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WSTĘP* 

 „Przemyślenie od nowa tradycyjnych pojęć nie zakłada ich automatycznego 
restytuowania; oznacza natomiast odrodzenie teorii jako sposobu myślenia 
i rodzaju argumentowania”1. Wspomniane tu restytuowanie pojęć i odrodzenie 
teorii na gruncie filozofii polityki, dokonujące się w drugiej połowie XX w., 
w szczególności za sprawą wystąpienia Leo Straussa, a następnie Johna Rawlsa, 
można wiązać nade wszystko z próbą postawienia na nowo pytań o podstawy 
dobrze urządzonego ładu politycznego oraz kryteria jego oceny. Nasza wiedza 
o polityce nie może rozwijać się wyłącznie w zgodzie z metodami bliskimi nau-
kom ścisłym, ponieważ w przeciwieństwie do nich odnosi się do dziedziny doty-
czącej człowieka w jego wolnym działaniu w przestrzeni publicznej, a w związku 
z tym do wartości, zasad i norm wyznaczających to działanie oraz sferę, w któ-
rej się ono dokonuje; niemożliwe jest, jak stwierdza Strauss, „studiowanie zja-
wisk społecznych [...] bez wypowiadania sądów wartościujących”2. Empiryczna 
nauka o polityce, jak starają się przekonywać autorzy tego tomu, nie może pozo-
stawać obojętna na ustalenia filozofii polityki, gdyż wkładu, jaki wnosi ta ostat-
nia – nawet jeśli nie podlega on bezpośredniej empirycznej weryfikacji – nie da 
się przecenić, jest nim bowiem „wyjaśnianie natury dobrego życia oraz wyty-
czanie granic wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa”3, a więc poszukiwanie 
pewnych trwałych podstaw normatywnych polityki w przedstawionym tu rozu-
mieniu. Filozofia polityki jest nieustannym poszukiwaniem odpowiedzi na pyta-
nia o naturę rzeczy politycznych i ich powinne ukształtowanie; w klasycznym 
ujęciu jest ona rozumiana jako poszukiwanie pewnej uniwersalnej wiedzy 
o całości – czemu, szczególnie dziś, po dokonaniu się nowożytnego przewrotu 
epistemologicznego ze wszystkimi jego skutkami, towarzyszy świadomość 
trudności, jakie dochodzenie do tego rodzaju wiedzy napotyka, czy wręcz prze-
konanie o nieadekwatności takiego podejścia. Podejmując to wyzwanie, filozo-
fia polityki rozpoczyna więc od nieśmiałego sformułowania pytań, których roz-
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strzygnięcie wydaje się najbardziej istotne i palące. Tym tropem podążają też 
autorzy niniejszej pracy. 

Filozofia polityki, o której będzie tutaj mowa, ujmuje to, co polityczne, sze-
rzej, aniżeli zakładałoby utożsamianie polityki z władzą. Owszem, problem 
rządzenia w zbiorowości jest dla filozofii polityki kluczowy, ale rozumie się go 
dość szeroko, jako działalność praktyczną ustanawiającą warunki życia we 
wspólnocie politycznej. Chodzi więc tutaj także o normy, na których opiera się 
ład polityczny, o cele, jakie dzięki niemu są realizowane oraz o rolę tych, którzy 
w jego obrębie funkcjonują, zarówno jako rządzeni, jak i rządzący. Interesuje 
nas więc współczesna filozofia polityki jako refleksja na temat normatywnych 
podstaw ładu politycznego. Przyglądamy się różnorodnym poszukiwaniom do-
tyczącym pytania o to, jakie cele i wartości powinny kształtować stosunki ludzi 
żyjących we wspólnotach politycznych oraz temu, jakimi kategoriami powinni-
śmy się posłużyć, by adekwatnie przedstawić naturę i cele rzeczywistości poli-
tycznej. 

Praca ta jest owocem konferencji naukowej, która odbyła się w Krakowie 
w maju 2006 roku. Miała ona charakter wielopokoleniowy, zgromadziła filozo-
fów i politologów, profesorów, adiunktów, doktorantów i studentów starszych 
lat prezentujących referaty i dyskutujących wspólnie o najistotniejszych kwe-
stiach spornych we współczesnej filozofii polityki. 

Pośród zagadnień i pytań, które stały się przedmiotem naszej refleksji znala-
zły się najpierw te, które dotyczą obywatelstwa, sfery publicznej i demokracji. 
Poprzez nie chcieliśmy wytyczyć pewne ramy dla dyskusji o współczesnych 
społeczeństwach liberalno-demokratycznych, których obywatele dzięki prze-
strzeni, jaką jest sfera publiczna, mogą korzystać z przysługujących im upraw-
nień obywatelskich oraz wywierać wpływ na dziedzinę polityczną. Niezwykle 
istotne w tym kontekście stają się koncepcje demokracji deliberatywnej (lub 
dyskursowej), rozumu publicznego oraz demokratycznej sfery publicznej, będą-
cej miejscem debaty na temat zasad stanowiących podstawę demokratycznego 
porządku politycznego.  

W drugiej części zajmujemy się zagadnieniami dotyczącymi pluralizmu, 
wspólnoty i wielokulturowości, dyskutowanymi od kilkudziesięciu lat w związ-
ku z przemianami zachodzącymi we współczesnych społeczeństwach. Wiąże się 
z nimi pytanie o to, jak regulowane są relacje między ludźmi w społeczeństwach 
odwołujących się zarówno do wartości wspólnotowych, takich jak tradycja, 
religia, naród, tożsamość, jak i do wartości, można by powiedzieć indywiduali-
stycznych, takich jak wolność wyboru, samorealizacja, pluralizm światopoglą-
dowy, tolerancja.  

Problemy części drugiej odsyłają nas bezpośrednio do szerokiej dyskusji to-
czonej we współczesnej filozofii polityki na temat uprawnień i sprawiedliwości. 
Rozpoczynające tę dyskusję wystąpienie Rawlsa w 1971 roku sprawiło, że ideał 
sprawiedliwości otworzył nową perspektywę badawczą na zagadnienia władzy, 
demokracji, uprawnień, obywatelstwa czy moralności publicznej. Część trzecia 
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dotyczy kwestii sprawiedliwości i wiążących się z nią takich zagadnień, jak 
rządy prawa oraz prawo naturalne. W klasycznej filozofii polityki rządy prawa 
były wyznacznikiem sprawiedliwości politycznej, prawo naturalne zaś wyzna-
czało ramy sprawiedliwego, bo zgodnego z wyższymi normami prawa stano-
wionego.  

Przedmiotem ostatniej części pracy jest zagadnienie władzy, które w nau-
kach politycznych wysuwa się zwykle na plan pierwszy. Rozpatrujemy je 
z perspektywy nowych wyzwań, jakie napotykają instytucje władzy we współ-
czesnym świecie, w związku z procesami, jakie w nim zachodzą oraz w związku 
z ograniczeniami, jakie wyznaczają inne, omawiane wcześniej kategorie filozo-
fii polityki. Problem władzy, choć nie jest we współczesnej refleksji wysuwany 
na plan pierwszy, bezpośrednio wiąże się z zagadnieniem ładu politycznego 
oraz instrumentów ów ład podtrzymujących. Dlatego też można o nim traktować 
jedynie w kontekście oraz przez pryzmat innych centralnych pojęć filozofii 
polityki, wkomponowując go w szerszą refleksję na temat sprawiedliwości poli-
tycznej. Układ pracy nie jest więc przypadkowy, lecz stanowi pewien klucz do 
centralnych pytań współczesnej filozofii polityki. 

Niniejsza publikacja, jak wspomniałam wcześniej, jest pokłosiem konferen-
cji naukowej zorganizowanej przez Koło Nauk Politycznych Uniwersytetu Ja-
giellońskiego oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych 
UJ. Słowa uznania należą się Zarządowi oraz członkom KNP UJ, bez których 
zaangażowania nie byłoby możliwe zorganizowanie konferencji, a tym samym 
nie powstałaby ta praca. W szczególny sposób chciałabym podziękować jedne-
mu z Autorów tego tomu, ówczesnemu przewodniczącemu KNP UJ, Arkadiu-
szowi Górnisiewiczowi, którego pasja, upór i zaangażowanie organizacyjne oraz 
pomoc w przygotowywaniu naszej publikacji są nie do przecenienia.  


