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Czy polska demokracja  
„stale zmierza ku temu co lepsze”? – 

próba odpowiedzi

Tytuł niniejszego artykułu stanowi oczywiście nawiązanie do tytułu rozprawy 
Immanuela Kanta Wznowione pytanie. Czy ludzki rodzaj stale zmierza ku temu co 
lepsze? Rozprawa ta stanowi fragment większej całości zatytułowanej Spór fakulte-
tów, chociaż jako fragment dotyczący filozofii politycznej funkcjonuje na prawach 
osobnego tekstu. Kant we wspomnianej rozprawie, napisanej u schyłku życia, w 1798 
roku, zadaje fundamentalne pytanie: czy ludzkość zmierza ku temu, co lepsze, czy 
obiecująca perspektywa wiecznego postępu jest czymś realnym, a jeśli tak, to skąd 
możemy mieć pewność, że ów postęp rzeczywiście ma miejsce? Kant, pyta o „ludzki 
rodzaj”, czy też, jak to było określone w innych jego tekstach, o „gatunek ludzki”. 
Pytanie, na które będę próbował odpowiedzieć w niniejszym tekście, ma nieporów-
nywalnie skromniejszy charakter, ma bowiem dotyczyć czegoś, co w tytule zostało 
nazwane „polską demokracją”. Co takiego owo pojęcie oznacza, jaki jest sens tego 
określenia? Chodzi o państwo polskie po 1989 roku, czyli od momentu kiedy, przy-
najmniej formalnie, w sensie ustrojowym, można określić je jako demokratyczne1.

1 Autor niniejszego tekstu stara się odnieść problemy współczesnego demokratycznego państwa 
polskiego do pytań stawianych przez filozofa z Królewca w duchu współczesnego nurtu, który można 
by nazwać neokantyzmem, chociaż w odróżnieniu od neokantyzmu końca XIX i początku XX wieku, 
zainteresowanego głównie filozofią moralną i polityczną. Nurt ten narodził się z przełomu, jaki we 
współczesnej recepcji filozofii politycznej Kanta w krajach anglosaskich stanowiła Teoria sprawiedli-
wości J. Rawlsa z 1971 roku. Publikacja ta pociągnęła za sobą wzrost zainteresowania myślą filozofa 
z Królewca i zaowocowała wieloma wybitnymi pracami na ten temat. Należy tu wspomnieć nazwiska 
takie jak Onora O’Neill, Barbara Herman, Christine Korsgaard, a z kręgu niemieckojęzycznego Jür-
gen Habermas i Otfried Höffe. Równie ważnym czynnikiem, otwierającym niejako dyskusje na ten 
temat, było pierwsze anglojęzyczne wydanie w 1970 roku tzw. pism politycznych Kanta (Kant’s Poli-
tical Writings) pod redakcją Hansa Reissa. Oprócz fali zainteresowania filozofią moralno-polityczną 
Kanta, w XX wieku pojawił się również inny nurt badań nad Kantem, koncentrujący się od razu na 
jego filozofii politycznej. Nurt ten związany był z osobą Karla Jaspersa, bowiem to właśnie spośród 
jego uczniów można wskazać dwie osoby, których wkład we współczesne badania nad Kantem jest 
bardzo istotny: to Hans Saner, którego książka Kants Weg vom Krieg zum Frieden z 1967 roku była 
bodaj pierwszą współczesną próbą uchwycenia filozofii politycznej Kanta, oraz Hannah Arendt. Jej 
nieukończona trylogia The Life of the Mind w części trzeciej miała dotyczyć głównie fenomenu filo-
zofii politycznej Kanta. To, co zostało, to zapis wykładów wygłoszonych w nowojorskiej New School 
for Social Research w 1970 roku, znany pod książkowym tytułem Lectures on Kant’s Political Philo-
sophy. Osoba Arendt łączy linię idącą od Jaspersa, albo nawet bezpośrednio od Kanta, bo jak nieco 
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Gdzie możemy szukać wyznaczników owego postępu, jakiego rodzaju dane mo-
żemy wziąć pod uwagę? Skoro interesuje nas forma państwowa, to w duchu filozofii 
Kantowskiej można sięgnąć po prawo będące wyrazem woli publicznej, a dokładnie 
po jego najwyższy akt – konstytucję. W preambule uchwalonej w 1997 roku ustawy 
zasadniczej ów moment przełomu roku 1989 określa się jako odzyskanie możliwości 
„suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej [czyli Ojczyzny] losie”. A zatem 
problem, który będzie nas tutaj interesował, to pytanie o postęp w rozwoju państwa 
polskiego, które po bezkrwawej rewolucji 1989 roku stało się państwem: po pierw-
sze, w pełni suwerennym, po drugie, demokratycznym. Tak przynajmniej te dwa 
najważniejsze pryncypia stanowi polska konstytucja.

Związek niniejszych rozważań z teksem Kanta nie kończy się na podpowiedzi 
dotyczącej tego, jak sformułować pytanie. Warto sięgnąć do wspomnianego tekstu, 
szukając odpowiedzi na owo pytanie. Co dla Kanta orzekającego o istnieniu lub nie-
istnieniu postępu, określanego przez niego jako moralny, stanowi kamień probier-
czy? Otóż jest nim empiryczny (w odróżnieniu od czystego) fakt wielkiej przemiany 
społecznej, jaką była w owych czasach Wielka Rewolucja Francuska. Ale co ciekawe, 
wystąpienie zdarzeń historycznych określanych mianem rewolucji nie jest wcale do-
wodem istnienia postępu. Sama rewolucja, zdaniem Kanta, niesie „ogrom nędzy 
i potwornych zbrodni”2, zwłaszcza dla osób w niej uczestniczących, które to osoby 
filozof z Królewca określa mianem „graczy” (Spieler), a zatem jest bardzo wątpliwe, 
aby mogła być ona dowodem zmian ku temu, co lepsze. Potwierdzeniem istnienia 
postępu jest reakcja na wybuch rewolucji ze strony innej grupy, określonej przez 
Kanta mianem „obserwatorów” (Zuschauer)3. To właśnie ich entuzjazm ma poka-

dowcipnie pisała: „Jaspers, jedyny »uczeń«, jakiego kiedykolwiek miał Kant; Saner – jedyny, jakiego 
miał kiedykolwiek Jaspers”. Wykłady... wydane w 1982 roku zostały opracowane i przygotowane do 
druku przez Ronalda Beinera, znanego współczesnego badacza Kanta. W ten sposób również ten 
mały strumyk mający swoje źródło w osobie Jaspersa lub, jak chciała Arendt, bijący bezpośrednio 
od Kanta, koniec końców łączy się z głównym nurtem współczesnych badań nad pismami filozofa 
z Królewca. Zainteresowanie myślą polityczną Kanta trwa do czasów współczesnych, a nowa genera-
cja badaczy kontynuuje dyskusje na ten temat. Jeśli natomiast chodzi o najmłodsze pokolenie, to na-
leżałoby wymienić osoby takie jak: Allen Wood, laureat International Kant Prize, Jens Timmermann 
czy Elisabeth Ellis. We współczesnych badaniach nad Kantem można wskazać dwa zasadnicze nurty. 
Pierwszy to studia nad jego pismami owocujące rosnącą rzeszą badaczy identyfikujących się z jego 
filozofią, a nazywanych „kantystami”. Drugi nurt owego, jak można by powiedzieć, renesansu filozofii 
kantowskiej, bardzo symptomatycznie określa osoba wspomnianego już Johna Rawlsa. Według tego 
drugiego nurtu zainteresowanie Kantem nie ogranicza się do badań jego pism, ale wskazuje związki 
myśli filozofa z Królewca ze współczesnością, a także pożytki, jakie z rozważań Kanta możemy czer-
pać tu i teraz. Właśnie w tym duchu prowadzone są niniejsze rozważania.

2 I. Kant, Wznowione pytanie. Czy ludzki rodzaj stale zmierza ku temu, co lepsze?, tłum. W. Żelaz-
ny, w: Rozprawy z filozofii historii, Kęty 2005, s. 214.

3 Kwestia tłumaczenia użytej przez Kanta terminologii jest sprawą sporną. „Spieler” i „Zuschau-
er” można tłumaczyć również jako „aktor” i „widz” (tak właśnie wspomniane terminy tłumaczy prof. 
B. Markiewicz). Kontekst jednak, jaki w efekcie powstaje, nie do końca odpowiada duchowi tekstu 
Kanta. Aktor „gra”, a zatem wkrada się tu element umowności, żeby nie powiedzieć nieprawdziwości 
związanej z fikcją, która w naturalny sposób towarzyszy wszelkiej kreacji scenicznej. Nie do końca 
pasuje to do kontekstu historii, w której o fikcji nie ma mowy. W tym kontekście istotą użytej przez 
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zywać wewnętrzne pragnienie człowieka prowadzące do zmiany ku temu, co lepsze. 
Wspomniany entuzjazm ma dowodzić istnienia jego przyczyny, a jest nią, zdaniem 
Kanta, pewna, jak on to określa, „moralna predyspozycja ludzkiego rodzaju”4. Co 
dokładnie Kant przez nią rozumie? Dwie rzeczy:

po pierwsze, jest to prawo, by naród bez przeszkód ze strony innych mocarstw mógł nadać 
sobie ustrój obywatelski, który uważa dla siebie za dobry; po drugie jest to cel (będący 
równocześnie obowiązkiem), by ustrój ten był dla samego ludu prawy i moralnie dobry5.

Jeśli chodzi o warunek pierwszy, to państwo polskie wydaje się go spełniać. 
W przytoczonym fragmencie preambuły polskiej konstytucji rzeczywiście suweren-
ność jest podstawą istnienia III Rzeczypospolitej. Co do warunku drugiego, można 
mieć wątpliwości. Czy sam fakt demokratycznego stanowienia gwarantuje prawość 
ustroju? I tak, i nie. Jeśli przyjąć, że demokracja zawsze i wszędzie jest ustrojem do-
brym dla ludu, to postulat Kanta byłby spełniony. Jest to jednak bardzo ryzykowne 
twierdzenie. Wieszcząca koniec historii uniwersalność demokracji liberalnej zosta-
ła w zasadzie odrzucona na skutek wydarzeń końca XX wieku, takich jak choćby 
wojna w Iraku i towarzysząca jej, jak na razie, nieudana próba zdemokratyzowa-
nia, wydawałoby się oczekującego wolności, społeczeństwa irackiego. Ale zostawmy 
chwilowo ten problem na boku, bo to, o co właściwie chodzi Kantowi, to nie forma 
prawna, ale wspomniana już predyspozycja moralna „obserwatorów”, której miarą 
jest, według określenia Kanta, tak zwany entuzjazm. W innym miejscu znaczenie 
tego terminu wyjaśnia on jako „moralne uczestnictwo w dobru”. A zatem chodzi 
tu o przekonanie obserwatorów do suwerenności, a także do prawego i moralnie 
dobrego ustroju. Ponadto „entuzjazm” kieruje nas w stronę tego, co idealne, bo jak 
pisze dalej Kant: „prawdziwy entuzjazm zawsze odnosi się tylko do tego, co idealne, 
a nawet czysto moralne, jak pojęcie prawa, i nie da się go użyć dla korzyści własnej”6.

Cofnijmy się nieco w rozważaniach do pytania: kim są „obserwatorzy”? Wyda-
wać by się mogło, że chodzi o tych, którzy nie uczestnicząc w wydarzeniach, stano-
wią gremium sędziów orzekających o sensie obserwowanych wypadków. Można by 
rzec, że kluczem jest tutaj ich niezaangażowanie, któremu Kant przeciwstawia zaan-
gażowanie „graczy”. Ale tak nie jest. Obserwator to ktoś, kto nie uczestniczy w wy-
darzeniach, ale wyposażony w entuzjazm, reaguje na nie. Zdaniem Kanta historia 
w ogóle jest dziełem właśnie obserwatorów, a nie graczy. Czyny ważne, zbrodnie, to 
co wielkie, to efekt „sposobu myślenia obserwatorów”7, jak twierdzi Kant, sposobu, 
„który w owej grze wielkich przemian objawia się publicznie i uzewnętrznia jako 
powszechna, chociaż bezinteresowna sympatia do graczy jednej strony przeciwko 

Kanta terminologii wydaje się być podział na tych, którzy działają (graczy), i tych, którzy obserwują 
i oceniają (obserwatorów). Takie właśnie tłumaczenie wspomnianych terminów pojawia się w prze-
kładzie autorstwa prof. W. Żelaznego.

4 I. Kant, Wznowione pytanie..., op. cit.
5 Ibidem.
6 Ibidem, s. 215.
7 Ibidem, s. 214.



342 JakuBSZcZepańSki

drugiej”8. Zdaniem Kanta, właściwy sens zdarzeń tworzą obserwatorzy, którzy by-
najmniej nie stanowią grupy niezaangażowanej, chociaż ich związek z określonym 
podmiotem działań politycznych jest bezinteresowny. Uzupełniając niejako tę kwe-
stię, w innym miejscu Kant zadaje pytanie: „Jak (…) możliwa jest historia a prio-
ri? Odpowiadamy: wtedy gdy wróżbita sam tworzy i wywołuje wydarzenia, które 
przepowiada”9.

Historie tworzy więc „publiczność”, i to od jej jakości zależy kierunek przemian, 
ich siła, a przede wszystkim to, czy owe przemiany w ogóle „zaistnieją”. Zaistnieją, 
czyli zostaną niejako powołane do życia, a według współczesnego znaczenia tego 
słowa, pojawią się w mediach10, bo to dopiero oznacza możliwość zdobycia zaintere-
sowania, możliwość uznania danego wydarzenia za wydarzenie warte uwagi. Tema-
tem na zupełnie inną dyskusję jest kwestia, kto w tej sytuacji tworzy grupę obserwa-
torów i jak istotny jest jej skład. Współcześni obserwatorzy, najczęściej dziennikarze 
tudzież powiązani z mediami komentatorzy mają, wskazaną przez Kanta, moc stwa-
rzania historii, i do pewnego stopnia ją kreują. Kant nie mógł oczywiście wiedzieć, 
jaką rolę w procesie owego stwarzania odegrają współczesne środki masowego prze-
kazu, ale jego genialna intuicja była jak najbardziej trafna. „Entuzjazm” czy, mówiąc 
bardziej współcześnie, „sympatia” czyni rewolucję rewolucją. Odnosząc się do tego 
samego fragmentu, Hannah Arendt pisała:

Zdaniem Kanta to właśnie owa sympatia uczyniła rewolucje „zjawiskiem”, które „zapomi-
nane być nie może” – innymi słowy, to ona uczyniła ją wydarzeniem publicznym o zna-
czeniu ogólno-historycznym. A zatem to nie aktorzy, lecz widzowie przyjmujący rewolucje 
z uznaniem, ustanowili dziedzinę publiczną właściwą dla tego konkretnego wydarzenia11.

O jakie zatem podsumowanie możemy się pokusić? W sensie moralnym, jak by 
to powiedział Kant, rewolucja w takim samym stopniu zależy od jakości obserwato-
rów, co od popełnionych czynów. W sensie fenomenalnym, którego to wątku Kant 
we wspomnianym tekście nie podejmuje, ludzkie działania w tajemniczy sposób 
zmierzają do jakiegoś nieznanego jednostce celu, do pełni, która jest możliwa do 
osiągnięcia nie w wymiarze indywidualnym, ale zbiorowym, przez „gatunek ludzki”. 
Ale ta inna, fenomenalna wizja tych samych wydarzeń prowadzi do słynnego poję-
cia aspołecznej towarzyskości (die ungesellige Geselligkeit der Menschen) i wynikają-
cego stąd antagonizmu, który jednak ma swój, można by współcześnie powiedzieć, 
społeczny sens. Barwnie ową sytuację opisał Arthur Schopenhauer w przypowieści 
o próbujących się wzajemnie ogrzać jeżozwierzach. W zimowy dzień zwierzęta te 
próbują skupić się możliwie blisko siebie, ale im bardziej się do siebie przysuwają, 

8 Ibidem.
9 Ibidem, s. 209.

10 Bardzo znamienne że współczesny kontekst słowa „zaistnieć” oznacza sytuację, w której ktoś 
zaczął być znany. Za „znanego” zaś uchodzi ktoś, kto pojawia się w mediach. Stąd też skrót znacze-
niowy: „zaistnieć” to znaczy pojawiać się w mediach, stać się „znanym”.

11 H. Arendt, Wykłady o filozofii politycznej Kanta, tłum. M. Moskalewicz, „Kronos” 2008, nr 4, 
s. 104.
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tym bardziej grozi to ukłuciami. Kiedy jednak nazbyt oddalają się od siebie, zaczy-
nają marznąć, więc próbują się z kolei zbliżyć, i sytuacja się powtarza12.

Społeczeństwo jest więc, w ujęciu Kanta, nieustannie pobudzane ową wewnętrz-
ną sprzecznością. Niechęcią połączoną z pragnieniem bycia z innymi. Ta dyna-
miczna struktura dodatkowo, w sposób uporządkowany i „jak gdyby” zaplanowany, 
zmierza ku jakiemuś celowi. Jaki jest ten cel – tego nie wiemy. Zdaniem Kanta to nie 
my ludzie, ale przyroda projektuje i realizuje wielki plan, według którego przebie-
ga rozwój gatunku ludzkiego. Można wobec takiej wizji życia społecznego odnieść 
wrażenie, że ostatecznie rozwój nie zależy od nas ludzi, ale od jakiegoś z góry usta-
lonego porządku, który nieświadomie realizujemy. W perspektywie fenomenalnej 
rzeczywiście tak to wygląda. Należy jednak wrócić do wymiaru moralnego, w któ-
rym rozwój zależny jest od wewnętrznej predyspozycji obserwatorów.

Na pytanie czy polska demokracja zmierza ku temu, co lepsze, należałoby w za-
sadzie odpowiedzieć twierdząco. Współczesna ocena będącej punktem odniesienia 
tak zwanej rewolucji 1989 roku nie jest bowiem istotna. Możne to nieco zaskakujące, 
ale w ramach przedstawionego przez Kanta schematu rozumowania, jeśli mówimy 
o rewolucji, to wynika już z tego fakt istnienia postępu. Jeśli jakieś wydarzenia na-
zwane zostały rewolucyjnymi, to dlatego, że spotkały się z wymaganym przez Kanta 
entuzjazmem, a skoro ów entuzjazm się pojawił, to mamy do czynienia z postępem 
moralnym. Ponadto fakt wystąpienia przyjętych z entuzjazmem wydarzeń, które stają 
się tym samym rewolucyjnymi, świadczy również w pewien sposób o oczekiwaniu 
przemiany, a wszystko to tak czy owak prowadzi do postępu. Pojawia się jednak pe-
wien problem. Predyspozycja moralna, o której wspominałem, wskazuje na określony 
ustrój, ku któremu powinny zmierzać zmiany, czy to ewolucyjne, czy to rewolucyjne. 
Właściwie już z cytowanego opisu owego ustroju można się domyślić, że nie chodzi 
tutaj o demokrację, i rzeczywiście Kant nie pozostawia żadnych wątpliwości w tej kwe-
stii, pisząc, że ową ideą „nie mógłby być żaden inny ustrój, jak tylko republikański”13.

Czym jest dla Kanta republika? W Metafizycznych podstawach nauki prawa, skła-
dających się na Metafizykę moralności, twierdzi on, że przemiany form państwowych 
muszą zmierzać do stanu, w którym sposób rządzenia zostanie dostosowany do „je-
dynej zgodnej z prawem konstytucji, mianowicie konstytucji czystej republiki”14. 
Później dodaje jeszcze: „Żadna prawdziwa republika nie jest i nie może być niczym 
innym jak tylko systemem reprezentującym lud, służącym temu, by w jego imie-
niu, jednocząc wszystkich obywateli, za pośrednictwem ich posłów (deputowanych) 
troszczyć się o ich prawa”15.

W Antropologii w ujęciu pragmatycznym zauważa najpierw, że „Człowiek nie był 
przeznaczony, by jak bydło do mowe należeć do stada, lecz jak pszczoły do ula – 
z konieczności ma być członkiem jakiegoś społeczeństwa obywatelskiego”16. Czym 

12 Por: A. Schopenhauer, W poszukiwaniu mądrości życia, tłum. J. Garewicz, t. II, Kęty 2004, s. 548.
13 I. Kant, Wznowione pytanie..., op. cit., s. 214.
14 I. Kant, Metafizyka moralności, tłum. W. Galewicz, 6:340.
15 Ibidem, 6:341.
16 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. A. Bobko, Warszawa 2005, s. 306.
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jest owo społeczeństwo? Połączeniem trzech elementów: siły, prawa i wolności. 
Taką właśnie kombinację nazywa Kant republiką i zarazem „prawdziwym ustrojem 
obywatelskim”17.

Co na podstawie przytoczonych fragmentów możemy wnioskować na temat re-
publiki? Ma ona w ujęciu Kanta charakter idealny w tym sensie, że stanowi punkt 
odniesienia dla rozwoju społecznego człowieka. To, co istotne dla republiki, to 
wzniesienie się ponad formy ustrojowe i wyznaczenie – chciało by się rzec – ideału, 
ku któremu państwo powinno zmierzać.

Czy zatem Rzeczpospolita jest republiką w rozumieniu Kanta? Na początek 
mamy pewnego rodzaju paradoks. Państwo, które również konstytucyjnie w sen-
sie użytej nazwy jest republiką (rzeczpospolita – res publica), w sensie preferowa-
nej formy ustrojowej odwołuje się do tradycji demokratycznej. Oczywiście można 
by powiedzieć, że różne występujące, chociażby w Konstytucji III RP, elementy są 
de facto republikańskie, ale z drugiej strony Rzeczpospolita – res publica – ma na 
sztandarach hasła demokracji liberalnej. Należałoby więc odpowiedzieć na pytanie, 
czy entuzjazm współczesnych obserwatorów wobec rewolucji 1989 roku wynikał 
z nadchodzącej, ich zdaniem, epoki republikańskiej, czy też Rzeczpospolita ma 
formę określoną w ramach dogmatu demokracji liberalnej i republika jako ustrój 
preferowany została w zasadzie odrzucona? Jeśli nawet demokrację w istniejącym 
obecnie w Polsce kształcie można identyfikować jako ustrój spełniający pewne ce-
chy republiki w rozumieniu Kanta, to z pewnością zawodzi tutaj jeden warunek. Nie 
wskazuje się ideału, celu, do którego powinniśmy jako obywatele państwa polskiego 
dążyć. Republika Kanta jest takim właśnie państwem, absolutyzującym wszystko, 
co najważniejsze: siłę, prawo i wolność. Konstytucja jako najwyższe prawo powinna 
być wyrazem przekonania o istnieniu takich właśnie najistotniejszych elementów.

Wracając do pytania: czy polska demokracja zmierza ku temu, co lepsze, osta-
tecznie należałoby odpowiedzieć na nie przecząco, właśnie dlatego, że jesteśmy 
skłonni mówić raczej o polskiej demokracji, a nie o polskiej republice, i również dla-
tego, że słowo rzeczpospolita używane jest niekonsekwentnie i bez zrozumienia. Się-
gając do kryterium, którym posługuje się Kant, moralna predyspozycja obserwato-
rów nie działa tutaj w sposób satysfakcjonujący. Kant wydaje się domagać pewnego 
radykalizmu w naszych ocenach moralnych; jeśli owego radykalizmu brak, trudno 
mówić o postępie i „zmierzaniu ku temu, co lepsze”. Nie można również demokracji 
liberalnej, pomimo jej niewątpliwych zalet, nazwać ideałem, wręcz przeciwnie – 
jako wyznacznik formy państwowej mamy tu do czynienia raczej z dogmatem i za-
mknięciem rozwoju w formie określonej i niedającej możliwości postępu.

A na koniec wypada zauważyć, że choć to nieco banalne, filozofia Kanta może 
przydać się również nam, obywatelom III RP, ponad dwieście lat po śmierci jej, filo-
zofii, autora, i ponad dwadzieścia lat po jej, III RP, powstaniu.

17 Zob. ibidem, s. 308.


