywa w nich główną rolę. Wojna nie jest czasem, w którym moralność 
zostaje zawieszona. Państwa powinny żyć w pokoju, a konflikty zbrojne ogra
niczać w zasadzie do działań obronnych. Platon i jego uczeń nie tylko podej
mują zagadnienie usprawiedliwionego wszczynania wojny, ale także zwraca
ją  uwagę, jak należy je prowadzić. W tym sensie tworzą fundamenty teorii 
wojny sprawiedliwej. Konflikt zbrojny musi być moralnie usprawiedliwiony.
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W Alkibiadesie I  Pseudo-Platona czytamy, że nikt otwarcie nie przyzna się do 
tego, że pragnie „prowadzić wojnę przeciw tym, którzy postępują sprawiedli
wie”. Podstawowa kwestia, „a więc pytanie o to, co należyte, czy wszcząć woj
nę, czy nie, z kim wszcząć, z kim zaś nie, kiedy wszcząć, kiedy zaś nie, spro
wadza się do tego, co jest bardziej sprawiedliwe” (109c)607. Trudno o bardziej 
oczywisty przykład podporządkowania kwestii związanych z prowadzeniem 
wojen regułom etycznym. Każda decyzja musi być rozpatrywana w świetle 
sprawiedliwości.

Choć Platon i Arystoteles nie poruszają tego wątku, wydaje się, że na 
gruncie ich filozofii można by uzasadnić także wojny prewencyjne, o których 
wspominałem przy okazji omawiania Wojny peloponeskiej. Jeśli jakieś pań
stwo zagrażałoby idealnej polis i atak z jego strony byłby niemal pewny, chwy
cenie za broń mające właściwie charakter obronny byłoby usprawiedliwione.

W podejściu do innych państw czy ludzi dostrzegamy jednak istotne za
strzeżenie, którego podstawą jest zróżnicowanie na Greków i na nie-Greków, 
czyli barbarzyńców. Tu można sobie pozwolić na więcej, ale imperialistycz
na ekspansja jest wykluczona. Stanem pożądanym dla idealnej polis byłoby 
ograniczenie kontaktów ze światem zewnętrznym. Przywołując stanowisko 
kosmopolityzmu w kwestii praw człowieka, jasne jest, że nie można go przy
pisać ani Platonowi, ani Arystotelesowi, i to nie dlatego, że pojęcie praw czło
wieka ma charakter nowożytny. Moralny kosmopolityzm ma swoje źródło 
w starożytności w postaci koncepcji stoickich, które powstały jednak dopie
ro po wielkich przemianach politycznych, a szczególnie po pojawieniu się 
imperium Aleksandra Wielkiego. Tak daleko idących wniosków w sprawie 
równości ludzi Platon i Arystoteles nie wyciągają, o czym doskonale świadczą 
przywołane przykłady na temat niewolników czy barbarzyńców.

Porównanie kosmopolityzmu z politycznym etatyzmem miało na celu 
wskazanie różnic pomiędzy stanowiskami krytycznymi wobec polityczne
go realizmu. Należy pokreślić, że błędem byłoby przypisywanie Platonowi 
i Arystotelesowi stanowiska Walzera. Można by to uznać za anachronizm, 
ponieważ pojęcia suwerenności czy samostanowienia także powstały do
piero w nowożytności608. Niemniej jednak filozofowie musieli zdawać so
bie sprawę z tego, że określone państwo sprawuje władzę na danym terenie 
i próba zajęcia jakiegoś jego obszaru musiała się spotkać z odpowiednią re
akcją. Możemy więc jedynie spekulować, jakie mogłyby być ich poglądy na

607 Choć dialog ten przypisywano w starożytności samemu Platonowi, współcześnie toczą 
się spory o jego autentyczność. Por. R. Kraut, Introduction to the Study o f  Plato, [w:] The 
Cam bridge Companion to Plato, s. 35. Wydaje się jednak, że Platon zgodziłby się z poglądem 
wypowiedzianym przez Sokratesa.

608 EH. Hinsley w swojej książce Sovereignty rozpatruje powody, dla których w greckich 
poleis nie narodziło się pojęcie suwerenności. Zob. EH. Hinsley, Sovereignty, Cambridge 
University Press, Cambridge 1986, s. 27-32 .
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kwestię interwencji humanitarnej. Czy w ich koncepcji stosunków między
narodowych możemy odnaleźć ideę, która choć w niewielkim stopniu od
powiadałaby tej współczesnej? Wydaje się, że tak. W omawianym już wcze
śniej fragmencie Państwa Sokrates mówi, że żołnierze idealnej polis będą 
innych Greków „łagodnie do opamiętania przyprowadzali” (471a). Użyte 
przez Platona słowo sophronizein  znaczy dosłownie „łagodzić”. Jak podkre
śla w swoim tłumaczeniu Państwa Bloom, należy w tym kontekście przyjąć, 
że kara, jaka spotyka wrogów, ma mieć charakter wychowawczy, ma kształ
cić609. Być może więc Platon zgodziłby się na ingerencję w sprawy jakiejś 
innej greckiej polis, gdyby dochodziło w niej do działań, które należałoby 
opanować, a sprawców „pouczyć”. Być może zalecałby także pomoc, gdyby 
jedno państwo-miasto niesprawiedliwie zaatakowało inne. Musimy jednak 
pamiętać o zastrzeżeniach, które zostały przedstawione już wcześniej. Ce
lem idealnej polis nie jest prowadzenie wojen i szerzenie sprawiedliwości na 
zewnątrz. Odrzuciliśmy możliwość wszczynania wojen w jej imię. Gdyby 
więc proces wychowawczy miał być uzależniony od użycia wojska, musia
łaby to być bardzo ograniczona interwencja, a nie wojna na szeroką skalę.

Wydaje się więc, że można przyjąć jeden, bardzo ostrożny wniosek. Jeśli 
Platon i Arystoteles zgodziliby się na jakąkolwiek ingerencję w sprawy inne
go państwa z pobudek moralnych, musiałaby to być grecka polis, ponieważ 
w stosunku do Greków obowiązują określone reguły, które nie mają zastoso
wania wobec barbarzyńców. Należy jednak przy tym pamiętać, że explicite 
idea odpowiadająca współczesnej interwencji humanitarnej nie pojawia się 
u Platona czy Arystotelesa. Starałem się jedynie wykazać, że w przypadku 
pierwszego z nich możemy odnaleźć pewną jej zapowiedź.

Brak wyraźnego ujęcia problemu interwencjonizmu w filozofii Platona 
i Arystotelesa nie powinien nas dziwić. W poprzednim rozdziale mogliśmy 
się przekonać o tym, jak silne więzy moralne łączą jednostkę z jej polis. Oby
watel jest przede wszystkim obywatelem własnego państwa i to wobec niego 
ma podstawowe zobowiązania, które często przewyższają zobowiązania wo
bec rodziny, kiedy na przykład przychodzi moment, gdy trzeba poświęcić 
za nie swoje życie. Pangle podkreśla, że polis zajmuje się przede wszystkim 
własnym dobrem610, i to wokół tej idei -  idei dobra wspólnego przy wspól
nocie ograniczonej do jednej polis, a jedynie w szczególnych przypadkach 
do greckich państw -  koncentrowało się życie obywateli, ich obowiązki oraz 
powinności. Jeśli podział na swoich i obcych miałby oznaczać podział na 
współobywateli i pozostałych, to w takiej formie jest on trwale obecny w my
śli Platona czy Arystotelesa. Stąd bierze się teza, że nie wyszli oni w pełni poza 
własną epokę.

609 Plato, Republic, tłum. A. Bloom, Basic Books, New York 1991, s. 460.
610 T.L. Pangle, dz. cyt., s. 393.
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Powyższe rozważania pozwoliły nam na określenie stanowisk Platona 
i Arystotelesa w kwestii znaczenia moralności w polityce międzynarodowej. 
Już na wstępie można było wskazać, że nie są oni przedstawicielami politycz
nego realizmu. Wydaje się, że w świetle naszych ustaleń należy ich uznać za 
idealistów, ponieważ kwestie moralne mają dla nich duże znaczenie nie tylko 
w polityce wewnętrznej, ale także zagranicznej. Idealne poleis filozofów miały 
prowadzić politykę zmierzającą do pokoju i unikającą konfliktów zbrojnych. 
Przytoczony fragment z Alkibiadesa wyraźnie wykazał nadrzędność refleksji 
etycznej w prowadzeniu polityki zagranicznej. Jeśli wzięłoby się pod uwagę 
poglądy etyczne obu filozofów, trudno byłoby uznać, że wychodząc ze swojej 
polis, człowiek etycznie dzielny mógłby zostawiać tam swoją cnotę i zamie
niać się w krwiożerczą bestię pozbawioną jakichkolwiek zasad. Na zewnątrz 
moralność także obowiązuje. Należy jednak pamiętać, że hierarchia jest ściśle 
ustalona i na pierwszym miejscu zawsze znajdują się własne państwo i współ
obywatele.

PODSUMOWANIE

W rozdziale tym został podjęty problem moralnej refleksji w odniesieniu do 
stosunków międzynarodowych. Państwa prowadzą zarówno politykę we
wnętrzną, jak i zewnętrzną, obie można poddać ocenie moralnej. W kwestii po
lityki zagranicznej zarysowałem dwa przeciwne stanowiska: realizm i idealizm. 
Dużo miejsca poświęciłem Tukidydesowi i jego Wojnie peloponeskiej. Dokład
na analiza fragmentów jego dzieła pozwoliła na wyróżnienie podstawowych 
założeń realizmu, za którego ojca jest on powszechnie uważany. Stanowisko 
Ateńczyków podczas wojny porównałem z poglądami Trazymacha i Kaliklesa 
-  dwóch najważniejszych przeciwników Sokratesa z dialogów Platona. Następ
nie przedstawiłem poglądy przeciwników realizmu i wskazałem, że przyjmują 
one różne formy. Po zarysowaniu różnorodnych stanowisk przedmiotem mojej 
analizy stała się filozofia Platona i Arystotelesa ze szczególnym naciskiem na 
ich poglądy na temat wojny. Interpretacja fragmentów Państwa oraz Polityki 
pozwoliła wykazać, iż u filozofów odnajdujemy moralną refleksję nad polityką 
zagraniczną oraz zapowiedź późniejszej tradycji wojny sprawiedliwej. Podczas 
przytaczania współczesnych poglądów podałem pojęcia, które nie mają zasto
sowania do filozofii starożytnej, starałem się jednak pokazać pewne jej związki 
z dzisiejszymi koncepcjami, tak aby nie narazić się na zarzut anachronizmu. 
Zarówno w przypadku Platona, jak i Arystotelesa możemy mówić o prymacie 
refleksji moralnej w polityce zagranicznej. W tym sensie teza przypisująca im 
poglądy idealistyczne jest uzasadniona.





Za k o ń c z e n ie

W książce tej chciałem z nowej perspektywy spojrzeć na omawiane już wcze
śniej wątki występujące w filozofii starożytnej, a także skupić się na tych, któ
re do tej pory nie spotkały się z większym zainteresowaniem interpretatorów. 
Uważam, że zderzenie dzisiejszych problemów z zagadnieniami poruszany
mi przez Sokratesa, Platona czy Arystotelesa pozwoliło pogłębić współczesną 
refleksję etyczną nad polityką, a także ukazało ich filozofię w nowym świetle. 
Świadomy wszelkich różnic, starałem się zwrócić uwagę na liczne podobień
stwa i ciągłą obecność określonych wątków w historii refleksji nad praktyczną 
dziedziną życia człowieka. Wielokrotnie starożytność okazała się „znacznie 
bliżej”, niż mógłby o tym świadczyć rzeczywisty przedział czasowy dzielący 
nas od niej.

Moralna refleksja nad polityką ma ogromne znaczenie we współczesnym, 
zmieniającym się świecie. Choć przed polityką nie stawiamy tak istotnych 
zadań, jak czynili to starożytni, uważamy, że powinny obowiązywać w niej 
określone standardy moralne. Powód tego może być dwojaki. Po pierwsze, 
przyjmujemy, że moralność kieruje nami w każdej sferze naszego życia, nie 
ma więc powodu, by wyłączyć z niego świat polityki. Po drugie, na co wska
zuje wielu filozofów, w naszym interesie leży to, by politycy podlegali moral
nej ocenie i moralnym ograniczeniom. Władza pozwala korzystać z instru
mentów, które -  pozbawione kontroli nie tylko instytucjonalnej, ale także 
obyczajowej, a w końcu nawet moralnej -  mogłyby prowadzić do katastro
falnych skutków.

W rozdziale II świat polityki ukazał się jako świat bardzo trudnych de
cyzji, które politycy muszą podejmować. Niektórzy przyjmują, że nie da się 
w nim przetrwać bez narażenia na szwank własnej moralności. Platon i Ary
stoteles wskazują nam racje do tego, by przyjąć, że istnieje właściwy sposób 
postępowania w różnych sytuacjach: podpowiadają, co należy czynić. Nie 
dają oczywiście uniwersalnej recepty ani nie twierdzą, że potencjalne wy
bory będą łatwe. Filozofowie zdawali sobie sprawę z tego, że życie moralne 
wymaga odwagi, poświęceń i doświadczenia. Nie ma prostych rozwiązań.



2 5 6

I choć idea moralnego postępowania w polityce może się wydawać utopijna, 
to z pewnością jest ideałem, do którego warto dążyć. W jakim stopniu moż
na go spełnić, szczególnie w takiej sferze jak stosunki międzynarodowe, to 
już zupełnie inny problem. Cynizmem byłoby jednak twierdzenie, że kwestie 
moralne w polityce można pominąć jako nieistotne.

Rozdział III wskazał, że relację pomiędzy państwem a jego obywatelem 
można ująć na płaszczyźnie moralnej. Dla Sokratesa, Platona czy Arystote
lesa związek jednostki z polis był oczywisty, a osobę żyjącą poza wspólnotą 
polityczną uznawano wtedy za „nędznika”. Rozwijana współcześnie idea po
litycznego zobowiązania pokazująca, że obywatel jest moralnie zobowiązany 
do posłuszeństwa wobec własnego państwa i wspierania go, ma swoje korze
nie w starożytności. Jest oczywiste, że relacje jednostka-państwo zmieniały 
się przez wieki. Ciekawe jest jednak to, że sama idea przetrwała, a pytanie
0 moralną więź łączącą obie strony jest ciągle, ku zdumieniu niektórych, ak
tualne nawet w kontekście demokracji liberalnej. Polityczne zobowiązanie 
wprowadza więc interesującą perspektywę ujęcia stosunku jednostka-pań- 
stwo, który nie sprowadza się wyłącznie do uczestniczenia w wyborach, pła
cenia podatków i zapewnienia bezpieczeństwa.

Rozdział IV był poświęcony moralności w stosunkach międzynarodo
wych. To właśnie w polityce zagranicznej rzeczywistość najbardziej odbiega 
od ideału etycznej polityki. Tu też najłatwiej formułować pobożne życzenia
1 być narażonym na zarzut naiwności. Wykazałem, że zarówno Platon, jak 
i Arystoteles przenoszą refleksję etyczną także na stosunki zewnętrzne polis. 
Ich stanowisko, niebędące politycznym realizmem, nie jest jednak pozba
wione realnej oceny rzeczywistości. Nie postulują oni zakończenia wszelkich 
konfliktów, nie pojawia się u nich idea „wiecznego pokoju”. Warto jednak pa
miętać, że na przykład u Platona możemy odnaleźć zapowiedź tradycji woj
ny sprawiedliwej, która do dziś jest rozwijana i ma swoje odzwierciedlenie 
w prawie międzynarodowym. Kwestie polityki zagranicznej poruszane przez 
greckich klasyków chyba najbardziej odbiegają od współczesnych zagadnień, 
mimo to warto pamiętać, że taka refleksja w ogóle pojawiła się w ich filozofii.

Korzyść z przyjętego przeze mnie podejścia do filozofii starożytnej ma 
dwojaki charakter. Po pierwsze, udało mi się wykazać, że liczne kwestie nur
tujące filozofów dzisiaj zostały zauważone, a nawet rozwinięte znacznie wcze
śniej. Należy oczywiście z rezerwą traktować rozwiązania starożytnych i nie 
ukazywać ich aktualności wbrew twardym dowodom. Okazało się jednak, 
że możemy zastosować moralną refleksję Platona i Arystotelesa do proble
mu brudnych rąk. Fakt, że obaj żyli w zupełnie innych warunkach historycz
nych, nie unieważnia ich argumentów na rzecz politycznego zobowiązania. 
Jak mogliśmy zobaczyć, prawie każdy współczesny argument znajduje swój 
odpowiednik na gruncie ich filozofii, szczególnie u Platona. Po drugie, użycie
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dzisiejszego aparatu pojęciowego pozwoliło na nowe podejście do klasycznej 
myśli greckiej i dało możliwość nowej interpretacji omawianych wcześniej 
zagadnień, a także -  jak sądzę -  lepsze ich zrozumienie. Wydaje się więc, że 
zestawienie dwóch perspektyw -  współczesnej i starożytnej -  pozwala roz
szerzyć każdą z nich.
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